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Rozdział pierwszy
Nie powinien był iść na skróty.
Bahzell Bahnakson uświadomił to sobie w chwili, w której usłyszał dźwięki płynące z czarnego jak atrament bocznego korytarza. Musiał trzymać się bocznych ścieżek, używanych jedynie przez pałacową służbę – i znacznie liczniejszych niewolników – jeśli chciał odwiedzić Brandarka bez wiedzy straży, zbyt bowiem rzucał się w oczy, aby mógł otwarcie wchodzić i wychodzić, nie będąc zauważonym. Nie powinien był jednak ryzykować skrótu tylko po to, by uniknąć bardziej zdradzieckich tuneli starej twierdzy.
Stał w kiepsko oświetlonym korytarzu, pełnym ciężkiego zapachu z rzadka rozmieszczonych pochodni (drogie lampy oliwne były oszczędzane dla Churnazha i jego „dworzan”), a jego ruchome, lisie uszy skierowały się w stronę, z której dochodziły ciche dźwięki. Następnie, rozpoznawszy je, położyły się, on zaś zaklął. To nie jego sprawa, powiedział sobie, musi się trzymać z dala od kłopotów. Poza tym zdecydowanie nie były to pierwsze wrzaski, jakie słyszał w Navahk... i na tamte książę z wrogiego Hurgrum również nic nie mógł poradzić.
Ścisnął rękojeść sztyletu, a szczęki zacisnęły mu się ze złością, której nie śmiał pokazywać swym „gospodarzom”. Bahzell nigdy nie uważał się za pruderyjnego, nawet jak na hradani, lecz było to, zanim ojciec przysłał go tu jako posła. A tak naprawdę jako zakładnika, przyznał ponuro Bahzell. Armia księcia Bahnaka zmiażdżyła Navahk i jego sojuszników, lecz Hurgrum było tylko pojedynczym miastem-państwem. Brakowało mu ludzi, by okupować wrogie terytoria, choć wielu wodzów hradani zaniedbałoby własną krainę, starając się dodać do niej inne.
Bahnak nie był jednak zwyczajnym wodzem. Wiedział, że dopóki żyje Churnazh, nie może być trwałego pokoju, a mimo to był wystarczająco rozsądny, by zdawać sobie sprawę z tego, co się stanie, jeśli rozproszy swe siły na drobne garnizony. Żaden z nich nie przetrwałby samotnie. Bahnak mógł pokonać w bitwie Navahk i jego sprzymierzeńców, lecz żeby ich podbić, potrzebował czasu, by związać ze sobą sojuszników, których przyciągnęły do niego aktualne zwycięstwa. Zapewnił więc sobie ów czas, wiążąc Churnazha i jego kompanów siecią obietnic, traktatów, klauzul wzajemnej obrony oraz warunków dodatkowych, z których rozwikłaniem miałby nawet problem Purpurowy Lord. Pół tuzina podejrzliwych wobec siebie przywódców hradani uznało to zadanie za zupełnie niemożliwe i by upewnić się, że będą dalej próbować, zamiast uciekać się do bardziej bezpośrednich (i tradycyjnych) rozwiązań, Bahnak nalegał na wymianę zakładników. Bahzell miał po prostu pecha, że do Navahk, najpotężniejszego z przeciwników Hurgrum, został przydzielony zakładnik z królewskiej rodziny Hurgrum.
Bahzell rozumiał, lecz żałował, że nie mógł uniknąć konsekwencji związanych z byciem synem Bahnaka. Wystarczająco złe było to, iż był Koniokradem, przewyższającym głową i ramionami najroślejszych z plemion Zakrwawionych Mieczy, natychmiast więc identyfikowanym jako obcy. Co gorsza, miażdżące zwycięstwa Hurgrum upokorzyły Navahk, co natychmiast uczyniło go znienawidzonym obcym. Mimo to obydwu tych rzeczy można było się spodziewać, a Bahzell mógłby żyć z nimi, gdyby tylko Navahk nie było rządzone przez księcia Churnazha, który nie tylko nienawidził księcia Bahnaka (oraz jego syna), lecz pogardzał również nimi jako zdegenerowanymi, zbytnio ucywilizowanymi słabeuszami. Jego kompani i lizusi małpowali nastawienie swego księcia i, co było do przewidzenia, każdy współzawodniczył z pozostałymi, by dowieść, że jego wzgarda jest większa niż innych.
Jak na razie status zakładnika utrzymywał sztylety z dala od pleców Bahzella, a jego własny miecz w pochwie, lecz żaden hradani nie był tak naprawdę przystosowany do roli dyplomaty, zaś Bahzell zaczął podejrzewać, że on jest do tego jeszcze mniej przyzwyczajony niż większość innych. W innym miejscu mogłoby być inaczej, lecz powstrzymywanie się gdy Zakrwawione Miecze ciskają obelgi, za które Koniokrad zapłaciłby krwią, osłabiło mu nerwy. Zastanawiał się czasami, czy Churnazh nie chce przypadkiem, aby Bahzell stracił kontrolę, czy nie chce doprowadzić, by Bahzell poddał się Szałowi i w ten sposób uwolnić się od upokarzających traktatów. Czy też było możliwe, iż Churnazh naprawdę wierzył szydercom, uważającym, że Szał opuścił Hurgrum, pozostawiając jego wojowników bez ducha? Trudno było być czegokolwiek pewnym, jeśli chodziło o Navahkczyka, lecz te dwie rzeczy były równie pewne jak śmierć. Nienawidził księcia Bahnaka i pogardzał nim, a jego odraza dla zmian, jakie Bahnak wprowadził w Hurgrum, była niezmierzona.
To Bahzell jako tako rozumiał, ponieważ on również był hradani. Rozumiał pragnienie walki, straszną, gorącą żądzę Szału i podzielał pogardę dla słabości. Nie widział jednak zastosowania dla ślepej głupoty i tym, czego nie mógł zrozumieć, było to, jak Churnazh wciąż może uważać Bahnaka za głupca. Churnazh mógł szydzić z Hurgrum jako miasta kramarzy, którzy zapomnieli, jak to jest być wojownikami, lecz z pewnością nie sądził, że Hurgrum wygrało każdą bitwę za pomocą czystego szczęścia!
Jako młodzieniec Bahzell kwestionował oczywiście niektóre z bardziej osobliwych koncepcji swego ojca. Jaki pożytek mógł mieć wojownik z czytania, pisania czy arytmetyki? Dlaczego przejmować się kupcami, rzemieślnikami czy tak głupimi rzeczami jak prawa regulujące pożyczki pieniężne lub kwestie własności? Po co się uczyć, jak utrzymać formację, skoro honor nakazuje szarżować i wykuwać swą chwałę w szeregach wroga? I – Bahzell uśmiechnął się, przypominając to sobie – jak można kąpać się co tydzień, to przecież może wpłynąć na zdrowie mężczyzny!
Teraz już jednak tego wszystkiego nie kwestionował. Armia Hurgrum nie pokonała po prostu sił pięciokrotnie liczniejszych od siebie – ona je wyrżnęła w pień, a niedobitki popędziła w popłochu z pola bitwy, zrobiła to zaś dlatego, że walczyła jako zdyscyplinowana jednostka. Dlatego, że miała dokładne mapy, a dowódcy maszerujących szybko oddziałów, a przynajmniej ich adiutanci, mogli czytać przysyłane im przez księcia rozkazy i przypuszczać skoordynowane ataki na przeciwników. I dlatego, że była jednolicie wyszkolona, jej wojownicy rzeczywiście utrzymywali formację i byli wyposażeni w broń produkcji własnego miasta, pochodzącą z rąk i kuźni tych „kramarzy”, którymi pogardzał Churnazh.
Była to lekcja, którą potrafili docenić nawet inni Koniokradzi, co wyjaśniało napływ nowych sojuszników, lecz od ujrzenia Navahk Bahzell dostrzegał jeszcze trwalszą stronę osiągnięć swego ojca. Rodzinne miasto księcia Bahnaka było w dość kiepskim stanie, zanim doszło do potęgi, lecz Navahk był gorsze niż Hurgrum kiedykolwiek wcześniej. Dalece gorsze. Były w nim hałaśliwe uliczki zasłane odpadkami, fekaliami i martwymi małymi zwierzętami, ciężkie od smrodu niemytych ludzi i czających się chorób. Nad wszystkim zaś czuwały chodzące dumnie jak paw osiłki w kolorach księcia, który podobno miał władać swym ludem, a nie własnoręcznie go łupić!
Wszakże przed wstąpieniem do armii Navahk Churnazh był banitą, który awansował coraz wyżej, aż w końcu sięgnął po tron. Był on dumny ze swej brutalnej siły, dzięki której dowiódł swego prawa do rządzenia. Siłę Bahzell mógł docenić, słabość podlegała pogardzie, i mężczyzna wiedział, że jego ojciec nie utrzymałby swojego tronu, gdyby jego wojownicy choć przez chwilę uznali go za słabeusza. Jednak w oczach Churnazha siła opierała się na terrorze. Niekończące się wojny sprawiły, że Navahk obawiano się bardziej niż wszelkich innych miast Zakrwawionych Mieczy, a mimo to sam Navahk czuł przerażenie przed swym władcą... oraz jego pięcioma synami, jeszcze gorszymi niż on.
Wszystko to wyjaśniało, dlaczego ostatnią rzeczą w której zakładnik z Hurgrum mógłby mieć jakikolwiek interes, było stanie w tym korytarzu, nasłuchując krzyków, a nawet zastanawiając się nad interwencją. Zresztą ktokolwiek krzyczał, był to tylko kolejny Zakrwawiony Miecz, zaś, z godnym uwagi wyjątkiem Brandarka, nie istniał Zakrwawiony Miecz, na którego warto byłoby zmitrężyć czas, by wysłać go do Phrobusa, nie mówiąc już o ryzykowaniu dla niego własnym życiem.
Bahzell powiedział sobie to wszystko z całym pragmatyzmem, na jaki mógł się zdobyć, po czym zaklął paskudnie i ruszył nieoświetlonym korytarzem.
* * *
Koronny książę Harnak wyszczerzył zęby, kolejny raz wbijając pięść w twarz Farmah. Jej stłumiony kneblem krzyk był słabszy i dawał mniejszą satysfakcję niż wcześniej, lecz wzmocniona metalem rękawica wycinała świeże, krwawiące szramy i książę czuł zmysłowy dreszcz potęgi, większy nawet niż wtedy, gdy ją gwałcił.
Pozwolił jej osunąć się na podłogę, pozwolił jej się odczołgać z rękoma związanymi za plecami, po czym kopnął ją w żebra. Podarta koszula wepchnięta w jej usta stłumiła bulgoczący wrzask, gdy wbił ją butem w kamienną ścianę, po czym roześmiał się. Suka. Myślała, że jest za dobra dla księcia krwi? W porządku, teraz już się nauczyła.
Obserwował, jak kobieta zwija się w zmaltretowany kłębek i sycił się jej bezradnym przerażeniem. Gwałt był jedyną zbrodnią, która mogłaby obrócić przeciwko niemu ludzi jego ojca, lecz nikt nigdy się nie dowie, kto miał tę zdzirę. Kiedy znajdą jej ciało i ujrzą wszystko, co jej zrobił – w tym to co jej jeszcze zrobi – założą dokładnie to, czego chciał: że ktoś ogarnięty krwawą furią Szału zarżnął ją jak prosię, a potem...
Nagły trzask pękającego drewna wytrącił go z pożądliwego oczekiwania. Zszokowany książę obrócił się gwałtownie. Zamknięte na klucz drzwi dawno opuszczonej sypialni były grube, równie krzepkie i dobrze zbudowane, jak zwykły być wszystkie wrota w Navahk, lecz ich rygiel zniknął po prostu w obłoku drzazg, a same drzwi walnęły w ścianę tak mocno, że pękł jeden z żelaznych zawiasów. Spanikowany Harnak odskoczył natychmiast do tyłu, a w jego głowie natychmiast powstały plany wykupienia się lub użycia groźby, by uniknąć konsekwencji odkrycia, lecz wtem jego oczy rozszerzyły się, gdy ujrzał, kto stoi w progu.
Owa rosła sylwetka nie mogła być pomylona z nikim innym. Harnak warknął z zadowoleniem oraz ulgą, gdy intruz zerknął na nagą, zmaltretowaną dziewczynę skuloną pod ścianą. Pomimo swej wielkości Bahzell z Hurgrum nie stanowił zagrożenia. Kwiczący, rzygający tchórz krył się od dwóch lat za swym statusem zakładnika, przełykając obelgi, na które nie pozwoliłby sobie żaden wojownik – poza tym uzbrojony był jednie w sztylet, podczas gdy miecz Harnaka leżał w gotowości na gnijącym łóżku. Bahzell nigdy nie podniesie ręki na następcę tronu Navahk – zwłaszcza jeśli oznaczało to wystawienie pół metra stali przeciwko metrowi! – a nawet gdyby się ośmielił przekazać opowieść o tym innym, nikt w Navahk nie przedłoży jego słowa nad słowo księcia krwi. Zwłaszcza jeśli Harnak dopilnuje, by Farmah zniknęła, zanim Koniokrad zdoła wrócić z pomocą. Książę wyprostował się z automatycznym, pełnym arogancji warknięciem, zbierając się, by kazać intruzowi wyjść, lecz zanim cokolwiek powiedział, oczy Bahzella znów skierowały się na niego. Było w nich coś, czego Harnak nie widział nigdy wcześniej. Bahzell nie zatrzymał się w drzwiach.
Żołądek podszedł Harnakowi do gardła. Miał czas, by poczuć nagły przypływ przerażenia i skoczyć desperacko po miecz. Chwilę potem żelazna klamra zacisnęła mu się na gardle. Wołanie pomocy nie dałoby mu nic – wybrał to miejsce, by nikt nie słyszał krzyków jego ofiary – nie miał jednak nawet szansy spróbować, bowiem jego wrzaski przeszły w świszczący gulgot, gdy jego stopy zawisły nad ziemią. Książę wił się i krztusił, grzmocąc nadgarstek Bahzella odzianymi w rękawice pięściami, kiedy druga dłoń – jak nabijany kolcami buzdygan – uderzyła go w brzuch.
Harnak wrzasnął, gdy pękły mu trzy żebra. Dźwięk ten był słaby oraz przyduszony... i nie umywał się nawet do odgłosu, jaki wydał z siebie, gdy grube jak pień drzewa kolano wbiło mu się pomiędzy nogi.
Cały świat zniknął w bólu tak wielkim, że książę ledwo zauważył buzdygan znów uderzający w jego brzuch. A później znów i jeszcze raz. Zachował jednak wystarczająco świadomości, by zdawać sobie sprawę, co się dzieje, gdy Bahzell puścił w końcu jego gardło. Dusząca dłoń zacisnęła się teraz na jego karku. Druga chwyciła go za pas i koronny książę Harnak z Navahk wrzasnął z przerażenia. Sekundę później walnął twarzą w ścianę brudnej komnaty, a siła uderzenia uciszyła go na dobre.
Osunął się w dół po kamieniach, znacząc je czerwienią, a Bahzell warknął i ruszył do przodu, by dokończyć, co zaczął. Mięśnie Koniokrada drżały, gdy szalała w nich furia, lecz wciąż pozostawał w nim błysk poczytalności, dzięki któremu Bahzell zmusił się, by się zatrzymać. Mężczyzna zamknął oczy i odetchnął głęboko, walcząc z czerwoną mgiełką przed oczyma. Nie było to łatwe, lecz zabójcze szaleństwo zelżało, nie przechodząc w Szał, i mógł się otrząsnąć. Otworzył z powrotem oczy i spojrzał w dół, krzywiąc się na widok knykci, które rozbił na nabijanej metalem skórzni przeciwnika, po czym odwrócił się do ofiary Harnaka.
Dziewczyna odsunęła się gwałtownie z przerażeniem, zbyt zmaltretowana i pobita, by zdawać sobie sprawę, że to nie Harnak, lecz poczuła delikatność jego dotyku i zaszlochała.
– Już dobrze, dziewczyno. Dobrze – wymruczał z gorzką świadomością, jak bezużyteczne były te kojące dźwięki. Jej szalone szamotanie zelżało. Otworzyła jedno oko, spoglądając na niego bojaźliwie, drugie było bowiem obrzęknięte, a policzek pod nim wyraźnie pęknięty.
Dotknął delikatnie jej włosów i poczuł nowy napływ wściekłości, gdy dostrzegł ranę oraz rozpoznał zakrwawioną twarz Farmah. Któż poza Harnakiem – albo jego braćmi – mógłby zgwałcić dziewczynę przebywającą rzekomo pod protekcją jego własnego ojca?
Podniósł ją i posępna nienawiść wypełniła jego oczy na odgłos jęku, jaki wydała z siebie, gdy poruszyły się złamane żebra. Dziewczyna miała związane z tyłu ręce i na nowo zalała go odraza, gdy przypomniał sobie przechwałki Harnaka o odwadze i śmiałości. Wyglądało na to, że odwaga wymagała, by „wojownik” związał nastoletnią dziewczynę, dwa razy mniejszą od siebie, aby upewnić się, że będzie bezbronna, gdy będzie ją gwałcił i bił!
Podniósł ją do pozycji siedzącej na zniszczonej, stojącej pod ścianą skrzyni. Skrzynia była brudna, lecz nie było tu żadnego innego mebla poza łóżkiem, na którym gwałcił ją Harnak. Zadrżała ze strachu i bólu, lecz mimo to nachyliła się do przodu, by mu pomóc, gdy przecinał sznur, który przeciął jej nadgarstki do żywego ciała. W zdrowym oku błysnęły powracające zmysły.
– Dziękuję ci, panie – wyszeptała. – Dziękuję ci!
Podniosła dłoń i ze zdumiewającą siłą ścisnęła jego nadgarstek. A może jednak nie zdumiewającą, bowiem ona również była hradani, aczkolwiek szczupłą i delikatną w porównaniu z Bahzellem.
– Cicho, dziewczyno. Nie dziękuj mi – burknął Bahzell i w nagłym przypływie wstydu odwrócił wzrok od jej nagości. Dostrzegł odrzucony płaszcz Harnaka i podniósł go, unikając jej wzroku, gdy go jej podawał, a odgłos jaki wydała z siebie, biorąc go, był czymś pomiędzy szlochem bólu oraz wstydu i dziwnym odcieniem śmiechu.
To wykrzesało w Bahzellu nowe iskry furii. Poświęcił kilka chwil, by odzyskać nad sobą kontrolę, gdy odrywał kawałek materiału z niezbyt czystej koszuli Harnaka i owijał go wokół krwawiących knykci, lecz to niewiele pomogło, a gdy spojrzał na Harnaka, dłoń znów zaczęła mu sunąć w kierunku sztyletu. Gwałt. Jedyna zbrodnia której nie mógł wytłumaczyć nawet Szał, nawet w Navahk. Kobiety hradani musiały wystarczająco dużo znosić i były zbyt cenne, by je tak wykorzystywać, bowiem tylko one były odporne na Szał, były strażniczkami tej odrobiny stabilności, której mogła się trzymać większość plemion hradani.
– Musiała cię przysłać Lillinara – zlewające się ze sobą słowa Farmah znów spowodowały, że położył po sobie uszy i wykonał natychmiast instynktowny gest żegnania się. Dziewczyna skuliła się pod płaszczem Harnaka, wstrząśnięta bólem i jego reakcją, a za pomocą skrawka swego podartego odzienia otarła krew płynącą jej z nosa i pękniętych warg.
– Nie życz mi złego losu, dziewczyno. Mieszanie się w sprawy bogów nie może dać nic dobrego, a to w sieci Phrobusa się teraz znajdujemy, oboje – mruknął, a Farmah pokiwała ze zrozumieniem głową.
Poglądy hradani na sprawiedliwość były surowe. Musiało tak być u ludu dotkniętego przez Szał, a powszechną karą za gwałt była kastracja, a następnie ciągnięcie za koniem i kamienowanie. Harnak nie był jednak po prostu synem Churnazha – był jego najstarszym synem, następcą tronu, a dziesięć lat panowania Churnazha uczyniło jasnym, że prawo nie odnosi się do niego lub jego potomstwa. Farmah wiedziała o tym lepiej niż inni, bowiem jej ojciec i starszy brat zginęli z rąk zwolnionego kapitana straży. Wszyscy wiedzieli, że Churnazh zapożyczył się mocno u jej ojca, lecz książę przyjął wytłumaczenie kapitana o Szale i ułaskawił go, a dług – pieniądze, które oznaczały utrzymanie Farmah lub możliwość ucieczki – w jakiś sposób po prostu zniknął. To dlatego znalazła się pod „protekcją” Churnazha, żyjąc niewiele lepiej niż niewolnica.
– Czy on... żyje? – spytała słabo.
– Em. – Bahzell kopnął brutalnie bezwładne ciało, które przewróciło się na plecy, nie wydawszy z siebie nawet jęku. – Ano, żyje – mruknął, krzywiąc się na widok rozbitej twarzy i obserwując bąbelki powietrza w krwi płynącej ze zmiażdżonego nosa i warg. – Ale jak długo pożyje, to jest pytanie. – Przyklęknął i zacisnął zęby, dotykając wgłębienia w czole Harnaka. – Jest mniej urodziwy niż przedtem i sądzę, że dość mocno uderzył w ścianę, lecz głowę ma jak głaz. Może jeszcze przeżyć, niech go weźmie Krahana.
Koniokrad zakołysał się do tyłu na piętach, szukając palcami sztyletu. Podcięcie bezbronnego gardła, nawet gdy należało do takiej szumowiny, przychodziło mu z trudem. Jednak trzeba było postępować praktycznie...
– Chalak widział, jak on mnie zabiera – Farmah powiedziała słabo za jego plecami, a on wypluł z siebie nowe przekleństwo. Dobicie Harnaka mogłoby ich ochronić, lecz jeśli brat księcia wiedział o jego planach wobec Farmah, śmierć Harnaka jeszcze bardziej pogorszyłaby sytuację. Chalak mógłby zachować milczenie, zwłaszcza że wyeliminowanie Harnaka zwiększało jego szanse na zdobycie władzy, lecz mimo to był jedynie czwartym synem Churnazha. Było niezbyt prawdopodobne, aby usunięcia Harnaka mogło mu przynieść znaczące korzyści... lecz wskazanie ojcu zabójcy brata z pewnością tak.
Koniokrad stał spoglądając na nieruchome ciało, a jego myśli szalały. Zabicie Harnaka nie ocaliłoby Farmah, a to oznaczało, że nie pomogłoby również jemu. Odpowiednia dawka tortur rozwiązałaby jej język, a Churnazh osobiście przykładałby żelazo. Podobałoby mu się to, nawet gdyby nie stracił syna. Tak więc jeśli Bahzell nie jest gotowy, by poderżnąć gardło również dziewczynie...
– Jak bardzo jesteś ranna, dziewczyno? – spytał, obracając się do niej. Spojrzała na niego bez słowa, a on machnął dłonią w geście łączącym niecierpliwość z przeprosinami. – Oboje zginiemy, jeśli tu zostaniemy, dziewczyno, niezależnie czy on przeżyje, czy nie. Jeśli cię wydostanę, utrzymasz się na nogach?
– Ja... – Farmah spojrzała na Harnaka i zadrżała, po czym wyprostowała ramiona i przytaknęła gdy jej myśli podążyły tym samym torem co myśli Bahzella. – Mogę biec. Nie szybko, panie, ale mogę – powiedziała chrapliwie. – Tylko dokąd mam biec?
– Taa, to jest pytanie. – Bahzell znów kopnął Harnaka, wyczuwając, jak Farmah obserwuje go w milczeniu, a zaufanie widniejące w jej zdrowym oku sprawiało, że czuł się jeszcze gorzej. Nie życzył jej źle, lecz nie mógł poradzić nic na to, że żałował, iż usłyszał jej krzyki. Wiedział również, że jej zaufanie może być źle pokładane w obliczu okoliczności, jakim musieli stawić czoła. Szacowanie nieprzyjaznych okoliczności nigdy ich jednak nie zmniejszało, westchnął więc i otrząsnął się. – Sądzę, że jest takie jedno miejsce, dziewczyno. Hurgrum.
– Hurgrum?
Uśmiechnął się cierpko na szok słyszalny w jej głosie, bowiem jeśli coś było pewne, to było tym to, że on nie mógł wrócić do Hurgrum. Byłoby cholernie dużo do odpłacenia za to, nawet gdyby Harnak przeżył, a jeśli ten drań zginie, Churnazh z pewnością ogłosi Bahzella banitą za złamanie umowy o zakładnikach. Mógł to również zrobić, jeśli Harnak będzie żył – bogowie i demony wiedzieli, że byłby dość zadowolony, pozwalając innym sprowokować Bahzella do czegoś, co by mu to umożliwiło! Jeśli zaś Zakrwawione Miecze wyjmą go spod prawa, a on wróci na dwór swego ojca, delikatna równowaga powstrzymująca armie przed skoczeniem sobie do gardeł legnie w gruzach.
– Ano, Hurgrum – rzekł. – Ale dla ciebie, nie dla mnie. – Odwrócił się od Harnaka, pozbawiony wątpliwości, i podniósł ją w ramionach. – Przeszedłem tędy, by uniknąć ludzi. Miejmy nadzieję, że nie napotkamy nikogo innego, wychodząc stąd... i że nikt nie znajdzie tego bękarta, zanim znikniemy.
 
Rozdział drugi
Pomimo swego brzemienia, Bahzell poruszał się szybko słabo oświetlonymi korytarzami. „Pałac” Churnazha był na wpół zrujnowaną króliczą norą, której najstarsza sekcja była niewiele więcej niż twierdzą banitów, zbudowaną w błotnistym zakolu małej rzeki Navahk jako miejsce do wylegiwania się i liczenia łupów. Jej nowsze fragmenty mieściły w sobie kilka prostszych, szerszych korytarzy – świadectwo dni, w których władcy Navahk przynajmniej aspirowali do czegoś lepszego – lecz poglądy aktualnego księcia na utrzymanie pałacu spowodowały, że większość zawalającego się jądra budowli stała się niezbyt bezpieczna.
Bahzell wiedział o tym, bo zawsze było dobrze znać okolicę, a po dwóch latach poznał to miejsce równie dobrze jak ktokolwiek z niewolników i służących, którzy w nim tyrali. Teraz wykorzystywał tę wiedzę, by wybrać okrężną drogę, omijając wartowników oraz uczęszczane obszary. Udawało mu się to niemal przez całą drogę do będących jego celem komnat. W końcu jednak usłyszał odgłos stóp.
Zaklął cicho acz z uczuciem, bowiem nie mógłby wybrać gorszego miejsca na spotkanie. Raźne odgłosy kroków dochodziły z prostopadle położonego korytarza, zbliżając się do rozwidlenia tuż przed jego pokojami, a pusty tunel z tyłu nie dawał mu żadnego schronienia. Z odgłosów wynikało, że osoba jest jedna, postawił więc Farmah i z cichutkim szmerem wyciągnął sztylet.
Stopy zastukały bliżej. Bahzell wyskoczył zza rogu – jedynie po to, by zatrzymać się gwałtownie, gdy niedoszła ofiara odskoczyła, wydając z siebie pełen paniki pisk.
– P-panie? – powiedziała drżącym głosem kobieta w średnim wieku a Bahzell, pomimo sytuacji, wyszczerzył zęby. Jej oczy utkwione były w stali lśniącej w jego dłoni, a jej przerażenie brzmiało wiarygodnie, lecz kobieta nie uciekała. Co z pewnością by zrobiła, gdyby go nie rozpoznała. Służący Churnazha odznaczali się reakcjami takimi jak inne terroryzowane i wykorzystywane stworzenia, a Bahzell potrzebował miesięcy, by przekonać ich, że z jego strony nic im nie grozi. Teraz ten jeden ruch sprawił, że wszystkie jego wysiłki były czegoś warte.
– Nie zamierzałem cię straszyć, Talo – powiedział łagodnie, opuszczając sztylet. Kobieta, która w Hurgrum byłaby ochmistrzynią pałacu (tu była po prostu kolejną niewolnicą pośród innych, na dodatek bardziej wystawioną na gniew „lepszych” od niej niż większość pozostałych), wciągnęła głęboki oddech, słysząc jego uspokajający głos i otworzyła usta... akurat gdy Farmah wyszła chwiejnie zza niego.
– Farmah! – wydyszała Tala i wyskoczyła do przodu, gdy pod dziewczyną zaczęły uginać się kolana. Jedynie ramiona Talii uchroniły Farmah przed przewróceniem się, a ochmistrzyni wciągnęła gwałtownie powietrze, zdając sobie sprawę, w jak złym stanie jest dziewczyna. Jej oczy przemknęły na Bahzella, a on skrzywił się na widoczne w nich nagłe, pełne przerażenia oskarżenie – wyraz zdrady. Nie mógł jej jednak winić za automatyczne przypuszczenie, zresztą oskarżenie zniknęło równie szybko, jak się pojawiło. Przerażenie pozostało, lecz w oczach pojawił się wyraz furii i kobieta położyła uszy po sobie.
– Kto, panie? – wysyczała. – Kto to zrobił?
– Harnak – odpowiedziała za niego Farmah, opierając mniej zranioną część twarzy na ramieniu Talii, a kojące ręce zacisnęły się wokół niej. Tala spojrzała Bahzellowi w oczy, szukając potwierdzenia i twarz się jej napięła, gdy przytaknął. Znów zaczęła mówić, po czym zacisnęła wargi i oddała mu Farmah.
Bez słowa pomknęła z powrotem do rozwidlenia i spojrzała w obydwie strony, po czym gestem wskazała, by szedł dalej, a on westchnął z ulgą, podniósł dziewczynę i poszedł za nią.
Tala prowadziła do jego komnat niczym zwiadowczyni, a następnie zamknęła za nim zewnętrzne drzwi i oparła się o nie, obserwując, jak on delikatnie układa Farmah w fotelu. Miała ponurą minę, lecz nie okazała zaskoczenia, gdy zrzucił z siebie tunikę, wdział wyściełaną, usztywnioną przeszywanicę i podniósł ze stojaka swą zbroję łuskową. Założył ją i sięgnął po miecz, przekładając pas przez głowę i umieszczając rękojeść na lewej łopatce. Tala odchrząknęła.
– Czy on nie żyje, panie? – spytała beznamiętnie.
– Oddychał, gdy go zostawiałem. A teraz? – Bahzell wzruszył ramionami, a ona bez zaskoczenia kiwnęła głową.
– Obawiałam się tego. Tak długo miał ją na oku i... – Tala zamknęła usta i potrząsnęła głową. – Jak mogę pomóc, panie?
Bahzell potrząsnął szybko głową, z ponurą twarzą.
– Lepiej pomyśl, o czym mówisz, Talo. Jeśli już umarł albo jeśli zostaniemy złapani w obrębie murów...
– Jeśli zostaniecie złapani, nie będzie ważne, czy wam pomogłam, czy też po prostu nie zawołałam straży – powiedziała posępnie, spoglądając na Farmah, która skuliła się nagle w fotelu i wyglądała ledwie na wpół świadomą. – To mogłabym być ja, panie, albo moja córka, gdybym była na tyle głupia, by ją posiadać.
Bahzell zmartwiał, lecz miała rację. Już naraził ją na ryzyko poprzez sam fakt, że skrzyżował z nią drogę, a potrzebował wszelkiej pomocy, jaką mógł zdobyć.
– Najpierw ubranie – powiedział, a Tala przytaknęła, akceptując jego zgodę. – Nie mam nic, co by na nią pasowało, a jeśli ktokolwiek zobaczy ten płaszcz...
– Rozumiem, panie. Jesteśmy wystarczająco zbliżone rozmiarem, by moje ubrania pasowały. A później?
– A później zapomnisz, że kiedykolwiek nas widziałaś. Sądzę, że zwyczajem służących jest tak postępować.
– Czy ona może chodzić? – spytała bezceremonialnie Tala, a Farmah znieruchomiała.
– Mogę. – Tala przyjrzała się jej sceptycznie, a ona wyprostowała się fotelu, przyciskając rękę do złamanych żeber. – Mogę – powtórzyła – i muszę.
– Ale dokąd możesz... Nie – Tala przerwała i potrząsnęła głową. – Lepiej nie wiedzieć nic więcej, niż to, co muszę.
– Ano, dla dobra nas wszystkich – zgodził się ponuro Bahzell i zaczął wrzucać przedmioty do skórzanego plecaka, zaczynając od ciężkiej sakiewki, którą ojciec przysłał wraz z nim.
– Bardzo dobrze, panie. Wrócę tak szybko, jak tylko będę mogła.
Tala wymknęła się, zamykając za sobą drzwi. Bahzell krzątał się w pośpiechu. Nie mógł zabrać ze sobą wiele i dokonywał wyboru z bezlitosną sprawnością. Gdy się pakował, kątem oka obserwował Farmah. Dziewczyna pochyliła się na bok w fotelu, nie utrzymując już pozycji wyprostowanej, a jemu nie spodobał się sposób, w jaki faworyzowała prawą stronę. Miała tam coś złamanego, a jedynie bogowie wiedzieli, jakich obrażeń jeszcze doznała. Podziwiał jej odwagę, lecz jak daleko mogła dojść? I jak szybko? Ludzie Churnazha dogonią ich konno w przeciągu godzin.
Odepchnął zmartwienia tak daleko, jak tylko mógł, i zapiął plecak, po czym zdjął ze ściany arbaletę ze stalowym łęczyskiem (była to kolejna rzecz, z jakiej szydził Churnazh – jaki hradani polegał na strzałach, zamiast potykać się z wrogiem w walce wręcz?). Bahzell, jako zakładnik, miał prawo nosić swą osobistą broń, gdziekolwiek zechciał, lecz jedno spojrzenie dowolnego strażnika na arbaletę wzbudziłoby pytania, na które nie śmiał odpowiedzieć. Zawahał się jednak, nie chcąc jej zostawić, po czym obrócił gwałtownie, gdy drzwi znów cicho się otworzyły.
Była to Tala, trzymająca pod pachą zwinięte ubrania. Kiedy spostrzegła, że trzyma arbaletę, przystanęła, jakby chciała coś powiedzieć, po czym potrząsnęła głową i podeszła szybko do Farmah, pomagając jej wstać z fotela. Zamknęła za sobą drzwi do wewnętrznej sypialni, a Bahzell z żalem odłożył arbaletę. Ich szanse dostania się bez przeszkód do bram miejskich i tak były tak niewielkie, że praktycznie nie istniały, a jeszcze większe przeważanie szali na ich niekorzyść byłoby szaleństwem.
Poruszył ramionami, by ułożyć zbroję i zaczął się przechadzać. Nie było zbyt prawdopodobne, by ktoś mógł się natknąć na Harnaka, lecz każda sekunda zwiększała prawdopodobieństwo, że książę odzyska przytomność i sam wzbudzi alarm. Kiedy to się stanie...
Bahzell odepchnął tę myśl na bok wraz z troskami o siłę Farmah. Nie mógł z tym nic zrobić. Lepiej skoncentrować się na tym, co robić, jeśli tak nie będzie, potarł więc podbródek i poruszył powoli uszami w tył i w przód, rozmyślając. Najbardziej palącym problemem było wydostanie się z miasta, lecz później wciąż musiał jeszcze jakoś dostarczyć Farmah do Hurgrum, a jak miał to zrobić, gdy sam nie śmiał wejść na terytorium Hurgrum? Mógł pomyśleć tylko o jednym sposobie, lecz z ranami Farmah i...
Odwrócił się, gdy drzwi do sypialni otworzyły się i przeszła przez nie Farmah. Jej ruchy były wolne, lecz dziewczyna wydawała się mieć więcej siły, niż ośmielał się mieć nadzieję. Za nią podążała ze zmartwioną miną Tala.
Ochmistrzyni dobrze się spisała, pomyślał Bahzell. Potrzeba było spostrzegawczego oka, by zdać sobie sprawę, że prosta szara suknia była troszkę za duża, a jej rąbek zbyt krótki dla Farmah, zaś nadmiar materiału w pasie pozwalał ukryć bandaże, które Tala zawiązała ciasno wokół jej bioder. Długie, pełne rękawy kryły siniaki i rany od sznura na rękach dziewczyny, lecz nic nie mogło schować śladów na jej twarzy. Krew została zmyta, a rozcięcia już nie krwawiły, lecz widać było, że są świeże, brzydkie, zwłaszcza te na jej pękniętym lewym policzku, ciemne i puchnące.
Farmah poczuła jego wzrok i dotknęła swej twarzy.
– Przepraszam, panie – zaczęła nieszczęśliwie, a on poczuł wstyd, jaki czuła, wiedząc o tym, że przynajmniej część tych blizn zostanie jej do końca życia i że każdy, kto je zobaczy, odgadnie natychmiast, co się jej stało – ale...
– Cisza, dziewczyno! To nie twoja wina. – Zerknął na Talę. – Sądzę, że płaszcz z kapturem mógłby pomóc – zaczął – i...
– Istotnie, mógłby panie – zgodziła się Tala, podnosząc rękę, by pokazać mu wiszącą na niej pelerynę – i mam jeszcze jeden czy dwa pomysły.
– Lepiej nie mieszaj się już w to bardziej – sprzeciwił się Bahzell, a ochmistrzyni parsknęła.
– Już jestem dość głęboko, by utonąć, panie, oszczędź mi więc swoich trosk na rzecz tego, co możesz zmienić. – Miała wystarczająco lat, aby być matką Bahzella, a jej cierpki ton tak przypominał mu jego starą niańkę, że uśmiechnął się pomimo napiętej sytuacji. Wyglądało na to, że Churnazhowi nie udało się złamać kompletnie przynajmniej jednej ze swych niewolnic.
– Tak lepiej – powiedziała Tala i skrzyżowała ręce na piersiach. – A teraz, panie, co do tego twojego planu. Jeśli wy dwoje będziecie chcieli wyjść razem, będziecie mieć do czynienia z pierwszym strażnikiem, jakiego spotkacie.
– Owszem, dlatego właśnie...
– Proszę, panie! – Jej uniesiona ręka zamknęła mu usta. – Rzecz w tym, że nie musicie wychodzić razem. Wszyscy słudzy widzą, jak wykradasz się i wkradasz, by odwiedzać lorda Brandarka. – Oczy mu się powiększyły ze zdumienia, a ona potrząsnęła ze zniecierpliwieniem głową. – Oczywiście, że tak! Tak więc jeśli cię zobaczą, uznają, że właśnie to robisz i odwrócą wzrok jak zawsze. Strażnicy zaś nie zatrzymają cię tak łatwo, jeśli będziesz sam. Racja?
– Taak, jest w tym wiele prawdy – przyznał powoli.
– W takim razie tym, co musisz zrobić, jest wydostać się od tyłu, podczas gdy Farmah wyjdzie prosto przez frontową bramę, panie.
– Czy jesteś pomylona?! Nigdy nie pozwolą jej przejść z tą twarzą, kobieto! A jeśli pozwolą, odgadną, kto ją tak naznaczył, zaraz gdy znajdą Harnaka!
– Oczywiście, że tak. – Tala wpatrzyła się w jego górujące nad nią oczy i potrząsnęła głową. – Panie – powiedziała z cierpliwością kogoś zwracającego się do małego dziecka – odgadną to i tak, gdy odkryją, że zniknęła, jaki więc sens udawać coś innego, kiedy wyjście oddzielnie daje wam obojgu szansę na przejście bez przeszkód, przynajmniej do bram miasta?
– Ano – Bahzell znów potarł podbródek – jest w tym jakiś sens. Spójrz jednak na nią, Talo. – Farmah znów się pochyliła, opierając o framugę drzwi, by się wesprzeć. Zesztywniała i zmusiła się do wyprostowania, a on pokręcił lekko głową. – Nie mam nic przeciwko tobie i nie jest to twoja wina, lecz nie pokonasz nawet długości korytarza bez pomocy.
– Nie, panie, nie pokona... chyba że pójdę z nią. – Bahzell wpatrzył się w ochmistrzynię, a wzruszenie ramion jakie Tala wykonała, było dalece spokojniejsze niż jej oczy. – To jedyny sposób. Powiem, że zabieram ją do Yanahli. Nie jest ona zbyt dobrą uzdrowicielką, lecz i tak jest lepsza od tej końskiej pijawki, którą trzymają tu dla służby!
– A jeśli zapytają, co się jej stało? – zapytał Bahzell.
– Powiem, że upadła – Tala znów parsknęła gorzko, widząc jego minę. – To nie pierwszy raz, kiedy atrakcyjna dziewka służebna czy niewolnica „upadła” w tym miejscu, panie. Zwłaszcza młoda. – Jej głos był ponury, a Bahzellowi stężała twarz, lecz znów potrząsnął głową.
– To może was wydostać, lecz nie pozwoli wrócić z powrotem, a kiedy odkryją, że nie ma Farmah...
– Mnie również nie będzie – Tala napotkała jego wzrok z mieszaniną desperacji i błagania. – Nie mam nic, co by mnie tu trzymało, odkąd umarł mój syn, i postaram się nie spowalniać was za miastem, lecz... – głos jej się załamał i zamknęła oczy. – Proszę, panie. Ja... Ja nie jestem dość odważna, by sama uciec.
– Nie jest takie pewne, czy będziemy mieli szansę uciec – stwierdził Bahzell. Jej skinienie głową było krótkie, pełne strachu, lecz zdeterminowane, a on skrzywił się w myślach. Bahzell wiedział, że sama Farmah będzie go spowalniać, a choć Tala nie była ranna, nie była żwawą, młodą dziewczyną. Zaczął odrzucać jej ofertę, po czym zastygł w bezruchu. Owszem, dwie miejskie kobiety byłyby w normalnych okolicznościach dwa razy większym brzemieniem niż jedna, lecz to nie była normalna sytuacja.
Przyjrzał jej się bacznie, oceniając ryzyko i jej strach w porównaniu z umiejętnościami oraz zdeterminowaną postawą i zdał sobie sprawę, że podjął już decyzję. Nie mógł zostawić jej, jeśli pomoże Farmah w ucieczce, a jej pomoc więcej niż podwoi ich szanse na wydostanie się z pałacu. Poza tym dziewczyna będzie potrzebowała opieki pielęgniarskiej, jaką mogła jej zapewnić, a jeśli on zdoła doprowadzić je obie do Chazdark, to będzie mógł...
Oczy mu się rozjaśniły i skinął głową.
– Chodź więc. A ja o tym nie zapomnę, Talo. – Otworzyła oczy, a on uśmiechnął się krzywo. – Sądzę, że moja wdzięczność nie będzie wiele znaczyć, jeśli nas schwytają, lecz jeśli nie, zamierzam odesłać Farmah do mojego ojca. Będzie tam bezpieczna, podobnie jak ty.
– Dziękuję ci, panie – wyszeptała Tala, a on zastanawiał się, czy miałby odwagę zaufać komuś po tak wielu latach spędzonych w Navahk. Ona jednak otrząsnęła się rześko i z lekkim uśmiechem dotknęła jego arbalety. – Nie wydajesz się być zbyt szczęśliwy, zostawiając to, panie. Może mogłabym zapakować to w brudny lniany worek, żeby jeden ze służących wyniósł to okrężną drogą i spotkał się z tobą za pałacem?
– Możesz im zaufać? – spytał Bahzell, starając się ukryć swe rozgorączkowanie, a jej uśmiech poszerzył się.
– Stary Grumuk błąka się w mych myślach, panie. Wie, którędy biegną ścieżki służących – sam mnie ich nauczył, zanim postradał zmysły – lecz nie zada żadnych pytań i nikt nie zwróci na niego uwagi. Sądzę, że to dość bezpieczne. Wychodząc, powiem mu, co trzeba, i kiedy wyjdziesz, będzie na ciebie czekał.
* * *
Pełznięcie przez gnijące jądro pałacu trwało wieczność. Niewolnicy którzy wykorzystywali korytarze, aby przedzierać się tędy w poszukiwaniu drobnych przyjemności, które mogli znaleźć gdzie indziej, dobrze je oznaczyli, lecz Bahzell nigdy nie wypróbowywał ich, będąc opancerzonym i uzbrojonym, a one nie zostały zbudowane dla kogoś jego rozmiarów. Było kilka ciasnych miejsc, zwłaszcza że miał na plecach miecz i plecak, oraz dwie chwile bliskiej katastrofy, kiedy kołyszący się kamień zazgrzytał i przesunął się, lecz tak naprawdę przerażał go czas. Najprawdopodobniej Harnak nie obudzi się już, zważywszy na wgniecenie w czaszce, jednak jeśli się podniesie lub zostanie znaleziony, albo jeśli Tala i Farmah mimo wszystko zostały zatrzymane...
Sfrustrowany Bahzell położył po sobie uszy i zmusił się do skoncentrowania na własnych krokach oraz tym, jak w nawet najlepszych czasach nienawidził przemykania się po podziemiach. Był to korzystniejszy sposób myślenia – dawał mu coś, co mógł przeklinać poza własną głupotą, za wmieszanie się w coś takiego. Jedynie Fiendark wiedział, co jego ojciec miałby do powiedzenia na ten temat! Świat jest miejscem, w którym ludzie cierpią i najlepszym co można zrobić, to dbać o siebie. Jednak nawet kiedy przeklinał siebie, wiedział, że nie mógł tak po prostu odejść. Jedyną rzeczą, która go naprawdę martwiła – poza możliwością, że doprowadzi go to do śmierci – było, czy robił to, by ocalić Farmah, czy też po prostu dlatego, że tak bardzo nienawidził Harnaka. Jedno i drugie było wystarczająco rozsądne, chodziło po prostu o to, że lubił być pewnym co do takich rzeczy.
Dotarł do ostatniego sypiącego się tunelu i rozchmurzył, gdy ujrzał przed sobą światło dnia, lecz przed pokonaniem ostatnich kilku metrów sięgnął do miecza, by poluźnić go w pochwie. Jeśli Tala została zatrzymana, mogła już na niego czekać kompania.
Nie czekała. Stal zazgrzytała, gdy chował ostrze z powrotem, a wiekowy niewolnik siedzący w kucki pod porośniętą mchem ścianą podniósł wzrok, uśmiechając się bezzębnie.
– No to jesteś w końcu! – zakrakał stary Grumuk. – Tala mówiła, że będziesz! Jak się miewasz, panie?
– Dobrze, Grumuku. Jestem trochę zabłocony, lecz poza tym wszystko w porządku. – Bahzell czynił swój głęboki, dudniący głos tak grzecznym, jak tylko mógł. Starzec był celem niezliczonych ciosów i paskudnych żartów, a jego pogoda ducha mogła bez żadnego ostrzeżenia przejść w skamlającą, skuloną pozycję obronną.
–Ano, tunele zawsze były błotniste, nie? Pamiętam, mówiłem kiedyś Gernukowi, a może to był Franuzh? – Brwi Grumuka zmarszczyły się, gdy wysilał swą pamięć. – Nieważne. To był jeden czy drugi z nich i ja mu mówiłem...
Przerwał, mrucząc do siebie, a Bahzell wydał z siebie jęknięcie. Starzec mógł tak robić przez całe godziny, napełniając nawet najbardziej cierpliwych (do których, przyznał Bahzell, on sam się nie zaliczał) ogłupiającą potrzebą potrząśnięcia nim lub wbicia mu do głowy odrobiny rozsądku. Nie było jednak żadnego sensu bić, Bahzell przykucnął więc i zamiast tego dotknął ramienia Grumuka. Mamroczące usta zamknęły się natychmiast, a zamglone stare oczy wpatrzyły się w niego.
– Masz coś dla mnie, panie? – spytał, a Bahzell potrząsnął z żalem głową.
– Nie tym razem, dziadku – przeprosił – ale sądzę, że to ty możesz mieć coś dla mnie.
Twarz starca spochmurniała, bowiem Bahzell wiedział, jak niewolnik lubił słodycze, które czasem przynosiły mu dzieci, lecz jedynie potrząsnął głową. Jego życie było pełne rozczarowań. Wyciągnął duży, topornie utkany worek. Oczy Bahzella rozjaśniły się, gdy mężczyzna odwiązał brudny materiał, którym Tala owinęła arbaletę, i niemal z miłością przejechał palcami po drewnianym łożu oraz stalowym łęczysku, a Grumuk znów zakrakał.
– Dobrze zrobiłem, panie?
– Tak, stary przyjacielu, dobrze. – Bahzell znów dotknął jego barku, po czym podniósł się i zawiesił arbaletę na prawym ramieniu. Starzec uśmiechnął się do niego, a Bahzell odwzajemnił uśmiech.
– Lepiej posiedź tu trochę – powiedział Koniokrad. Mrużąc oczy, odwrócił się ku zachodzącemu słońcu, po czym wskazał na popękany kikut pochyłej wieży, której fundamenty, od początku niezbyt solidne, zapadały się powoli w błoto i ścieki bagnistej rzeki. – Siedź tam, gdzie jesteś, Grumuku, dopóki słońce nie dotknie tamtej wieży. Zapamiętasz? Zrobisz to dla mnie?
– Och tak, panie. To nie trudne. Siedzieć tu tylko z mymi myślami, póki wieża nie pożre słońca. Mogę to zrobić, panie – zapewnił go Grumuk.
– Dobrze, Grumuku, dobrze. – Bahzell jeszcze raz klepnął starca w ramię, po czym odwrócił się i skoczył w cienie murów opuszczonej twierdzy.
* * *
Stęchły smród ulic Navahk wydawał się uspokajająco normalny podążającemu nimi Bahzellowi. Wrzeszczące watahy nagich dzieci miotały się w tę i we w tę u stóp swych rodziców, pochłonięte bogowie wiedzą jakimi zabawami oraz zapasami o kąski wybrane spośród śmieci. Mężczyzna zatrzymał się raz czy dwa, by pozwolić im przemknąć. Robiąc to, trzymał jedną dłoń blisko swej wiszącej u pasa sakiewki, a drugą gotową, by walnąć w ucho wystarczająco mocno, żeby dzwoniło w nim przez tydzień, lecz nie obwiniał dzieci za te złodziejskie nawyki bardziej, niż obwiniałby na wpół zagłodzonych ulicznych żebraków czy zaczepiające go dziwki. Rzadko spotykało się je w Hurgrum – czy w większości innych krain hradani – lecz w Navahk zbyt wiele kobiet straciło swych mężczyzn.
Starał się poruszać swobodnie, boleśnie świadomy zbroi, którą miał na sobie, oraz plecaka i arbalety na plecach. Popołudnie przechodziło w wieczór i tłum gęstniał, gdy chłopi, pracujący na poletkach przy murze, wracali do swych bud, lecz większość których mijał, usuwała mu się z drogi. Byli nawykli, aby okazywać posłuszeństwo lepszym od siebie – zwłaszcza gdy ów lepszy górował o głowę nad najwyższymi z nich, a na plecach miał półtora metra stali – i Bahzell był z tego zadowolony, choć mimo to czuł mrowienie w krzyżu, gdy oczekiwał na pierwszy okrzyk wyzwania. Niezależnie czy doszłoby do walki, czy ucieczki, tutaj miał większe szanse niż w pałacu... choć niewiele większe.
Lecz nikt nie krzyknął i mężczyzna dotarł niemal do wschodniej bramy, gdy wyśledził dwie kobiety idące powoli w kierunku przeciwnym, niż fala biegnąca w jego stronę. Farmah opierała się ciężko na niższej, krępszej ochmistrzyni, a wokół nich utworzył się obszar wolnej przestrzeni. Kilka osób spojrzało na nie, po czym niezręcznie odwróciło wzrok, a jeden czy dwóch nawet wyciągnęło rękę, by pomóc, lecz połączenie pobitej twarzy Farmah oraz pałacowych szat, jakie obydwie nosiły, odstraszało nawet najtwardszych.
Bahzell przełknął kolejne przekleństwo na Churnazha i cały jego pomiot, gdy obserwował, jak ludzie oddalają się od kobiet i porównywał to z tym, co zdarzyłoby się w Hurgrum. To nie było jednak Hurgrum. Był to Navahk, a on również nie śmiał ich dogonić, by zaoferować swą pomoc.
Ciężko mu było zwolnić tempa do takiego, na jakie mogła pozwolić sobie Farmah, kiedy każdy jego nerw wrzeszczał, że pościg musiał już się zacząć, jednak nie miał wyboru. Podążał za nimi wąską ulicą, uchylając się, gdy ktoś opróżniał nocnik z drugiego piętra którejś z paskudnych gospod Navahk. Dwóch mniej zwinnych robotników rolnych rzuciło bluźnierstwa w nieoszklone okna, gdy rozlały się po nich nieczystości, lecz takie wypadki były tu zbyt częste, by je komentować, a ich klątwy zamarły nagle, gdy zdali sobie sprawę, że stoją na drodze Bahzella. Zbledli i wycofali się szybko, on zaś przepchnął się obok nich, gdy Tala i Farmah zniknęły za ostatnim zakrętem na trasie do Wschodniej Bramy.
Przyspieszył teraz trochę i odczuł ulgę, gdy ujrzał, jak podkapitan dowodzący posterunkiem przy bramie zerka na kobiety. Sądził, że pamięta rozkład wart, i miał rację. Podkapitan Yurgazh nie spełniłby standardów księcia Bahnaka, lecz przynajmniej jego zbroja była dobrze utrzymana i względnie czysta. W porównaniu z ludźmi, którymi dowodził, wyglądał niemal na eleganta i był jednym z niewielu członków straży Churnazha, którzy wyszli z wojny przeciwko Hurgrum z czymś na kształt chwały. Był niewiele więcej niż zwyczajnym najemnikiem, lecz walczył z odwagą, a jego przykład obrócił otaczających go ludzi w jedną ze zwartych grup trzymających się, gdy zbliżały się piki. Potrzeba było niezwykłej siły, by utrzymać hradani podczas odwrotu – a jeszcze więcej, by powstrzymać ich przez ostateczną, szaleńczą szarżą, gdy przegrywają – i dlatego właśnie Yurgazh awansował do aktualnej rangi, gdy Churnazh odnawiał swą przerzedzoną straż.
Być może dlatego, że nie miał się czego wstydzić, Yurgazh był skory do okazywania szacunku wojownikom, którzy go pokonali. Albo też nie był dość długo w służbie Navahk, by opaść do poziomu miasta. Może nawet dowiedział się więcej o księciu, któremu służył, i postanowił upuścić trochę swej pogardy na własny sposób. Niezależnie od swej motywacji, zawsze traktował Bahzella tak jak należało traktować szlachcica, i Bahzell stawiał wiele na karb przyzwoitości, którą, jak podejrzewał, Yurgazh wciąż pielęgnował.
Przystanął na rogu, spod przymrużonych powiek spoglądając, jak Yurgazh rusza w kierunku kobiet. Nagle kapitan zatrzymał się, a Bahzell napiął się, gdy podniósł głowę, przesuwając jednocześnie dłoń do rękojeści miecza. Opowieść Talii o szukaniu uzdrowicielki nigdy tu nie przejdzie, bowiem w budach pod zewnętrznym murem nie było uzdrowicieli. Poza tym służbie pałacowej nie pozwalano wychodzić z miasta bez pozwolenia, zwłaszcza tak późną porą, a dwie samotne kobiety, jedna z nich wyraźnie pobita, a obydwie z węzłem na ramieniu, oznaczającym osobistą służbę księcia, mogły dla czujnego wartownika oznaczać tylko jedno.
Nawet z tej odległości Bahzell ujrzał w twarzy Yurgazha zrozumienie, i zacisnął szczękę, gdy podkapitan podniósł nagle wzrok. Jego oczy zetknęły się ze spojrzeniem Bahzella niczym magnes ze stalą i Bahzell wstrzymał oddech.
Wtedy jednak Yurgazh puścił miecz. Odwrócił się plecami do kobiet i zaangażował dwóch pozostałych strażników w dyskusję wydającą się wymagać wielkiej ilości gestów w kierunku źle utrzymanego ekwipunku. Obaj żołnierze byli zbyt zajęci łagodzeniem jego gniewu, by w ogóle zauważyć dwie przechodzące obok kobiety.
Bahzell przestał zaciskać zęby, jednak nie pozwolił sobie na uspokojenie. Wciąż jeszcze on musiał się przedostać, a to było jeszcze bardziej ryzykowne, bowiem nie towarzyszył mu żaden z osobistych strażników Churnazha.
Podszedł do bramy i tym razem Yurgazh wszedł między wrota. Gestem wskazał jednemu ze swych ludzi, by wystąpił – temu, który wyglądał na jeszcze mniej pobłogosławionego inteligencją niż większość – a Bahzell pozwolił, by jego obandażowana dłoń spoczęła lekko na pasie, centymetry od sztyletu, gdy podkapitan skinął mu głową.
– Późno wychodzisz, panie – gramatyka Yurgazha była lepsza niż u większości ludzi Churnazha, a jego ton neutralny. Bahzell zastrzygł uszami w milczącej zgodzie, a w oczach Yurgazha błysnął cień uśmiechu, gdy spoczęły one na chwilę na plecaku i arbalecie Koniokrada. – Wychodzisz na polowanie, panie? – spytał grzecznie.
– Tak – powiedział Bahzell i było w tym wiele prawdy, uznał bowiem, że będzie tak, kiedy tylko Harnak zostanie znaleziony.
– Rozumiem. – Yurgazh potarł górną wargę, po czym wzruszył ramionami. – Przykro mi, że o tym wspominam, panie, ale powinni ci towarzyszyć twoi ochroniarze.
– Tak – powtórzył Bahzell i coś jak Szał, lecz lżejsze, bardziej jak szelest jedwabiu pocieranego o bursztyn, sprawiło, że zechciał się uśmiechnąć. – Cóż, kapitanie, sądzę, że strażnicy wkrótce wyruszą za mną.
– Och? A więc Jego Wysokość wie już, że wychodzisz?
– Tak – Bahzell rzekł jeszcze raz, po czym poprawił się starannie. – A raczej należałoby stwierdzić, że dowie się zaraz, jak książę Harnak postanowi mu o tym powiedzieć.
Oczy Yurgazha powiększyły się, po czym zerknęły w kierunku bramy, w której zniknęły kobiety, następnie zaś wróciły do Bahzella oraz brudnej szmaty, jaką miał zawiązaną na palcach. Ich wesołość zastąpiło zaskoczenie, w którym w niemal równym stopniu widniały zmieszane ostrzeżenie i szacunek. Następnie podkapitan wzruszył ramionami i zerknął na stojącego przy nim strażnika o tępej twarzy.
– Cóż, jeśli książę Harnak wie, dokąd idziesz, panie, nie sądzę, by naszą sprawą było ci w tym przeszkadzać. – Jego podwładny nie kiwnął z ulgą głową, lecz wyraźnie widać było jego pragnienie nie mieszania się w interesy księcia i Bahzell zdał sobie nagle sprawę, dlaczego Yurgazh kazał mu tu stanąć. Był świadkiem, że podkapitan wypełnił swoje obowiązki, wypytując Bahzella – i że nic, co Bahzell powiedział lub zrobił, nie wzbudzało wystarczających podejrzeń, by go zatrzymać.
– W takim razie lepiej już pójdę, kapitanie – rzekł, a Yurgazh przytaknął i odsunął się, by odsłonić mu bramę.
–Ano, chyba tak. I... – coś w nagle łagodniejszym tonie strażnika sprawiło, że Bahzell znów skierował na niego wzrok – ... życzę szczęścia na tym polowaniu, panie.
 
Rozdział trzeci
Tala znów się potknęła i tym razem całkowicie straciła równowagę w ciemnościach. Upadła ciężko ze stłumionym okrzykiem bólu, a Bahzell powstrzymał się przed słowami zachęty, gdy starała się podnieść. Część jego osoby chciała uciec od jej niezdarności, lecz jednocześnie Bahzell był zachwycony, jak dobrze ona sobie z tym radzi. Wyczuwał jednak, że kobieta wstydzi się swej niezdarności. To było oczywiście głupie z jej strony, bowiem żadna żyjąca w mieście kobieta nie mogła mieć nadziei, że dotrzyma kroku doświadczonemu wojownikowi, liczącemu sobie połowę lat mniej niż ona, a to właśnie było powodem, dla którego z początku wahał się, czy ją zabrać.
Niezależnie jednak od tego, czy było to głupie, czy nie, szanował jej determinację oraz odwagę... co, w dziwny sposób, powstrzymywało kojące słowa, które oboje uważaliby za kłamstwo. Bahzell został wyszkolony w szkole o brutalnie prostych wymaganiach, w której słabość była niewybaczalnym grzechem. Nie wystarczało, by mężczyzna „starał się, jak może najlepiej”, gdy porażka oznacza śmierć nie tylko dla niego, lecz również dla jego towarzyszy. Jeśli jego „najlepiej” nie wystarczało, musiał być kierowany – popędzany – dopóki tak się nie stało. Jeśli nie mógł być kierowany, trzeba go było się pozbyć. Mimo to owa kobieta w jakiś sposób zachowała odwagę i szacunek dla samej siebie, pomimo wszystkiego co spotkało ją ze strony świata, i sama wiedziała, że go spowalnia. Mógł nie rozumieć w pełni swej litości, jeśli to właśnie była litość, lecz wiedział, że nic co powiedziałby lub zrobił, nie pokierowałoby jej do większego wysiłku, a nie chciał hańbić jej banałami, które wskazywałyby, że jest gorsza, niż jest w istocie.
Nic jednak nie zmieniało jej desperackiej potrzeby odpoczynku. Odetchnął głęboko, pozwalając jej usłyszeć zmęczenie w swym głosie i kucnął, by zsunąć Farmah ze swego ramienia. Ułożył jej bezwładne ciało na ziemi w rzadkim runie, a Tala zgięła się w pasie, chwytając łapczywie powietrze i opatulając się płaszczem, gdy chłód nocy zaczął się sączyć w jej zmoczone potem odzienie.
Pozwolił jej dostrzec, jak ociera sobie podobną ilość potu z czoła, lecz gest ten był w mniejszym stopniu wykonany dla jej dobra, niż by sobie życzył. Dwa lata zamknięcia w nieprzyjaznych murach zebrały swe żniwo.
Otrząsnął się i rozejrzał. Nocny wzrok był bystrzejszy wśród hradani niż u większości pozostałych ras ludzi, a u Bahzella przewyższał on przeciętne zdolności hradani. W każdym razie lepiej, żeby tak było. Ścieżka, którą przedzierali się przez poszycie, wydawała się zatrważająco wyraźna, gdy spoglądał w dół zbocza, lecz być może okaże się gorsza dla jeźdźców ścigających ich wzdłuż drogi, którą zostawili staje za sobą.
Miał nadzieję, że tak będzie, kiedy tuląc arbaletę na udach spoglądał w ciemność i rozmyślał.
Kilku, spośród tych, których znał, modliłoby się do wszystkich bogów, którzy przychodziliby im teraz na myśl, lecz większość hradani nie poświęcała większej uwagi bogom i modłom, a niepokojąca liczba tych, którzy to robili, kierowała swe modły ku jednemu z mrocznych bóstw. Świat był okrutny, a bóg, który nagradzał swych wyznawców natychmiastową, namacalną mocą, niezależnie od ceny jaką przyszło za to płacić, był dla nich przynajmniej czymś zrozumiałym. Ze wszystkich bogów Krashnark szczycił się bez wątpienia największą ilością czcicieli pośród hradani. Mógł być bogiem diabłów i wojny wypływającej z ambicji, lecz pomimo pozostałych niepowodzeń Czarnego Szermierza, miał reputację bóstwa dotrzymującego słowa, nie był urodzonym oszustem jak jego bracia Sharna i Fiendark, oraz był znacznie mniej... żarłoczny niż jego siostra Krahana.
W większości jednak przypadków jedynym wykorzystaniem bogów było dla hradani przeklinanie. Sam Bahzell w ogóle nie odwoływał się do mrocznych bogów, a niewiele więcej do świetlnych – nieważne czy biały czy czarny, żaden bóg nie uczynił w przeciągu ostatnich dziesięciu czy dwunastu stuleci jego ludowi żadnych przysług, o których by wiedział, i nie widział większego sensu w żywieniu nadziei, że któryś z nich może nagle zmienić zdanie, by pomóc Bahzellowi Bahnaksonowi. Kolej na demony. Odpowiedni, paskudny demon, prawidłowo ułagodzony, mógłby być pomocny – zakładając, że miałby albo powód, albo apetyt, by się z nimi targować.
Ukrył przed Talą ruch ręki, gdy dotykał gardła Farmah. Jej tętno pulsowało mu pod palcami, spiesząc się bardziej, niż by mu się podobało, aczkolwiek było bardziej miarowe, niż się obawiał. Dziewczyna starała się zawzięcie, lecz przewróciła się niewiele ponad kilometr od Wschodniej Bramy. Błagała ich, by ją zostawili i ratowali siebie, lecz Bahzell jedynie prychnął i podał plecak Talii, by móc przerzucić dziewczynę przez ramię, a jej protesty ucichły, gdy wyczerpanie i ból pozbawiły ją przytomności.
Bahzell westchnął i cofnął palce z gardła, by pogładzić ją po włosach. Nie było to coś, co zrobiłby, gdyby ktoś widział – litość była niebezpieczna; gdy raz się ją ujawniło, nigdy nie można jej już było ponownie ukryć, a wrogowie szybko wykorzystywali ją przeciwko tobie – lecz serce mu zadrżało, gdy na nią spojrzał. Taka młoda, pomyślał. Taka młoda, a wycierpiała tak wiele. W ciągu tak niewielu lat przeżyła tak wiele strat. Bahzell miał trzydzieści osiem lat, co było u hradani dopiero zaczątkiem wczesnej dorosłości, lecz Farmah miała mniej niż połowę tego co on. Bahzell obnażył zęby w grymasie odrazy do samego siebie na myśl o tym, że gdy Harnak leżał bezbronny u jego stóp, pozwolił sobie rozważać polityczne konsekwencje swego czynu.
Przez noc przedarł się cichy odgłos i mężczyzna zamarł w bezruchu, obracając lisie uszy, by wychwycić hałas. Odgłos znów dobiegł i hradani przestał napinać kręgosłup, gdy zdał sobie sprawę, że dobiegał on z drugiej strony zbocza, na którym przykucnęli, nie zza nich.
Bahzell wyciągnął rękę i dotknął ramienia Talii. Ochmistrzyni podskoczyła, lecz wcześniej poświęcił trochę czasu, by nauczyć ją choć podstaw zachowania się w terenie, przełknęła więc sapnięcie zaskoczenia i milczała, gdy przyciągał ją do siebie.
– Konie – wydyszał jej w ucho. Jej mięśnie napięły się mocniej, lecz on potrząsnął nią lekko. – Nie podążają za nami, lecz są z przodu, za wzgórzem.
Tala poruszyła gwałtownie uchem i wciągnęła ostro powietrze, lecz była daleka od całkowitego odprężenia. Doceniał jej ostrożność, lecz jeśli te odgłosy koni oznaczały to, co mogły oznaczać...
– Zaczekaj tu – wyszeptał i zniknął w ciemnościach.
Ochmistrzyni patrzyła, jak odchodzi, na nowo zdumiona jak cicho porusza się tak wielki wojownik. Był od niej trzykrotnie potężniejszy, a mimo to po zapadnięciu mroku wydawał się niczym duch, pomimo swej zbroi oraz brzemienia bezwładnej sylwetki Farmah, poruszając się tak cicho, że Tala nie mogła nawet mieć nadziei mu dorównać. Teraz zniknął w poszyciu, powodując swą zbroją jedynie szmer pojedynczej gałązki, po czym zamknęła się wokół niej noc.
Westchnął wiatr – najzimniejszym, najbardziej osamotnionym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszała – i znów się wzdrygnęła, starając się wyobrazić wojownika z Navahk, który nie poszedłby dalej bez nich. Nikt nie mógłby ganić lorda Bahzella za to, że je opuścił. Już ryzykował znacznie więcej dla dwóch kobiet spośród wrogów swego klanu, niż powinien, a mimo to nie mogła sobie wyobrazić, że miałby je porzucić.
Umieściła głowę Farmah w swych objęciach, rozkładając płaszcz, by podzielić się własnym ciepłem z tym tak okrutnie zmaltretowanym ciałem, a jej wzrok był chłodny od nienawiści, która dalece przewyższała jej strach. Cieszyła się, że pomogła lordowi Bahzellowi, nieważne co to mogło przynieść. Był on inny, podobnie jak Fraidahn, jej dawno zmarły mąż – podobnie jak jej syn, zanim Churnazh zabrał go na wojnę – jedynie silniejszy. I milszy. Delikatniejszy. Trudno było to przyznać matce, wszak była to prawda, niezależnie jak bardzo starał się to ukryć. Lecz być może, gdyby jakiś bóg pozwolił Durgazowi dorastać z dala od Navahk...
Zamknęła oczy, otaczając się wspomnieniami jedynych ludzi, których kiedykolwiek kochała, po czym za pomocą wody z bukłaka lorda Bahzella zmoczyła szmatkę, by przetrzeć skroń nieprzytomnej Farmah.
* * *
Poszycie spowalniało Bahzella, lecz na Wietrznej Równinie zdarzało się, że oddałby rękę – no dobrze, dwa lub trzy palce – za podobną osłonę. Koniokrad dotarł do szczytu wzgórza i podniósł głowę nad krzaki, a oczy mu zalśniły, gdy ujrzał to, co miał nadzieję zobaczyć.
Nic dziwnego, że było tu tak gęste poszycie, a nieliczne drzewa były drugim lasem, zasadzonym po wycięciu dziewiczego. Księżyc był wystarczająco duży, by nawet bez dziwnych szpar w okiennicach trzech chałup, przez które przebłyskiwało światło, hradani mógł stwierdzić, że rozciągające się przed nim gospodarstwo nie cieszyło się dawną świetnością. Połowa zewnętrznych budynków była opuszczona, zważywszy na ich wybrakowaną strzechę, lecz zarośnięte pagórki dookoła z pewnością zostały pozbawione drzew w tych lepszych, mających miejsce przed Churnazhem, czasach. Z braku rąk, by je uprawiać, wróciły do stanu dzikości, lecz mimo to ktoś wciąż walczył, by ocalić swe zabudowania od całkowitej ruiny. Ogrodowe grządki, bliżej budynków, wyglądały w świetle księżyca na dobrze utrzymane, pastwiska były upstrzone grupkami owiec i kóz... a w zagrodzie znajdował się tuzin koni.
Bahzell zachichotał i rozejrzał się cierpliwie w tę i we w tę. W gospodarstwach zazwyczaj trzymano psy i najprawdopodobniej również ktoś trzymał straż. A więc gdzie on wystawiłby wartownika?
Uszy podniosły mu się z szacunkiem, gdy uchwycił delikatny błysk światła księżyca na stali. Jednak nie rozbłysł on na ziemi, lecz z pomostu na dachu najwyższej stodoły. Pomost dawał widok na otoczenie gospodarstwa i nie znajdował się na nim jeden strażnik, lecz dwóch.
Bahzell położył się na brzuchu, opierając podbródek na dłoniach, i rozmyślał. Nie będą to dobre konie wierzchowe, lecz jazda na nich poprawi tempo ich podróży. Jakże jednak położyć na nich ręce? To co byłoby dziecinną zabawą, gdyby miał do pomocy dwóch czy trzech innych Koniokradów, stawało się znacznie bardziej problematyczne, gdy był zdany tylko na siebie – zwłaszcza że nie miał zamiaru zranić żadnego z tych chłopów, jeśli tylko będzie mógł sobie na to pozwolić. Każdy, kto zdołał utrzymać takie zasoby w takiej bliskości Churnazha, zasługiwał na więcej niż śmierć z ręki kogoś uciekającego od tegoż Churnazha, więc...
Obserwując wartowników, wydął wargi w kwaśnym grymasie. Nie był to odpowiedni sposób postępowania dla Koniokrada, lecz spieszył się. Poza tym, jeśli będzie miał szczęście, nikt nie dowie się nigdy o jego potknięciu moralnym.
Wstał cicho i skierował się z powrotem, by powiedzieć Talii, co zamierza.
* * *
Rzeczywiście były tu psy. Chór burkliwych warkotów ostrzegł go, gdy wyłoniły się z mroku. Bahzell sięgnął do rękojeści miecza, gotów wyciągnąć broń w razie potrzeby. Nie było jednak trzeba. Bez wątpienia byłoby tak, gdyby przeszedł przez pola, on jednak starał się trzymać środka szlaku prowadzącego do gospodarstwa i fakt, że się nie krył, spowodował, że przywódca watahy jedynie zawył, aby wezwać swego pana.
Bahzell zatrzymał się, opierając dłoń na gałce miecza, i czekając podziwiał wyszkolenie psów. Oczekiwanie nie było długie. Pół tuzina krzepkich hradani, wszystkich niższych niż on, lecz dobrze umięśnionych od ciężkiej pracy i lepiej odżywionych niż większość żyjących w Navahk, wytoczyła się z drzwi chaty. Naga stal zalśniła w świetle księżyca, gdy go otoczyli, a Bahzell nie mógł ich winić za ostrożną wrogość.
– Kim jesteś? – odezwał się piskliwy głos. – I dlaczego niepokoisz uczciwych ludzi w środku nocy?!
– Przepraszam, że wam przeszkadzam – odparł spokojnie Bahzell. – Jestem podróżnym potrzebującym waszej pomocy.
– Że co? Potrzebującym pomocy? – mówiący roześmiał się. – Ty, z wielkim mieczem u boku i zbroją na grzbiecie, potrzebujesz naszej pomocy? – znów się zaśmiał. – Przebiegły jesteś jak na brudnego, podkradającego się złodzieja, tyle ci powiadam!
– Nie jestem dzisiaj złodziejem – powiedział Bahzell tym samym spokojnym głosem, starannie podkreślając swój hurgrumski akcent – choć nie mam nic przeciwko rozbiciu paru czaszek, jeśli znów mnie tak nazwiecie.
Mówiący zakołysał się na piętach, opuszczając włócznię, by przyjrzeć się intruzowi, a Bahzell odwzajemnił się spojrzeniem za spojrzenie.
– Nie stąd jesteś, prawda? – powiedział powoli chłop i tym razem Bahzell parsknął śmiechem.
– Można tak powiedzieć.
– Ano można. – Chłop zadarł głowę na górującą sylwetkę Bahzella. – Tak naprawdę wyglądasz jak jeden z tych Koniokradów. Tak jest?
– Tak. Jestem Bahzell, syn Bahnaka, książę Hurgrum.
– Arrr! I co jeszcze!? – zakrzyknął ktoś, lecz mówiący potrząsnął głową i podniósł dłoń.
– Hej, chłopcy, nie bądźmy pochopni. Słyszałem trochę o tym Bahzellu. Mówi się, że jest wysoki jak wzgórze, jak wszyscy ci Koniokradzi, a niech mnie dunder świśnie, jeśli ten taki nie jest.
Bahzell skrzyżował ręce i spojrzał na nich z góry. Najwyższy z nich miał zaledwie metr dziewięćdziesiąt czy dziewięćdziesiąt pięć. Koniokrad ujrzał ich powiększające się ze zdumienia oczy, gdy znów popatrzyli na niego.
– Ale ten Bahzell, on jest zakładnikiem w Navahk – sprzeciwił się głos.
– Ano, prawda to – zgodził się ktoś inny. – Przynajmniej powinien być – do jego głosu wkradła się nutka chciwości. – Sądzę, że zapłaciliby, żeby go odzyskać, Turlu.
– Nie tyle, ile nas kosztowałoby, żeby go powalić, Wulgazie – rzekł cierpko Turl. – Już teraz mam was za mało, by uprawiać ziemię, a co by było, gdyby on porozrzucał wasze flaki po polu?
Zęby Bahzella zalśniły w oświetlonym księżycem uśmiechu, a ten o imieniu Wulgaz wycofał się w milczeniu za swych towarzyszy.
– Pamiętaj jednak, przybyszu – powiedział ostro Turl – że jest nas dość dużo, by rozrzucić również twoje flaki, jeśli do czegoś by doszło!
– Tak samo uważam – zgodził się spokojnie Bahzell – i jeśli nie sprawia to wam różnicy, wolałbym żebyśmy wszyscy zachowali je przy sobie, przyjacielu.
– Naprawdę? – Turl wydał z siebie posępny chichot i wbił w ziemię koniec włóczni, by móc się na niej oprzeć. – No więc, lordzie Bahzellu, jeśli naprawdę nim jesteś, co cię tu sprowadza?
– Cóż, jeśli o to chodzi, to zamierzałem ukraść kilka waszych koni, dopóki nie wyśledziłem twoich chłopaków na dachu.
– Tak? – Turl przekrzywił głowę w drugą stronę. – To dziwny sposób, by dowieść, że nie chciałeś nic złego!
– Dlaczego? Bo chciałem wziąć to, co mi potrzebne? Czy też, bo zechciałem zamiast tego kupić.
– Kupić? – warknął natychmiast Turl. – Powiedziałeś kupić, panie? Gotówką?
– Ano. Pamiętaj, że sądzę że bardziej zabawne byłoby je ukraść – przyznał Bahzell – ale trochę się spieszę.
Turl spojrzał na niego, po czym roześmiał się głośno.
– Cóż, panie, jeśli to zabawy ci się zachciewa, cofnij się po prostu, a ja i moi chłopcy wrócimy do środka, żebyś mógł spróbować jeszcze raz. Oczywiście psy dopadną cię w mgnieniu oka, lecz jeśli taka jest twoja wizja zabawy... – wzruszył ramionami, a Bahzell przyłączył się do śmiechu.
– Nie, grzecznie ci dziękuję. Możliwe, że zrobię tak innym razem, lecz dzisiaj brakuje mi czasu na coś takiego. Tak więc jeśli zamierzacie sprzedać, kupię od was trzy.
– Mówisz poważnie, prawda? – rzekł powoli Turl, pocierając podbródek. – Nie byłoby tak, gdybyś nie potrzebował być gdzie indziej, prawda, panie?
– Prawda, przyjacielu, a im szybciej tym lepiej.
– Em. – Turl spoglądał przez długą, cichą chwilę na swych towarzyszy, po czym popatrzył z powrotem na Bahzella. – Konie są rzadkie w tych stronach, panie – powiedział bez ogródek – a jeszcze trudniej je zastąpić. Zwłaszcza gdy rozstanie się z nimi sprowadza na głowę Czarnego Księcia i jego szumowiny.
– Ano, nie mam co do tego wątpliwości – zgodził się Bahzell – i nie życzyłbym tego nikomu, ale przyszło mi to do głowy.
– Naprawdę? – Turl przysiadł na piętach, gestem wskazując pozostałym, by zrobili to samo, gdy Bahzell poszedł za jego przykładem. – Powiedz mi więc, panie. Za ile uczciwy rolnik sprzeda swe konie takiemu jak ty, żeby Czarny Churnazh nie skrócił go o głowę?
– Jeśli o to chodzi, przyjacielu Turlu, to sądzę, że jeśli wystarczająco dobrze się poszuka, to zawsze znajdzie się sposób. – Bahzell potrząsnął sakiewką, pozwalając im usłyszeć brzęk monet, i przekrzywił głowę. – A teraz, w kwestii tego, jak to działa...
* * *
Tala podniosła nerwowo wzrok, gdy kopyta zadudniły na pylistym szlaku. Rozsunęła zasłonę z gałęzi, wyglądając z kępy krzaków, w których Bahzell ukrył ją oraz Farmah. Jej uszy poruszyły się gwałtownie z ulgą, gdy rozpoznała wysoką, ciemną sylwetkę prowadzącą konie.
Bahzell zatrzymał zwierzęta cichym, łagodnym dźwiękiem, a Tala pomogła Farmah wstać. Dziewczyna odzyskała trochę siły w czasie nieobecności Bahzella i trzymała się Talii, gdy ochmistrzyni na wpół wyprowadzała, na wpół wynosiła ją z krzaków.
– Nawet przez chwilę nie pomyślałam, że może ci się to udać, panie. Nawet przez chwilę – wydyszała Tala. – Jak w ogóle udało ci się sprawić, że zgodzili się bez...? – Jej oczy przemknęły na rękojeść jego miecza, a on zachichotał.
– Jeśli o to chodzi, nie było to takie trudne. Zważ, że ten rolnik minął się z powołaniem, bowiem mógłby robić pieniądze, sprzedając kamienie Purpurowym Lordom. – Potrząsnął głową i spojrzał na trzy niezbyt pociągające zwierzęta za sobą. – Mój lud nie poświęciłby nawet miejsca w misce na dwa z nich, a i trzeci nie jest rumakiem! Nie chciałbym słyszeć, co stary Hardak albo Kulgar mieliby do powiedzenia, gdyby usłyszeli, ile zapłaciłem za te szkapy! – Znów potrząsnął głową, starając się wyobrazić miny dwóch kapitanów, którzy dowodzili bardzo młodym Bahzellem podczas jego pierwszej wyprawy na rozległe stada Sothoii. Wyobraźnia zawiodła i ucieszył się, że tak się stało.
– Ale jak ich przekonałeś? – naciskała Tala, a on wzruszył ramionami.
– Miałem ciężką sakiewkę, która teraz jest lżejsza. Wzięli każdą posiadaną przeze mnie navakhską monetę. Potem spędziliśmy dziesięć minut, łamiąc ogrodzenia wybiegu oraz szorując ziemię. – Znów wzruszył ramionami. – Jeśli ktoś z ludzi Churnazha dotrze do nich po naszych śladach, będą mieć wystarczający dowód na to, jak bardzo starali się powstrzymać mnie przed kradzieżą tych żałosnych chabet... no, powiedzmy, tych szlachetnych zwierząt. – Głos Bahzella był tak skwaszony, że Tala zachichotała pomimo swego zmęczenia i strachu, a on wyszczerzył zęby.
– To się nazywa wigor! A teraz wsadźmy Farmah na siodło.
Żadna z kobiet nie jeździła nigdy konno. Tala przynajmniej siedziała raz czy dwa na grzbiecie muła, zanim dostała się pod służbę Churnazha, lecz Farmah nie miała żadnego doświadczenia i nie była w odpowiednim stanie na lekcje. Dziewczyna przygryzła wargę, podciągnąwszy wysoko szeroką spódnicę, chwyciła się wysokiego tylnego łęku siodła i starała się nie poruszać, gdy flegmatyczny koń dreptał pod nią, a Bahzell klepał ją zachęcająco po ramieniu. Mężczyźnie nie było trudno dosięgnąć. Nawet gdy siedziała na wierzchowcu, jej głowa znajdowała się niewiele wyżej niż jego.
– Nie obawiaj się, dziewczyno – powiedział. – To bojowe siodła. – Jego dłoń pacnęła głośno o skórę. – Nie wypadniesz.
Pokiwała niepewnie głową, gdy owinął ją w pasie rzemieniem, który przymocował do pierścieni przy siodle. Uśmiechnął się do niej.
– Sądzę, że nasz przyjaciel Turl, syn Hirahima, który rozstał się z tymi szkapami, nie zawsze był rolnikiem. Nie, jeśli miał coś takiego w stodole. – Pochylił się, by dostosować strzemiona do krótszych nóg i mówił dalej – Jakkolwiek je jednak zdobył, jestem wdzięczny, że je mamy. Ranni zostają w kolumnie lub giną na wojnie, dziewczyno, rzemienie są po to, by utrzymać rannego w siodle.
Skinęła nerwowo głową, a on jeszcze raz klepnął ją w ramię, po czym odwrócił się do Talii. Ochmistrzyni rozdarła swą spódnicę na pół i przywiązała obie części ciasno do nóg. Teraz wspinała się bez pomocy na drugie siodło. Na szczęście znajdujący się pod nią koń pociągowy był dość stateczny, by nie spłoszyć się jej niezdarnym acz zdeterminowanym stylem, a Bahzell pokiwał pochwalająco głową i pokazał jej, jak dopasować strzemiona. Talia wzięła wodze w dłonie, a on zdołał nie skrzywić się, gdy poprawiał jej uchwyt, po czym przywiązał wodze konia Farmah do tylnej części jej siodła.
– Ale... co z tobą, panie? – spytała Tala, zerknąwszy na trzeciego konia. Nie miał on siodła, jedynie stelaż na juki.
– A czy nie byłoby okrutną rzeczą, wsadzać kogoś takiego jak ja na koński grzbiet? – odparł Bahzell, kładąc swój plecak na stelaż. – Jeszcze nie zetknąłem się ze zwierzęciem, które poniosłoby mnie dalej niż staję... albo przegoniło na tym samym dystansie.
– Ale myślałam... – Tala przerwała, gdy na nią spojrzał, po czym wzruszyła ramionami. – Nazywają was przecież Koniokradami, panie – powiedziała przepraszająco.
– I jesteśmy nimi, ale konie służą nam nie pod wierzch, ale do garnka.
– Jecie je?! – Tala spojrzała na wielkie zwierzę pod sobą, a Bahzell zachichotał.
– Tak, ale nie mów tego zbyt głośno. Wystraszysz biedne zwierzęta, a żaden Koniokrad nie zjadłby niczego tak kościstego. -–Tala zamrugała, a Bahzell opuścił poważniej uszy.
– A teraz posłuchaj mnie uważnie, Talo. Churnazh wkrótce wyruszy za nami, jeśli już tego nie uczynił, i sądzę, że nie ma sposobu, abyśmy całą trójką zdołali wziąć nad nimi górę. – Zastrzygł jednym uchem w stronę Farmah, a Tala przytaknęła w milczeniu.
– A więc jeżeli nie można ich przegonić, trzeba ich przechytrzyć. To dlatego udałem się na zachód, nie na wschód do Hurgrum, jak mogliby się spodziewać. Kiedy jednak nie znajdą nas na wschodniej drodze, nawet ktoś taki jak Churnazh pomyśli, by ruszyć również tą drogą.
Przerwał, pochylając uszy, dopóki Tala znów nie przytaknęła.
– Zamieniłem kilka słów z Turlem – podjął wtedy wątek – a jest to osoba, która równie mocno jak my nie chce, by nas złapano, a to w związku z pytaniami, jakie zadaliby ludzie księcia, gdyby ujrzeli siodła na koniach, które „ukradłem”! Z tego co powiedział, wynika, że dwie staje na północny wschód stąd jest wioska, nazwał ją Jedlina. Znasz ją?
– Jedlina? – Tala powtórzyła nazwę i zmarszczyła brwi, po czym potrząsnęła głową. – Obawiam się, że nie, panie – przeprosiła, a Bahzell wzruszył ramionami.
– Droga się tam rozwidla, a prawa odnoga, wschodnia, zakręca na północ w kierunku Chazdark.
– Och! – Tala pokiwała szybko głową. – Znam to miasto, panie. Fraidahn i ja byliśmy tam kiedyś, zanim... – przerwała, odpychając bolesne wspomnienie, a Bahzell ścisnął jej rękę.
– Dobrze. Jeszcze trochę będziemy kierować się na przełaj, po czym skręcimy, by dotrzeć do drogi pomiędzy Jedliną a Chazdark i znajdę tam dla was miejsce, żebyście przeczekały dzień. Jutrzejszej nocy ruszycie znów do Chazdark i sądzę, że dotrzecie tam przed świtem.
– My ruszymy, panie? – spytała ostro Tala. – A co z tobą?
– Nie będzie mnie z wami – powiedział, a ona wyprostowała się w siodle i spojrzała na niego. Ściągnął pierścień z palca, a ona wzięła go, zbyt oszołomiona, by się spierać, Bahzell wyłowił z sakwy kawałek pergaminu i również podał kobiecie.
– Przepraszam, że tak wiele zrzucam na ciebie, Talo – rzekł cicho – ale nawet ślepiec nie przegapiłby nasze trójki, a nawet konno Farmah nie może poruszać się dość szybko. Jeśli wyśledzą nas na otwartym terenie, dogonią nas w jeden dzień przy najszybszym tempie, na jakie możemy się zdobyć, nie dowieziemy więc Farmah do Hurgrum, nie dając im innego zająca do ścigania.
– Co masz na myśli, panie? – spytała czujnie.
– Zejdźcie z koni, gdy zbliżycie się do Chazdark. Przywiąż je w lesie w miejscu, co do którego będziesz pewna, że zdołasz opisać je komuś innemu i zostaw z nimi Farmah. Następnie zabierz to – dotknął pergaminu – na plac miejski i zapytaj o kupca o imieniu Ludahk. – Powtórzył to imię trzy razy i kazał jej również trzykrotnie je wypowiedzieć. – Pokaż mu pergamin oraz pierścień i powiedz, że to ja cię przysłałem. Przekaż mu, gdzie znaleźć Farmah oraz konie i to, że powiedziałem, aby zabrał was do mojego ojca. – Spoglądał jej prosto w oczy w świetle księżyca. – Powiedz mu, że ostatnie zadanie spłaca wszystko i że znajdę go, jeśli zawiedzie.
– K-kim jest ten Ludahk? – spytała cichym głosem Tala.
– Lepiej byś nie wiedziała więcej, niż musisz. I tak nie ucieszy się, widząc was, a jeśli pomyśli, że wiesz, iż jest kimś więcej niż tylko kupcem handlującym z Hurgrum – no może szmuglującym trochę na boku – może uznać, że lepiej, aby Churnazh mnie schwytał, i sam poderżnie wam gardła.
Tala zbladła i przełknęła ciężko ślinę, a Bahzell wyszczerzył się do niej.
– A teraz cicho! Ludahk wie, że nie tak łatwo mnie złapać i nie chciałby ryzykować, że będę na niego polował, wie bowiem, że nie będę wtedy sam. Tak więc dopilnuje, żebyście dotarły bezpiecznie do Hurgrum, tylko nie zwracajcie uwagi na rzeczy, na które nie powinniście. Rozumiesz?
– Tak, panie.
Skinął głową i zaczął się odwracać, lecz chwyciła go za ramię, a on obrócił się, przekrzywiając lekko uszy.
– Rozumiem, panie, lecz nie rozumiem, dlaczego nie udajesz się z nami. Jeśli ten Ludahk może przedostać nas do Hurgrum, dlaczego nie może tego zrobić również z tobą?
– No cóż – powiedział powoli Bahzell. – Jestem trochę większy i trudniejszy do ukrycia niż wy.
– To nie jest powód! – powiedziała ostro, a on wzruszył ramionami.
– Cóż, zamierzam skierować się na zachód i sprawdzić, czy Churnazh uważa, że ty i Farmah wciąż jesteście ze mną.
– Ale... ale oni cię złapią, panie! – zaprotestowała. – Udaj się z nami. Proszę, panie!
– Nie mogę – powiedział grzecznie. – Jeśli Churnazh tak będzie myślał, to będzie oznaczało, że złamałem umowę o zakładnikach i że nie będę mógł wrócić do domu, jeśli nie chcę zacząć na nowo wojny. Tak długo zaś jak będą szukać na zachodzie naszej trójki, nie będą sprawdzać wozów kupieckich jadących na wschód, jak sądzę.
– Ale oni cię złapią! – powtórzyła z desperacją.
– Ach, od razu złapią. Może złapią, a może nie – powiedział, poruszając gwałtownie uszami. – Wątpliwym jest, by stadu Zakrwawionych Mieczy udało się schwytać Koniokrada na otwartym terenie!
 
Rozdział czwarty
Bahzell szedł szybko przez przetykaną krzakami, wysoką do pasa trawę, a cienie za nim stawały się coraz dłuższe. Jego juczny koń zaprzestał utrzymywania tempa, jakie uważał za wygodne, choć jego oczy czyniły wyrzuty za każdym razem, gdy tylko wojownik zatrzymywał się na jeden z nieczęstych postojów.
Bahzell uśmiechnął się, rozbawiony pomimo gnieżdżącego się pomiędzy jego łopatkami uczucia niepokoju, mówiącego, że ktoś jest na jego tropie. W świetle dnia wałach nie był taką szkapą, jak Koniokrad mówił Talii – w istocie było w nim trochę krwi z chowu Sothoii, choć niewprawne oko mogłoby tego nie zauważyć. Gdyby desperacja zmusiła Bahzella, aby go dosiadł, koń mógłby ponieść go szybciej – i dłużej – niż któryś z pozostałych wierzchowców. Nie żeby jakikolwiek normalny koń mógł donieść go daleko. Nic poza rumakiem Sothoii nie poniosłoby opancerzonego Koniokrada, a próba kradzieży jednego ze zrodzonych za pomocą magii mustangów, nie mówiąc już o dosiąściu go, nie była warta życia hradani.
Przystanął, obracając się plecami do zachodzącego słońca, po czym spojrzał na wschód i przygryzł wargę. Chciał, by ludzie Churnazha podążyli za nim, a nie za kobietami, a nawet ślepiec nie przegapiłby szlaku, jaki zostawił, przedzierając się przez wysoką trawę. Na długim dystansie prędkości Bahzella nie mogłoby dorównać nic poza kawalerią Sothoii, lecz żołnierze z wystarczającą ilością luzaków mogą go doścignąć.
Myśl ta zwiększyła mrowienie między łopatkami, a uszy Bahzella poruszyły się powoli, gdy przyglądał się szlakowi za sobą. Burczało mu w brzuchu, lecz ignorował to. Zostawił Talii i Farmah większość jadła, które dał Turl, bowiem nikt ich nigdy nie uczył, jak żyć poza miastem. Poświęcił chwilę, życząc kobietom, by dotarły bezpiecznie do Ludahka, po czym odepchnął tę myśl na bok. Ich los nie znajdował się już w jego rękach, a on miał swoje własne zmartwienia.
Parsknął na tę myśl, po czym zesztywniał, kładąc nagle po sobie uszy, gdy na szczycie wzgórza za nim pojawiły się trzy czarne kropki. Wytężył wzrok, żałując, że nie ma lunety, lecz nie miało to większego znaczenia. Z łatwością mógł ich policzyć, a istniał tylko jeden powód, dla którego ktoś mógłby podążać dokładnie jego szlakiem.
Spojrzał z powrotem na zachód, a jego uszy podniosły się powoli. Około półtora kilometra przed nim nieregularna linia wierzb oznaczała meandrujący bieg strumienia. Pokiwał głową. Jeśli te chłopaki z tyłu chcą go złapać, to dobre maniery wymagają, by im na to pozwolił.
* * *
Słońce zniknęło, lecz wieczorne światło błąkało się wzdłuż grafitowego i sinego horyzontu, a Bahzell uśmiechnął się ponuro, gdy w końcu usłyszał zbliżający się stukot kopyt.
Leżał płasko w wysokiej trawie wraz ze swą arbaletą. Niewielu hradani korzystało z broni strzeleckiej – ich rozmiary oraz zamiłowania bardziej pasowały do szermierki – lecz Koniokradzi z północnego Hurgrum stali się pewnego rodzaju wyjątkiem. Ich najazdy na Wietrzną Równinę częściej przeciwstawiały ich niezrównanym konnym łucznikom Sothoii niż innym hradani, a jednym z pierwszych zadań księcia Bahnaka było znalezienie na to odpowiedzi.
Nic, co posiadało Hurgrum, nie mogło się równać z siłą oraz szybkością łuku Sothoii, lecz Sothoii nauczyli się szanować kusze Koniokradów. Koniokrad mógł użyć koziej nogi, by naciągnąć kuszę, a nawet arbaletę, podczas gdy ręka każdego innego człowieka wymagałaby kołowrotu. Koniokradzi mogli być wolniejsi od łuczników, lecz byli szybsi od wszelkich innych kuszników, ich bełty miały ogromną moc, a pocisk z arbalety mógł przebić z bliskiej odległości nawet pancerz Wietrznego Jeźdźca.
Jeśli chodzi o aktualniejsze sprawy, te same kusze, w połączeniu z pikami oraz halabardami, dzięki którym piechota Bahnaka przetrzymywała konne szarże, siały zamęt pomiędzy sojusznikami Navahk i księcia Churnazha. Bahzell zamierzał swą kuszą równie zaszkodzić każdemu, kto był na tyle pochopny, by go dogonić.
Kopyta zbliżyły się, a Bahzell podniósł się na kolana, utrzymując głowę równo z poziomem trawy. Nawet jemu byłoby niewygodnie naciągać arbaletę w pozycji leżącej. Cele będą znajdować się na tle wciąż jasnego, zachodniego nieba, podczas gdy on sam wtapiał się w mrok wschodniego horyzontu. Będzie miał czas, by zniknąć z powrotem w trawie, zanim zdadzą sobie w ogóle sprawę, że są atakowani. Oczywiście jeśli postanowią zostać, niemal na pewno zauważą go, gdy wyłoni się, by zdjąć drugiego mężczyznę, więc nie będzie czasu na trzeci strzał. Był jednak gotów w każdej chwili zaryzykować walkę wręcz z samotnym Zakrwawionym Mieczem...
Jego myśli został przerwane, gdy koń zatrzymał się nagle.
– Wiem, że tam jesteś – zawołał tenorowy głos – ale ściemnia się, a w mroku mogą zdarzyć się pomyłki. Może wyjdź, zanim mnie zastrzelisz, czego obaj raczej byśmy nie chcieli.
– Brandark?! – Bahzell wystrzelił z niedowierzaniem z trawy, a pojedynczy jeździec obrócił się w siodle.
– A więc tu jesteś – powiedział spokojnie, po czym potrząsnął głową i wskazał ręką na linię wierzb, dwieście metrów przed nim. – Cieszę się, że zawołałem! Myślałem, że ciągle jesteś przede mną.
– Na furię Fiendarka, człowieku! – Bahzell rozładował swą arbaletę i puścił z brzękiem cięciwę, gdy przedzierał się przez trawę. – Co, w imieniu wszystkich bogów i demonów, robisz w tym miejscu?!
– Doganiam cię, zanim zrobi to któryś z patroli Churnazha – rzekł cierpko Brandark i wychylił się z siodła, by ścisnąć wyciągniętą dłoń Bahzella. – Nie żeby było to takie proste. Właśnie zajeździłem te biedne konie.
– Ano, cóż, to się zdarza, gdy tacy jak ty udają się za Koniokradem, malutki. Nikt z was nie ma odpowiednich nóg, by go złapać. – Ton Bahzella był pogodniejszy niż jego mina. – Ale przekracza moje zrozumienie, dlaczego miałbyś chcieć to robić.
– Ktoś musi utrzymać cię z dala od kłopotów. – Brandark zsiadł z konia, a jego wierzchowiec odetchnął z wdzięcznością, gdy ciężar został mu zdjęty z grzbietu. Bahzell mógł go nazywać malutkim, lecz niewielu innych by to zrobiło, bowiem nawet jeśli był o głowę niższy od Koniokrada, jego barki były równie szerokie. Brandark wyprostował swą haftowaną kurtę i zamachał koronkowymi mankietami z wybredną miną, zaś kiedy wzruszył ramionami, struny bałałajki na jego plecach zaśpiewały delikatnie.
– Utrzymać mnie z dala od kłopotów, tak? A co ciebie utrzyma z dala od nich? To nie twoja sprawa i sądzę, że jeśli wsadzisz w nią ten swój długi nos, to go stracisz!
– Och, daj spokój! Nie jest aż tak długi – zaprotestował Brandark.
– Wystarczająco długi, byś mógł stracić głowę – warknął Bahzell.
– To stałoby się dość szybko, gdybym został w domu – odparł trzeźwo Brandark. – Churnazh nigdy mnie nie lubił, a teraz lubi jeszcze mniej.
Bahzell mruknął w pełnym niezadowolenia zrozumieniu, a Brandark znów wzruszył ramionami.
– Nie zaprzeczę, że nasza przyjaźń się temu nie przysłużyła, lecz nie przypisuj sobie całej zasługi. Grunt zaczął mi się palić pod nogami, zanim jeszcze pojawiłeś się w Navahk. – Wyszczerzył nagle zęby. – Sądzę, że w pewien sposób czuje się on teraz niezręcznie.
– A dlaczego miałoby tak być? – parsknął Bahzell.
– Nie mogę sobie wyobrazić. – Kiedy rozmawiali zapadł całkowity mrok, a Brandark rozejrzał się i wzruszył ramionami. – Jestem z miasta – powiedział przepraszająco. – Sądzisz, że moglibyśmy rozbić obóz, zanim dokończymy tę dyskusję?
Bahzell znów parsknął i bez dalszych komentarzy wziął wodze jucznego konia Brandarka. Brandark chwycił wodze obydwu wierzchowych i podążył za nim w kierunku wierzb, pogwizdując cicho. Bahzell potrząsnął głową. Nie miał pojęcia, w jaki sposób Brandark tak szybko go dogonił, i żałował, że tak się stało. Był jednak lekko zaskoczony, jak uspokajająca była obecność kogoś innego. I Brandark miał rację – jego dni w Navahk były policzone, nawet gdyby Bahzell nigdy nie odwiedził miasta.
Koniokrad zerknął przez ramię i zadrgały mu wargi. Niemożliwe było wyobrazić sobie kogoś mniej pasującego do hradani Zakrwawionego Miecza niż Brandark Brandarkson – Bahzell był pewien, iż myśl ta musiała nie raz przyjść do głowy starszemu Brandarkowi, był on bowiem hradani starej daty. Lepiej niż innym udawało mu się gromadzić łupy i bez problemu radził sobie z pyszałkami Churnazha, gdy dochodziło do przechwałek, które zmierzały do upuszczenia czyjejś krwi. Miał lepiej nakreślone powody, by to robić, lecz nawet Churnazh dbał o to, by nie naciskać na niego zbyt otwarcie, a starzec musiał dostrzegać coś więcej, bowiem nigdy nie wydziedziczył syna.
Umiejętność czytania i pisania była w Navahk rzadkością, a Brandark był chyba jedynym prawdziwym uczonym w wyjałowionej intelektualnie krainie Churnazha. Był całkowitym samoukiem, a mimo to Bahzell był oszołomiony biblioteką, jaką zdołał zgromadzić jego przyjaciel. Wszystko to były skrawki i kawałki – książki były diabelnie rzadko spotykane, nawet w Hurgrum – lecz natrafienie na nie w Navahk było więcej niż tylko szokiem. Bahzell często żałował, że jego ojciec nie mógł widzieć kolekcji Brandarka.
Sam Bahzell nigdy nie był przykładnym studentem. Książę Bahnak robił, co mógł, by choć go trochę wyedukować, lecz odciąganie go od jego nauczycieli szermierki zawsze było drogą pod górę. Mimo to Brandark, zupełnie samodzielnie, zebrał więcej wiedzy niż którykolwiek z nauczycieli, którym płacił Bahnak – szczodrze, jak na standardy hradani – a zrobił to w Navahk.
Nie obeszło się to oczywiście bez konsekwencji. Pogarda Churnazha wobec Hurgrum była niczym przy wzgardzie, jaką żywił on do Zakrwawionego Miecza pławiącego się w tej samej degeneracji, a Brandark nie zrobił nic, by zmienić nastawienie swego księcia. Wyobrażał sobie, że jest poetą, choć nawet Bahzell wiedział, że jego wiersze są straszne. Uważał się również za barda i tutaj Bahzell musiał zgodzić się z Churnazhem. Długie, płynne kadencje języka hradani same dopasowywały się do pieśni – na szczęście, bowiem w stuleciach, które nastąpiły po Upadku, jedynie bardowie utrzymywali historię przy życiu – lecz Brandark nie potrafiłby przekazać melodii, nawet gdyby miała uchwyty. Hradani posiadał instrumentalne zdolności barda, lecz nie głos. Zdecydowanie nie głos, i jego wysiłki, by dowieść, że tak nie jest, były bolesne nawet dla jego nielicznych przyjaciół.
W połączeniu z doborem pieśni, głos ten wystarczał, by przemienić Churnazha we wściekłego zwierza. Brandark preferował śpiewki, w dużej części własnego autorstwa, o faworytach księcia (nawet on zważał, by unikać bezpośrednich ataków na Churnazha) i jedynie tradycja bardowskiej nietykalności oraz fakt, że odziedziczył szermiercze zdolności swego ojca, utrzymały go tak długo przy życiu. Brandark ciągnął swą niebezpieczną grę od lat i nawet Bahzell zastanawiał się, czy nie robi tego tylko po to, by rozwścieczyć Churnazha. Albo też czy sam Brandark wiedział wciąż, co w jego zachowaniu jest prawdziwe, a co jest pozorem?
Tak rozmyślając, Bahzell dotarł do miejsca, w którym zostawił własnego konia, przywiązał juczne zwierzę Brandarka w tej same kępie wierzb i odwrócił się, by pomóc swemu przyjacielowi z pozostałymi dwoma. Brandark wymamrotał podziękowania i wspólnie rozkulbaczyli je oraz wyczyścili.
– Sądzę, że nie jest to najmądrzejsza rzecz, jaką którykolwiek z nas kiedyś zrobił – powiedział Bahzell, po tym jak powiesili siodła na zwalonym drzewie.
– Prawda, lecz nikt nigdy nie powiedział, że jesteś mądry. – Brandark usiadł na tymże drzewie i znów poprawił mankiety. Częścią jego wizerunku było pozowanie na dandysa i czynił w tym celu ogromne wysiłki.
– Coś w tym jest – zgodził się Bahzell, zajmując się krzemieniem i kawałkiem stali. Brandark zwlókł się z kłody i zaczął zbierać drewno.
– Pamiętaj – rzekł przez ramię – miałeś większe szczęście wydostając się z Navahk, niż mógłbym sądzić. Nie mogłem uwierzyć, że udało ci się wyjść, nie zostawiając za sobą żadnych trupów.
– To nie było szczęście, tylko plan.
– Oczywiście, że tak. – Brandark zrzucił naręcze drewna obok małego ognia, który rozpalił Bahzell i cofnął się, by zebrać więcej. – A czy twój plan dotyczył również zapasów?
– I bez tego miałem wystarczająco dużo na głowie – wytknął Bahzell.
– Tak właśnie pomyślałem. Sprawdź moje juki.
Bahzell otworzył je i znów zaburczało mu w brzuchu – tym razem radośnie – na widok zawartości. Po chwili zaczął układać obok ognia kiełbaski, chleb i ser, po czym podniósł wzrok, gdy Brandark przyniósł kolejną porcję drewna.
– Sądzę, że wystarczy. Mamy tu dobrą osłonę, ale nie rozpalajmy zbyt dużego ognia.
– Chylę czoła przed twoim doświadczeniem. – Brandark usiadł ze skrzyżowanymi nogami i wyszczerzył zęby. – Zawsze pragnąłem przygód, lecz nigdy nie mogłem na nie trafić.
– Przygody – usta Bahzella wykrzywiły się na to słowo. – Nie ma czegoś takiego, mój chłopcze. A przynajmniej każdy, kto na jakąś trafił, będzie robił co w jego mocy, by uniknąć następnej. Co, na Phrobusa, robisz tu, Brandarku?
– Mówiłem ci, utrzymuję cię z dala od kłopotów. – Bahzell parsknął, a Brandark zastrzygł w jego stronę uszami. – Z tego co widziałem, potrzebujesz każdej możliwej pomocy – dodał, sięgając po kiełbaskę.
– Jak dotąd utrzymałem skórę w całości – wytknął Bahzell.
– Owszem. Skoro jednak zdołałem cię odnaleźć, może to zrobić i Churnazh.
– Taa – stwierdził Bahzell z ustami pełnymi sera, po czym przełknął. – A jeśli mówimy o odnajdywaniu mnie, w jaki sposób taki miejski chłopaczek jak ty zdołał to tak zgrabnie zrobić?
– Ach, cóż, miałem przewagę. Wcześniej niż Churnazh wiedziałem, że uciekasz, i wiem, jak działa twój, swego rodzaju, umysł.
– Czyżby? A skąd wiedziałeś, że uciekam?
– Yurgazh mi powiedział.
– Yurgazh?! – Bahzell zastrzygł uszami. – Nie miałem pojęcia, że jest twoim przyjacielem.
– Nie jest, lecz wie, że ja jestem twoim przyjacielem i znalazł mnie, zaraz gdy zszedł z posterunku. – Brandark machnął ręką w świetle ogniska. – Nie chciał powiedzieć niczego, co ktoś mógłby powtórzyć Churnazhowi, lecz gdy opowiedział mi, że poszedłeś na „polowanie” z jedną dłonią owiniętą zakrwawioną szmatą, a potem wspomniał, że dwie pałacowe kobiety wyszły tuż przed tobą i że jedna z nich była mocno pobita, cóż...
Wzruszył ramionami. Bahzell odgryzł kolejny kęs sera i pokiwał powoli głową, zaś Brandark przekrzywił głowę.
– Nie przypuszczam, żebyś chciał mi powiedzieć, na kim zakrwawiłeś sobie rękę?
– Na Harnaku – odrzekł krótko Bahzell, a Brandark opuścił kiełbaskę. Następnie wydął wargi, wydając z nich cichy gwizd.
– Wiedziałem, że to musi być jeden z nich, ale Harnak? Zostawiłeś go żywego?
– Takiego go zostawiłem, lecz nie mam pojęcia, czy żywy pozostał. – Delikatnie kiwające się uszy Brandarka prosiły o wyjaśnienia, a Bahzell zaśmiał się nieprzyjemnie. – Nakryłem go, jak bił Farmah i nie zgodziłem się z nim w tej kwestii. Kiedy skończyliśmy, miał w czole wgłębienie wielkości kurzego jaja i niewiele zębów.
– No cóż. – Brandark wpatrywał się w niego jeszcze przez chwilę, po czym zaczął się uśmiechać. – To chyba zdenerwuje Churnazha, czyż nie?
– Lekko – zgodził się Bahzell. – Co znów każe mi spytać się, w jaki sposób mnie tak szybko dogoniłeś. Jak mówisz, jeśli ty mogłeś mnie znaleźć, to mogą to również zrobić chłopaki Churnazha.
– Cóż, nie ruszyli, dopóki nie obudził się Harnak. Poza tym nie znają cię tak dobrze jak ja. Sądzę, że stracą dzień czy dwa, myśląc, że naprawdę pojechałeś na wschód.
– Hmm, a ty wiedziałeś, że nie zrobiłbym czegoś takiego, prawda?
– Prawda. Wiedziałem też jednak, że zaczniesz w tamtym kierunku, tak więc ruszyłem prosto do Chazdark, a potem z powrotem na zachód. Kiedy dotarłem do Jedliny, wiedziałem już, że jestem na dobrym tropie. – Brandark potrząsnął głową. – Wiedziałem również, że do tego czasu pozbyłeś się kobiet.
– Czyżby?
– Oczywiście. A tak w ogóle, to co z nimi zrobiłeś? Ukryłeś je gdzieś?
– Nie. Wysłałem je do Chazdark. Jest tam znany mi człowiek, który doprowadzi je bezpiecznie do mego ojca.
– Ach, zastanawiałem się nad tym, ale zaraz gdy ten uzdrowiciel, z którym rozmawiałeś, powiedział mi, że prosiłeś o zapasy, by móc zająć się ranną kobietą, a później odjechałeś zachodnią drogą, wiedziałem, że coś z nimi zrobiłeś.
– Czy ty nie jesteś za sprytny? – Bahzell skończył swój ser i wyciągnął się do tyłu, by mógł mu się ułożyć w żołądku, zanim zacznie kiełbaskę.
– Cóż, nawet ty nie byłbyś na tyle głupi, żeby otwarcie odwiedzać uzdrowiciela, gdyby wciąż były z tobą. Tak naprawdę nikt w Jedlinie w ogóle by cię nie zobaczył, chyba że chciałbyś przyciągnąć pościg. – Brandark potrząsnął głową. – Wyobrażam sobie, że to podziała dobrze przeciwko Churnazhowi i jego zgrai, lecz nie jest to dokładnie to, czego bym po tobie oczekiwał. Niezbyt sprytne, zbyt bezpośrednie.
– Lepiej jak zna się własne ograniczenia i działa w ich ramach – zgodził się niebezpiecznie układnym tonem Bahzell. Brandark roześmiał się, a Koniokrad ciągnął dalej poważniejszym głosem. – Choć jednak z trudem przychodzi powiedzieć mi, że cieszę się, widząc cię, sądzę, że wpadłeś w większe kłopoty, niż jest warta ta przyjaźń, Brandarku. A także twój ojciec, z tego co wiem.
– Z ojcem będzie wszystko w porządku – zapewnił go Brandark. – Do tego czasu już mnie wydziedziczył i posłał za mną aparat prawa – na wschód jak jestem pewien – za kradzież trzech jego najlepszych koni.
– Sądzisz, że to omami kogoś takiego jak Churnazh?
– Nie, nie do końca, lecz ojciec jest zbyt twardym orzechem, by Churnazh mógł go zgryźć. – Bahzell mruknął sceptycznie, a Brandark wzruszył ramionami. – Zrobiłby coś z nim już przed laty, gdyby ojciec nie miał dość ludzi, by zmusić go do ponownego zastanowienia się nad tym. Zniszczył już zbyt wiele starych rodzin, a te, które zostały, połączyły siły, aby powstrzymać go przed zaduszeniem ich wszystkich. On o tym wie. W związku ze stratami spowodowanymi przez Hurgrum i tym, jak krnąbrni stali się jego sojusznicy, postanowi to odpuścić.
– Mam nadzieję, że masz rację, lecz wciąż jest jeszcze kwestia tego, co może stać się z tobą, jeśli nas złapie.
– No właśnie – jeśli nas złapie.
– Nie byłoby żadnego problemu, gdybyś nie wsadzał swego nosa tam, gdzie nie trzeba – wytknął Bahzell.
– Cóż. – Brandark skończył kiełbaskę i wytarł ręce. – Zawsze chciałem zobaczyć świat. A tak w ogóle, gdzie się kierowałeś?
– Na zachód – warknął Bahzell.
– Zachód jest dość duży – stwierdził Brandark. – Miałeś na myśli jakąś jego szczególną część? – Bahzell zmierzył go wzrokiem. Brandark westchnął. – Właśnie tak myślałem. Mam nadzieję, że twój ojciec planuje swe kampanie lepiej niż ty, bo inaczej mogłoby się skończyć na tym, że Churnazh władałby Hurgrum.
– Wiesz – Bahzell powiedział w zadumie – sądzę, że musisz się jeszcze lepiej posługiwać mieczem, niż myślałem. Masz prawdziwy dar sprawiania, że przyjaciele cieszą się na twój widok.
– Tak mi mówiono. Ale na razie nie zawadziłoby zastanowić się, w jaki sposób przebędziesz swą drogę. Nie możesz wrócić do domu, a hradani nie są zbyt dobrze witani gdzie indziej, chyba że chcesz stać się banitą.
– Nie mam zamiłowania do takich rzeczy – warknął Bahzell, a Brandark przytaknął.
– W takim razie lepiej upewnijmy się, że pozostajemy po odpowiedniej stronie prawa, a to nie będzie proste. W większości miejsc nie lubią hradani.
– A więc lepiej, by zachowali swoje opinie dla siebie.
– Ty naprawdę potrzebujesz kogoś, kto utrzyma cię z dala od kłopotów – westchnął Brandark. Rozmyślał przez chwilę, po czym wzruszył ramionami. – Esgan – powiedział.
– Esgan?
– Wielkie Księstwo Esgan. Navahk handluje z Esgańczykami, na swój sposób. Ojciec wysyłał mnie tam co jakiś czas, by pozbyć się dziwnych łupów, a Esgfalas jest mniej więcej tak daleko na wschód, jak zazwyczaj docierają wielkie karawany kupieckie.
– A co to ma wspólnego z nami?
– Cóż, jeśli nie zamierzasz stać się banitą, to najlepiej będzie zrobić coś dokładnie odwrotnego. Najkorzystniej będzie dla nas dostać się do stolicy i nająć się jako strażnicy do jednej z tych karawan.
– Strażnicy karawany – Bahzell potrząsnął z niesmakiem głową, a Brandark parsknął.
– Z tego co słyszałem, hradani mogą albo kraść, albo ochraniać. Jest to znane nam rzemiosło, zakładając, że przekonamy kogoś, by nas wynajął.
– Ano – zgodził się cierpko Bahzell.
– I, oczywiście – dodał radośnie Brandark, zaczynając rozwiązywać swe zrolowane koce do spania – zakładając, że dotrzemy tam żywi.
 
Rozdział piąty
– Ach! Ostrożnie, ty suko o obsranym ryju!
Koronny książę Harnak z Navahk warknął i zacisnął pięść, a zawiązująca bandaże niewolnica cofnęła się do tyłu. Palce poruszały się jej równie nerwowo jak oczy, a książę znów wciągnął gwałtownie powietrze, pomimo jej wypływającej z przerażenia ostrożności. Dwa zmiażdżone żebra przebiły skórę rozszczepionymi końcami, więc zmiana opatrunków była bolesna.
Trzęsąca się niewolnica skończyła i wycofała się szybko, zaraz gdy Harnak zdjął nogi z łóżka i stęknąwszy, podniósł do pozycji siedzącej. Jego prawe oko pozostawało purpurowo-karmazynową napuchniętą masą, a wargi popękaną i wzdętą masą. Książę pozostawił za sobą dziewięć zębów, gdy ciągnął swe pobite ciało w stronę bardziej uczęszczanych korytarzy pałacu, a chirurg jego ojca usunął kolejne cztery, które złamały się, tworząc poszarpane kikuty. Połamany nos nigdy już nie będzie taki jak kiedyś, a wielki purpurowy guz, ze skórą pękniętą na czubku, zniekształcał mu czoło.
Harnak rozejrzał się i zauważył wpatrującą się w niego niewolnicę, z oczami wielkimi ze strachu, i zagotowały się w nim wstyd oraz furia.
– Idź stąd, macioro! – syknął. – Idź, zanim wysmagam cię biczem!
– Tak, panie!
Niewolnica pochyliła głowę i zniknęła tak szybko, jak tylko mogła, a Harnak podniósł się, nie wstrzymując już jęków, nie było bowiem nikogo, kto mógłby je usłyszeć. Pokuśtykał do wąskiego okna i oparł się o ścianę, dysząc z bólu i krzywiąc się, gdy oddech poruszał połamane żebra. Nienawiść wrzała w nim niczym lawa.
W owej nienawiści był strach. Więcej niż strach, była tam panika, i to nie tylko dlatego, że Bahzell tak go zmasakrował, i to gołymi rękoma, lecz i dlatego, że nie było śladu Farmah. Ona i ta zdzira Tala – oraz ten skurwysyn Bahzell, niech będzie przeklęty! – zniknęli jak kamfora. Byli pieszo, a to powinno uczynić ich łatwą zdobyczą, pomimo przewagi czasu, lecz żaden z ludzi, którym Churnazh mógł ufać, nie znalazł żadnego śladu. Teraz książę został zmuszony rozesłać formalne patrole, w tym mężczyzn, co do których nie mógł być pewien, że po prostu poderżną zbiegom gardła, gdy ich znajdą, a to było złe. Jeśli Farmah opowie swoją wersję wydarzeń, jeśli ktokolwiek ze straży w nią uwierzy...
Harnak odpędził tę myśl. Choć był poważnie ranny, wiedział, że poranił tę sukę mocno, zanim rzucił się na niego Bahzell, a ona była jedynie dziewką, nie zahartowanym wojownikiem. Farmah nie mogła się szybko poruszać ani oddalić się za daleko, a poza tym było prawdopodobne, że sama się zabije, wiedziała bowiem, co się z nią stanie, jeśli znów wpadnie w jego ręce. Niech będzie przeklęta! To wszystko jej wina! Demony wiedzą, jak piękna była ta suka – wcześniej, dodał w myślach z paskudnym uśmiechem – lecz zapomniała, że jest po prostu kolejną pałacową dziewką i odmówiła przyjęcia nauk. Cena, jaką zapłaciła – na razie – była dość niewielka jak na odmowę księciu krwi. Niech znajdzie ją ktoś, na kim można polegać, modlił się w myślach Harnak. Niech znajdzie ją żywą i przywiezie do Navahk, aby mógł dokończyć lekcję, po czym złoży jej serce w ofierze. Tak, a wraz z nim duszę Talii!
Pławił się w tej wizji, lecz nagle otworzył z powrotem oczy i spojrzał na nędzne miasto. Przynajmniej straż była zdeterminowana, by odnaleźć Bahzella. Umysł Harnaka nie był zbyt jasny, gdy książę się ocknął, lecz Harnak zachował wystarczająco dużo zmysłów, by sensownie wszystko wyjaśnić. Uważał, że dobrze odegrał swą rolę, gdy smagany bólem wydyszał, że Bahzell oszalał, zgwałcił Farmah i brutalnie ją pobił, a następnie próbował zabić Harnaka, gdy książę chciał ocalić dziewczynę. Ojciec i bracia Harnaka wiedzieli, że to kłamstwo, lecz Churnazh z radością skorzystał z pretekstu i w przeciągu godziny ogłosił Bahzella banitą. Napuchnięte wargi Harnaka wykrzywiły się w kolejnym, bolesnym, złym uśmiechu, gdy książę to sobie przypomniał.
Uśmiech rozpłynął się jednak i Harnak znów zaklął. Żeby tylko dopadli szybko Bahzella i te suki! Kiedy zginą, nikt w Navahk nie ośmieli się wątpić w opowieść Harnaka ani pytać, dlaczego „ofiara” Bahzella uciekła wraz z gwałcicielem. Na razie jednak od wydarzeń minęły trzy dni i to pytanie ogarniało miasto niczym zaraza. Zausznicy Churnazha rozgłosili, że Farmah uciekła przed Bahzellem, a Koniokrad, sądząc, że Harnak nie żyje, udał się za nią w pościg, by zlikwidować jedynego świadka, który mógłby świadczyć przeciwko niemu. Zbyt wielu jednak widziało ją oraz Talę, gdy uciekały z pałacu, nie szukając wcale ochrony u straży. Krążyły nawet plotki, że Bahzell natknął się na nie w obrębie murów miejskich, a nawet niósł dziewkę w ramionach! Z pewnością nie próbowała przed nim uciekać! Jeśli więc suka zdoła komukolwiek wyszeptać słówko, zanim Harnak ją zabije, może się to okazać groźniejsze niż jakakolwiek zaraza.
Książę koronny warknął kolejne przekleństwo i padł powoli, z bólem, na łóżko. Głęboko w nim pulsowały strach oraz nienawiść.
* * *
Niski, niestarannie ułożony kamienny mur oddzielał zarośnięte chwastami pastwisko od drogi. Nie przypominała ona zbytnio traktu, nawet jak na standardy hradani. Letnie gorąco spiekło jej nierówną powierzchnię na pył, a wiosną lub jesienią zmieniała się w bezdenne bagno. Chyba że Bahzell się mylił.
Skóra zatrzeszczała, gdy Brandark zsiadł, by dać swemu wierzchowcowi odpocząć. Twarde życie obozowe sprawiło, że strojne ubranie Zakrwawionego Miecza było pogniecione i poplamione, on sam zaś wyglądał bardziej na bandytę niż uczonego czy barda, gdy otrząsał piach z rękawów i sadowił się na murze obok Bahzella.
– Cóż, dzięki bogom – westchnął.
– Och? A za cóż to im dziękujesz? – zapytał Bahzell, a Brandark wyszczerzył zęby w uśmiechu.
– Za stworzenie dróg i sprawienie, że jakąś znaleźliśmy. Nie to, żebym narzekał, ale to podążanie za tobą na przełaj bez najmniejszego pojęcia, gdzie się jest, może martwić. A co, jeśli się zgubiłeś i prowadzisz nas po prostu w kółko, dopóki nie odnajdzie nas jakiś patrol Churnazha?
– Ja nie jestem z tych, co się gubią, malutki – mruknął Bahzell – i będę ci wdzięczny, jeśli to zapamiętasz. Poza tym to ty zabrałeś swoją cenną mapę, a jakże ktokolwiek mógłby się zgubić w tym niewielkim zagajniku? – parsknął i spojrzał w tył, za opuszczone pastwiska, na rozciągającą się dalej bezkresną dzicz. – Jeśli zamierzasz się zgubić, pozwól, że zabiorę cię na Wietrzną Równinę i poprowadzę w kółko przez tydzień czy dwa!
– Dziękuję, ale nie. – Brandark zaczął skrobać plamę na spodniach, lecz błoto trzymało się uparcie. Krzywiąc się, dał za wygraną.
– Dlaczego jest tak – spytał, wskazując na drogę – że mam dokuczliwe podejrzenie, iż nie cieszysz się, widząc ją?
– Sądzę, że to dlatego, iż jesteś takim ogromnym bystrzakiem – mruknął Bahzell. Wbił obuty palec u nogi w pokrytą pyłem trawę, a jego uszy poruszyły się powoli w górę i w dół, gdy marszczył brwi.
– Byłbyś taki miły, żeby to wyjaśnić? Jestem jedynie chłopakiem z miasta, a chłopaki z miasta lubią drogi. Dzięki nim mamy wygodniej.
Oczy Bahzella zalśniły, po czym mężczyzna wzruszył ramionami. – To nie jest takie skomplikowane, Brandarku. Minęły trzy dni, odkąd mnie dogoniłeś. Jeśli któryś z chłopaków Churnazha natknął się na mój, lub twój, trop, sądzę, że do tej pory już byśmy go zauważyli.
– Więc?
– Jesteś chłopakiem z miasta – parsknął Bahzell. – Kiedy ktoś wie, że ktoś nieprzyjazny go szuka, najlepszym miejscem dla niego jest niezamieszkała okolica, zwłaszcza jeśli nieprzyjaciel nie ma tropu, za którym mógłby podążać. Wracając jednak do dróg. Otóż drogi nie są zbyt dobre, kiedy się ucieka. Widzisz, one biegną z jednego miejsca do drugiego, a gdy dotrą do jakiegoś miejsca, to go nie omijają. Sądzę, że patrole Churnazha będą je obserwować, zwłaszcza jeśli nie poszczęściło im się gdzie indziej.
– Możesz mieć rację – powiedział po chwili Brandark – lecz obawiam się, że nie mamy większego wyboru poza podążeniem nią. – Pociągnął się za swój długi nos. – Esgańczycy są podejrzliwi, a my jesteśmy hradani. Kiepskim pomysłem byłoby pozwolić im sądzić, że próbowaliśmy prześlizgnąć się niezauważenie przez ich granicę, a to oznacza, że musimy przekroczyć ją na drodze, gdzie będziemy mogli uzyskać przepustkę od któregoś z posterunków straży.
– Ano – Bahzell westchnął i wstał, by się przeciągnąć, po czym zsunął arbaletę z ramienia, zaczepił zakrzywiony koniec koziej nogi o cięciwę i pociągnął. Jego potężna ręka zadrżała od krótkotrwałego napięcia, lecz stalowe łęczysko napięło się gładko na prośbę dźwigni.
– Zawsze sądziłem, że to jest wyjątkowo paskudnie wyglądająca broń – stwierdził Brandark, gdy cięciwa spoczęła na rowkowanym trybiku mechanizmu spustowego.
– Bo taka jest – zgodził się Bahzell. Zawiesił kozią nogę z powrotem przy pasie i nałożył bełt na cięciwę, zaś Brandark uśmiechnął się do niego łobuzersko.
– Czy powinienem przyjąć, że te wojenne przygotowania wskazują na pewien poziom troski z twojej strony?
– Jeśli o to chodzi – powiedział Bahzell, zamykając z powrotem klapkę kołczanu na bełty – to sądzę, że jeśli twoja mapa jest dobra, a obliczenia odległości do Esgan słuszne, przy czym pamiętaj, że to mapa Zakrwawionych Mieczy, a ty jesteś chłopakiem z miasta, więc ani jedno ani drugie nie jest zbyt prawdopodobne, jeśli jednak tak jest, to mamy niewiele więcej niż staję czy dwie do granicy. Gdybym zaś był jednym z chłopaków Churnazha...
– Sterczałbyś gdzieś tu, czekając na nas – dokończył Brandark.
– Tak właśnie bym zrobił – przytaknął Bahzell, a Brandark westchnął.
– Cóż, przynajmniej oni nie będą mieć takiego paskudztwa – rzekł, wskazując podbródkiem na arbaletę. Potem wskoczył na siodło, a Bahzell poklepał z czułością broń i z szerokim uśmiechem stwierdził – Owszem!
* * *
Trzymali się tak daleko z boku przypominających łańcuchy górskie kolein na drodze, jak tylko mogli. Bahzell patrzył się pod nogi, krocząc obok konia Brandarka, lecz mężczyźni nie wymieniali pomiędzy sobą zbyt wielu słów. Umysł Bahzella pracował zaciekle, rozważając, co on by zrobił, będąc na miejscu ścigających. Nikt ze straży Churnazha nie nosił tak bezużytecznej broni jak łuki czy kusze, a to ustalało najprostszy sposób załatwienia sprawy z kłopotliwymi strażnikami. Poza tym było prawdopodobne, iż mieli rozkazy, by wziąć go żywcem, jeśli im się uda, i utrzymać przy życiu, dopóki nie odkryją, co zrobił z Farmah. Nie można było niestety powiedzieć, że będą mieć jakiś szczególny interes w dowiezieniu go w jednym kawałku.
Zerknął na swego przyjaciela i podniósł uszy, gdy ten się uśmiechnął. Brandark odłożył swą cenną bałałajkę na konia jucznego, a prawą ręką sięgnął w dół, by odpiąć rzemień spoczywający w poprzek rękojeści miecza. Był to gest wykonany niemal w zadumie, a oczy mężczyzny nawet na chwilę nie przestały przepatrywać ścieżki, gdy sięgał do tyłu i odwiązywał od siodła również wodze swych pozostałych koni. Mógł być „chłopakiem z miasta”, jak sam się nazywał, ale wiedział, w co się pakują.
Mijały pełne napięcia kilometry, zaniedbane pastwiska przeszły po obu stronach z powrotem w las, a nierówny szlak zakręcał przed nimi. Zawijał się wokół gęstej kępy drzew wyrosłych po wycięciu dziewiczych pni, a uszy Bahzella poruszyły się nagle, gdy spomiędzy koron drzew wyskoczył ptak. Zwierzak zatoczył koło, świergocząc gniewnie na coś w dole, po czym odleciał, machając z irytacją skrzydłami. Bahzell wyciągnął rękę, by chwycić Brandarka za ramię. Zakrwawiony Miecz pociągnął natychmiast za wodze i spojrzał na niego.
– Ptak? – spytał cicho, a Bahzell przytaknął, zmrużonymi oczyma oceniając odległości i kąty.
– Tak. Coś go spłoszyło, a cokolwiek to było, nie wychodzi zza zakrętu, czyż nie?
– Prawda. – Brandark poruszył się w siodle, dołączając do swego przyjaciela w przepatrywaniu okolicy. Drzewa zbliżyły się do siebie, przemieniając drogę w korytarz szeroki na zaledwie dwadzieścia metrów. Brandark pociągnął się w zadumie za swój długi nos. – Wyobrażam sobie, że chcą, abyśmy wyjechali radośnie zza tego zakrętu – mruknął.
– Owszem. Pytanie brzmi, jak bardzo są cierpliwi.
– Cóż, jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. – Brandark podjechał kłusem do krawędzi drogi i wychylił się w siodle, by przywiązać wodze pozostałych zwierząt do odpowiedniej gałęzi. Następnie wrócił do boku Bahzella, obrócił swego wierzchowca, by być znów obróconym w stronę zakrętu i złożył dłonie na łęku siodła.
– To będzie... ile? Sto pięćdziesiąt metrów do zakrętu?
– Coś koło tego – zgodził się Bahzell. – Może trochę bliżej dwustu.
– Ile strzałów możesz oddać z tej odległości?
– Cóż. – Bahzell pociągnął się leniwie za włosy na czubku prawego ucha. – Jeśli wystrzelę zaraz, gdy znajdą się w moim polu widzenia, będę mógł oddać dwa strzały, zanim któryś z nich spróbuje mnie stratować.
– Och, nie sądzę, by to zrobili – Brandark uśmiechnął się nieprzyjemnie, szturchając swego wierzchowca stopą, a koń podjechał bokiem bliżej jego przyjaciela.
Słońce obniżało się, pozbawione wiatru powietrze było gorące i nieruchome. Bahzell umieścił arbaletę na lewym ramieniu i wsłuchał się w ciszę. Nie czuł szczególnego pragnienia, by wsiąść na własnego konia czy drugie zwierzę Brandarka. Nawet on nie zdołałby wygodnie przeładować kuszy na końskim grzbiecie. Poza tym rozmiary Koniokrada zdecydowanie likwidowały zwyczajowy brak równowagi pomiędzy jeźdźcem a pieszym... o czym własnym kosztem przekonało się Navahk.
Mijały minuty. Koń Brandarka dreptał i parskał, zakłopotany bezczynnością, a Bahzell wyciągnął prawą dłoń, by klepnąć go w bark, po czym niespiesznie położył ją z powrotem na arbalecie. Nie wiedział, jak wielu ludziom muszą stawić czoła, lecz Churnazh musiał rozproszyć swe siły, by obstawić wszystkie możliwe drogi, a nie miał innego wyboru, niż skoncentrować się na drogach biegnących na wschód, do Hurgrum. Sześciu? Może. Z pewnością nie więcej niż tuzin, a najprawdopodobniej mniej, inaczej ich taktyka nie byłaby tak powściągliwa. Oczywiście nawet sześciu byłoby aż nadto, gdyby postępowali odpowiednio, lecz...
Powietrze rozdarł przenikliwy świst i zza zakrętu wyłoniła się grupka konnych sylwetek. Zbliżali się powoli, jadąc stępa, a Bahzell wyszczerzył się, gdy ujrzał ich liberie. Straż Churnazha, a pomiędzy nimi żadnego regularnego kawalerzysty czy lansjera.
– Dwa strzały, jak sądzę – mruknął, a Brandark potrząsnął z niesmakiem głową.
– To wystarczy, bym czuł się zawstydzony – odmruknął. – Nic dziwnego, że takie fujary jak wy potraktowały nas tak ostro.
– Oj, oj, nie bądź taki okrutny. – Bahzell obserwował zbliżających się jeźdźców. Było ich ośmiu, a Brandark miał rację. Jeśli chcieliby się układać, powinni byli wystawić dwóch do przodu. – Jest nas tylko dwóch. Możliwe że sądzą, iż raczej się poddamy, jeśli dysponują taką przewagą liczebną.
– To wywołuje jeszcze większy wstyd – narzekał Brandark. – Bogowie, jak Churnazh mógł w ogóle znaleźć tak głupich oficerów?
– Ma do tego żyłkę – zgodził się Bahzell – a mówiąc o głupocie...
Arbaleta wskoczyła mu na ramię i nagle lodowate oczy wpatrzyły się w kapitana straży, który popędził konia przed swych ludzi. Odległość wynosiła przynajmniej sto dwadzieścia metrów, lecz Bahzell ujrzał nagłe napięcie w ruchach kapitana, co ujawniło się w sposobie, w jaki głowa konia poderwała się w górę, gdy żołnierz zacisnął ręce na wodzach. Wtedy wystrzeliła arbaleta Koniokrada.
Bełt zabzyczał w powietrzu, mknąc z prędkością szerszenia, a kapitan wrzasnął, wyrzucając w górę ręce, gdy został trafiony w pierś. Pocisk przebił się przez kolczugę, jakby była zrobiona z papieru, i wyleciał plecami w krwawoczerwonym strumieniu. Spanikowany koń kapitana stanął raptownie dęba.
Umierający hradani stoczył się na drogę, a jego ludzie zastygli na jeden, pełen oszołomienia moment. Nagle ktoś krzyknął i ostrogi wbiły się głęboko w końskie boki.
Patrol pędził z tętentem drogą, lecz dłonie Bahzella już poruszały się z wyćwiczoną, płynną prędkością. Nawet na chwilę mężczyzna nie spuścił wzroku z przyspieszających jeźdźców, kozia noga zaskoczyła na miejsce dzięki samemu dotykowi, a ręka poruszyła się gwałtownie. Cięciwa zahaczyła o trybik i Bahzell upuścił żelazną dźwignię. Nie będzie czasu na trzeci strzał, a pozwalając jej upaść, oszczędzał bezcenny ułamek sekundy. Stal zazgrzytała, gdy obok niego miecz Brandarka opuścił pochwę, a koń jego przyjaciela wyskoczył do przodu w chwili, gdy drugi bełt kładł się na cięciwie, a arbaleta znów się podnosiła.
Hradani – nawet Zakrwawione Miecze – potrzebowali wielkich koni. Potrzebowali czasu, by nabrać prędkości, a najbliższy z nich wciąż znajdował się ponad pięćdziesiąt metrów, gdy Bahzell dostrzegł naszywkę rangi, której szukał. Mężczyzna ustawił arbaletę, brzęknęła cięciwa i porucznik zgiął się w przód z bulgotliwym wrzaskiem, gdy bełt o graniastym grocie wbił mu się w brzuch.
Pozostałe pół tuzina ludzi jechało krótkim galopem, zbliżając się do pełnego, a Brandark pędził na ich spotkanie. Bahzell zaś upuścił arbaletę i wyciągnął własny miecz. Nie czuł się porzucony – pęd kawaleryjskiego konia był największą bronią Brandarka. Mężczyzna byłby zresztą głupcem, gdyby przyjął szarżę, stojąc w miejscu – i wykrzywił wargi w uśmiechu, kładąc po sobie uszy, gdy strażnicy rozdzielili się i trzech z nich rzuciło w jego stronę, paląc się, by go dostać.
Było to niemal zbyt proste, dla kogoś, kto zjadł zęby, walcząc z Sothoii. Trzy masywne konie pędziły na niego, zamierzając stratować go na krwawą miazgę, a jego bezruch jedynie je popędzał. Wtedy zaś, kiedy byli zaledwie dziesięć metrów od niego, skoczył nagle w lewo. Jego miecz błysnął.
Świat wypełnił się strasznym wrzaskiem końskiego bólu i znajdujący się z prawej strony jeździec katapultował się z siodła, gdy półtora metra ostrej jak brzytwa stali trafiło jego wierzchowca w nogi. Strażnik wylądował na głowie, a jego okrzyk został przerwany nagłym, nieprzyjemnym trzaskiem karku, koń zaś padł na ziemię, rżąc i szamocząc się, podczas gdy krew tryskała z jego obciętych nóg.
Bahzell poświęcił cenną sekundę, by poderżnąć zwierzęciu gardło, a jego oczy zalśniły, gdy dwaj pozostali strażnicy zatrzymali z poślizgiem swe wierzchowce i wpatrzyli się w niego. Koniokrad zdjął jedną dłoń z miecza i kiwnął do nich, a kiedy tak szydził, niemal słyszał ich powarkiwanie. Jego własna furia wyszła im na spotkanie, lecz stłumił ją, zduszając zaczynający się Szał, kiedy ostrogami popędzili konie z powrotem w jego stronę.
Odległość była zbyt mała, aby mogli odzyskać wcześniejszą prędkość, jednak to czyniło ich bardziej niebezpiecznymi, bowiem tym razem nie mogli ominąć swego celu. Jechali trzymając większy odstęp, otwierając pomiędzy sobą szczelinę i strzegąc się przed kolejną fintą, on zaś obserwował, jak się zbliżają.
Wyskoczył przed siebie, w lukę pomiędzy nimi, gdy znów na niego zaszarżowali. Wziął ich przez zaskoczenie. Ten z prawej zboczył bardziej w bok, unosząc miecz, by zadać śmiertelny cios, lecz manewr ten spowolnił ich oraz rozdzielił, a Bahzell znalazł się po zewnętrznej stronie tego z lewej. Trzymany w lewej ręce miecz opadł w niezdarnym, poprzecznym cięciu, które zaświszczało nieszkodliwie daleko, gdy Bahzell wykonał szybki unik. Chwilę później mężczyzna obrócił się w prawo, podnosząc raptownie ostrze, by powitać bardziej niebezpieczne zagrożenie z boku.
Stal zazgrzytała, po czym z impetem młota kowalskiego musnęła bark zbroi Koniokrada, lecz wróg zapomniał, jak wysoki jest jego przeciwnik. Strażnik wykonywał cięcie z siodła, nie chroniąc własnej głowy... i owa głowa spadła mu z ramion, gdy jego koń przemknął obok Bahzella.
Koniokrad obrócił się na pięcie, a bark bolał go od ciosu odbitego przez zbroję. Wtedy właśnie wierzchowiec ostatniego żołnierza odwrócił się i znów skierował w jego stronę. Tym razem jednak na twarzy strażnika było tyle samo furii co strachu. Konny utrzymywał Bahzella ze swej prawej strony, dając sobie swobodę posługiwania się mieczem, lecz zbliżał się ze znacznie większym wahaniem niż wcześniej, a jego głowa wykonywała lekkie, szybkie ruchy, jakby walczył z pragnieniem, by spojrzeć przez ramię w nadziei, że znajdzie tam pomoc.
Pomocy jednak nie było. Bahzell odwrócił się teraz w stronę drogi i ujrzał, że jeden z trzech przeciwników Brandarka leży nieruchomo na szlaku, krwawiąc, a pozostali dwaj obracają się chaotycznie, gdy mężczyzna krąży wokół nich. Usta Brandarka wyszczerzyły się w uśmiechu na ten widok, a strażnik zbladł, gdy bard zaszarżował, zamiast czekać na atak.
Koń wyskoczył do przodu z kwikiem, gdy ostrogi trafiły w cel, lecz było już za późno. Wzrost Bahzella pozbawił strażnika przewagi wypływającej z faktu dosiadania konia. Co gorsza, miecz żołnierza był znacznie lżejszy, bowiem żaden jeździec nie zdołałby utrzymać ostrza równającego się z klingą Bahzella. To co dla kogo innego byłoby wielkim dwuręcznym mieczem, dla Bahzella było niewiele więcej niż półtorakiem. Desperackie cięcie strażnika odbiło się nieszkodliwie od wysuniętego ostrza Koniokrada i Bahzell obrócił się, wyrzucając ramiona do dwuręcznego ciosu. Jego miecz przebił się przez zbroję – i kręgosłup.
Szarżujący koń wyjechał spod spadającego ciała, a Bahzell dokończył obrót i pobiegł drogą. Jeden z ocalałych przeciwników Brandarka wypadł nagle z siodła, chwytając się za krwawiący kikut ręki, a jego towarzysza ostrzegł jakiś szósty zmysł. Szarpnął swym koniem w bok, odsuwając się, i przełknął z trudem ślinę, gdy zdał sobie sprawę, że jest sam. Jego oczy prześlizgnęły się po rozłożonych na ziemi ciałach, po czym strażnik obrócił nagle swego wierzchowca, wbił pięty w jego boki, przemknął obok Bahzella i pogalopował na wschód.
Bahzell zatrzymał się gwałtownie, oddychając ciężko, a Brandark spojrzał na niego z siodła. Głęboka szrama na policzku Zakrwawionego Miecza broczyła krwią na jego niegdyś szykowną kurtkę, rozcięty materiał powiewał w miejscu, gdzie miecz przeciął mu lewy rękaw, a oczy błyszczały ogniem kłócącym się wyraźnie z jego zwyczajową pozą dandysa, lecz tenorowy głos był bardziej opanowany niż kiedykolwiek.
– Żałosne – westchnął Brandark, obserwując, jak uciekający strażnik pędzi drogą w tumanie kurzu. – Po prostu żałosne. I... – jego zęby błysnęły nagle w uśmiechu – naprawdę żałuję, że nie będę mógł słyszeć, jak on tłumaczy się Churnazhowi!
 
Rozdział szósty
Wielkie Księstwo Esgan było podejrzliwe wobec swych sąsiadów. Aż nazbyt często w jego siedmiusetletniej historii hradani Zakrwawionego Miecza przelewali się przez jego granice, a posterunki wzdłuż wschodnich rubieży stały się solidniejsze niż w innych miejscach, obsadzone odpowiednimi garnizonami.
Dwudziestoosobowy pluton wylał się na drogę, gdy Bahzell i Brandark zbliżyli się, a Bahzell obserwował niepewnie, jak żołnierze doprowadzają się do porządku. Hradani był niemal rozczarowany, jak normalnie wyglądała esgańska piechota. Byli dobrze wyposażeni, mieli lepsze zbroje i broń, niż nawet Hurgrum mogło zapewnić, a jednak w ich szyku była odrobina niechlujności, jakby wiedzieli, że są tylko strażą graniczną.
Byli również znacznie ciemniejsi od większości Sothoii... i niżsi. Najwyższy był niższy od Brandarka, a Bahzellowi sięgał zaledwie do piersi. Uszy Koniokrada poruszyły się z kpiącą radością, gdy hradani ujrzał, jak dochodzi do nich ten fakt i ścieśniają szyk.
Na przód wyszedł oficer, z wypolerowanymi do połysku insygniami, i podniósł władczo dłoń.
– Powiedzcie, co was tu kieruje! – Jego źle akcentowany navakhski miał w sobie nutę stanowczości, a jeszcze więcej nerwowości, bowiem oprócz własnych koni Bahzell oraz Brandark prowadzili ni mniej ni więcej jak jeszcze cztery wierzchowce z siodłami bojowymi. Dwa były załadowane zakrwawioną bronią i zbrojami, których nie potrzebowali już pierwotni właściciele, a do siodeł pozostałych dwóch byli przymocowani dwaj ciężko ranni, półprzytomni strażnicy.
– Oczywiście. – Esgański Brandarka był znacznie lepszy niż navakhski oficera. – Mój towarzysz i ja pragniemy przekroczyć granicę i udać się do Esgfalas, w nadziei zatrudnienia się jako strażnicy karawany.
– Strażnicy karawany? – Nawet Bahzell, którego esgański był w najlepszym razie ograniczony, dostrzegł niedowierzanie oficera. Oczy mężczyzny przemknęły z powrotem na ich łupy oraz dwóch rannych gwardzistów Churnazha, po czym strażnik odchrząknął. – Wydajecie się trochę za dobrze wyposażeni, jak na strażników karawany, przyjacielu.
– Czyżby? – Brandark odwrócił się w siodle, by własnymi oczyma objąć kawalkadę. – Przypuszczam, że tak jest, kapitanie, ale nie my ponosimy za to winę. – Oficer wydał z siebie zduszony odgłos, a Brandark wyszczerzy zęby. – Kilka kilometrów stąd mieliśmy drobne nieporozumienie, gdy na mojego towarzysza i na mnie napadnięto bez powodu. Nie mieliśmy więc innego wyboru, niż się bronić.
– Bez powodu? – oficer powtórzył grzecznie, spoglądając znacząco na liberię rannego gwardzisty, a Brandark wzruszył ramionami.
– Cóż, tak nam się wydawało, kapitanie. W każdym razie uważamy tę broń oraz konie za prawowity łup.
– Widzę. – Oficer potarł podbródek, po czym wzruszył ramionami. Oczywiście powody dla których hradani postanawiali wyżynać się nawzajem, nic dla niego nie znaczyły, o ile robili to po swojej stronie granicy. – Mogę zapytać o wasze imiona?
– Ja nazywam się Brandark, do niedawna z Navahk – odparł radośnie Brandark – a ten wysoki koleś to Bahzell Bahnakson, książę Hurgrum. Może o nim słyszeliście?
– Ach, tak – powiedział oficer. – Prawdę mówiąc, słyszałem. Coś o złamanej umowie zakładniczej i gwałcie, jak sądzę. – Bahzell zesztywniał, lecz Esgańczyk ciągnął dalej niespiesznym tonem. – Jednak w związku z tym, że opowieść ta pochodziła od oficera straży księcia Churnazha – którego płaszcz, jak mniemam, jest na tamtym drugim koniu – nie widziałem szczególnego powodu, by uwierzyć w oskarżenia o gwałcie. Jeśli zaś chodzi o układ zakładniczy, to jest to sprawa pomiędzy twoim przyjacielem, księciem Churnazhem, a Hurgrum, i nie obchodzi Esgan. Lecz... – jego bystre oczy wróciły na Brandarka – ... nikt nie wspominał nic o tobie.
– Obawiam się, że Churnazh nie był świadom moich planów podróżniczych, gdy rozsyłał wieści – powiedział swobodnie Brandark.
– Widzę. – Oficer przyglądał się przez kilka chwil drodze pod swymi butami. – Cóż, zważywszy na okoliczności, nie widzę powodu, by odmawiać wam wjazdu, jeśli tylko... – podniósł wzrok – ... jesteście przejazdem przez Esgan.
Bahzell zmrużył oczy, lecz Brandark jedynie przytaknął.
– Tak jest, kapitanie.
– Dobrze. – Oficer skinął, po czym zerknął znów na dwóch rannych gwardzistów. – Czy mogę spytać, co dokładnie zamierzacie zrobić z tymi dwoma – jego ton sugerował, że grzecznie byłoby zabrać ich z pola widzenia – zanim poderżniecie im gardła?
– Tak, kapitanie, możesz – Bahzell powiedział powoli i starannie w esgańskim. – Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście ich opatrzyli, a gdy będą mogli jeździć, wysłali ich z powrotem do Navahk.
Oficer spojrzał na niego ogłupiałym wzrokiem, po czym poparzył oszołomiony na Brandarka.
– Jak powiedziałem, kapitanie, jestem pewien, że to było nieporozumienie – powiedział łagodnie Zakrwawiony Miecz. – Zważywszy na okoliczności, jedynym, co możemy zrobić, jest posłać ich z powrotem do domu, by wyjaśnili to księciu Churnazhowi.
Esgański oficer skrzywił się, po czym pokiwał głową z niechętnym szacunkiem i spojrzał na dwóch strażników ze znacznie większą sympatią.
– Sądzę, że możemy to zrobić – rzekł powoli – zakładając, że opłacicie ich zakwaterowanie oraz rachunki uzdrowiciela.
– To wydaje się rozsądne. – Brandark wyciągnął do oficera garść srebra. – Czy tyle wystarczy?
Oficer zerknął w dół i przytaknął, a Brandark uśmiechnął się.
– W takim razie, kapitanie, zostawimy ich, wraz z końmi, u was, i wyruszymy, jeśli nie masz nic przeciwko temu. Nie chcemy, by pojawili się jacyś ich przyjaciele i wywołali kolejne nieporozumienie na waszym progu.
* * *
Esgan był jednocześnie niepokojąco podobny i niepodobny do ojczyzny Bahzella, ale zdecydowanie nie był podobny do Navahk. Droga była niemal tak dobrze utrzymana jak wojskowe szlaki księcia Bahnaka, a kamienne ogrodzenia mijanych pól równo ułożone i zadbane. Stada pasły się zadowolone, plony dojrzewały, gdy północne lato przechodziło we wczesną jesień, a ruch był tak duży jak w zwyczajny dzień w Hurgrum. Była to ulga po pustkowiach, do jakich Churnazh zredukował swe ziemie, lecz widać było znaczącą różnicę w zachowaniu tych ludzi. Ciężkie wozy toczyły się wraz z pierwszymi zbiorami, lecz większość ruchu odbywała się pieszo. Jakiś chłop na mule zatrzymał się, by spojrzeć na nich ogłupiałym wzrokiem, po czym zawrócił gwałtownie i odjechał pospiesznie, zanim hradani zdołali zrobić cokolwiek poza odwzajemnieniem spojrzenia.
To zaś, jak Bahzell sądził, było niepokojące. Zawsze wiedział, że pozostałe rasy ludzi obawiają się jego ludu, a znał na tyle historię, by zdawać sobie sprawę, że mieli ku temu powód. Mimo to był to jednak pierwszy raz, kiedy to zetknął się z tak posępną wrogością ze strony zupełnie obcych. Brandark nie wydawał się tym poruszony, gdy jechał u boku swego przyjaciela, lecz coś wewnątrz Bahzella ścieśniło się w niesmaku – a może był to przestrach – gdy piesi umykali na przeciwległą stronę drogi, by się od nich odsunąć, a matki wręcz podnosiły dzieci i zasłaniały je.
Wrogość w oczach spotykanych ludzi powodowała, że niejeden raz jego dłonie samowolnie sunęły w kierunku miecza, a włosy stawały mu dęba na karku. Ostrożność, a nawet strach, mógłby zrozumieć, choć niezbyt mu się to podobało, lecz nienawiść i pogarda były czymś zupełnie innym.
– Mówiłem ci, że hradani nie są popularni – mruknął cicho Brandark, gdy chłop wykonał w ich stronę gest złego oka i przeskoczył przez ogrodzenie pastwiska, zamiast dzielić z nimi drogę. Bahzell zerknął na niego ze zdumieniem. Brandark wydawał się być całkowicie nieświadomy wrogości Esgańczyków, lecz teraz nieprzyjemny uśmiech Zakrwawionego Miecza dowodził, że poza ta była kłamstwem.
– Tak, mówiłeś, a ja wiedziałem, o co ci chodzi – odparł Bahzell. – Jednak to... – machnął z niesmakiem ręką za wycofującym się chłopem, a uśmiech Brandarka wykrzywił się jeszcze bardziej.
– Cóż, trudno jest ich obwiniać – powiedział rozsądnie Brandark. – Nie wiedzą, jakim wspaniałym, dzielnym ludem są Koniokradzi. Wszystkim co znają, są paskudne, łupieżcze Zakrwawione Miecze, tacy jak twój uniżony sługa.
– Jak szumowiny Churnazha, chcesz powiedzieć – warknął Bahzell.
– Ach, ale w końcu to są jedyni hradani, jakich znają, więc w związku z tym wszyscy hradani są dla nich szumowinami. W końcu wszyscy jesteśmy tacy sami, czyż nie?
Bahzell splunął w piasek, a Brandark zachichotał.
– Jeśli sądzisz, że to jest złe, mój przyjacielu, zaczekaj aż dotrzemy do miasta! – Potrząsnął głową i wygładził, zmaltretowany, brudny rękaw. – Jeśli postanowisz się z kimś sprzeczać, spróbuj pamiętać, że jesteśmy niemile widzianymi gośćmi. Podejrzewam, że zlinczowanie dwóch morderców z rasy hradani wystarczyłoby niektórym z tych ludzi na rok rozrywki. Mogłoby to być dla nich równie porywające jak... – oczy Brandarka zalśniły w obliczu grymasu Bahzella – ... jak dla ciebie pocięcie Churnazha na kawałki!
* * *
Późnym popołudniem tego samego dnia dotarli do Rozwidliska.
Było to małe miasteczko – niewiele więcej niż wioska, w której polny trakt łączy się z główną drogą – i od razu było widać, że wieść o ich nadejściu już tu dotarła. Żaden z pół tuzina strażników miejskich, którzy wyjechali im na spotkanie, nie był szczególnie dobrze uzbrojony, a ich wierzchowce wyglądały, jakby zostały pospiesznie zabrane od pługa. Strażnicy jednak, zatrzymawszy się na drodze i oczekując na hradani, trzymali ręce w pobliżu broni.
Otyły, łysiejący mężczyzna na ich czele był lepiej ubrany. Na zawieszonym na szyi łańcuchu miał brązowy klucz burmistrza i rozglądał się badawczo chociaż niepewnie.
Bahzell został z tyłu. pozwalając Brandarkowi rozmówić się z nimi bez przeszkód, jakie stawiała jego imponująca sylwetka. Burmistrz uspokoił się trochę, gdy Zakrwawiony Miecz zwrócił się do niego w jego własnym języku i wyciągnął glejty podróżne otrzymane od straży granicznej, lecz wyglądał na nieszczęśliwszego niż wcześniej, gdy Brandark obwieścił mu, że mają zamiar spędzić noc w Rozwidlisku.
Niewiele mógł jednak powiedzieć w tej kwestii i wrócił stępa do swych ludzi. Poprowadził ich do miasteczka – nie obeszło się bez paru wymruczanych komentarzy oraz złowrogich spojrzeń – a Brandark obserwował, jak się oddalają, po czym machnął Bahzellowi, by szedł za nim.
–A to – skomentował zgryźliwie – jest mężczyzna, z którym ojciec wcześniej handlował. – Potrząsnął głową. – Wyobraź sobie, jak zareagują inni!
Bahzell jedynie jęknął i obydwaj ruszyli za jeźdźcami drogą, która zmieniła się w bruk, gdy dotarli do zewnętrznych domostw.
Rozwidlisko, zauważył z uznaniem Bahzell, było czystą, solidnie zbudowaną osadą, niezależnie od tego co jego mieszkańcy mogli myśleć o hradani. Połowa domów była zamiast strzechą pokryta dachówką lub gontami, pobielone ściany lśniły w silnym, złotym blasku zachodzącego słońca, a jedyna w miasteczku gospoda wyglądała na wygodną i przyjazną – nie licząc wrogich spojrzeń, które skierowali na Brandarka ludzie na jej dziedzińcu, gdy spojrzał w ich stronę.
Bahzell obserwował, jak Brandark znika w gospodzie, by zorganizować zakwaterowanie. On sam nie był zbyt cierpliwy nawet w najlepszych okolicznościach, a te do takich nie należały. Więc gdy prowadził konie w kierunku stojącego przed karczmą koryta, a nikt ze stajennych nie zaoferował pomocy, przypomniał sobie, by trzymać swój temperament na wodzy.
Właśnie odsunął swego jucznego konia na bok, by zrobić miejsce dla następnego, gdy obok usłyszał głos.
– Co, na Phrobusa, robisz?!
Bahzell zacisnął zęby, lecz skoncentrował się na koniach i nie odwrócił głowy. Mężczyzna mówił w esgańskim, więc może jeśli Koniokrad uda, że nie zrozumiał i po prostu go zignoruje, tamten odejdzie.
– Ty tam! Mówię do ciebie, hradani! – szczeknął głos, tym razem w topornym navakhskim. – Kto ci powiedział, byś poił tu swoje brudne zwierzęta?!
Bahzell położył po sobie uszy i odwrócił się powoli, prostując się na pełną wysokość, by stanąć przed mówiącym. Esgańczyk był wysoki jak na miejscowe standardy – i muskularny, nie licząc ciężkiego, piwnego brzucha – lecz jego wąska twarz zbladła i odsunął się na pół kroku, gdy zdał sobie sprawę, jak ogromny tak naprawdę jest Bahzell. Mężczyzna przełknął głośno ślinę, po czym rozejrzał się szybko. Wyglądało na to, że czerpie odwagę z faktu, iż inni na dziedzińcu gospody zaczęli się do nich zbliżać.
– Czy do mnie mówisz? – Bahzell zagrzmiał powolnym, niebezpiecznie uprzejmym głosem.
– Oczywiście że tak, hradani – parsknął Esgańczyk. – Nie chcemy, by twoje zwierzęta zaraziły wodę.
– No cóż, gdyby zdarzyło się, że są chore, obwiniałbym o to was. A jeśli nie, nie musisz się niczego obawiać, nieprawdaż?
Oczy Bahzella zalśniły ostrzegawczo, lecz jego głęboki głos był niewzruszony. Nie było powodu mówić komukolwiek, z jakim trudem przychodziło mu zachowanie spokoju w głosie, czy też jak bardzo ciągnęło mu rękę do miecza.
– Myślisz, że uwierzę hradani na słowo? – drwił Esgańczyk. – Dla mnie wyglądają na chore – w końcu jeździł na nich hradani, prawda?
– Przyjacielu – rzekł spokojnie Bahzell. – Nie chcę tu kłopotów. Jestem podróżnym przejeżdżającym przez wasze miasto i nie mam zamiaru z nikim się spierać.
– Ha! Znamy was tutaj, hradani – Esgańczyk znów rzucił w niego tym słowem niczym nożem i wyszczerzył zęby w paskudnym uśmiechu. – „Podróżnym”, co? Raczej banitą szukającym sobie podobnych!
Bahzell wziął głęboki oddech i wyprostował ramiona, gdy zagotował się w nim Szał, rozwijając się niczym wąż, a coś zimnego i paskudnego błysnęło w jego oczach. Spojrzał na swego antagonistę poprzez cienką, czerwoną mgiełkę, a znajdująca się w pobliżu miecza ręka świerzbiła go, lecz zacisnął zęby i zwalczył klątwę swego ludu. W tej chwili na dziedzińcu gospody stał już ponad tuzin mężczyzn, za nimi zaś całe miasteczko, a nawet jeśli tylko krzykacz miał miecz, przynajmniej połowa pozostałych nosiła sztylety lub długie noże. Ku jego zaskoczeniu, pomogły mu teraz lata spędzone w Navahk, tam bowiem nauczył się znosić obelgi w milczeniu, choć było to trudne. Trudne.
Wziął kolejny oddech, zmiażdżył Szał pod obcasem, po czym powoli odwrócił się do koni. Część jego modliła się, by krzykacz wziął to za gest poddania się, nacieszył się tym drobnym zwycięstwem i odszedł, lecz Bahzell wiedział, że tak się nie stanie. Osiłki nie myślały w ten sposób, i inna część Bahzella cieszyła się z tego. W hradani wciąż płonął mały, czerwony płomyczek Szału, więc podporządkował go sobie stanowczo, gdy wyciągał rękę, by odsunąć kolejnego konia od koryta... wtedy zaś usłyszał za sobą zgrzyt stali.
– Nie odwracaj się ode mnie, ty pieprzony bękarcie...!
Warcząc, Esgańczyk wyszedł do przodu, a jego oczy zajaśniały okrucieństwem, gdy przygotowywał się do wbicia miecza w grzbiet Bahzella. Jego okrzyk urwał się nagle w pełnym bólu jęku, gdy Bahzell zrobił krok w bok, a jego opancerzony łokieć wbił się tak mocno w brzuch krzykacza, że stopy mężczyzny oderwały się o ziemi.
Osiłek zwinął się wpół, wyjąc z bólu, a Bahzell wytrącił miecz z jego rozluźnionej dłoni. Upuścił go do koryta z wodą i potrząsnął głową.
– Sądzę, że się pomyliłeś, przyjacielu – powiedział spokojnie. – A teraz idź do domu, zanim zrobisz następny błąd.
– Skurwysynu! – Esgańczyk wyprostował się z pełnym bólu stęknięciem, a w jego lewej dłoni zalśnił długi nóż. Hradani obrócił się w bok, pozwalając, by ostrze zazgrzytało o jego zbroję.
– Jest nas wystarczająco wielu, by wypatroszyć ciebie i twojego przyjaciela! – wrzasnął Esgańczyk, podnosząc głos, by poszczuć tłum, po czym cofnął rękę z nożem.
Podobna do łopaty dłoń wystrzeliła do przodu i zacisnęła się na jego nadgarstku. Krzykacz złapał gwałtownie powietrze, po czym wrzasnął i stanął na palcach, gdy jego ręka pod dziwnym kątem zaczęła wędrować mu w górę pleców. Jego wolna dłoń wymachiwała przez chwilę w powietrzu, po czym grzmotnęła z desperacją w opancerzony żołądek Bahzella, lecz hradani jedynie uśmiechnął się paskudnie i skręcił mocniej. Prostak upadł na kolana, upuszczając broń przy wtórze kolejnego, ostrzejszego wrzasku, a Koniokrad podniósł wzrok. Podchodzący gapie zamarli w miejscu, gdy przeszło po nich twarde jak skała spojrzenie. Hradani uśmiechnął się jeszcze szerzej.
– Mówiłem, żebyś poszedł do domu, przyjacielu – powiedział tym samym, spokojnym tonem. – To była dobra rada i sądzę, że powinieneś był mnie posłuchać.
– P-pozwól mi iść, ty bękarcie!
– Ach? Więc chcesz, żebym pozwolił ci iść, tak? – Drobne kości zaczęły pękać, a Esgańczyk wił się na kolanach. – Dobrze więc, pozwolę ci odejść... lecz sądzę... – palce były miażdżone niczym w imadle – ... że dzisiaj nie wbijesz już nikomu noża w plecy.
Bahzell wykonał ostatni obrót, a Esgańczyk wrzasnął, gdy jego nadgarstek zaskoczył z powrotem z ostrym, wyraźnym trzaśnięciem, które sprawiło, że każdy z gapiów skrzywił twarz. Bahzell puścił awanturnika, a ten klęknął na kolanach, trzymając zmiażdżony nadgarstek i wywrzaskując przekleństwa. Hradani stał, opierając się plecami o jednego z koni i założywszy ręce na piersi. Na jego wargach wciąż gościł ten wygłodniały uśmiech, lecz trzymał dłonie z dala od wszelkiej broni, a głowy ludzi obracały się, spoglądając na siebie niepewnie.
Napięcie wisiało w powietrzu niczym gotowa do uderzenia błyskawica, lecz Bahzell po prostu czekał. Jego postawa była wymownie niegroźna i żaden z mężczyzn nie chciał być pierwszym, który by ją zmienił. Awanturnik podniósł się z trudem, wciąż wypluwając przekleństwa.
– Chcecie pozwolić, by uszło to na sucho temu bękartowi?! – wrzasnął, a dwaj inni ruszyli do przodu, po czym zamarli, gdy spoczęły na nich oczy pełne ognia, a uszy Bahzella położyły się płasko na jego głowie. Jeden z nich przełknął ciężko ślinę i odstąpił o krok, a wtedy dopadł go gbur.
– Tchórz! Nędzny, zarzygany tchórz! Wszyscy jesteście tchórze! On jest tylko śmierdzącym hradani, wy bękarty, zabijcie go! Dlaczego nie...
– Sądzę – przerwał mu jakiś głos – że już wystarczy, Faldersonie.
Awanturnik zamknął usta i obrócił się w stronę bramy. Stało tam dwóch mężczyzn ubranych w usztywnione, skórzane kurtki straży miejskiej. Bahzell rozpoznał mówiącego jako członka grupy, która wyjechała im na spotkanie. Mężczyzna miał na ramieniu węzeł sierżanta, a choć w spojrzeniu, którym zmierzył Bahzella, nie było sympatii, nie było w nim również bezmyślnej nienawiści.
– Aresztujcie go! – wrzasnął Falderson, podnosząc drugą ręką strzaskany nadgarstek. – Popatrz, co zrobił mi ten śmierdzący skurwysyn!
– Dlaczego nosisz swój pas z mieczem, Faldersonie? – spytał zamiast tego sierżant, a drab wydawał się zastygnąć w bezruchu. Otworzył usta, a sierżant uśmiechnął się chłodno. – Widzę, że zapomniałeś miecza, a może gdzieś go zgubiłeś? A czy to nie jest twój nóż? – Palec wskazał na upuszczoną przez Faldersona broń i twarz Esgańczyka stała się purpurowa od wstydu i wściekłości. Jego wargi poruszyły się bezgłośnie, po czym otrząsnął się.
– Ja, ja się broniłem! – warknął. – Ten bękart hradani zaatakował mnie, zaatakował bez powodu! Spytajcie kogokolwiek, jeśli mi nie wierzycie!
– Widzę. – Sierżant rozejrzał się po dziedzińcu gospody, lecz nikt się nie odezwał, a jego oczy zmrużyły się, gdy Brandark wyszedł z budynku. Zakrwawiony Miecz nic nie powiedział, lecz tłum rozstąpił się przed nim, gdy podchodził do boku Bahzella. On również spojrzał na nóż leżący na zbitej ziemi, po czym sięgnął za siebie, nie spuszczając wzroku z sierżanta. Jego dłoń zniknęła w korycie, po czym wyłoniła się z ociekającym wodą mieczem i upuściła go obok noża.
– Twój, jak mniemam? – powiedział Brandark do Faldersona w doskonałym esgańskim, lecz jego wzrok wciąż był utkwiony w sierżancie, który pokiwał powoli głową.
– Ja... ja chciałem, on... – Wzrok Faldersona błąkał się po dziedzińcu, lecz nikt z pozostałych, nawet ci dwaj, którzy wystąpili, by zaatakować Bahzella, nie odwzajemnił spojrzenia i głos pieniacza zamarł.
– Sądzę, że wszyscy wiemy, co chciałeś. – Sierżant podszedł, by podnieść miecz oraz nóż i podał je swemu towarzyszowi. – To nie pierwszy raz, kiedy pakujesz się w kłopoty, więc przechowam je dla ciebie... dopóki nie będziesz w stanie znów ich utrzymać – dodał wymownie, a Falderson spojrzał na swój strzaskany nadgarstek.
– Wszystko w porządku! – sierżant podniósł głos. – Przedstawienie się skończyło. Ty, Henryku, zabierz Faldersona do uzdrowiciela, żeby nastawił mu nadgarstek. Reszta niech się zajmie swoimi sprawami, a ja zamienię słowo z tymi... dżentelmenami.
Głosy podniosły się w niezadowolony pomruk, lecz tłum zaczął się rozpraszać, a sierżant podszedł do hradani. Wciąż nie było w jego oczach sympatii, lecz znajdował się w nich pewien podziw wymieszany z ostrożnością.
– Falderson – powiedział sierżant cicho do Bahzella w znośnym navakhskim – jest równie głupi jak dzień jest długi. – Wykrzywił szyję, by podnieść wzrok na hradani i potrząsnął głową. – Tak naprawdę jest jeszcze głupszy, niż myślałem. Tak, panie, jesteś największym cholernym hradani, bez urazy, którego spotkałem.
– Nie jestem urażony – mruknął Bahzell. – I dziękuję. Sądzę, że zrobiłoby się małe zamieszanie, gdyby się pan nie pojawił.
– Nie „pojawiłem” się – rzekł sierżant. – Burmistrz nie był zbyt zadowolony z waszej wizyty i poprosił nas, żebyśmy mieli na was oko. A teraz... – machnął ręką na wciąż trzymaną przez jego towarzysza broń – ... widzicie, jak sądzę, dlaczego.
– Sierżancie – zaczął Brandark – zapewniam cię...
– Nie musisz mnie o niczym zapewniać, lordzie Brandarku. – Sierżant wypowiedział ten tytuł bez ironii, a Brandark podniósł brew. – Z tego co słyszałem, byłeś tu już wcześniej i zawsze unikałeś kłopotów, jest więc jasne jak słońce, że twój przyjaciel nie rozpoczął tej sprzeczki. – Sierżantowi zadrżały usta. – Gdyby tak było, wątpię, czy Falderson wyszedłby z tego tylko z połamanymi kośćmi. Jest jednak faktem, że Rozwidlisko nie lubi hradani. To małe miasteczko i nie minęło jeszcze trzydzieści lat, jak zostało spalone do szczętu przez wyprawę łupieżczą. Wieśniacy mają długą pamięć, a poza tym... – przerwał i wzruszył ramionami, a Bahzell mruknął ze smutnym zrozumieniem.
– Jeśli o to chodzi – ciągnął sierżant – to sądzę, że byłoby lepiej dla wszystkich, gdybyś odszedł wraz ze swoim przyjacielem, lordzie Brandarku. Nie chcę okazać braku szacunku i zdaję sobie sprawę, że macie glejty podróżne. Co więcej, jestem świadomy, że żaden z was nie ma zamiaru sprawiać kłopotów. Rzecz jednak w tym, że nie musicie sprawiać kłopotów, bo sami jesteście kłopotem, a to jest moje miasto.
Bahzell położył po sobie uszy, lecz przygryzł wargę i zerknął na Brandarka. Zakrwawiony Miecz popatrzył na niego, wzruszając lekko ramionami. Bahzell parsknął, po czym spojrzał z powrotem na sierżanta i pokiwał ponuro głową.
– Dziękuję wam. – W głosie żołnierza słychać było nutę wstydu. – Powiedziałbym, że macie jeszcze godzinę do zmierzchu, lordzie Brandarku. Jestem pewien, że gospodarz da wam kolację – powiedzcie mu, że to na mój koszt – lecz radzę wam zjeść w siodle.
Stanął w pewnym stopniu na baczność, skinął głową i wskazał gestem na swego towarzysza. Dwaj strażnicy wymaszerowali przez bramę gospody, a Bahzell i Brandark pozostali na środku cichego, opuszczonego dziedzińca.
 
Rozdział siódmy
Strażnik przy bramie spojrzał na nich bacznie, gdy przedostawali się przez Bydlęcą Bramę do Esgfalas. Bahzell odwzajemnił spojrzenie z pewną cierpkością, lecz nie uczynił nic więcej. Pozostawili Rozwidlisko wiele dni za sobą i hradani zdołał okiełznać swą furię po tym, co się tam stało, lecz mimo to ogarniająca go ze wszech stron wrogość była na swój sposób gorsza niż wszystko, co zmuszony był ścierpieć w Navahk. Tam przynajmniej wiedział, że przeciwnicy mają powód do swej wrogości.
Otwarta nienawiść zelżała, gdy oddalili się od granicy, lecz to co pozostało, było niemal gorsze. Nienawiść nie miała nic wspólnego z tym, co on, Brandark czy inni hradani zrobili, lecz z tym kim oraz czym byli.
Strażnik przy bramie zajmował się sprawdzaniem ich glejtów podróżnych, a Bahzell skrzyżował ramiona i oparł się o swego jucznego konia. Wałach odetchnął ciężko, po czym obrócił głowę, by polizać z uczuciem ucho hradani, zaś Bahzell przyglądał się Esgfalas.
Esgan był ludzką krainą i Bahzell wiedział, że krócej żyjący, bardziej płodni ludzie wytwarzali gęstszą populację, niż jego lud uważał za dopuszczalną. Wiedział jednak również od swych nauczycieli, że Esgan był mniej zaludniony od wielu innych ludzkich ziem... a jego stolica wciąż wydawała się przerażająco rozległa. Mury miejskie były ogromne, choć w gorszym stanie niż być powinny, a ruch odbywający się przez bramy wykraczał ponad wszystko, co Bahzell kiedykolwiek widział. Nie był nawet w stanie zgadywać, jak wielu ludzi żyło w obrębie tych murów, lecz musieli wielokrotnie przewyższać populację Hurgrum, a możliwe nawet, że całego księstwa jego ojca!
Uszy poruszały mu się, wychwytując szeptane komentarze ludzi przedzierających się obok niego. Większość mówiących sądziła, że ich nie słyszy, a nawet jeśli, że ich nie rozumie, on zaś postanowił udawać, że mają rację. Tak naprawdę jego esgański był znacznie lepszy niż wcześniej, bowiem, podobnie jak większość ludzkich języków w środkowej i północnej Norfressie, był odmianą toporskiego, a książę Bahnak nalegał, by wszyscy jego synowie mówili nim płynnie. Cesarstwo Topora rzadko wdzierało się na odległe ziemie wschodnich hradani, lecz jego potęga i wpływy były tak wielkie, że żaden władca nie mógł sobie pozwolić, by nie mówić jego językiem, podobnie jak nie mógł nie mówić mową Cesarstwa Włóczni, jego jedynego prawdziwego rywala.
Brandark skończył rozmawiać ze strażnikiem i towarzysze weszli do miasta. Jak zawsze ludzie zwykli ustępować im z drogi, przepychając się gwałtownie obok swych sąsiadów, gdy było to konieczne, a Bahzell uśmiechał się cierpko, gdy nawet żebracy omijali ich szerokim łukiem. Wyglądało na to, że są w końcu jakieś korzyści z bycia brutalnym, morderczym hradani.
Odgłosy, zapachy oraz kolory miasta powodowały, że ciężko mu było zachować obojętność. Ulice przechodziły z bruku poprzez kocie łby do cegły, a żadna z nich nie biegła prosto dłużej niż pięćdziesiąt metrów. Zastanawiał się, jak wiele było w tym przypadku, a ile planu. Mrowisko to mogłoby być koszmarem dla każdego dowódcy, lecz jeśli obrońca znał ulice, a napastnik nie...
Ulice wyprostowały się trochę, gdy zbliżyli się do centrum miasta. Stały się również szersze. Otaczały je solidne budowle z cegły, kamienia oraz drewna, a nad głowami przechodniów nie wisiały już wysunięte górne piętra. Tawerny oraz sklepy stały ramię przy ramieniu ze straganami z dywanami, nożami oraz ulicznymi smażalniami, z których dobywały się wspaniałe zapachy, lecz to również zaniknęło, gdy Brandark skręcił w szeroką aleję. Tam stały domy – ogromne domy, jak na standardy Bahzella – osadzone w wypielęgnowanym otoczeniu. Zaraz gdy je dostrzegł, poczuł zapach bogactwa, lecz nawet tutaj budynki stały ściśnięte ciasno ze sobą, bowiem w tym stłoczonym mieście nie było po prostu miejsca na przestronne posiadłości.
Niektóre z tych dobrze utrzymanych domostw posiadały własnych strażników, którzy stali przy zamkniętych bramach wejściowych, często z dłońmi w pobliżu broni, gdy mijali ich hradani, a Bahzell zastanawiał się, co on i Brandark tu robią. Nie było to miejsce, w którym mogliby znaleźć pracę, a namacalna podejrzliwość owych strażników sprawiała, że czuł się jak zwiadowca świadomie wchodzący w zasadzkę. Bahzell mógł jedynie ufać, że Brandark wie, co robi.
W końcu Koniokrad przestał zwracać uwagę na obserwujących go strażników i znowu zaczął wzrokiem omiatać miasto, tym razem jednak oceniał jego styl, a nie rozmiary. Esgfalas mogło być rozległe i zatłoczone, lecz było nieskończenie lepiej utrzymane niż Navahk. Nawet najbiedniejsze uliczki były równie czyste jak w Hurgrum, a te szerokie aleje z rezydencjami wręcz jaśniały w słońcu. Rynsztoki wzdłuż nich były głębokie, lecz czyste, wyraźnie służyły odpływowi wody, nie zaś jako miejsce do wrzucania odpadków. Nienawidził uczucia zamknięcia, tęsknił za dużym polem widzenia i przestrzenią, lecz mimo to owo miejsce wydawało się bezpieczne i solidne... czy też raczej byłoby takie, gdyby żyjący tu ludzie nie nienawidzili go.
Brandark znów skręcił, a Bahzell w myślach odetchnął z ulgą, gdy pozostawili pałacowe aleje za sobą, a budynki znów zaczęły przypominać miejsca, w których załatwia się interesy. Po nie dłużącym się kwadransie dotarli w okolicę wielkich magazynów, gdzie głośno było od pokrzykiwań robotników i skrzypienia wozów, i Bahzell poczuł, że uspokaja się jeszcze bardziej. Owszem, może trzeba było obserwować stopy, inaczej bowiem można je było stracić pod toczącym się wozem, lecz życie tu płynęło zbyt szybko, by ktokolwiek tracił czas na cierpkie spojrzenia.
Było tu również więcej cudzoziemców. Wokół siebie słyszał szczebiot przynajmniej tuzina języków. Nadstawił uszy ze zdumienia, gdy przez ulicę przed nim przeszedł szczupły mężczyzna o złotawych włosach. Nidy wcześniej nie widział elfa, lecz te delikatnie spiczaste uszy oraz wyraźnie zarysowane brwi nie mogły należeć do człowieka, zaś gdy przyjrzał się ponownie, ujrzał przedstawicieli jeszcze innych ras ludzi.
Spoglądał z fascynacją, jak mała grupka niziołków drepcze pracowicie ulicą. Ludziom sięgali zaledwie do talii, zaś Bahzellowi niewiele wyżej niż do uda, a na ich czołach pobłyskiwały delikatne różki w kolorze kości słoniowej. Przyciągali trochę pozbawionych zaufania spojrzeń i hradani parsknął ze zrozumieniem. Opowieści głosiły, że przed Wojnami Czarodziejów nie było niziołków. Te same zmagania, które doprowadziły do Upadku Kontovaru i dotknęły jego własny rodzaj Szałem, stworzyły mały, rogaty ludek, najmłodszą rasę ludzi, a to wystarczało, by uczynić ich podejrzanymi dla wszystkich innych. Nie pomagała również ich reputacja, choć Bahzell zawsze przyjmował takie opowieści z przymrużeniem oka. Bez wątpienia było w nich trochę prawdy – w końcu trochę prawdy było nawet w opowieściach o hradani – lecz nie mógł jednak uwierzyć, że cała rasa składała się wyłącznie z tchórzy i złodziei. Poza tym, gdyby był takim malutkim, drobnym kolesiem jak oni, bez wątpienia również... byłby ostrożny!
Brandark, oglądający szyldy, skinął nagle głową i podniósł rękę.
– Oto jesteśmy!
Bahzell podejrzewał, że pełen zadowolenia ton jego przyjaciela był przynajmniej po części spowodowany tym, że przeszli przez miasto bez przeszkód. Nieważne że Brandark był chłopakiem z miasta, nawet on uważał Esgfalas za przytłaczające.
– Jesteśmy? – mruknął. – A gdzie też się znaleźliśmy?
– Przy odrobinie szczęścia znajdziemy w tym miejscu kogoś, kto nas zatrudni. Chodź za mną.
Brandark poprowadził go na wyłożony cegłą dziedziniec, otoczony z trzech stron przez wielkie magazyny. Wokół nich pracowały dwie dziesiątki robotników, zbyt zajętych, by spoglądać dłużej w ich stronę, lecz z ławki obok wejścia do biura podniosło się czterech strażników. Jeden z nich – wysoki, czarnowłosy osobnik w znoszonej kolczudze, skórzanych bryczesach oraz wysokich kawaleryjskich butach – powiedział coś do swych towarzyszy i kołyszącym krokiem jeźdźca przeszedł przez podwórze do hradani. Pochwa pałasza u jego pasa była równie wytarta jak pancerz, lecz równie dobrze utrzymana. Mężczyzna przekrzywił głowę, spoglądając na nich.
– Cóż takiego mógłbym dla was zrobić? – warknął w szorstkim esgańskim. Nie była to niegrzeczność – Bahzell zbyt często słyszał taką ostrość w głosie, by poznać, że ten głos przywykł wydawać rozkazy.
– Szukam toporskiego kupca – odparł Brandark.
– Tak? Nazywa się on jakoś?
– Cóż, tak. – Po raz pierwszy odkąd Bahzell go poznał, Brandark wydawał się lekko zawstydzony. – Nie jestem pewien, czy potrafię wypowiedzieć poprawnie jego nazwisko – przeprosił – a nie chciałbym nikogo urazić, źle je wypowiadając.
– Tak? – ciemne oczy czarnowłosego zalśniły rozbawieniem. – Cóż, nie ma go tutaj, kimkolwiek jest, strzelaj więc – powiedział w toporskim, który był znacznie lepszy niż jego esgański.
– Bardzo dobrze – Brandark odrzekł w tym języku i odetchnął. – Mówiono mi, żebym zapytał o... Kilthandahknatrhosa z klanu Harkanath ze Srebrnych Jaskiń.
Bahzell obrócił głowę, by przyjrzeć się swemu przyjacielowi, gdy z jego ust wydostawało się to długie, dźwięczne imię, lecz czarnowłosy mężczyzna zachichotał.
– Cóż, nie zrobiłeś tego tak źle, z tym że na końcu jest „knarthas”. – Przekrzywił głowę w drugą stronę, ścisnął pas i zakołysał się na piętach. – A mogę spytać, jaką macie sprawę do starego Kilthana?
– Mam nadzieję – powiedział Brandark – że może mieć dla nas jakąś pracę.
– Pracę? – Czarnowłosy wydawał się mieć wątpliwości. – A jakaż praca to by miała być?
Brandark zaczął odpowiadać, lecz Bahzell dotknął jego ramienia i spojrzał na człowieka z góry.
– Proszę o wybaczenie, lecz zastanawiam się, po co potrzebna ci ta wiadomość? – spytał grzecznie. Czarnowłosy się nie obraził.
– To dość proste. Nazywam się Rianthus i dowodzę strażnikami Kilthana. Tak więc, jak widzicie, to ja się zastanawiam, co tacy dwaj jak wy, bez urazy, mogą chcieć od mojego pracodawcy.
– Tacy dwaj jak my? – Bahzellowi zalśniły zęby. – Ano, widzę, że możesz sądzić, iż trzeba nas pilnować, ale bylibyśmy całkowitymi głupcami, gdybyśmy przyszli, nie mając na myśli niczego sprytnego, nieprawdaż?
– Przeszło mi to przez myśl – zgodził się Rianthus. – Z drugiej strony możecie być na tyle sprytni, by spodziewać się, że właśnie tak pomyślę. Nie byłoby to zbyt rozsądne, ale widzicie, możecie tego jeszcze nie wiedzieć.
– Ano, punkt dla ciebie – zachichotał Bahzell, po czym wzruszył ramionami. – Cóż, jeśli to ty dowodzisz strażnikami, to sądzę, że jesteś właśnie tym człowiekiem, którego najbardziej chcemy widzieć.
– Oho! – Rianthus znów przytaknął, po czym jego zmrużone oczy ponownie zalśniły. – Chcecie wynająć swe miecze?
– Cóż, słyszałem, że tacy jak my mogą albo stróżować, albo łupić – odparł Bahzell – a ja nie mam zamiaru wstąpić na ścieżkę banity.
– No, to brzmi dość szczerze – mruknął Rianthus, oglądając imponującego Koniokrada od góry do dołu – i nie kwestionuję, że wy dwaj moglibyście się przydać. Zakładając, że już nie wstąpiliście na ścieżkę banitów. Łupieżcy próbowali umieścić już wewnątrz nas człowieka czy dwóch, lecz jak dotąd nie pomogło im to.
– To dla mnie wielka ulga – powiedział grzecznie Bahzell, a Rianthus wybuchnął śmiechem.
– No, uda wam się, jeśli jesteście tymi, za kogo się podajecie. – Popatrzył z powrotem na Brandarka. – To ty rzuciłeś imię, mój chłopcze, więc powiedz mi, kto jest w stanie za ciebie poręczyć?
– Mam nadzieję, że zrobi to sam Kilthan. – Odpowiedź Brandarka sprawiła, że kapitan straży uniósł brwi, a Zakrwawiony Miecz wzruszył ramionami. – Mój ojciec i on, hmm, robili ze sobą kiedyś interesy, raz czy dwa. – Ściągnął z palca wskazującego lewej dłoni pierścień i podał go strażnikowi. – Sądzę, że to rozpozna.
– Czyżby? – Rianthus podrzucił pierścień na dłoni, po czym zamknął go w pięści, szczerząc zęby. – Wiesz, zawsze mi się wydawało, że stary złodziej był zaledwie berbeciem zasługującym na mniej szacunku niż sobie rości. Poczekajcie tutaj.
Zniknął w biurze, a Bahzell zerknął z góry na swego przyjaciela.
– „Robili interesy”, co? A jakież to interesy mógł robić twój czcigodny ojciec z toporskim krasnoludem?
– Och, trochę tego, trochę tamtego – odparł spokojnie Brandark, po czym wyszczerzył zęby. – Jak mówi nasz przyjaciel Rianthus, przedstawiciele starego Kilthana kupują towary i nie zadają zbyt wielu pytań. Poza jednak tą małą słabostką, zasługuje na tyle szacunku, ile sobie rości, a na dodatek jest szczery. Ojciec zawsze mówił...
Przerwał, gdy Rianthus pojawił się ponownie w drzwiach i skinął na nich. Bahzell pokazał mu garść wodzy, a kapitan klepnął jednego ze swych ludzi w ramię i wskazał mu konie. Strażnik – niższy, przysadzisty osobnik – wstał bez gracji i potoczył się do hradani. Wziął wodze z opryskliwym mruknięciem, a Brandark i Bahzell podeszli do Rianthusa.
Bahzell ledwo zmieścił się w drzwiach, a wewnątrz pomieszczenia było niewiele lepiej. Navahk było zbyt małe jak na kogoś o jego sylwetce, lecz przynajmniej zostało zbudowane tak, by pasować do innych hradani – biuro magazynów nie zostało tak skonstruowane i Bahzell musiał walczyć z poczuciem klaustrofobii, gdy zgarbił ramiona i pochylił kark, by dostosować się do niewygodnych warunków.
– Na Hirahima, ty naprawdę jesteś wielki! – parsknął ktoś donośnym, chrapliwym głosem. – Usiądź, stary! Usiądź, zanim sobie coś zwichniesz!
Rianthus szturchnął Bahzella i wskazał palcem fotel, a Koniokrad usiadł na nim z gracją. Mebel był na niego dużo za mały, lecz nie miał poręczy, które by przeszkadzały i nie zaskrzypiał zbyt ostrzegawczo, przyjmując na siebie jego ciężar.
– Lepiej – odezwał się mężczyzna chrapliwym głosem. – Teraz mogę przynajmniej spojrzeć ci na guziki na brzuchu, prawda? – Krasnolud roześmiał się z własnego dowcipu, a Bahzell w końcu go dostrzegł.
Mężczyzna za biurkiem albo siedział na bardzo wysokim fotelu, albo na stercie poduszek, nie mógł bowiem mieć dużo więcej niż metr dwadzieścia. Był również niemal równie szeroki co wysoki oraz łysy niczym jajko, lecz w zamian spływała wzdłuż jego piersi pokaźna, rozwidlona broda, a w świetle jaśniały dziwne oczy w kolorze topazów.
– A więc – powiedział, obracając się do Brandarka, gdy Zakrwawiony Miecz znalazł fotel dla siebie – ty musisz być młodym Brandarksonem. – Potarł palcem bok nosa, drugą dłonią obracając pierścień na biurku przed sobą, a jego topazowe oczy zmrużyły się. – Cóż, jesteś do niego podobny, a pierścień jest prawdziwy, lecz zastanawia mnie, co tutaj robisz?
– Poznałeś ojca? – spytał Brandark, a Kilthan wzruszył ramionami.
– Nie, nigdy nie miałem tego, hmm, przywileju, lecz w moim interesie jest wiedzieć jak najwięcej o tych, z którymi robię interesy. I – dodał arbitralnie – zawsze uważałem twojego ojca za szczerego jak na hradani Zakrwawionego Miecza. – Zachichotał. – Zwłaszcza jak na Zakrwawionego Miecza, jeśli wybaczysz mi moją szczerość.
– Podejrzewam, że ojciec byłby rozbawiony, nie obrażony – odparł z uśmiechem Brandark, a Kilthan znów zachichotał.
– No tak, z tym akcentem niemal musisz być Brandarksonem. Niech mnie, ale twój toporski jest lepszy niż mój!
– Może dlatego, że to również nie jest twój ojczysty język.
– Hej? Jakże to? – zażądał odpowiedzi Kilthan, jeszcze bardziej niż przedtem mrużąc oczy.
– Cóż, byłeś tym delegowanym na konferencję starszym ze Srebrnej Jaskini, który poprosił cesarstwo o aneksję Krasnoludzkiego Siedliszcza – wymruczał Brandark.
– A więc to również wiesz – ni to stwierdził, ni spytał Kilthan, po czym odchylił się do tyłu, składając ręce na brzuchu. – W takim razie sądzę, że możemy uznać cię za tego, za kogo się podajesz. – Wyplątał jedną dłoń, by skinąć palcem na Rianthusa i wskazać kolejny fotel, po czym skierował ją z powrotem na brzuch i podniósł krzaczastą brew w stronę Brandarka. – A w związku z tym, młody Brandarksonie, mam nadzieję, że powiesz mi, co tutaj robicie i dlaczego potrzebujecie pracy, ty i twój wysoki przyjaciel?
– Cóż, jeśli o to chodzi... – powiedział Brandark i rozpoczął wyjaśnienia. Robił to niemal zbyt dobrze jak na gust Bahzella, wpadając w rytmiczne kadencje barda. Przynajmniej nie wyglądało na to, by chciał rozpocząć jakąś pieśń, za co Bahzell był ogromnie wdzięczny, lecz hradani czuł, że się czerwieni, gdy jego przyjaciel wyolbrzymiał jego „szlachetność” w związku ze sprawą Farmah. Nie było w tym nic „szlachetnego” – chodziło po prostu o Koniokrada zbyt głupiego, by trzymać się z dala od nie swoich spraw!
Oczy Kilthana pobłyskiwały pochwalająco, a jego dłoń popełzła raz czy dwa, by zakryć usta, gdy Bahzell się zaczerwienił. Wysłuchał jednak całej opowieści, po czym pokiwał głową i wychylił się do przodu, opierając łokcie na blacie, by przyjrzeć im się tymi przenikliwymi, topazowymi oczyma.
– No cóż, to niezła opowieść... i pasuje do skrawków, które już słyszałem. – Uszy Bahzella poruszyły się w zaskoczeniu, a Kilthan wybuchnął śmiechem. – Och tak, chłopaki! Pamiętajcie, nie mówię, że ktoś w to wierzy – Esgańczycy są Esgańczykami i nie pasuje im myśl, że jakiś hradani mógłby zrobić cokolwiek „szlachetnego” – lecz moi przedstawiciele mają baczenie na plotki. To źle dla interesów, jeśli przegapi się coś, co okaże się prawdą. Słyszałem również o twoim ojcu, książę Bahzellu, a to sugerowało, w jakie plotki wierzyć w tym przypadku. Jeśli nawet połowa opowieści jest prawdziwa, to książę rozumie zasady rządzenia, nie tylko łupienia. Gdyby Navahk nie znajdowało się po drodze, miałbym przedstawicieli również w Hurgrum... a zważywszy na to, co twój lud zrobił dwa lata temu Churnazhowi, sądzę, że Navahk niedługo będzie stanowiło problem.
– Póki co jednak, rozumiem, dlaczego udałeś się na zachód. Ty zaś, młody Brandarksonie – te zbijające z tropu, żółte oczy przeszły z powrotem na Brandarka – miałeś rację. Hradani, którzy włóczą się bez określonego zatrudnienia, nie powodzi się dobrze w innych krainach. – Odetchnął głęboko, po czym trzasnął dłońmi o biurko.
– Tak więc w tej kwestii mogę zaryzykować. Pamiętajcie, nie będziecie dla moich ludzi lordami czy książętami, a niektórzy z nich zdecydowanie nie będą zbyt szczęśliwi, widząc was. – Jego twarz zrobiła się dużo poważniejsza. – Mamy swoje własne zasady, a Rianthus powie wam, na czym one polegają, lecz jedna odnosi się do każdego: żadnej wyciągniętej stali. Wątpię, czy wy dwaj przebylibyście Esgan, gdybyście zostali zmuszeni do pośpiechu, lecz wiecie równie dobrze jak ja, że ktoś prędzej czy później zacznie wam wchodzić na odcisk, po prostu za to kim jesteście. Czy mogę mieć wasze słowo, że rozstrzygniecie to bez kling?
– No cóż – mruknął Bahzell. – Sądzę, że możesz, tak długo jak to oni nie zaczną dążyć do rozlewu krwi. Wdzięczny będę za pracę, lecz nie pozwolę komuś wygarbować mi skóry, nie oddając trochę w zamian.
– To dość uczciwe – wtrącił się Rianthus. Kilthan spojrzał na niego, a kapitan wzruszył ramionami. – Gdyby któryś z naszych chłopców był na tyle głupi, by złamać zasady i wyciągnąć ostrze na tych dwóch, byłoby nam lepiej bez niego, Kilthanie.
– Hmm. W tym chyba coś jest – Kilthan zgodził się po chwili, po czym wzruszył ramionami. – No dobrze, czy mogę mieć wasze słowo, że nie wyciągniecie broni pierwsi? – Obydwaj hradani przytaknęli, a Kilthan skinął głową w zagadkowo formalnej atmosferze. – A więc załatwione! Na początek dwa złote kormaki miesięcznie, więcej, jeśli się dobrze sprawicie. I dobrze, że mnie teraz znaleźliście, bowiem przed końcem miesiąca wracam do Ludzkiego Sioła. – Spojrzał znów na Rianthusa i szczerząc zęby, wymierzył palec w Bahzella. – Niech złożą przysięgę, Rianthusie, a później zobacz, czy mamy wystarczająco długi namiot dla niego!
 
Rozdział ósmy
Następne kilka tygodni było bardzo odmienne, bynajmniej nie tylko dlatego, że Bahzell musiał znacznie rzadziej widywać miejscowych. Byłoby to wystarczającą ulgą, lecz Kilthandahknarthas dihna’ Harkanath był zbyt ważny, by ktokolwiek w Esgfalas śmiał go rozdrażniać, zaś Bahzell i Brandark nosili teraz czarno-pomarańczowe barwy jego domu. Zmiana, jaką ten strój wywoływał w Esgańczykach, z którymi byli zmuszeni się stykać, była wielce satysfakcjonująca, nawet po tym jak odkryli, że są winni Kilthanowi więcej niż miesięczny żołd za układy, jakie zawarł w ich imieniu z gildią kupców oraz gildią najemników.
Tyle że nie wszystko szło gładko. Jak ostrzegł Kilthan, niektórzy z ich nowych towarzyszy nie byli zadowoleni, że pośród nich są hradani. Większość postanowiła się nie skarżyć, zwłaszcza gdy zaobserwowali, jak ci dwaj prezentują swe zdolności przeciwko fechmistrzowi Rianthusa. Mimo to kilku poszeptywało złowrogo, zwłaszcza Shergahn, przysadzisty były kapral z armii Daranfel, ten sam, któremu Rianthus polecił pierwszego dnia, by przytrzymał ich konie. Tak więc zarówno Bahzell jak i Brandark wiedzieli, że to jedynie kwestia czasu, zanim wymienią między sobą coś więcej niż słowa.
Byli na to przygotowani, ponieważ się tego spodziewali. Byli w końcu obcymi, zaś obcych trzeba sprawdzić – przypuszczalnie ostrzej niż ktokolwiek próbowałby tutaj – zanim zostaną przyjęci do jakiegokolwiek oddziału hradani. Żaden z nich się z tego nie cieszył, lecz inne problemy były aktualniejsze... i bardziej irytujące.
Na przykład kwestia łupu zdobytego na gwardzistach Churnazha. Dwóch hradani, z których jeden był Koniokradem, nie potrzebowało sześciu koni. Rianthus kupił dwa z nich, lecz pozostałe były zbyt ciężkie jak na jego gust i zbyt dobrej krwi, by stać się zwierzętami pociągowymi, więc Brandark wziął je oraz broń na plac Gianthusa, główny rynek Esgfalas, i sprzedał... za zdecydowanie mniej niż były warte. Nie były to rumaki Sothoii, lecz były warte dużo więcej, niż ktokolwiek zechciał zaoferować hradani – nawet takiemu, który jest w służbie Kilthana. W końcu Brandark musiał wziąć to, co mu proponowano lub zabrać je z powrotem, przełknął więc swą dumę i dobił targu.
Bahzella z nim nie było (co mogło być dobre, zważywszy na to, jak miejscowi kupcy „wyjaśniali” Brandarkowi jego pozycję w targach), lecz przyjął wieści bardziej filozoficznie, niż Brandark się obawiał. Pieniądze jako takie nigdy nie znaczyły wiele dla Bahzella, a w sakiewce jego ojca pozostało mu wystarczająco wiele, by dogodzić im obydwóm w kwestiach, których nie zapewniał Kilthan.
Tak się właśnie stało, bowiem Brandark zakupił, ogromnym kosztem, pozbawioną rękawów kolczugę toporskiej roboty. Strażnicy Kilthana musieli samodzielnie zaopatrywać się w ekwipunek, jednak było jego zwyczajem sprzedawać im broń oraz pancerze po cenie kosztów, a choć Brandark opuścił dom dobrze zaopatrzony w pieniądze, nigdy nie mógłby sobie pozwolić na taką zbroję bez pomocy kupca. Była to krasnoludzka robota, przewyższająca najlepsze rzemiosło hradani. Zakrwawiony Miecz nosił ją z taką samą buńczucznością jak ozdobne kurtki oraz sznurowane koszule, które zamówił, by uzupełnić swą przerzedzoną garderobę.
Bahzell wolał prostsze, bardziej praktyczne ubiory, ale nawet kupiec o zasobach Kilthana nie mógłby zapewnić pancerza, który by na niego pasował.
Kiedy ich najbardziej palące potrzeby zostały zaspokojone, Rianthus zaczął się męczyć nad tym, w jaki sposób najlepiej zintegrować ich ze swymi podkomendnymi. Karawany Kilthana były wystarczająco bogate, by kusić wszelkich bandytów i do Rianthusa należało dopilnowanie, by nikt nie poczuł nic więcej niż tylko pokusę. Rianthus dowodził ponad dwustoma ludźmi, podzielonymi na pięć kompanii, lecz zaśmiał się, gdy Bahzell zasugerował, że wydaje się mieć wystarczającą ilość żołnierzy.
– Nigdy nie widziałeś jednej z menażerii starego Kilthana w marszu! – Kilthan utrzymywał spory kompleks za murami miejskimi, a Rianthus i Bahzell obserwowali oddział konnych łuczników ćwiczących w pełnym galopie na celach wielkości ludzi. Słońce świeciło jasno na niebie przechodzącym już w chłodniejszy, bardziej wietrzny błękit, a drzewa otaczające kompleks jaśniały pierwszymi, wyraźnymi pociągnięciami jesieni. – Chodzi nie tylko o jego wozy – kapitan ciągnął cierpko – co razem wziąwszy, nie byłoby tak źle, lecz również o inne.
– Inne? – powtórzył Bahzell.
– Ano. – Rianthus charknął i splunął w piasek. – To będzie nasza ostatnia karawana w tym roku. Kilthan nigdy nie spędza więcej niż miesiąc czy dwa w Esgan – zostawia tutejsze sprawy swym podwładnym – i zawsze przybywa na ostatnią wyprawę, ponieważ jest najbogatsza, a bandyci o tym wiedzą. Wiedzą również, że w tym roku nie będzie już innych karawan, są więc gotowi podjąć większe ryzyko, byle tylko mieć za co przetrwać zimę. To oznacza, że każdy obszarpany kupczyna, który nie może sobie pozwolić na własnych strażników, będzie chciał przyczepić się jak rzep do Kilthana, a w związku z tym, że drogi są otwarte dla wszystkich, nie będziemy mogli się go pozbyć. Nie rozwalając paru głów, nie możemy ich zmusić, by trzymali się od nas z dala, to zaś zdenerwowałoby gildię kupców, więc Kilthan pozwala im do nas dołączyć. Wystawia im za to rachunek, bowiem jadą pod jego ochroną, lecz opłata ta jest żartem. Jest to po prostu tyle, by uczynić układ formalnym i wymusić na nich przestrzeganie naszych zasad. – Kapitan wzruszył ramionami. – Podejrzewam, że na dłuższą metę jest to tego warte. I tak przyciągają bandytów, jak gnój przyciąga muchy – a w ten sposób przynajmniej możemy ich powstrzymać przed zrobieniem czegoś zbyt głupiego.
Przerwał, by parsknąć z rozgoryczeniem, gdy dwóch z jego galopujących łuczników ledwo co uniknęło kolizji, jednocześnie zupełnie chybiając swych celów, po czym znów wzruszył ramionami.
– Same nasze wagony zajmą prawie dwa kilometry drogi. Dodaj resztę i pokryjemy ponad staję, zaś będziemy mieć niewiele pomocy ze strony zżartych przez kiłę nieudaczników, których inni nazywają strażnikami.
Bahzell ukrył uśmiech na cierpką pogardę w głosie Rianthusa. Kapitan Kilthana był byłym majorem z toporskiej Królewsko-Cesarskiej Konnicy i wymagania, jakie stawiał swym ludziom, wystarczyły, by każdy zwyczajny najemnik wyglądał na „nieudacznika”. Mimo to Bahzell spoważniał, gdy rozważył zadanie stojące przed kapitanem. Taka długa karawana, jaką opisał Rianthus, byłaby narażona, nawet gdyby mieli cztery razy tyle ludzi.
– Wiesz – powiedział powoli – nie mam doświadczenia w kwestii tych, których w tych okolicach nazywa się bandytami, lecz w swoim czasie spotkałem paru w mojej ojczyźnie i zastanawiam się, co mogłoby się stać, gdyby czterech czy pięciu wodzów wpadło na pomysł, by razem spróbować się za nas zabrać.
– To już zostało wypróbowane – powiedział ponuro Rianthus. – Straciliśmy trzydziestu strażników, siedemnastu poganiaczy bydła i tak wiele zwierząt pociągowych, że musieliśmy porzucić oraz spalić tuzin wozów. Lecz nie zabrali ze sobą nawet kormaka – a wielu z tych, którzy próbowali, nigdy nie napadło już na żadnego kupca. – Obrócił głowę, spoglądając błyszczącymi oczyma na Bahzella. – Widzisz, gdy ktoś atakuje nasze karawany, zajmujemy się nim radykalnie. Jeśli potrzebujemy więcej żołnierzy, klan Harkanath użyczy swej cholernej armii... a jeśli nie dostaniemy bandytów w tym roku, zrobimy to w przyszłym. Albo w następnym. – Pokazał zęby. – Z tego powodu wszyscy poza najgłupszymi trzymają się od nas z dala.
– Czyżby? – Bahzell potarł podbródek, poruszając powoli uszami do przodu i do tyłu, po czym uśmiechnął się. – Cóż, kapitanie, sądzę, że jakoś to przeżyję.
– Sądzę, że ci się uda. – Rianthus obserwował, jak jeźdźcy odjeżdżają krótkim galopem ze strzelnicy, po czym obrócił się, by oprzeć łokcie na drewnianym ogrodzeniu i wychylił do przodu, marszcząc brwi w zadumie nad górującym nad nim hradani.
– Będziesz wyglądał dość dziwnie, jak sądzę – ciągnął, kiwając głową za odjeżdżającymi łucznikami. – Większość naszych chłopaków jest konna, ale niech mnie dunder świśnie, jeśli kiedykolwiek widziałem konia odpowiedniego dla ciebie.
– Podobnie jak ja – zgodził się Bahzell – i nie zaprzeczam, że człowiek na koniu może dogonić mnie na krótkim dystansie. Jednak zdołam dotrzymać kroku twoim jeźdźcom na normalnej trasie – a jeśli zechcę, pozostawię ich wierzchowce skąpane w pyle.
– Nie wątpię, jednak wciąż diabelnie ciężko jest przyporządkować cię do plutonu. Ostatecznie uważam, że jedynym miejscem, gdzie mogę cię umieścić, jest to przy Hartanie – powiedział kapitan i wyszczerzył zęby, widząc uprzejmą, pytającą minę na twarzy Bahzella.
– Hartan dowodzi ochroniarzami Kilthana. Nie są częścią żadnej regularnej kompanii, podobnie jak – dodał chytrze, gdy Bahzell nadstawił uszu – nie są żadnym łatwym przydziałem. To chłopaki, które obserwują plecy Kilthana, jego pancerne kasetki oraz skrzynię z zapłatą, a jeśli sądzisz, że ciężko ćwiczymy tych kolesi... – wskazał na pył opadający za łucznikami – ... szybko im pozazdrościsz! Rzecz jednak w tym, że ludzie Hartana nigdy nie opuszczają kolumny oraz że są najbliżej zbliżonym do piechoty oddziałem, jaki mamy, więc... – poruszył ramieniem, a Bahzell przytaknął.
– Dobra, rozumiem – zgodził się, lecz nagle popatrzył zagadkowo na kapitana. – Rozumiem, lecz nie mogę się powstrzymać, by nie zacząć się zastanawiać, co będzie czuć reszta twoich chłopaków, gdy ktoś taki jak ja będzie strzegł ich zapłaty?
– Liczy się to, co ja będę czuł w tej kwestii. – Rianthus spojrzał na hradani w sposób, który źle wróżył każdemu, kto kwestionowałby jego osąd – po czym uniósł otwartą dłoń. – A jeśli już mówimy o tym, co czuję, mogę ci powiedzieć, że jednym z powodów, dla których zgodziłem się z Kilthanem, by cię zatrudnić, jest to, że twoja... powiedzmy, sytuacja... czyni cię bardziej wiarygodnym. Ty i twój przyjaciel jesteście hradani i nie możecie wrócić do domu. Jeśli zechcielibyście nas oszukać, odnalezienie was nie byłoby takie trudne, czyż nie?
– Masz rację – mruknął Bahzell. – Tak, zdecydowanie masz rację, gdy teraz o tym myślę. Nie żebym zamierzał zrobić coś takiego, oczywiście.
– Oczywiście. – Rianthus odwzajemnił jego uśmiech, po czym wskazał na arbaletę na jego ramieniu. – Nie zmieniam tematu, lecz jedną rzeczą, którą chciałbym, żebyś rozważył, jest zamiana tego na łuk. Widziałem wystarczająco wiele kusz, by je szanować, lecz są powolne, a sytuacje, na które się natkniemy, będą najprawdopodobniej wymagały szybkiego działania.
– Nie mam ani ręki, ani oka do łuku – sprzeciwił się Bahzell – a uzyskanie jednego i drugiego zabiera czas. Jeśli o to chodzi, wątpię, czy jest w Esgan łuk wykonany na mój wzrost, a bogowie wiedzą, że wyglądałbym jak całkowity głupiec, paradując z jednym z tych malutkich, drobniutkich łuków, jakie naciągają twoi konni łucznicy!
– To prawda, lecz nawet lekki łuk, który zdołasz naciągnąć, będzie wystarczająco szybki.
– Będzie, jak ma być. – Bahzell zerknął na pustą strzelnicę, po czym przeszedł przez ogrodzenie, machnął grzecznie, by jego towarzysz podążył za nim, i zdjął arbaletę. Rianthus podniósł brew, a następnie przeskoczył przez płot, podnosząc drugą brew, gdy Bahzell wyciągnął zza pasa kozią nogę i zahaczył ją o cięciwę arbalety.
– Naciągasz to jedną ręką?
– No cóż, widzisz, w ten sposób jest szybciej – odparł Bahzell, a Rianthus skrzyżował ręce i z pewnym niedowierzaniem obserwował, jak Koniokrad naciąga broń jednym potężnym pociągnięciem. Przed założeniem bełtu na cięciwę Bahzell poświęcił chwilę, by odwiesić kozią nogę do pasa, lecz zaraz potem arbaleta uniosła się szybko niczym wąż, cięciwa brzęknęła, a bełt świsnął paskudnie, przedzierając się przez głowę człekokształtnego celu, ponad pięćdziesiąt metrów dalej. Rianthus wydął wargi, lecz cokolwiek pragnął powiedzieć, pozostało niewypowiedziane, gdy dłonie Bahzella błyskawicznie naciągnęły na nowo arbaletę i w przeciągu mniej niż dziesięciu sekund posłały drugi bełt przez tę samą wypchaną słomą głowę.
Hradani opuścił broń i pytająco nadstawił uszu, zaś Rianthus wziął powolny, głęboki oddech.
– Przypuszczam – wymruczał po chwili – że możemy zachować tę broń, książę Bahzellu.
* * *
Opuścili Esgfalas zgodnie z rozkładem, zaś pomimo wszystkich pogardliwych uwag Rianthusa, „obszarpane kupczyny” które dołączyły do Kilthana, poruszały się niemal z tą samą wojskową precyzją co ludzie krasnoluda. Rianthus miał jednak rację co do jednej rzeczy: było ponad trzysta wozów, a ogromna kolumna rozciągała się na około sześć kilometrów.
Bahzell nigdy nawet sobie nie wyobrażał tak wielkiego, odsłoniętego, smakowitego celu. Koniokrad uznał, że rozmiar potencjalnego łupu wystarcza, by w każdym zwyciężyła chciwość, jednak rozmiar kolumny zaczął mieć dla niego sens, gdy rzucił okiem na mapy Kilthana.
Drogi w Esgan mogły być lepsze niż gdziekolwiek w Hurgrum, lecz większość kupców wolała, gdy tylko było to możliwe, płynąć wodą. Niestety, najlepsza droga rzeczna – potężna rzeka Włócznia oraz jej dopływ, Hangnysti, której żeglowne wody rozciągały się od Wietrznej Równiny Sothoii aż do zatoki Bortalik Purpurowych Lordów – nie wchodziły w ogóle w rachubę dla Esgańczyków. Hangnysti dość szybko zaniosłaby ich do Włóczni... tyle że zanim minęliby Wrzosowisko Ghouli, musieliby przepłynąć zarówno przez ziemie Zakrwawionych Mieczy, jak i Koniokradów. Żaden kupiec nie miał zamiaru kusić hradani taką zdobyczą, a nawet hradani unikali Wrzosowisk Ghouli.
To oznaczało, że cały handel do Esgan, królestwa Daranfel oraz do księstwa Moretz odbywał się drogami (jeśli istniały) do Derm, stolicy baronii Ernos, nad rzeką Saram. Powyżej Derm, Saram była usiana płyciznami oraz wodospadami, jednak dalej rzeczne barki mogły już spływać dolną Saram, przez Morvan i Dzwonową Wodę do zatoki Kolvania. Poza tym, jak powiedział Rianthus, była to ostatnia (i najlepiej strzeżona) karawana w tym roku i każdy, kto tylko mógł, zadbał o to, by jego towary udały się właśnie w niej.
Tyle że nawet trochę nie ułatwiało to zadania strażnikom Kilthana. Rianthus trzymał ich krótko, lecz sześć tygodni obozowania, kiedy to czekali, aż zbierze się karawana, trochę ich rozluźniło, zaś strażnicy pozostałych kupców stanowili całe spektrum, od wspaniałych do strasznych. Rianthus potrzebował kilku dni, by zorientować się, którzy są którzy, do tego zaś czasu zmuszony był założyć, że wszyscy są bezużyteczni i odpowiednio rozstawić własnych ludzi, a ciągłe patrole, które utrzymywał wzdłuż boków kolumny, w połączeniu z regularnie wysyłanymi na szpicę zwiadowcami, brały swoje żniwo. Zarówno ludzie jak i konie męczyli się i denerwowali, a ból w mięśniach miał potęgujący wpływ na nawet najdrobniejsze urazy.
Bahzell widział, jak to nadciąga. Jego własny los był dość znośny – Hartan był twardym mężczyzną, lecz takim, którego hradani mógł szanować, a ponieważ Bahzell przydzielony był do kolumny, nie musiał wałęsać się po okolicy – lecz konne oddziały były zupełnie inną kwestią, a Brandark został wcielony do jednego z nich. Podobnie jak Shergahn. Cierpka pogarda Daranfelczyka do wszystkich hradani trafiła na podatny grunt, zwłaszcza gdy zaczął mruczeć o „szpiegach”, wysłanych, by wyśledzić słabe punkty karawany i donieść o nich swym wyjętym spod prawa przyjaciołom.
Fanatyzm Shergahna nie czynił jednak jego lub jego kompanów kompletnymi idiotami i strażnicy pozostawili Bahzella w spokoju. Nikt nie śmiał zaryzykować swego szczęścia bez broni przeciwko gigantowi, który sięgał dwóch metrów i prawie czterdziestu centymetrów, a zakaz wyciągania kling nie pozwalał na coś bardziej śmiertelnego. Poza tym widzieli go na musztrach z tym monstrualnym mieczem. Tak naprawdę Rianthus – nieprzypadkowo – wystawił przeciwko niemu najsłabszych partnerów sparingowych, by strażnicy nabrali do niego respektu i nie mieli ochoty się z nim mierzyć.
Brandark był jednak o prawie pół metra niższy i nosił miecz o normalnych rozmiarach. Co gorsza, jego kulturalna gramatyka oraz dandysowate maniery mogły być niezwykle denerwujące. Niosły również za sobą prawdopodobieństwo sprowokowania fatalnego w skutkach nieprawidłowego osądu, a pogarda Shergahna dla tak zwanego wojownika, który nosił kurtki wyszywane kwiatami, recytował poezję i siedział przy ogniu, brzdąkając na bałałajce i wpatrując się w zamyśleniu w płomienie, była niemal równie nieograniczona jak ta księcia Churnazha.
* * *
Bahzell siedział ze skrzyżowanymi nogami przy kole wozu, zajmując palce pękniętym paskiem od uprzęży i wąchając płynący znad ognisk zapach gotującej się strawy. Był mile zaskoczony tym, jak dobrze Kilthan karmi swych ludzi, lecz odkąd wszedł do Esgan, dziwiło go przecież wiele rzeczy. Spoglądał na Churnazha oraz jego Navakhczyków jak na nieokrzesanych barbarzyńców, a mimo to został zmuszony do wyciągnięcia wniosku, że Hurgrum również było barbarzyńskie. Nie czyniło go to ślepym na osiągnięcia jego ojca, lecz rzeczy stanowiące dla innych normalność, wciąż leżały w sferze marzeń ludu księcia Bahnaka. Tak jak na przykład leciutkie blaszane garnki, których kucharze Kilthana używali zamiast wielkich, niewygodnych żelaznych kotłów, w których mieszali polowi kucharze z Hurgrum. A także jak wóz, o który się opierał.
Wozy hradani były niewiele większe niż wózki, często z solidnymi drewnianymi kołami. Wozy Kilthana były jeszcze lepsze niż te, które Bahzell widział w rękach Esgańczyków – lekkie lecz mocno zbudowane, z kołami wyłożonymi jakąś solidną, sprężystą substancją, której nigdy nie widział, a nie obite żelazem. Hradani nie był w stanie uwierzyć, jak dobre miały zawieszenie, dopóki nie wczołgał się pod jeden z nich wraz z głównym inżynierem Kilthana do spraw wozów i nie ujrzał na własne oczy dziwnych, szerokich cylindrów, które amortyzowały wstrząsy. Cylindry były zaprojektowane przez krasnoludy, a inżynier twierdził, że nie ma w nich nic poza powietrzem i tłokami, lecz Bahzell czuł się równie niepewnie, jak gdyby natknął się na jakąś czarodziejską sztukę... a z powodu owej niepewności czuł się jak niezła fujara.
Te zaś wozy oraz lekkie kotły były jedynie dwoma z otaczających go cudów. Odkrywanie rzeczy niedostępnych dla jego ludu napełniało go złością oraz palącym pragnieniem, by ujrzeć i nauczyć się więcej.
Delikatny, znajomy dźwięk wytrącił go z rozmyślań. Bahzell podniósł głowę znad roboty, gdy w krąg światła bijącego z ogniska wszedł Brandark. Zawieszona na jego plecach bałałajka brzęknęła słabo, gdy mężczyzna przerzucił swoje siodło przez dyszel wozu, po czym przeciągnął się ospale, masując oburącz pośladki. Bahzell wyszczerzył zęby. Słyszał o rozkazie, który posłał pluton Brandarka na zwiady... w złym kierunku. Potrzebowali dodatkowych trzech godzin forsownej jazdy, by nadrobić stratę, a reszta kompanii nie była zbyt zdumiona tym, jak słabo rozniosła się pośród jej pozostałych członków wieść o nieobecności jednej trzeciej ich szeregów.
Brandark skinął głową swemu przyjacielowi, lecz kiedy to robił, jego długi nos poruszył się gwałtownie. Mężczyzna obrócił się niczym igła magnetyczna, szukając źródła delikatnego aromatu, potarł ostatni raz pośladki i ruszył w stronę ognisk kuchni. Wtedy z cienia za nim dobiegł głęboki, paskudny głos.
– A więc tu jesteś, ty leniwy bękarcie! – zachrypiał. – Poprowadziłeś dzisiaj chłopaków do niezłego tańca, co?
Bahzellowi napięły się mięśnie, gdy usłyszał wywarczane przez Shergahna oskarżenie, lecz nie uczynił żadnego kroku. Ostatnią rzeczą jakiej potrzebowali on i Brandark było przeniesienie drobnego, osobistego konfliktu na płaszczyznę hradani – ludzie. Lepiej żeby to był po prostu zatarg między dwoma strażnikami.
Brandark zatrzymał się i nastroszył uszy.
– Czy mam sądzić, że zwracasz się do mnie? – spytał spokojnym tonem, a Shergahn roześmiał się chrapliwie.
– A kogo innego mógłbym nazywać bękartem, ty skurwysynu o gładkim języku?
– Ach, to ty, Shergahn! – powiedział radośnie Brandark. – Teraz rozumiem twoje pytanie.
– Jakie pytanie? – Shergahn brzmiał na trochę zbitego z tropu brakiem gniewu w głosie hradani.
– To o bękarcie. Pomyślałem, że to ktoś inny pyta o ciebie – rzekł Brandark, a ktoś zachichotał.
– Ha! Myślisz, że jesteś tak cholernie sprytny, co? – warknął Shergahn, a Zakrwawiony Miecz potrząsnął głową, wzdychając.
– Tylko w porównaniu z niektórymi, Shergahn. Tylko w porównaniu z niektórymi.
Bahzell wyszczerzył zęby, a ktoś bliżej ognisk roześmiał się w głos na znużoną melancholię, którą przepełniony był tenor Brandarka. Tuzin innych zachichotał, a Shergahn wyrzucił z siebie paskudne przekleństwo, po czym wypadł z cienia, rzucając się z rozłożonymi rękoma na Brandarka, a następnie padł do przodu, młócąc szaleńczo puste powietrze, kiedy hradani odsunął się na bok i zwinnie podciął mu kostki obutą stopą.
Brandark obserwował, jak napastnik upada ciężko na brzuch, po czym wzruszył ramionami i przeszedł nad nim, otrzepując piasek z rękawów. Kiedy Shergahn podniósł się na dłonie i kolana, podniósł się głośniejszy śmiech, lecz odezwało się również kilka paskudnych pomruków, zaś z cieni wyłonili się dwaj kompani Shergahna i pomogli mu wstać. Mężczyzna stał przez chwilę, potrząsając głową niczym zakłopotany byk, a Brandark uśmiechnął się do jednego z kucharzy i wziął od niego długą, żelazną chochlę. Hradani zignorował Shergahna, wyławiając kawałek mięsa z parującego kotła, a jego lekceważenie podziałało na człowieka jak policzek. Shergahn obnażył zęby, wymienił spojrzenia z jednym z towarzyszy, po czym obaj od tyłu rzucili się na Brandarka.
Bahzell zamknął z litości oczy. Chwilę później usłyszał dwa głuche łupnięcia, po nich zaś odgłosy upadku. Otworzył na powrót powieki.
Shergahn i jego przyjaciel leżeli niczym ścięte drzewka, a przetłuszczone włosy Daranfelczyka były pełne ziemniaków, marchewki, sosu oraz kawałków wołowiny. Jego kompan miał mniej gulaszu we włosach, lecz szybko pojawiał mu się równie wielki guz. Brandark podrzucił zaimprowizowaną pałkę w powietrze, złapał ją w pozycji odpowiedniej do zanurzenia i nawet na nich nie zerkając, znów napełnił ją z gara. Podniósł chochlę do nosa, wciągnął głęboko powietrze i zerknął na kucharza, zuchwale poruszając uszami.
– Pachnie przepysznie – powiedział, kiedy wokół ognia rozległ się śmiech. – Sądzę, że żołądek pełen tych specjałów każdemu pozwoli zasnąć. Spójrzcie przecież, co jedna chochla zrobiła z Shergahnem!
 
Rozdział dziewiąty
Lodowaty deszcz moczył Bahzellowi płaszcz i spływał mu po twarzy, zaś jeden z koni pociągowych parsknął żałośnie tuż obok, gdy wóz z zapłatą zaczął się wspinać na kolejne wzgórze. Błotnista droga pod stopami była zdradliwa, a krople deszczu bębniły o płócienne okrycie wozu. Minęło sześć dni od ataku Shergahna na Brandarka, a padać zaczęło wczoraj, kiedy tylko droga zaczęła się wić pomiędzy wzgórzami wzdłuż pogranicza Esgan i Moretz.
Bahzell podniósł wzrok, gdy obok przemykał konny patrol i zobaczył, jak Brandark kiwa mu głową. Zakrwawiony Miecz był równie zmoczony i zmarznięty co Bahzell, a jednak wyglądał na wesołego. Shergahn nigdy nie cieszył się popularnością, a reszcie strażników spodobał się styl, w jakim Brandark sobie z nim poradził. Większość nie ukrywała zbytnio swej radości, że Rianthus zapłacił awanturnikowi i go odprawił, a paru z nich nawet poprosiło Brandarka, by dla nich zaśpiewał. Mówiło to wiele albo o tym, jak bardzo go lubili, albo jak byli głusi.
Bahzell zachichotał na tę myśl, a ktoś szturchnął go w plecy.
– Będziesz się śmiał przez poderżnięte gardło, jeśli pozwolisz sobie myśleć o niebieskich migdałach, chłopcze! – odezwał się szorstki głos. Bahzell odwrócił głowę, by popatrzeć na własnego dowódcę.
Hartan był krasnoludem, w dodatku w jakimś stopniu spokrewnionym z Kilthanem. Jedynie dla krasnoluda mogły być jasne wszystkie krasnoludzkie relacje, lecz Hartan nie otrzymał swej pracy w wyniku nepotyzmu. Niewielu krasnoludów miało wystarczająco długie nogi, by dosiadać konia. I choć wyglądał trochę dziwnie na przerośniętym kucu, na którym jechał, był równie twardy i krzepki jak góry zamieszkiwane przez jego lud, a także był jedyną znaną Bahzellowi osobą, która potrafiła posługiwać się toporem bojowym z jednakową zręcznością pieszo, jak i w siodle. Jak na krasnoluda był również nietypowy w tym, że czcił Tomanaka, nie Torframosa. Bahzell sam nie potrzebował zbytnio jakiegokolwiek boga, lecz wiedział, że niektórzy pobratymcy Hartana spoglądali na krasnoluda z ukosa z powodu czczonego przez niego bóstwa. Bahzell jednak rozumiał Hartana. Jeśli ktoś był na tyle zwariowany, by w ogóle pokładać wiarę w bogów, to bóg miecza był lepszym patronem dla wojownika niż Kamienna Broda. Nawet hradani mogli przyjąć kodeks Tomanaka – przynajmniej w takiej postaci w jakiej praktykował go Hartan, no może poza tą częścią mówiącą, by zawsze oszczędzać przeciwnika, jeśli poprosi o łaskę.
Krasnolud podchodził do innych zgodnie z własnym widzimisię, co oznaczało, że w stosunku do wszystkich przydzielonych do jego przerośniętego plutonu był równie wymagający. Uważał swych podkomendnych za elitę prywatnej armii Kilthana i wszystkim, o co się martwił, było, aby spełniali jego własne standardy w kwestii posługiwania się bronią, lojalności oraz odwagi. Jeśli tak było, mógł iść razem z nimi na podbój piekła, jeśli nie, sam podciąłby im gardła, a jego szybka akceptacja hradani zdecydowanie ułatwiła przyjęcie Bahzella do zwartego światka osobistych ochroniarzy Kilthana.
Teraz krasnolud zatoczył swym sponiewieranym toporem łuk, pokazując na strome, zarośnięte pagórki i zmarszczył brwi.
– Tutaj zawsze jest co najmniej paskudnie. Wszyscy jesteśmy zdenerwowani, konie są zmęczone, jeden Tomanak wie, gdzie wychodzą wszystkie parowy i dolinki w tych wzgórzach, a nasze łuki są co do jednego bezużyteczne w tum cholernym deszczu, który Chemalka postanowiła na nas zesłać! Gdybym to ja był zasyfiałym bandytą, właśnie tutaj bym na nas napadł, więc zachowuj ostrożność, ty przerośnięta sterto chrząstek!
Bahzell rozejrzał się po okolicy, po czym przytaknął.
– Dobra, zrobię tak – zgodził się, po czym zdjął płaszcz i cisnął go na wóz. Woźnica trzymający na osłoniętej ławeczce lejce zaprzęgu, złapał go z uśmiechem będącym mieszanką sympatii oraz szorstkiego rozbawienia z nieszczęścia kogoś innego, a Bahzell odwzajemnił uśmiech. Peleryna i tak była przesiąknięta, a tylko zasłaniała rękojeść miecza. Następnie Bahzell sięgnął za siebie, by odwiązać rzemienie z jelca, a Hartan obdarzył go cierpkim uśmiechem. Szturchnął swego kuca piętą i pokłusował do przodu. Po chwili Bahzell usłyszał, jak swym szorstkim głosem daje to samo ostrzeżenie ludziom przy następnym wozie.
Deszcz spływał irytującą strużką z końca warkocza Bahzella, z każdym krokiem coraz bardziej chlupotało mu w butach i coraz więcej wody dostawało się pod jego kolczugę. Długie, żałosne kilometry ciągnęły się jeden za drugim, odliczane w zacinającym deszczu, plusku kopyt oraz stóp, a także odgłosie toczących się wozów i skrzypiącej uprzęży. Było mu zimno i mokro, lecz to nie było nic nowego. Jeśli będzie miał szczęście, jeszcze kiedyś go to spotka, tak więc nic nie odciągało jego uwagi od ociekającego deszczem poszycia i krzaczastych drzewek na zboczach. Hartan miał rację, pomyślał. Jeśli ktoś chciałby jak najdotkliwiej ugodzić karawanę, te nieszczęsne, zalane deszczem pagórki były najlepszym miejscem, na jakie mógł trafić.
Ktoś poślizgnął się i upadł po drugiej stronie wozu z zapłatą. Ktoś inny roześmiał się, słysząc plusk upadku, a leżący nieszczęśnik zaklął stając. Usta Bahzella wygięły się w sympatii, lecz gdy wojownik zaczął obracać głowę, by wyszczerzyć zęby do woźnicy, coś błysnęło mu w kąciku prawego oka.
Obrócił gwałtownie głowę, nadstawiając uszu i wytężając oczy, starał się wyśledzić, co przyciągnęło jego uwagę. Minęły trzy pełne sekundy, zanim zdał sobie sprawę. Zwiadowcy, który przedzierał się przez poszycie wysoko ponad drogą, już nie było... lecz został jego koń, z pustym siodłem.
– Ludzie z prawej flanki!
Ręka Bahzella pomknęła ponad lewym ramieniem, gdy jeszcze wykrzykiwał ostrzeżenie, a jego palce zacisnęły się na rękojeści miecza, gdy błotniste zbocze nagle wypluło z siebie ludzi.
Bandyci ruszyli w dół wzgórza, swym wyciem mrożąc krew w żyłach, a on znieruchomiał na chwilę, zdumiony umiejętnościami, z jakimi wykorzystali poszycie jako osłonę. Zaginiony jeździec musiał wjechać prosto na jednego z nich, nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy. Bez wątpienia zapłacił życiem za swą nieostrożność, lecz ostrzegawczy okrzyk Bahzella rozległ się, zanim rozbójnicy całkowicie zajęli pozycje. Bandyci mieli do pokonania sześćdziesiąt metrów splątanych, rosnących na śliskim podłożu krzewów, a trąbki zaczęły już rozbrzmiewać. Ich przenikliwe sygnały sprawiły, że członkowie eskorty Rianthusa pogalopowali przez deszcz, by zbliżyć się do kolumny, najbliższy patrol zawrócił w stronę zagrożonego punktu, a Bahzell usłyszał zachrypłe oddechy i plusk stóp, gdy zareagował pluton Hartana. Każdy człowiek z lewej flanki karawany rzucił się, aby znaleźć się po prawej stronie. Brzęknęły zasuwy i zadzwoniło żelazo, gdy dłonie obsługi odsłaniały otwory strzelnicze w wysokich drewnianych burtach wozu z zapłatą, a wycia bandytów przybrały odmienną nutę – pełną furii – gdy ci stwierdzili, że znajdują się nie przed rozproszoną kolumną, lecz przed zwartym szeregiem. Był on cienki, obsadzony przez niewielu ludzi, lecz niewzruszony i najeżony stalą.
Hartan pędził na swym kucu wzdłuż kolumny. Dotarłszy do Bahzella, pociągnął gwałtownie za wodze, zatrzymując się tak nagle, że zwierzę przejechało pośladkami po błocie, po czym obróciło w stronę przeciwnika tuż przy prawym ramieniu hradani.
– Dobrze, stary! – wrzasnął krasnolud poprzez dochodzące ryki, a tuzin banitów przedostał się przez krawędź drogi i rzucił prosto na nich.
Było oczywiste, że napastnicy znają dokładnie swój cel, bowiem po ich śladach zbliżały się kolejne dwie dziesiątki bandytów, szarżując prosto na wóz z zapłatą. Inni rozdzielili się, by stawić czoła ewentualnym posiłkom, podczas gdy centralne siły przedzierały się, by zdobyć kasę. Brzęknęły cięciwy, gdy obsługa wozu oddała salwę przez otwory w burtach. W jej wyniku padło pół tuzina rozbójników, lecz inni wciąż się zbliżali, a strażników było zbyt mało, by powstrzymać szarżę. Bahzell wiedział o tym i parsknął, oddając się Szałowi.
Gorące, jaskrawe ciepło wypełniło go niczym jakaś ekstatyczna trucizna, a kuc Hartana spłoszył się przerażony, gdy z gardła hradani wydostało się nieartykułowane wycie. Ociekające wodą uszy położyły się płasko na czaszce, w brązowych oczach rozgorzał ogień, wielki miecz wykonał zamazaną ósemkę, a biegnący bandyta wpatrzył się w Bahzella z nagłą paniką w oczach. Rozbójnik próbował zahamować, jednak było już za późno. Znalazł się twarzą w twarz z największym koszmarem każdego Norfressczyka – z hradani Koniokradem w objęciach Szału. Sekundę potem stalowa błyskawica rozszczepiła go od czubka głowy do pępka.
Ciało odtoczyło się na bok, a krew, organy i roztrzaskane kości zaczęły parować na deszczu. Bahzell znów zawył, wymachując przed sobą mieczem. Jego ręce oraz ostrze dawały mu ogromny zasięg, w którego obrębie znalazła się trójka banitów. Ci rzucili się do tyłu, lecz jeden z nich wrzasnął, podnosząc do wybałuszonych, przerażonych oczu bluzgające krwią kikuty. Bahzell ruszył przed siebie w ferworze zniszczenia.
Strzała świsnęła obok niego i wbiła się rozbójnikowi w pierś. Mężczyzna wrzasnął i wykrzywił twarz, starając się ją wyciągnąć, po czym padł na ziemię, już bez żadnego dźwięku, gdy miecz Bahzella oddzielił mu głowę od ramion. Dwaj jego towarzysze rzucili się z desperacją na hradani i ten straszny miecz odrzucił jednego z nich na bok, w chwili, gdy obuta stopa wbiła się w tarczę tego drugiego. Bandyta stracił zarówno tarczę jak i równowagę i odtoczył się szaleńczo, starając się podnieść miecz, by się zasłonić. Bahzell jednak opuścił znów stopę i przerażony wrzask jego ofiary zamarł z szokującą raptownością, gdy but trafił w twarz i zmiażdżył czaszkę niczym skorupkę jajka.
Zafurkotał ciśnięty toporek, a Bahzell uchylił się i znów rzucił się do przodu. Kolejny banita wrzasnął, gdy półtora metra stali trafiło go w prawe udo, a noga wyleciała spod niego niczym złamana gałąź. Ktoś inny wykonał zdesperowane cięcie w lewy bok hradani i pomimo że Bahzellowi pękło żebro, cios odbił się od jego zbroi. Miecz Koniokrada zatoczył pętlę i ściął następną głowę, a okrzyk triumfu wojownika przedarł się przez deszcz.
Cały atak załamał się, gdy poddany Szałowi hradani włączył się do walki. Niewielu rozbójników walczyło kiedykolwiek z hradani, żaden zaś z Koniokradem, a rzeź, której byli świadkami, spowodowała, że ich twarze pokryła bladość. Tuzin został powalony, zanim jeszcze ktokolwiek dotarł do szeregu Hartana, a ci, którzy się tam dostali, zawahali się, wyczuwając klęskę. Bahzell słyszał wykrzykiwane przez Hartana rozkazy, brzęk stali, ciężkie oddechy, wysapywane klątwy i modlitwy oraz wrzaski rannych, i ta muzyka podsycała furię w jego sercu.
Inne ludy sądziły, że Szał był po prostu żądzą krwi, dziką wściekłością, w której nie dbało się o to, kogo się rąbie, i rzeczywiście tak było, gdy Szał uderzał bez ostrzeżenia. Kiedy jednak hradani świadomie mu się poddawał, był on równie racjonalny jak śmiercionośny. Wejście w objęcia Szału było wejściem w objęcia splendoru, chwały, wyrzeczeniem się zahamowań, lecz nie rozsądku. Był to czysty, podstawowy instynkt walki, nie obciążony współczuciem, przerażeniem czy litością, a jednak będący czymś zdecydowanie więcej od zwyczajnej furii. Bahzell wiedział dokładnie, co robi. Dostrzegł zbiorowisko lepiej uzbrojonych oraz opancerzonych ludzi, zebranych wokół jedynego bandyty, który miał na sobie pełną zbroję. Wojownik zaczął się przedzierać przez ich szeregi niczym dziki kot przez szakale, zbliżając się do dowódcy rozbójników, a wrzask umierających oznajmiał jego nadejście.
Przywódca banitów zakrzyknął na swych ochroniarzy i cała ich szóstka zaszarżowała na hradani. Byli wielkimi mężczyznami, jak na ludzi, i dobrze uzbrojonymi. Każdy z nich miał tarczę, w przeciwieństwie do Bahzella, a wszyscy mieli zamiar wykorzystać przewagę wysokości i impetu uderzenia. Jednak gdy pierwszy mężczyzna zbliżył się do hradani, dwuręczny miecz świsnął w powietrzu w ciosie wyprowadzonym zza głowy. Broń przebiła się przez solidną, obitą skórą tarczę bandyty niczym przez słomę i pozbawiła go głowy.
Bahzell wskoczył w powstałą lukę, tnąc najpierw w prawo a następnie w lewo, tym samym sprawiając, że kolejne dwa ciała potoczyły się w dół po błotnistym stoku. Wtedy znalazł się twarzą w twarz z przywódcą. Krew sączyła się ze szramy na twarzy Bahzella, i z drugiej na przedramieniu, ból palił w prawym udzie, które ktoś zdołał ugodzić z tyłu, a złamane żebro ocierało się boleśnie, lecz Szał niósł go do przodu, równie nieczułego na ból, co pozbawionego poczucia litości – w dodatku jego przeciwnicy poruszali się wolno niczym sylwetki we śnie. Klinga Koniokrada opadła niczym stalowa błyskawica i odtrąciła na bok tarczę wodza banitów. Obrót nadgarstków posłał ostrze Bahzella w drugą stronę, blokując kontratak, niemal od niechcenia kierując go w dół i ku zewnętrznej. Następny zaś obrót nadgarstka sprawił, że ta przerażająca klinga błysnęła z powrotem w lewo, rozrywając zbroję nieprzyjaciela niczym papier i wbiła się pod pachę mężczyzny.
Jego ofiara wrzasnęła, gdy siła ciosu uniosła ją ponad ziemię. Ostrze wyleciało ponad barkiem, odcinając kończynę, a krew z tętnicy wytrysnęła fontanną. Bahzell odwrócił się, by stawić czoła pozostałym bandytom. Dowódca upadł na ziemię.
Nie było jednak nikogo, by stawić mu czoła. Rozbójnicy wystarczająco dużo ujrzeli. Przerwali natarcie i rzucili się do ucieczki, gdy zbryzgany krwią, ponad dwumetrowy demon rzucił się na nich w dół wzgórza. Rozproszyli się w przerażeniu, porzucając zarówno łup, o który walczyli, jak i rannych, i umknęli szaleńczo przez krzaki. Bahzell Bahnakson potrząsnął mieczem nad głową, a jego mrożący krew w żyłach okrzyk ścigał ich przez zacinający deszcz.
* * *
Nikt nie chciał do niego podejść.
Puścił powoli miecz. Ból w boku nasilał się, krew spływała mu po twarzy, ściekała wraz z deszczem po prawym udzie. Rany były jednak płytkie, noga wciąż funkcjonowała, zignorował więc je i skoncentrował się na Szale. Walczył z nim tak jak chwilę wcześniej z rozbójnikami. Odpychał go, dusił, wciskał z powrotem w czeluście swej duszy. Wzdrygnął się, gdy poczuł głęboko w sobie chłodną, nieprzyjemną pustkę.
Bahzell zamknął oczy i odetchnął głęboko, nawet przez padający deszcz wyczuwając smród śmierci. Słyszał łkanie oraz wrzaski – wiedział dokładnie, co zrobił. To również było częścią klątwy Szału, gdy hradani sam go przywoływał, ceną i konsekwencją furii był wstyd. Hradani nie wstydził się tego, co zrobił, ponieważ trzeba było to zrobić, lecz tego, co czuł, robiąc to. Wstydził się za swe uniesienie, za swą ekstazę. Niektórzy z jego ludu – jak Churnazh – pławili się w nim, nawet gdy Szał ich opuścił. Bahzell Bahnakson wiedział jednak lepiej. Wiedział, że to Szał zniszczył jego lud tysiąc lat temu... i wciąż mógł to zrobić.
Zacisnął zęby i schylił się pomimo bólu w boku, aby zerwać płaszcz z ramion trupa. Wytarł powoli ostrze twardymi jak skały dłońmi, które wydawały się trząść szaleńczo, po czym schował je do pochwy i zawiązał kawałek materiału wokół uda, aby zatamować krwawienie. Deszcz rozcieńczał krew rozbryzganą na jego dłoniach, broni i pancerzu. Stał przez kolejną długą chwilę, sam na zboczu pagórka pośród martwych i umierających, po czym znów odetchnął głęboko, wyprostował się i odwrócił, by pokuśtykać w dół stoku w kierunku wozów.
Był tam Brandark. Zakrwawiony Miecz zsiadł z konia obok Hartana, podał krasnoludowi swe wodze i bez słowa ruszył w górę wzgórza na spotkanie swego przyjaciela, zaś jego oczy były pełne zrozumienia. Wyciągnął ręce, chwytając Bahzella za przedramię, po czym objął go szorstko i poklepał mocno po barkach. Bahzell oparł się na chwilę o niższego mężczyznę, po czym westchnął.
– Zastanawiam się, co teraz pozostali będą myśleć o hradani – powiedział cicho, z nieobecnym wyrazem twarzy, pogrążony we wspomnieniach, a następnie wyprostował się, zaś Brandark uśmiechnął się do niego smutno.
– Pewnie będą zadowoleni, że jesteśmy po ich stronie – odparł i wyciągnął rękę, by położyć dłoń na ramieniu przyjaciela. Hartan podał wodze Brandarka jednemu ze swych ludzi i podprowadził swego kuca do przodu, przedzierając się w ich stronę pomiędzy ciałami. Przynajmniej on wyglądał na spokojnego, nie przerażonego, zauważył Bahzell. Wtem Brandark zmarszczył brwi i odwrócił stopą jedno z ciał.
Martwe, otwarte oczy Shergahna spoglądały prosto w deszcz, a Zakrwawiony Miecz zachichotał ponurym, chłodnym śmiechem.
– To tyle, jeśli chodzi o renegatów i zdrajców, którzy stają się banitami! – powiedział. – Żałuję, że sam mu nie odpłaciłem, ale wybaczam ci – i to powinno zamknąć usta reszcie niezadowolonych, nie sądzisz?
Bahzell przytaknął, spoglądając na mężczyznę, którego zabił, nawet go nie rozpoznając, a Brandark znów rozejrzał się po ciałach. Ponownie zachichotał i tym razem odgłos ten był lżejszy, miał w sobie cień jego zwyczajowego, sardonicznego humoru.
– Niemniej jednak – mruknął – może minąć trochę czasu, zanim Rianthus czy Hartan zdołają przekonać kogoś, by znów ćwiczył z tobą musztrę!
 
Rozdział dziesiąty
Nie było już więcej ataków. Niektórzy zwiadowcy odnaleźli wzdłuż trasy pospiesznie opuszczone obozowiska, a za każdym razem gdy przychodziły takie doniesienia, Bahzell czuł, że wszyscy odwracają się w jego stronę. Mimo to pozostali strażnicy, zwłaszcza podkomendni Hartana, wydawali się postrzegać go z pewną szorstką sympatią, a nie nienawiścią, której się obawiał.
Było to dziwne, pomyślał – a na myślenie miał więcej czasu, niż by chciał, bowiem uzdrowiciele Kilthana nigdy wcześniej nie kurowali hradani. Nie byli przygotowani na szybkość, z jaką jego organizm radził sobie z drobnymi zranieniami, i przydzielili mu lekkie obowiązki, zamiast po prostu go zszyć i posłać z powrotem do regularnej służby, co zrobiłby uzdrowiciel hradani.
Tak więc jechał w wozie, z arbaletą w gotowości, osłonięty przed deszczem, i zastanawiał się nad tym, jakie to wszystko dziwne. Wszyscy wiedzieli, że hradani są morderczymi, niepohamowanymi krwiopijcami, a Esgańczycy, którzy nigdy nie widzieli, by podniósł choćby pustą dłoń w geście innym niż samoobrona, nienawidzili i obawiali się go. Ci ludzie, którzy ujrzeli pełną grozę Szału, nie zachowywali się jednak w ten sposób. Być może jedynie dostrzegali, jak cennym był dla nich nabytkiem, choć nie sądził. Przypuszczał, że sięga to głębiej, że to świadomość kontroli, na jaką on i Brandark zdobyli się, by nie poddać się Szałowi, sprawiła, że chętniej ufali hradani. I być może niektórzy rozumieli jego wstyd, i nawet jeśli nie odczuwali grozy istoty, która żyła wewnątrz niego, wiedzieli, że on to odczuwa.
Bahzell zdał sobie sprawę, że choć część pozostałych kupców oraz ich ludzi miała wątpliwości, strażnicy Kilthana nie. Nawet jeśli w jego obecności zachowywali się ostrożnie, nie była to większa ostrożność niż przy kimkolwiek innym, kogo temperamentu trzeba się obawiać. Traktowali go zaś nie jako niebezpiecznego najmitę, lecz jak towarzysza walki. Oficerowie klęli na niego równie soczyście jak na innych, kucharze marudzili, jak dużo jadła trzeba wrzucić do jego kolosalnego cielska, a kompani dzielili się z nim swym szorstkim, prymitywnym dowcipem. Pierwszy raz od dwóch lat dano mu poczuć, że znajduje się pośród swoich, i hołubił to odczucie, nawet gdy starał się odepchnąć swój nabrzmiały winą sekret... że tęskni, by ponownie zakosztować Szału i pragnie przeciwnika, przeciwko któremu mógłby go prawowicie wyzwolić.
Wspominał wciąż wspaniałość tej chwili, tę moc i witalność. Mógł ją odrzucić za dnia, lecz nocą zatruwała jego sny, wołając go i prosząc, by rozplątał łańcuchy, którymi ją spętał.
Mimo to rozumiał przynajmniej, że nie jest to pierwszy raz, kiedy pokonał Szał i wepchnął go z powrotem do nory. To inne sny tak naprawdę go niepokoiły, te których nigdy nie mógł sobie całkowicie przypomnieć, gdy budził się zlany potem, dysząc pośród koców. Te sny go przerażały, a on nie potrafił nawet powiedzieć dlaczego, bowiem nie pamiętał, jakkolwiek by nie próbował. Były one jedynie strzępkami, twarzą, której nie mógł rozpoznać, głosem, którego nigdy nie słyszał na jawie oraz poczuciem...
Czego? Nie wiedział, lecz dręczyło go to niczym wspomnienie Szału. Było tak, jakby jakiś cel, przyczyna lub przymus wkroczył do jego śniącego umysłu, za nim zaś podążał strach większy, niż kiedykolwiek zaznał w życiu, był bowiem hradani, jego lud wiedział aż za dobrze, jak to jest być wykorzystywanym i zmuszanym do czegoś. Hradani byli wykorzystywani i zmuszani, a straszne rzeczy, jakie im wyrządzono podczas Upadku Kontovaru – straszne rzeczy, do których zrobienia zostali zmuszeni przez czarnych czarodziejów, którzy zmienili ich w narzędzie grabieży – dręczyły dusze jego ludu. Czary pozostawiły ich z Szałem, a myśl, że znów mogliby zostać tak wykorzystani, napełniała mrocznym przerażeniem nawet najsilniejszych spośród nich, czy chcieli się do tego przyznać, czy nie... oraz sprawiała, że ten głos, którego nie potrafił sobie przypomnieć, mroził serce Bahzella Bahnaksona.
* * *
Krasnoludzki śpiewak dotarł do końca swej pieśni, a Brandark pozwolił, by ostatnia nuta trwała, po czym delikatnym uderzeniem zatrzymał struny. Nastąpiła chwila całkowitej ciszy, która przeszła w aplauz, i on oraz Yahnath stanęli przy ogniu, by się ukłonić. Ktoś klasnął mocniej, a Brandark klepnął przysadzistego, brodatego krasnoluda, starając się nawet przed sobą ukryć swoje zadowolenie.
Księżycowa noc była chłodna, niemal mroźna, niebo było usiane gwiazdami i nie spływające już deszczem. Znajdowali się poza wzgórzami, zaledwie o dzień drogi od Hildarth, stolicy księstwa Moretz, zaś ludzie byli zrelaksowani, mniej niespokojni. Łatwiejsza jazda, połączona z brakiem rozbójników oraz złagodzeniem obowiązków, gdy Rianthus włączył w swe operacje co bardziej godnych zaufania niezależnych strażników, oznaczała, że mieli teraz energię, by śpiewać i słuchać pieśni i opowieści... oraz dość śpiewaków, by oszczędzić sobie głosu Brandarka.
Zakrwawiony Miecz nie winił ich za to. Przynajmniej byli grzeczni i wciąż cenili sobie jego grę, lecz trzeba było jedynie dwóch lub trzech występów, by doszli do tego samego osądu odnośnie jego umiejętności wokalnych, jaki panował w Navahk. Słuchając zaś Yahnatha, nie mógł się z nimi nie zgodzić, że krasnolud przewyższał go o niebo. Wykonał więc ostatni, zamaszysty ukłon, zawiesił bałałajkę, poprawił swą ozdobną kurtkę i zaczął przedzierać się w stronę namiotu, który dzielił z Brandarkiem.
Napełniło go znajome rozbawienie z powodu swych głupich ambicji i zatrzymał się na długą chwilę, wpatrując się w jaskrawy księżyc, podczas gdy gardło aż bolało go od pragnienia wyrażenia tej głębokiej, złożonej tęsknoty, która budziła się w jego wnętrzu.
A nie mógł. Wiedział, jak straszne są jego wiersze. Tęsknił za potoczystym pięknem pisanego słowa, czystością kadencji, idealnym słowem, które wyrazi samą esencję myśli bądź emocji, a tworzył... kulawe rymy. Czasami zabawne czy nawet dowcipne, lecz zawsze kulawe, w dodatku jego głos... Przypuszczał, że to zabawne, w pewien okrutny sposób, aby barbarzyński hradani – na dodatek navakhski Zakrwawiony Miecz – spędzał noce, wpatrując się w swą lampę, błagając Śpiewaczkę Światła, by dotknęła go swym ogniem, użyczyła mu choć jednej iskierki ze swego wspaniałego płomienia. Chesmirsa nigdy mu jednak nie odpowiedziała, podobnie jak żaden bóg nigdy nie odpowiedział jego ludowi.
Zamknął oczy w nazbyt znajomym bólu, po czym otrząsnął się i ponowił ostrożną podróż przez obóz. Istniały ptaki oraz ryby, mówił sobie, podobnie jak istnieli ci, którzy powinni być bardami, i ci, którzy nie powinni. Ptaki tonęły, a ryby nie potrafiły latać, lecz wiedział, że coś wewnątrz niego żąda, by dalej próbował, niczym łosoś ciągle rzucający się w powietrze w desperackim pragnieniu stania się jastrzębiem. Wynikało to raczej bardziej z uporu niż z inteligencji, lecz czego można było się spodziewać po hradani? Uśmiechnął się na przyjemną cierpkość tej myśli, lecz wiedział, że jego pragnienie dotknięcia prawdziwego serca sztuki bardów było dalece mniej częścią jego pozy – i znacznie dla niego ważniejsze – niż był tego kiedykolwiek świadom w Navahk. Mogło to nie zmienić rzeczywistości, zaś po tylu latach zdecydowanie każdy poza hradani byłby w stanie to zaakceptować, lecz mimo to...
Jego uśmiech zamarł, a uszy zadrgały. Nikt inny w karawanie Kilthana nie rozpoznałby tego dźwięku i nawet on nie mógł z tego miejsca rozróżnić niespokojnych, wymrukiwanych słów, lecz od początku wiedział, że to hurgrumski.
Ruszył szybciej, obracając głowę i przypatrując się muśniętej światłem księżyca ciemności. Żaden z namiotów nie był oświetlony i nie widział, by ktoś się poruszał, słyszał jedynie ten bełkot, zagrzebany pośród odgłosów głębokich, równych oddechów oraz chrapania. Ludzie w tej sekcji za kilka godzin staną na nocnej straży. Potrzebowali snu, dlatego położyli się daleko od rozśpiewanego towarzystwa przy ognisku, a Brandark cieszył się z tego, klękając przy otwartej klapie swego namiotu.
Bahzell kręcił się i szamotał, skopał z siebie częściowo okrycie, a z twarzy spływał mu pot. Masywnymi dłońmi ściskał koce, zmagając się z nimi, jakby były owijającymi go wężami. Uszy Brandarka położyły się płasko z przerażenia, gdy dotarły do niego bezsensowne, fragmentaryczne pomrukiwania jego przyjaciela. Zakrwawiony Miecz zaznał w Navahk wystarczająco wiele strachu, by nie lekceważyć go u kogoś innego, lecz to było coś więcej niż strach. Obecne w tym czyste, bolesne cierpienie zmroziło mu twarz. Wyciągnął rękę, by dotknąć ramienia Bahzella.
– Haaahhhhhhh! – wydyszał Bahzell i jego dłoń chwyciła nadgarstek Brandarka niczym imadło, zdolne strzaskać rękę każdego człowieka, tak potężne, że Brandark zasyczał z bólu. Wtedy jednak oczy Koniokrada otworzyły się. W ich zamglonych głębiach błysnęła świadomość, a uchwyt zelżał równie nagle, jak się zacisnął.
– Brandark? – wymamrotał tępo Koniokrad i niczym pijany potrząsnął głową. Oparł się na łokciu ręki, wciąż trzymającej nadgarstek Brandarka, pocierając drugą dłonią twarz.– Co? – spytał wyraźniej. – O co chodzi?
– Ja... ja sam chciałem cię o to zapytać – Brandark powiedział cicho i obrócił delikatnie nadgarstek. Bahzell spojrzał w dół, poruszając uszami, gdy uświadomił sobie, że go trzyma. Jego dłoń otworzyła się całkowicie. Wpatrywał się przez chwilę we własne palce, po czym zacisnął je w pięść i wciągnął głęboki oddech.
– A więc mówiłem przez sen, prawda? – rzekł spokojnie i zacisnął szczęki, gdy Brandark przytaknął. Kilkakrotnie otworzył i zamknął pięść, po czym wzruszył ramionami i gwałtownie podniósł się do pozycji siedzącej. – Pokryty krwią wojownik, który dwie dziesiątki razy najechał Wietrzną Równinę – wymruczał cichym, gorzkim szeptem – a skamle w koszmarach sennych niczym jakiś dzieciak! Fuj!
Splunął z niesmakiem, po czym podniósł gwałtownie głowę, gdy Brandark znów dotknął jego ramienia.
– To nie był dziecięcy koszmar – powiedział Zakrwawiony Miecz. Oczy Bahzella otworzyły się szeroko, a Brandark wzruszył ramionami. – Nie mogłem dokładnie stwierdzić, co mówisz, ale wyłapałem kilka słów.
– Doprawdy? A jakież to były słowa? – spytał z napięciem Bahzell.
– Mówiłeś o bogach, Bahzellu, więcej niż jednym, jak sądzę, oraz o czarodziejach. – Głos Brandarka był szorstki, a Bahzell jęknął, jakby został uderzony w brzuch. Wpatrywali się w siebie w ciemności, po czym Bahzell podniósł wzrok ku księżycowi.
– Mam trzy godziny, zanim stanę na straży, i uważam, że lepiej iść w jakieś odosobnione miejsce – powiedział beznamiętnie.
Znaleźli takie miejsce pośród wozów z zapasami. Brandark przysiadł na dyszlu, zaś Bahzell stanął ze stopą partą na szprysze koła i oparł ręce na kolanie. Zaległa pomiędzy nimi cisza, której żaden z nich nie chciał przerwać, lecz w końcu Bahzell odchrząknął i wyprostował się.
– Sądzę – powiedział cicho – że nie podoba mi się ta część dotycząca góry, Brandarku. Jaki związek ktoś taki jak ja może mieć z takimi snami?
– Podejrzewam – rzekł bardzo ostrożnie Brandark – że odpowiedź zależy właśnie od tego, jakiego rodzaju to są sny.
– Ano, owszem, przynajmniej powinna. – Koniokrad skrzyżował ręce, stojąc niczym czarniejszy, bardziej zwarty fragment nocy, i odetchnął głośno. – Jedyny problem polega na tym, mój drogi Brandarku, że nie jestem w stanie zapamiętać tych przeklętych snów!
– A więc dzisiaj to nie był pierwszy raz? – tenor Brandarka był napięty.
– Nie był – powiedział ponuro Bahzell. – Męczą mnie ciągle, co noc. Sądzę, że odkąd napadli na nas banici. Lecz jestem w stanie przywołać z nich jedynie okruchy. Nie mam czego się uchwycić, nic nie może powiedzieć mi, co one znaczą... ani dlaczego mi się śnią.
Dłoń Brandarka poruszyła się w szybkim, instynktownym geście, a w ciemności rozbrzmiał gorzko cichy śmiech Bahzella. Brandark zarumienił się i opuścił rękę. Chciał coś powiedzieć, lecz Bahzell potrząsnął głową.
– Nie, chłopcze. Nie przejmuj się. Sam nie raz wykonałem ostatnio taki znak.
– Nie wątpię w to. – Brandark zadrżał, bowiem on również był hradani, po czym wyprostował ramiona. – Powiedz mi, co zapamiętałeś – polecił.
– Niewiele – powiedział cicho Bahzell, po czym zaczął się przechadzać, założywszy z tyłu ręce. – Jest ten głos, co do którego mógłbym przysiąc, że nigdy wcześniej go nie słyszałem, i mówi mi coś, pyta mnie o coś... a może prosi o coś. – Poruszył ramionami, a jego uszy położyły się lekko. – W moich myślach jest również twarz, lecz znika niczym mgła lub dym za każdym razem, gdy próbuję jej dosięgnąć. Za tym wszystkim jest jeszcze coś, niczym zadanie czekające na wykonanie, lecz nie mam przeklętego pojęcia, co to może być!
W jego głosie brzmiał teraz gniew oraz strach, a Brandark przygryzł wargę. Ostatnią rzeczą, jakiej mógłby chcieć każdy hradani, był jakiś proroczy sen. Pradawne wspomnienia zdrady oraz oszustwa wykrzykiwały ostrzeżenia na samą myśl o tym, a Bahzell we śnie mruczał o bogach i czarodziejach, nawet jeśli nie mógł przywołać słów do świadomości.
Zakrwawiony Miecz przestał zaciskać zęby na wardze i oparł łokieć na kolanie, składając podbródek w dłoni i starając się przypomnieć wszystkie skrawki informacji, jakie kiedykolwiek wyczytał o takich snach. Chciałby sądzić, że to tylko koszmar, być może wywołany przez Szał Bahzella, lecz było nieprawdopodobne, aby Koniokrad przeżywał go każdej nocy.
– To zadanie – powiedział w końcu. – Nie masz pojęcia, co to jest? Nikt... nie mówi ci, żebyś zrobił coś określonego?
– Nie wiem – na wpół jęknął Bahzell. – To wymyka mi się zbyt szybko i zostają jedynie poszarpane skrawki.
– Jakie skrawki? – naciskał Brandark, a Bahzell przestał się przechadzać i zmarszczył w zadumie brwi.
– Nie... nie jestem pewien. – Mówił tak cicho, iż Brandark wręcz wyczuwał jego bolesną koncentrację. – Chodzi tam o coś z mieczem i zabijaniem. Co do tego jestem pewien, lecz czy to moja własna idea, czy kogoś innego... – Koniokrad wzruszył ramionami, po czym pokręcił głową, a jego uszy podniosły się powoli. – Ale teraz, gdy zacząłeś wypytywać, dostrzegam coś więcej. Podróż.
– Podróż? – głos Brandarka wyostrzył się. – Masz gdzieś się udać?
– A żeby mnie przeklęło, jeśli pójdę gdziekolwiek z powodu podstępnego snu, którego nawet nie pamiętam! – warknął Bahzell, a Brandark szybko podniósł rękę, przepraszając.
– Nie chciałem tego tak powiedzieć. Chodziło mi o to, czy we śnie ktoś czy coś chce, żebyś gdzieś się udał?
– Ano tak! – Bahzell wyprostował grzbiet, oparł pięści na biodrach i odwrócił się w stronę nocy. – To przeklęte coś naprawdę chce, żebym gdzieś się udał.
– Dokąd? – Brandark spytał z uwagą, a Bahzell mruknął z frustracji.
– Gdybym to wiedział, to wiedziałbym też, co to cholerstwo będzie ode mnie chciało, gdy już tam dotrę! – warknął, lecz jego głos stał się zaraz głębszy, a uszy położyły się na głowie. – A mimo to...
Zdjął gwałtownie ręce z bioder i znów zaczął chodzić w tę i we w tę, uderzając pięścią w otwartą dłoń i wpatrując się w trawę. Brandark siedział w milczeniu, pozwalając mu chodzić, wyczuwając intensywność jego myśli. Bahzell stopniowo zwalniał kroku, w końcu zatrzymał się całkowicie, po czym odwrócił się i spojrzał ostro na Zakrwawionego Miecza.
– Gdziekolwiek to jest – powiedział beznamiętnie – właśnie się tam udaję.
– Na Phrobusa! – wyszeptał Brandark. – Jesteś tego pewien?
– Tak, jestem – głos Bahzella był ponury i surowy, a Brandark przełknął głośno ślinę. Nigdy nie słyszał, by głos jego przyjaciela brzmiał w ten sposób. Było to jak kamień ścierany na pył i coś wewnątrz niego zadrżało ze strachu, gdy znów zawisło pomiędzy nimi milczenie.
– Co chcesz zrobić? – spytał w końcu.
– Nie przepadam za przeznaczeniem i podobnymi rzeczami. – Bahzell wciąż był posępny, lecz było w nim również coś innego. Rozpoznał przeciwnika, przynajmniej po części, i pierwotny upór całego rodzaju hradani zaczynał stawiać opór. – Mam dość zmartwień, by obdzielić nimi tuzin ludzi, a „przeznaczenie” i „zadania” mogą doprowadzić jedynie do rychłej śmierci – powiedział ostro. – A jeśli mówię o bogach, to cóż, żaden bóg nie zrobił nic dla naszego ludu od Upadku, nie ma więc powodu, abym ja miał robić teraz coś dla nich.
Brandark skinął głową w całkowitej zgodzie, a gdy Bahzell odwzajemnił skinienie, równe, silne zęby błysnęły w żarliwym, oświetlonym przez księżyc uśmiechu.
– A jeśli to nie jakiś zasyfiony bóg łazi koło moich snów, jest to pewnie jakiś brudny czarodziej, zaś szybciej wkroczę do najmroczniejszego piekła Krahany, zanim użyczę swej ręki lub miecza jakiemukolwiek czarodziejowi. – Był w tym przerażający, stalowy pogłos, a Brandark znów przytaknął.
– Ale jak powstrzymasz się przed robieniem tego, czego chcą, jeśli nie wiesz, co to jest? – spytał powoli.
– Noo, to jest problem. – Bahzell potarł dłońmi uda, po czym wzruszył ramionami. – Cóż, jeśli znajdzie się to na mojej drodze, to sądzę, że najlepiej będzie, jeśli to ominę.
– Jak?
– Idąc tam, dokąd nigdy nie planowałem. Jeśli jakiś przeklęty bóg lub czarodziej postanowił mnie pozyskać, to po prostu udam się gdzieś, gdzie się mnie nie spodziewa.
– To wszystko coś znaczy? – Brandark spytał z nutą swej zwyczajowej cierpkości, a Bahzell zachichotał paskudnie.
– Owszem, mój chłopcze. Owszem. Spójrz, przez cały ten czas kierowałem się na zachód, nigdy nie myśląc o udaniu się gdziekolwiek indziej. Wcześniej czy później muszę poinformować ojca o miejscu swego pobytu, lecz dopóki tego nie zrobię, może mówić Churnazhowi, albo komukolwiek innemu kto zapyta, że nie ma pojęcia, gdzie jestem. Zamierzałem podążyć z Kilthanem prosto do Ludzkiego Sioła i obejrzeć kawałek Cesarstwa Topora, zanim znów się z nim skontaktuję, lecz teraz niech będę przeklęty, jeśli tak zrobię.
– Nie możesz po prostu odejść – sprzeciwił się Brandark, a Bahzell potrząsnął gwałtownie głową.
– Stary Kilthan zasługuje na więcej z mojej strony, lecz nigdy nie mówiliśmy mu, że pójdziemy do Ludzkiego Sioła. Nie, sądzę, że zostanę z nim do Brzegu. Stamtąd dotrze do królestwa Angthyr, a to toporski sprzymierzeniec, bezpieczny dla kupców, z tego co słyszałem. Później nie będzie miał większego użytku z mojego miecza... a ja będę dość daleko od Navahk, by nie martwić się, że pewnej ciemnej nocy ktoś mi wbije stal w plecy.
– Nam w plecy, chcesz powiedzieć.
Bahzell znów nadstawił uszu, przyglądając się bacznie swemu przyjacielowi, po czym potrząsnął głową.
– Sądzę, że powinieneś trzymać się z dala od tego wszystkiego – rzekł cicho. – Jedną rzeczą jest granie na nosie Churnazhowi, a nawet ryzykowanie własną głową dla przyjaźni. Ta sprawa nie została jednak zawiniona przez ciebie i głowa to może być najmniej, ile można stracić. Zostań z Kilthanem, Brandarku, To bezpieczniejsze.
– Słuchaj, wiem, że nie lubisz, jak śpiewam, ale nie musisz posuwać się tak daleko, by się mnie pozbyć.
– Przestań błaznować, i to już! Jest na to czas i miejsce, lecz nie tu. Nie teraz! Przeciwko Churnazhowi i jego zgrai lub jakiemukolwiek wrogowi, wziąłbym cię ze sobą i cieszył się z tego. Jednak sny i przeznaczenie... – Bahzell znów potrząsnął głową. – Trzymaj się z dala od tego, Brandarku. Trzymaj się z dala i nie zwracaj na to uwagi.
– Przykro mi, ale nie mogę tego zrobić. – Brandark wstał i walnął swego przyjaciela w ramię. – Sam wiesz, że już jestem w to wplątany.
– Och? A jakież były twoje sny? – zapytał Bahzell z paskudną ironią w głosie, a Zakrwawiony Miecz roześmiał się.
– Nie miałem żadnych, na razie! Jeśli jednak będziesz zajmował się podążaniem w przeciwnym kierunku, to to coś, czymkolwiek to jest, może postanowić wybrać samotnego hradani, który wciąż będzie kierował się prawidłową drogą, i co wtedy ze mną będzie? W takim razie będę najbezpieczniejszy, uciekając z tobą.
– To – Bahzell powiedział po chwili – jest najprawdopodobniej najbardziej pokrętnym, naciąganym argumentem, jaki w życiu słyszałem.
– Bycie niegrzecznym nic ci nie da. Przemyślałem to i będę się tego trzymał. Wiesz, jak uparci są hradani.
– Ano, wiem – westchnął Bahzell. Złapał niższego mężczyznę za ramiona i potrząsnął nim – delikatnie jak na hradani. – Jesteś głupcem, Brandarku Brandarksonie. Głupcem, ponieważ pojechałeś za mną z Navahk i po trzykroć głupcem ponieważ się w to wplątujesz. To najprawdopodobniej będzie oznaczać dla ciebie śmierć, a nie szczęśliwy koniec!
– Cóż, nikt nigdy nie powiedział, że ty jesteś bystry – odparł Brandark – i nie przypuszczam, by ktokolwiek kiedyś powiedział, że ja jestem.
– Jeśli jednak, to kłamał. – Bahzell potrząsnął nim ostatni raz, po czym znów westchnął. – Dobrze, jeśli jesteś na tyle głupi, by iść, to sądzę, że ja jestem na tyle głupi, by cieszyć się z towarzystwa.
 
Rozdział jedenasty
Oparcie ciężkiego drewnianego krzesła poleciało do tyłu. Kikuty jego podpórek sterczały niczym połamane zęby, lecz one również odpadły, gdy pomiędzy nie wpadł miecz, rozszczepiając siedzisko. Posypały się drzazgi, a Harnak z Navahk wykrzyczał przekleństwo, obracając się w stronę skrzyni stojącej obok zniszczonego krzesła.
Wbił w nią swój miecz niczym topór, po czym wyszarpnął ostrze i znów je opuścił, a potem jeszcze raz, klnąc przy każdym ciosie. Rąbał, dopóki mógł, po czym cisnął klingę przez pokój. Odbiła się od ściany i z jękliwym, żelaznym brzękiem uderzyła o podłogę, a on wpatrywał się w nią, dysząc, zaś z podbródka spływała mu ślina.
Wtedy zamknął oczy. Przejechał nadgarstkiem po ustach i brodzie, po czym wciągnął głęboki, ciężki oddech, gdy Szał cofał się znad krawędzi wybuchu. Trudno mu było go pokonać, bowiem rzadko się o to starał, lecz tym razem nie miał wyboru.
W końcu nad nim zapanował i otrząsnął się, rozglądając się po zniszczeniach w swej komnacie. Nawet słupki łóżka były powyszczerbiane i połupane. Zacisnął szczękę, wyczuwając szczerby po brakujących zębach, z całego serca żałując, że ciosy te nie spadły na Farmah bądź Bahzella Bahnaksona.
Zaklął, choć teraz było w tym więcej znużenia niż pasji, i przedarł się przez bałagan do okna. Usiadł w kamiennym otworze, spoglądając rozognionymi oczyma na dachy Navahk, i zmuszając się do myślenia. Potarł wgłębienie w głowie, które pozostanie mu na stałe.
Ta suka żyje – żyje! – zaś ta zdzira Tala jest razem z nią w Hurgrum!
Nozdrza zniekształconego nosa poruszyły się. Jak? Jak dwie kobiety, z tego jedna będąca zwyczajną dziewczyną, pobitą niemal na śmierć, dostały się do Hurgrum, przechytrzając całą straż jego ojca? To było niemożliwe!
Jednak ten skurwysyn Bahzell mimo to zdołał to osiągnąć. Pociągnął za sobą praktycznie cały pościg i wraz z tym bękartem Brandarkiem – to musiał być Brandark, niezależnie od tego, co twierdzi ojciec tego błazna! – pociął jedyny patrol, który ich odnalazł, na karmę dla psów. Kiedy zaś to robili, te suki w jakiś sposób dotarły na dwór tego świętoszkowatego, zawszonego Bahnaka. To Bahzell je tam wcisnął, umieścił je pod ochroną w swym własnym pałacu!
Harnak wypluł kolejne przekleństwo i poczuł nową nienawiść, gdy więcej śliny roztrysnęło się upokarzająco przez szczerby między zębami. Bahnak nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, gdy Churnazh wyjął jego syna spod prawa. Powstrzymał nawet Farmah przed oskarżeniem Harnaka o zbrodnię, bowiem kwestionowanie wyroku nałożonego przez Churnazha doprowadziłoby do kolejnej wojny z Navahk. Jego właśni ludzie by jej zażądali – a sojusznicy odsunęliby się, gdyby okazał się zbyt słaby, by ją rozpocząć.
Jednak, z tego samego powodu, sprzymierzeńcy Churnazha nigdy nie poparliby ataku na Hurgrum. Gdyby on został zaatakowany, owszem, przybyliby mu na pomoc, bowiem wszyscy obawiali się, że zniszczenie któregokolwiek z nich umożliwiłoby Bahnakowi podbicie ich wszystkich. Byli wszakże zbyt osłabieni – i przerażeni – tym, co Hurgrum już zrobił, by rozpoczynać nową wojnę przeciwko Bahnakowi. A to znaczyło, że Bahnak nie miał potrzeby obalać oskarżeń wobec swego syna. Gdy Bahzell znajdował się poza zasięgiem Churnazha, wszystkim co Bahnak musiał zrobić, było zachować milczenie i pozwolić swym sojusznikom – oraz sprzymierzeńcom Navahk, niech będą przeklęci! – śmiać się.
I rzeczywiście się śmiali. Harnak zacisnął pięści, krztusząc się żółcią. Każdy bard we wszystkich miastach-państwach, zarówno Koniokradów, jak i Zakrwawionych Mieczy, wydawał się śpiewać pieśń o przebiegłości Bahzella Bahnaksona. Robili z tego zawszonego bękarta jakiegoś bohatera, a choć nigdy nie wymieniali imienia Harnaka, nie było takiej potrzeby. Jeśli ojciec Bahzella chronił Farmah i ona była z tego zadowolona, to Bahzell nie mógł jej zgwałcić... a jeśli on tego nie zrobił, to każdy wiedział kto. Nikt nie ośmielał się tego mówić, lecz Harnak widział to nawet w oczach straży, i nie ważył się pokazywać publicznie. Jedynie żelazne pięści terroru jego ojca powstrzymywały kobiety przed pluciem na jego cień, gdy przechodził... a jego ojciec miał pięciu synów.
Koronny książę spojrzał na swe pięści. Był najstarszym synem, dziedzicem swego ojca... dopóki Churnazh żyje. Co się jednak stanie, gdy umrze? Harnak znał swych braci. Wszyscy z nich, może poza wyjątkiem tego dziwnego, tchórzliwego Arshama, obracali oporne dziewki, lecz nikt nie wiedział, że to robią. Teraz wszyscy wiedzieli, że on to zrobił, i sądzili, iż próbował również zabić dziewczynę. Każde z tych przewinień wystarczało aż nadto, by każdego wojownika pozbawić czci i nie trzeba było więcej, by jeden z jego braci – tylko jeden – zażądał dla siebie tronu i skierował armię Navahk przeciwko Harnakowi.
Harnak nie mógł pozwolić, by coś takiego się zdarzyło. Jak jednak mógł to powstrzymać?
Wpatrywał się w swoje pięści, a płomień nienawiści wypalał się w nim do dymiących węgielków, które nigdy do końca nie zgasną, i rozmyślał.
Są tylko dwie możliwości, powiedział sobie w końcu. Albo muszą zginąć wszyscy jego bracia, co nie pozostawi nikogo, kto mógłby zagrozić mu w roszczeniach do tronu, albo muszą zginąć Bahzell, Farmah i Tala.
Żadne z tych rozwiązań nie było idealne. Gdyby zamordował swych braci, wszyscy musieliby zginąć w tej samej chwili, a ojciec wraz z nimi, bowiem tylko jedna osoba w Navahk mogłaby odnieść korzyści z ich śmierci, i Churnazh o tym wiedział. Gdyby jednak nawet wszyscy jego czterej bracia – oraz ojciec – zginęli, zbyt wielu, którzy pamiętali, w jaki sposób Churnazh wyrąbał sobie drogę do tronu, starałoby się go naśladować. Król gwałciciel, o którym wiadomo by było, że zamordował całą swą rodzinę, byłby zbyt słabym i zbyt kuszącym celem, aby ktoś go nie zdetronizował.
Gdyby jednak postanowił zabić Bahzella – zakładając, że odnalazłby tego przeklętego przez Sharnę bękarta – oraz suki, musiałby mieć nadzieję, że jego ojciec będzie żył przez wiele lat. Gdyby Bahzell zginął, stałby się kolejnym martwym wrogiem, nie zaś urągającym wspomnieniem porażki, a Navahk zostało nauczone szanować tych, których wrogowie byli martwi. Gdyby zaś zginęły te zdziry, umarłby również żyjący symbol jego zbrodni. Czas osłabiłby wydźwięk, tego co zrobił. Lecz wymagałoby to lat, podczas których odmawiano by mu należnego tronu. Lat, gdy wciąż byłby koronnym księciem, nie władcą.
I musiałby dostać wszystkich troje, bowiem tak długo jak choć jedno z nich będzie oddychać, samo jego istnienie będzie utrzymywać opowieść przy życiu. Wszyscy jego przeciwnicy muszą zginąć i może to jest jedyny sposób. Sposób, na który nie wpadł nawet Churnazh. Ani nie powinien wpaść, bowiem gdyby dowiedział się, jakich sprzymierzeńców wziął sobie Harnak, gołymi rękoma wyrwałby swemu synowi serce z piersi.
Harnak skinął głową, wykrzywiając okaleczoną twarz w paskudnym uśmiechu, i znów spojrzał przez okno. Słońce znajdowało się już nisko na zachodzie. Kiedy zapadnie ciemność, będzie musiał kogoś wezwać.
* * *
Samotny jeździec jechał cichym kłusem przez zarośniętą przez krzewy dolinę. Nie było tu drogi, jedynie szlak z ubitej ziemi, a kopyta jego konia opadały z głuchym, stłumionym odgłosem. Zbocze na lewo od niego przysłaniało księżyc, zalewając dolinę ciemnością, i coś wewnątrz niego cieszyło się tą czarną ciszą, gdy koń parskał i rzucał niespokojnie głową.
Minął kilometr, za nim następny, a on wciąż wdzierał się krętą dróżką pomiędzy wzgórza. Niewielu tu przybywało, nawet w świetle dnia, bowiem nie nazwany łańcuch wzgórz miał złą reputację. Z tej garstki, która tu się pojawiała, jeszcze mniej odchodziło, i nawet starannie wybrani przez Harnaka ochroniarze – bezklanowi mężczyźni, wyrzutkowie, którzy wszystko zawdzięczali księciu – mamrotali coś niespokojnie, gdy zdawali sobie sprawę, dokąd się udają. Teraz też tak było, a on wyczuł ich pełną przerażenia ulgę, gdy rozkazał im się zatrzymać i zaczekać na jego powrót. Nikt z nich nie wiedział, co on robi podczas swych wypraw pomiędzy wzgórza, i nikt nie chciał wiedzieć. Wystarczy, że widzieli, że w tamtą stronę zawsze jeździ z więźniami przywiązanymi do siodeł, a wraca sam.
Nierówny szlak otoczył ostatnie wzgórze i zakończył się pod wysoką, gładką, kamienną ścianą, a gdy pociągnął za wodze, jego zdenerwowany koń rzucił się i zaczął stawiać lekki opór, pokrywając się z paniki potem. Harnak warknął i wychylił się do przodu, by grzmotnąć go pięścią między uszy, a zwierzą zarżało i znieruchomiało.
Harnak mruknął z satysfakcją, zsiadł i przywiązał wierzchowca do jednego ze skarłowaciałych drzew, które rosły w tym miejscu. Zbliżając się do gładkiej kamiennej płyty, wyciągnął zza tuniki złoty amulet, po czym z dziwną formalnością splunął na ziemię i skrzyżował ramiona, czekając.
Minęły sekundy, później pełna minuta, a jego koń zarżał bojaźliwie i szarpnął za ciasno przywiązane wodze. W kamieniu zapłonęło ponure, zielone światło, stając się jaśniejsze, silniejsze, z wściekłym, szmaragdowym poblaskiem trucizny. Kamień wydawał się drżeć i przelewać, otoczony nienaturalną, półprzezroczystą aurą, podczas gdy jadowite światło rzucało cień Harnaka na dolinę za jego plecami, czyniąc z niego zniekształconą bestię. Nagle, niczym opadający miecz, światło zniknęło, zabierając ze sobą obraz nagich zboczy wzgórza.
Otwór przed Harnakiem był... nieprawidłowy. Jego kąty były w zgodzie z lekko wypaczoną geometrią, żaden z nich nie był do końca prosty, a znad niego spoglądała wykuta podobizna ogromnego skorpiona. Z czeluści wzgórza wylewało się migoczące, czerwone światło pochodni, a na jego tle stała zakapturzona sylwetka, która wykonała ukłon, krzyżując ramiona w rękawach szaty.
– Witaj, mój książę. – Głęboki głos był ludzki, nie hradani, a mimo to Harnak odwzajemnił ukłon z szacunkiem, jakiego nie okazywał żadnemu innemu śmiertelnikowi.
– Dziękuję ci, Tharnatusie, i błagam o pozwolenie na wejście do twego domu. – Nawet sepleniący głos nie mógł ukryć poważania – a wręcz strachu – w głosie księcia. Tharnatus wyprostował się.
– Nie mego domu, mój książę – odparł, jakby kończył formalną wymianę słów – lecz domu Skorpiona. – Odsunął się na bok, wykonując zapraszający gest, a Harnak znów się skłonił i wszedł za nim do środka wzgórza.
Korytarz wbijał się głęboko w ziemię, a jego kamienne ściany były wykończone i gładkie, zdecydowanie lepiej wykonane niż gdziekolwiek w pałacu Churnazha. Łukowate boczne tunele przecinały się z nim na skrzyżowaniach, a fasetkowate kostki mozaik błyszczały pomiędzy nimi w świetle pochodni. Mozaikami tymi rządziły straszne istoty. Koszmary o skrzydłach nietoperzy przedzierały się przez wrzeszczących wojowników, rozszarpując ich, odrywając im głowy oraz kończyny chitynowymi szczękami i szczypcami niczym topory bojowe. Inne sylwetki, jeszcze bardziej obsceniczne, przemykały przez świątynię, ich oczy gorzały, gdy pełzły, sunęły i czołgały się w kierunku ołtarzy, na których młode kobiety wrzeszczały z przerażenia, walcząc z łańcuchami. Zaś ponad nimi, na wpół zakryty i na wpół widoczny niczym jakaś okropna chmura, kroczył ogromny skorpion o płonących oczach, na jego grzbiecie znajdowała się zaś człekokształtna istota, która ciągnęła za sobą przerażenie podobne falom dymu.
Centralny korytarz prowadził do większej komnaty, okrągłej, z naturalnym kamieniem wypolerowanym do lustrzanej jasności. Światło pochodni tańczyło wokół nich niczym kula wirującej krwi, a podwójne, rzeźbione drzwi, przedstawiające te same obrazy, które widniały na mozaikach, majaczyły przed nimi. Tharnatus otworzył je pchnięciem i padł na kolana, a następnie na brzuch, gdy przetoczył się nad nim słodkawy zapach kadzideł, zaś Harnak położył się na podłodze za nim.
Książę leżał bez ruchu, przyciskając zniekształconą twarz do kamienia, dopóki Tharnatus znów nie wstał. Kapłan popatrzył na niego, po czym dotknął go czubkiem obutej stopy pomiędzy łopatkami, co było niczym gest władcy wobec sługi.
– Wstań, mój książę – rzekł śpiewnie. Harnak wstał i pochylił się, by ucałować dłoń wyciągniętą przez kapłana, po czym wyprostował się, gdy Tharnatus wskazał mu drogę do wewnętrznego sanktuarium, dowodzącego, że nie wszyscy bogowie postanowili ignorować hradani.
Słodkawy zapach kadzideł był tu silniejszy, unosił się rzadkimi, mglistymi obłokami, zaś nad nimi przykucnął Skorpion Sharny, boga demonów oraz patrona skrytobójców. Ogromna rzeźba górowała ponad kamiennym ołtarzem, na którym wyryte były kanaliki na krew, na wierzchu zaś znajdowały się pokryte krwią żelazne kajdany – puste... na razie. Tharnatus i Harnak przyklęknęli ramię przy ramieniu, przyciskając czoła do tego strasznego kamienia, potem wstali.
– A więc, mój książę! – powiedział energiczniej kapłan, gdy dokończyli składanie hołdu – jakże może dom Skorpiona pomóc jednemu spośród swoich?
– Słyszałeś opowieści, jak sądzę? – Harnak wiedział, że jego głos zabrzmiał opryskliwie, a opryskliwość w stosunku do kapłana Sharny była niebezpieczna, lecz podjudziła go hańba. Tharnatus spoglądał na niego przez długą chwilę w beznamiętnym milczeniu, po czym zlekceważył jego ton. Harnak był dziedzicem tronu Navahk – nawet namaszczony przez Sharnę mógł pozwolić okazyjnie na nieokazywanie mu szacunku, gdy demoniczny lord miał swe szczypce wbite głęboko w przyszłego władcę.
– Owszem, mój książę, zakładając, że odnosisz się do tych o pewnej pałacowej służce oraz księciu Hurgrum.
– Tak. – Harnak skrzyżował ręce, a jego pokryta bliznami, zniekształcona twarz stała się ponura. – Ta zdzira i Bahzell... – wypowiedział to imię tak, że zabrzmiało jak przekleństwo – ... stanowią zagrożenie dla mnie i mojej pozycji. Muszą zostać wyeliminowani.
– Rozumiem. – Tharnatus spojrzał na skorpiona nad ołtarzem, a jego głos stał się pełen zadumy, nawet nagany. – Powinieneś był sprowadzić dziewczynę tutaj do swoich zabaw, mój książę. Gdybyś tak zrobił, nikt by się nigdy nie dowiedział. Mógłbyś się nią dłużej cieszyć, a gdybyś skończył, mogłaby posilić sobą Skorpiona. I co teraz? – Wzruszył ramionami, a Harnak zaczerwienił się, lecz utrzymał cichy głos.
– Dałem Skorpionowi wiele uczt i zapewnię mu jeszcze więcej. Ta zdzira była jednak pod ochroną korony. Uznałem, że lepiej, aby jej ciało zostało znalezione, niż by zniknęła, wzbudzając niebezpieczne pytania.
– A jednak kurs jakim podążyłeś, doprowadził jedynie do kolejnego zagrożenia, czyż nie? – Harnak przytaknął mimo woli w obliczu podniesionej brwi Tharnatusa, po czym kapłan kontynuował poważnie – Mój książę, masz prawo do takich przyjemności, zarówno jako książę, jak i sługa Skorpiona. Nie powinieneś jednak odmawiać swym braciom ich przyjemności, ani też Skorpionowi jego części. Poza tym musisz być ostrożny. Nigdy nie będziesz w pełni bezpieczny, dopóki nie będziesz władał Navahk. Do tego czasu nawet On nie uratuje cię przed śmiercią, jeśli twoje działania sprawią, że zostaniesz odkryty.
– Owszem – Harnak zgodził się nadąsanym tonem – jednak gdyby Skorpion ugodził Churnazha, wtedy gdy pierwszy raz o to prosiłem, już nosiłbym koronę.
– Wiesz, dlaczego to było niemożliwe – powiedział stanowczo Tharnatus. – Strażnicy twojego ojca są zbyt czujni, byśmy mogli liczyć na sukces psich braci, a nie ośmielimy się ujawnić naszej obecności, wysyłając silniejszego sługę. Gdyby psi bracia spróbowali i zawiedli przed wojną, podejrzenia musiałyby paść na ciebie i król by cię zabił. Jeśli uderzymy na niego teraz, gdy jego sojusze są słabe i niepewne, ryzykujemy oddanie całego Navahk Bahnakowi z Hurgrum, a Bahnak do końca swych dni będzie naszym śmiertelnym wrogiem.
Harnak znów opuścił głowę, wydając z siebie gardłowy odgłos pełnej frustracji zgody, a kapłan dotknął jego ramienia.
– Bądź ostrożny, mój książę – powiedział uprzejmym głosem. – Nadejdzie twój czas. Naprawdę, lecz w związku z twoim... udziałem, moglibyśmy teraz spróbować uderzyć na Churnazha i zrzucić winę na Bahnaka lub jego syna, ufając, że głód zemsty wobec Hurgrum utrzyma w całości sojusze. Możemy jednak działać tylko w obrębie otwartych dla nas możliwości, i tak zrobimy. Skorpion dobrze wynagradza swych wiernych.
Harnak ponownie przytaknął, z mniejszym wzburzeniem, a Tharnatus klepnął go w rękę.
– Bardzo dobrze, mój książę. Powiedz mi, co dokładnie chciałbyś osiągnąć.
– Chcę, by te zdziry i Bahzell zginęli – powiedział beznamiętnie Harnak. – Muszą zginąć, by sprawa przycichła, inaczej moje szanse na tron będą niewielkie.
– Zgadzam się. – Tharnatus zmarszczył brwi i wydął wargi. – Mimo to nie wystarczy, że po prostu umrą, czyż nie, mój książę? Kobiety... – machnął ręką. – Wszystkim czego od nich potrzebujemy, jest milczenie, lecz Bahzell... musimy dowieść jego śmierci, nie tylko go usunąć.
Uszy Harnaka poruszyły się w zgodzie, a kapłan znów zmarszczył brwi.
– Nie powinniśmy też angażować w to większego sługi. Wątpię, by Bahnak strzegł tych zdzir lepiej niż własnej rodziny, a w związku z tym psi bracia mogą załatwić z nimi sprawę, kiedy tylko zechcemy, a być może sprawią nawet, że będzie to wyglądało na wypadek. Tak – przytaknął – tak będzie najlepiej, wypadek, który nie wskaże na ciebie. A żeby temu dopomóc, dobrze będzie trochę poczekać, jak myślę.
– Chcę, by zginęły teraz! – warknął Harnak, lecz Tharnatus potrząsnął głową.
– Cierpliwości, mój książę. Cierpliwość i umiejętność skradania się, to są cechy Skorpiona. Może to być nieprzyjemne, lecz musisz wytrzymać jeszcze trochę. Pomyśl, mój książę. Jeżeli nic nie stanie im się w ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy, niewielu pomyśli, że to ty je zabiłeś. Gdybyś tego chciał, czy nie zadziałałbyś szybciej?
Harnak jęknął, po czym kiwnął z aprobatą głową.
– A więc – podjął po chwili kapłan – zostaje jeszcze kwestia Bahzella. Zaś aby go zabić, musimy najpierw go znaleźć. Nie będzie to, jak sądzę, zbyt trudne zadanie. Mając odpowiednią ilość czasu, najsłabsi słudzy Skorpiona odnajdą go nawet w najgłębszej dziczy, lecz wątpię, czy będziemy potrzebować ich usług. Hradani w innych krainach powinni być wystarczająco łatwi do odnalezienia, by psi bracia wyśledzili go bez pomocy Kościoła, więc jeśli znalazł sobie miejsce z dala od Navahk czy Hurgrum, tym lepiej. Będzie czuł się bardziej bezpieczny, więc będzie nieostrożny, a wtedy dopadną go psi bracia. Poza tym – Tharnatus uśmiechnął się nieprzyjemnie – on jest banitą, na którego głowę nałożona jest cena. Najrozsądniejsze byłoby, by ktoś przywiózł jego głowę do Navahk i w ten sposób udowodnił całemu światu jego śmierć.
– Nie będzie łatwo go zabić – warknął Harnak, przyciskając dłoń do żeber. – Nie zaprzeczę, że uważałem go za słabeusza, lecz nie popełnię tej pomyłki drugi raz. Tak naprawdę czułbym się bezpieczniej, wysyłając za nim jednego z większych sług.
– Daj spokój, mój książę! – zganił go Tharnatus. – On jest jedynie samotnym mężczyzną, a każdy samotny mężczyzna jest śmiertelny. Psi bracia mogą sobie z nim poradzić, a sług Skorpiona nie używa się do zadań, które mogą wykonać inni. Możemy każdego z nich wykorzystać raz za każde krwawe związanie.
Harnak zacisnął szczękę, po czym westchnął, bowiem kapłan miał rację. Nakłonienie demona do posłuszeństwa było ryzykowne, nawet dla Kościoła Sharny. Jedna pomyłka mogła sprowadzić straszną śmierć na przywołujących stwora, a tak potężne przedsięwzięcia były trudne do ukrycia przed tymi, którzy potrafili je dostrzec. Na szczęście nie było takich wielu w krainach hradani, gdzie nawet na Orra i jego dzieci spoglądano z ukosa. Jednak jeden fałszywy krok mógłby doprowadzić do zniszczenia świątyni, bowiem hradani nie zapomnieli, jaką rolę odegrali bogowie mroku w Upadku Kontovaru. Nawet poplecznicy Harnaka poderżnęliby mu gardło, gdyby choć podejrzewali, z kim spiskuje, lecz to było ryzyko, które gotów był podejmować. Sekretna potęga Skorpiona nie raz przetarła mu szlaki, a rytuały wzbudzające tę potęgę karmiły inne, mroczniejsze żądze.
– Bardzo dobrze, Tharnatusie – powiedział w końcu. – Niech to będą psi bracia. I niech to się stanie szybko. Zaczekam na zdziry, jeśli muszę, lecz chcę przed dworem mego ojca wyszczać się na głowę tego skurwysyna!
– I będziesz mógł to zrobić, mój książę – mruknął kapłan, po czym podniósł głowę i uśmiechnął się, gdy dobiegł go dźwięk z korytarza za nimi. Wraz z Harnakiem odwrócili się do otwartych drzwi i odgłosy stały się głośniejsze – oraz bardziej przerażające. Przez drzwi popłynęły błagania o litość oraz zdesperowane dyszenie, po czym dwaj zakapturzeni kapłani cisnęli przez drzwi miotającą się sylwetkę.
Dziewczyna była młoda, miała nie więcej niż piętnaście lub szesnaście lat. Dopiero pojawiały się na niej kobiece krągłości, odziana była jedynie w cienką, białą szatę, zaś jej ręce były związane z tyłu. Uszy przylegały jej płasko do czaszki, oczy były wielkie z paniki. Szarpała ściskające ją więzy, lecz nie było ucieczki, zaś do świątyni wkroczył tuzin kolejnych kapłanów oraz wyznawców.
Błagania branki przeszły w zduszone skamlanie, gdy ujrzała wielkiego skorpiona oraz ołtarz, nad którym przycupnął. Spojrzała na nich z przerażeniem narastającym w gardle, po czym odrzuciła głowę do tyłu i wrzasnęła w panice, gdy prześladowcy pociągnęli jej wierzgające, szaleńczo walczące ciało dalej.
– Jak widzisz, mój książę – Tharnatus wycedził ponad jej bezradnymi wrzaskami – twoje dzisiejsze interesy mogą zostać połączone z przyjemnością. – Kapłan sięgnął pomiędzy fałdy swej szaty, by wyciągnąć wąski, ostry jak brzytwa nóż do zdzierania skóry i uśmiechnął się do koronnego księcia Navahk.
– Czy dołączysz do nas w obrzędzie?
 
Rozdział dwunasty
Spłachetki szronu pobłyskiwały w zacienionych wgłębieniach, lecz czyste, poranne światło słońca pokrywało mury miejskie ciepłym złotem, gdy wozy Kilthana trzeszcząc toczyły się w kierunku Derm. Droga opadała powoli ku widocznym kolorowym dachom miasta, rzeka Saram otaczała jego zachodnią flankę granatowym łukiem posrebrzonym przebłyskami słońca, a ostatnia linia gwałtownych łuków i katarakt mniej niż staję nad wrzącymi od aktywności dokami kipiała białą pianą. Żagle małych statków pokrywały szersze dopływy Saram poniżej miasta, bujne ziemie gospodarskie rozciągały się w obu kierunkach od rzeki, a potężne, pokryte śniegiem szczyty Gór Wschodniej Ściany wznosiły się daleko za nimi.
Baronia Ernos została na wiele sposobów pobłogosławiona. Miała żyzną glebę, spokojne dzieje, dobre położenie, które dało jej bezpieczne granice, oraz słynących z roztropności władców. Aktualna baronessa Ernos nie była wyjątkiem. Odziedziczyła i pielęgnowała skuteczną, dobrze wyćwiczoną armię swego ojca i jego sojusze z sąsiadującym Cesarstwem Topora. Jej relacje z toporskimi kupcami były dobre, taryfy oraz podatki niskie i nie pozwalała bandytom zapuszczać korzeni na jej dobrze utrzymanych ziemiach. Wszystko to, w połączeniu z położeniem jej stolicy jako najbardziej wysuniętego na północ portu na rzece Saram, złożyło się na to, że Derm mogło się stać poważnym ośrodkiem handlowym.
Nie można było zbytnio spodziewać się, żeby Rianthus kiedykolwiek osłabił swą czujność, lecz mimo to niemal namacalne poczucie ulgi spłynęło na karawanę, gdy wjechała ona do Ernos. Schemat dyżurów pozostał bez zmian, a kary za brak uwagi równie poważne, lecz teraz droga – dalece lepiej utrzymana niż po moretzkiej stronie granicy – biegła przez bogate, dobrze utrzymane gospodarstwa oraz przyjemne wioski, nie zaś przez poszarpane wzgórza, idealne dla wyjętych spod prawa.
Brandark był zafascynowany krainą, w której większość wiosek nie miała palisady i gdzie nawet większe miasta nie miały żadnych poważnych fortyfikacji. Szansa, aby jakaś navakhska armia dotarła do Ernos, była niewielka, lecz wzdrygnął się na myśl o tym, co zrobiłaby wtedy z bezbronnymi osiedlami. Najbardziej jednak znaczącą rzeczą było to, że żadne z nich nie wydawało się odczuwać jakiejkolwiek potrzeby, by chronić się przed sąsiadami. Z lektury wiedział, że istnieją takie miejsca, lecz dorastał w Navahk, i nawet teraz, widząc przed sobą wyraźne dowody, jako Navakhczyk nie mógł w nie uwierzyć.
Bahzell mógł. W tej bezpiecznej krainie widział ideał, do którego dążył jego ojciec. Książę Bahnak nigdy nie byłby szczęśliwy, władając tak pokojową ziemią – było w nim na to zbyt wiele z wodza hradani, i Bahzell jakoś wątpił, czy jego ojciec wyobraził sobie w pełni, do jakiego celu zmierza. To było jednak poza kwestią. Bahnak nie wyglądał nagrody za swe wysiłki, lecz wynikających z nich wyzwań, bowiem była to ukochana przez niego walka. Dla niego liczyło się poczucie budowania, cieszenia się wiedzą, że jest to zadanie warte spełniania.
Na pewien dziwaczny sposób Bahzell lepiej zrozumiał teraz swego ojca. Książę Bahnak umarłby z nudów w świecie pozbawionym intryg, wojny oraz polityki. W istocie samą ideę takiego świata postrzegałby z pełnym zakłopotania oszołomieniem i śmiał z tego, iż takie rzeczy jak altruizm mają w ogóle jakieś miejsce w jego życiu. Był praktycznym mężczyzną, pragmatycznym budowniczym imperium! Jego reformy czyniły imperium silniejszym, bardziej samowystarczalnym, skuteczniej zdolnym stawiać opór wrogom i w odpowiednim momencie sprawniej mogącym ich podbijać. Wszystko inne było nonsensem. Bahzell nie był nawet w stanie zliczyć, ile razy słyszał, jak jego ojciec oznajmia, że mężczyzna troszczy się o siebie oraz swych podwładnych. Ci, którzy próbują zrobić więcej, są skazani na porażkę, a im wcześniej zejdą wszystkim innym z drogi, tym lepiej!
Był to jednak ten sam książę, który wychował swych synów oraz córki w idei, że to oni są coś winni ludowi, nie odwrotnie. Był dowódcą, który upewniał się, czy ostatni z jego żołnierzy otrzymuje takie same racje żywnościowe, taką samą opiekę uzdrowicieli jak oficerowie. I był to ojciec, który wychował syna nie potrafiącego odwrócić się plecami do Farmah. Bez wątpienia Bahnak przeklinał soczyście owego syna za to, że wylądował w takich tarapatach, lecz Bahzell mógł sobie dokładnie wyobrazić, jak zachowałby się, gdyby jego syn tak nie zareagował. Fakt, że Bahnak nie widział sprzeczności w swym zachowaniu, umniejszał rolę chłodnego, wyrachowanego księcia, za jakiego chciał się uważać, lecz czynił go również lepszym ojcem, niż Bahzell zdawał sobie sprawę.
Pierwsze wozy toczyły się przez bramy Derm pośród przyjaznych pozdrowień straży miejskiej. Bahzell kroczył przy wozie z zapłatą i widział, że paru z owych witających strażników odwraca się w zamyśleniu na jego widok. Kilthan był tu jednak dobrze znany i każdy zatrudniony przez niego – nawet morderczy hradani – zasługiwał automatycznie na szacunek, chyba że udowodnił, iż powinno być inaczej. Bahzell tu dostrzegał dużo mniej oznak wrogości niż gdzie indziej. Ostrożność i ciekawość, owszem, lecz nie bezmyślna nienawiść. Obserwacje te uczyniły go na tyle wesołym, że na chwilę zapomniał o niewyraźnych, niepokojących wspomnieniach ze snów, które wciąż uprzykrzały mu noce, i zaczął gwizdać.
Kilthana poprzedzili jego gońcy, więc na karawanę oczekiwał jego miejscowy pośrednik. Kompleks zajmowany przez dom handlowy krasnoluda, położony tuż za Derm, był jeszcze większy niż jego sezonowy obóz obok Esgfalas. Krasnolud bowiem tutaj zostawiał na zimę wozy, a sam ruszał dalej rzeką. Z zasłyszanych komentarzy Bahzell wiedział, że baronessa Ernos wypłaciła Kilthanowi szczodrą dotację, aby uczynić Derm stałą bazą dla jego wschodnich operacji. Jej motywy stały się dla Bahzella oczywiste, gdy zauważył, jak pozostali kupcy targują się o podobne budynki. Podobnie jak karawana Kilthana służyła za magnes przyciągający innych do niego na drodze, tak jego kwatera główna nakłaniała kupców do wynajmowania miejsca na zimę dla swych wozów lub pozbywania się ich u miejscowych wozaków, którzy z radością odsprzedawali je – z zyskiem, bez wątpienia – następnej wiosny.
Bahzell obserwował to wszystko, czyniąc w myślach zapiski, by podzielić się tym ze swym ojcem, lecz nagle dotarli do doków i widok rzeki wytrącił go z jego rozmyślań.
Saram robiła wrażenie z oddali, lecz z bliska była przytłaczająca. Bahzell widział górne dopływy Hangnysti, lecz przy Saram były to zaledwie strumyczki. Szeroka, niebieska rzeka przepływała z nie kończącą się cierpliwością i powolną, głęboką nieuchronnością, a myśl o takiej ilości wody w jednym miejscu onieśmielała. Potrafił pływać – może nie zgrabnie, lecz pewnie – lecz hradani oraz łodzie byli dla siebie obcy i poczuł nagłą ochotę, by tak zostało.
Niestety, nie miał wyboru, wziął więc głęboki oddech i zabrał się za przełamywanie swych lęków, podczas gdy karawana rozkładała się na poszczególne elementy. Największy łańcuch wozów – Kilthana – potoczył się z gracją na szeroki brukowany dziedziniec pomiędzy wysokimi, surowymi magazynami i brygady robotników właśnie zaczęły się nim zajmować. Bahzell dołączył do sześciu innych mężczyzn, którym Hartan kazał strzec wozu z zapłatą i potrząsnął głową, widząc ogarniający ich harmider.
Rianthus powiedział mu, że Kilthan nie zamierza spędzać w Derm więcej niż jeden dzień, lecz on niezbyt w to wierzył. Nie wydawało się możliwe rozładować, posortować, zreorganizować i złożyć tak wiele towarów na pokład w tak krótkim czasie. Teraz wiedział, że kapitan straży mówił jak najbardziej serio.
Grupy stajennych dołączyły do woźniców z karawany, by odczepić zwierzęta pociągowe. Dookoła miotali się brygadziści z tabliczkami oraz plikami kartek z zapisanymi poleceniami, krzycząc na swych podkomendnych, gdy odnaleźli skrzynie oraz pakunki, których etykiety pasowały do tych wymienionych w instrukcjach. Cały tuzin miejscowych kupców kręcił się ze swymi brygadzistami, by odebrać dostawę towarów, które Kilthan przywiózł dla nich z Esgan, Daranfel czy Moretz, a kolejny tuzin krzątał się z nowymi przydziałami, mającymi pójść dalej na południe lub prosto do cesarstwa. Oddziały oficerów oraz starszych strażników miały oko na złodziejaszków, palce poruszały się z ogromną prędkością po koralikach liczydeł, kapiące pióra zapisywały transakcje, opłaty i faktury, a głosy wznosiły się w harmidrze wywrzaskiwanych rozmów, pytań, odpowiedzi i rozkazów. Był to chaos, aczkolwiek precyzyjnie zorganizowany chaos, a pierwsze sterty ładunków już były przeciągnięte do doków i wkładane na szerokopokładowe, niezdarnie wyglądające barki.
– Robi spore wrażenie, nie sądzisz? – odezwał się przeciągle znajomy tenor. Bahzell odwrócił głowę i Brandark uśmiechnął się do niego. – Czy kiedykolwiek w życiu widziałeś, by tak wiele osób miotało się tak szaleńczo w jednym miejscu?
– Chyba że w bitwie – zachichotał Bahzell. – Sądzę, że niektórzy z nich mogliby się stać pierwszorzędnymi generałami. Mają żyłkę organizacyjną, czyż nie?
– A owszem. – Brandark potrząsnął głową, na wpół nadstawiając uszu, po czym odwrócił się, gdy dowódca plutonu wrzasnął jego imię i wskazał na szereg wózków wytaczających się z dziedzińca w kierunku doków. Zakrwawiony Miecz odpowiedział żywiołowym skinieniem, po czym zerknął na swego przyjaciela.
– Wygląda na to, że dowiem się, jakie są łodzie. – Westchnął, przypinając pas z mieczem. – Mam nadzieję, że nie spadnę z tego cholerstwa.
– Nie przesadzaj – uspokajał go Bahzell. – Oni pływają już w górę i w dół rzeki od lat, a ty nie jesteś taki zły. Nie wyrzucą cię za burtę, dopóki będziesz dbał o maniery.
– Mam nadzieję, że nie – powiedział ponuro Brandark. – Nie umiem pływać.
Pociągnął ostatni raz za pas miecza i zniknął w chaosie.
* * *
Zgodnie ze swymi słowami Kilthan załadował wszystkie towary przed nadejściem nocy. Ostatnie partie weszły na pokład przy świetle pochodni i nawet Bahzell, którego obowiązki polegały głównie na tym, że stał i wyglądał na groźnego, był wyczerpany, w chwili gdy wchodził po sprężystym trapie na wyznaczoną mu barkę. Mężczyzna poczuł się lekko niepewnie, gdy jego buty stuknęły o drewniany pokład, a barka wydawała się zatrząść pod nim, lecz był zbyt zmęczony, by się tym martwić.
Jak zwykle jego rozmiary stanowiły problem, zwłaszcza przy ograniczonej wysokości pomieszczeń pod pokładem, był więc jednym z tych, którym przydzielono koję na pokładzie. Wolałby mieć miły, solidny kadłub pomiędzy swoim materacem a wodą, zważywszy na niespokojne sny, lecz pocieszył się myślą, że na powietrzu będzie bardziej rześko.
Kapitan barki był krępym, solidnym człowiekiem, który na pierwszy rzut oka potrafił rozpoznać szczura lądowego. Spojrzał na ogromnego hradani, potrząsnął głową i wskazał na dziób.
– To przedni pokład – powiedział. – Wejdź tam i zostań. Nie właź w drogę i, na miłość Korthrali, nie próbuj pomagać załodze.
– Jasne, tak zrobię – zgodził się z radością Bahzell, a kapitan parsknął, znów potrząsnął głową i odczłapał, by zająć się własnymi sprawami. Bahzell powoli ruszył do przodu. Brandark już tam był, siedząc na swojej koi i wpatrując się w gwiazdy oraz światła miasta, odbijające się w wodzie.
– Wygląda ładnie, czyż nie? – spytał, gdy Bahzell zwalił się obok niego.
– Tak. I mokro – mruknął Bahzell, po czym wyszczerzył zęby. – I głęboko, jak sądzę.
– Och, dziękuję ci bardzo! – wymruczał Brandark.
– Nie ma za co. – Bahzell ściągnął buty, po czym wstał i zsunął z siebie zbroję. Ułożył swoje rzeczy na pokładzie i jęknął z wdzięcznością, przeciągając się. – Lepiej zdejmij tę kolczugę, chłopcze – wymamrotał, przymykając już oczy. – Sądzę, że ktoś, kto nie umie pływać, nie potrzebuje dodatkowej kotwicy ciągnącej go na dno.
Zasnął, zanim Brandark zdążył pomyśleć o odpowiedniej ripoście.
* * *
Po raz pierwszy od tygodni żaden sen nie niepokoił tej nocy Bahzella i mężczyzna obudził się całkowicie zrelaksowany. Teraz leżał nieruchomo, rozkoszując się jaśniejącym powoli, różowo-łososiowym świtem, i wypełniało go dziwne zadowolenie. Być może była to po prostu konsekwencja niezakłóconego snu, lecz czuł się dziwnie usatysfakcjonowany, jakby znajdował się dokładnie tam, gdzie powinien. Rzeka bulgotała spokojnie wzdłuż kadłuba, wzmagając nowe doznanie, jakim był pobyt na pokładzie, a on usiadł i przeciągnął się.
Inni zaczęli się krzątać, a on siedział bezczynnie, bardzo z tego zadowolony, podczas gdy z kambuza dochodziły zapachy gotowania. Pozostałe łodzie konwoju Kilthana unosiły się na wodzie przed i za nimi, ocierając się o doki, a wokół nich unosiło się spokojne poczucie oczekiwania. Bahzell rozejrzał się dookoła i powoli dotarło do niego, że po raz pierwszy w życiu jest wolny.
Nigdy nie poczuwał się zbytnio do swych obowiązków księcia Hurgrum – przynajmniej dopóki nie zabrano go do Navahk! – lecz był tym, kim był, i zawsze był ich świadomy. Teraz znajdował się z dala od swej ojczyzny, był wyrzutkiem, który nie mógł udać się do domu, nawet gdyby chciał, lecz władał swoim losem. Bez wątpienia wróci kiedyś do Hurgrum, lecz teraz może się udać, gdzie sobie życzy, robić to, co postanowi. Aż do tej chwili nie zastanawiał się nad tym zbytnio. Najpierw jego myśli były skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa Farmah oraz Talii, później na zachowaniu w całości własnej skóry, w końcu na obowiązkach strażnika karawany. Teraz wydawało się, że prosty fakt znajdowania się na pokładzie barki uwolnił go od jakiegoś brzemienia i dał mu swobodę odkrywania oraz poznawania, a on uświadomił sobie nagle, jak bardzo chciał właśnie to robić.
Uśmiechnął się krzywo do swoich myśli, naciągnął buty i wstał. Brandark chrapnął, dał więc spokój swemu przyjacielowi, zwinął swoje koce i ruszył powoli do przedniej nadbudówki. Była wyższa niż rufa, tak umiejscowiona, że ktoś o jego wzroście spokojnie mógł się oprzeć, on zaś skorzystał z tego i obserwował, jak kapitan barki wyciąga z kieszeni zegarek. Marynarz zerknął na niego i powiedział coś do swego mata, a załoga zaczęła się przygotowywać do odpłynięcia. Marynarze jak tylko mogli, starali się nie budzić chrapiących strażników, mając na uwadze zmęczenie tych szczurów lądowych, lecz nie mogli ominąć wszystkich.
Jeden z nich szturchnął Brandarka w żebra, a Zakrwawiony Miecz obudził się, parskając. Hradani podniósł się i przesunął swój materac na bok, by dopuścić marynarza do blokowanej przez siebie liny, po czym przeciągnął się i podszedł powoli do Bahzella.
– Dzień dobry – ziewnął, rozkładając materac na dachu nadbudówki i zaczynając go zwijać.
– Tobie również dzień dobry. Widzę, że mimo wszystko nie kotłowałeś się w nocy po pokładzie.
– Sam to zauważyłem. – Brandark zawiązał materac i zerknął dość niepewnie na swą kolczugę. Zaczął ją zakładać, po czym zmienił zdanie, a Bahzell wyszczerzył zęby.
Zakrwawiony Miecz wymownie go zignorował i przypiął pas z mieczem na ozdobnej kurcie. Załoganci oddalili się, rozwiązując troczyny na brunatnych żaglach barki, a na pozostałych łodziach zaczęły skrzypieć fały, gdy cumy plusnęły w wodę i zostały pociągnięte przez dokerów. Pierwsza barka odpłynęła od doków, płótno wlewało się na maszty, a żagle wydymały, a Bahzell oraz Brandark spoglądali z zafascynowaniem, jak cały konwój zaczyna się poruszać. Niewiele rozumieli z tego, co widzieli, lecz dostrzegali precyzję, z jaką to wszystko było robione.
Połowa barek już odpłynęła, sunąc już w dół rzeki i ciągnąc za dziobami gęste, białe wąsy, gdy na brzegu rozgorzało zamieszanie. Brązowowłosy człowiek o pająkowatych nogach i zdumiewająco białej, długiej brodzie, przemknął obok stert towarów. Odziany był w jaskrawy szkarłat oraz zieleń i chwytał ludzi za ramiona, gestykulując przy tym szaleńczo oraz wrzeszcząc na nich. Hradani obserwowali z rozbawieniem jego figle, lecz nagle, właśnie gdy ich liny cumownicze wypadły za burtę, ktoś wskazał prosto na ich łódź.
Głowa mężczyzny obróciła się gwałtownie, na jego twarzy pojawiła się widoczna nawet z odległości wyraźna konsternacja, po czym osobnik odwrócił się raptownie i popędził wzdłuż doków z szybkością zdumiewającą jak na kogoś o jego wyraźnie zaawansowanych latach.
– Zaczekajcie! – jego nosowy wrzask był wysoki, lecz przenikliwy. – Zaczekajcie! Muszę...
– Za późno! – odkrzyknął kapitan barki. Pomiędzy burtą łodzi a nabrzeżem otworzyła się szczelina, a starzec potrząsnął pięścią. Nie przestał jednak biec, a Bahzell zerknął na Brandarka.
– Sądzę, że ten szaleniec ma zamiar spróbować – mruknął.
– Cóż, może on potrafi pływać – jęknął Brandark, lecz ruszył śladem Bahzella, gdy Koniokrad podszedł powoli do relingu.
Kiedy starzec dotarł do brzegu, pomiędzy dokiem a barką było już dwa i pół metra wody, lecz nawet nie zwolnił. Wystrzelił ponad szczelinę ze znacznie większą energią niż rozwagą, po czym krzyknął z przerażenia, gdy okazało się, że nie doleci. Dłońmi schwycił burtę, lecz jego stopy plusnęły w wodę, a przerażony krzyk stał się piskiem, gdy woda sięgnęła mu do pasa.
– Tutaj, dziadku! – Bahzell wychylił się przez burtę. Zacisnął dłonie na barkach, które wydały się zdumiewająco krzepkie i wyciągnął mężczyznę z wody, jakby ten był dzieckiem. – Sądzę, że trochę się pośpieszyłeś, przyjacielu – powiedział, stawiając swe ociekające brzemię na pokładzie.
– Nie miałem wyboru! – warknął mężczyzna. Pochylił się, by spojrzeć na przemoczony, jaskrawy ubiór, po czym wycisnął mokry materiał. Bahzell uniósł dłoń, by ukryć uśmiech, gdy starzec wymamrotał – Moja najlepsza szata. Zniszczona. Po prostu zniszczona!
– Och, przestań, nie jest tak źle – zapewnił go Bahzell.
– A co ty możesz o tym wiedzieć? – Starzec – który nie był zresztą tak stary, jak uświadomił sobie Bahzell – wykręcił swój nasiąknięty wodą ubiór i obrócił się, by spojrzeć przez ramię na dokerów, którzy obserwowali jego wyczyny. – Kretyni! – warknął.
Bahzell i Brandark wymienili spojrzenia, strzygąc z zaciekawieniem uszami, po czym przyszedł kapitan barki.
– A co ty, na Phrobusa, tutaj robisz? – warknął.
– Mówiłem, żebyście zaczekali!
– A ja ci powiedziałem, że jest za późno! To jest wyczarterowana łódź, nie cholerny statek wycieczkowy dla podstarzałych idiotów!
– Podstarzałych? Podstarzałych!? Czy wiesz, z kim rozmawiasz, dobry człowieku?!
– Nie i nie jestem też dobrym człowiekiem. Jestem kapitanem tej łodzi, a ty jesteś cholernym gapowiczem!
– Ja – nowo przybyły powiedział z przerażającą godnością – jestem posłańcem bogów, ty tumanie.
– Ano, a ja jestem zaginionym przed laty wujaszkiem Korthrali – mruknął kapitan, spluwając szyderczo na bok.
– Imbecyl! Dupek!. – Brodacz wręcz tańczył na pokładzie. – Wiedz więc, że jestem Jothan Tarlnasa!
– Kim jest Jothan Tarlnasa i dlaczego mam go nie posłać do wszystkich diabłów? – kapitan zażądał odpowiedzi.
– Jestem dziekanem wydziału filozofii w Kolegium Barońskim, ty niekompetentny safanduło! Myślisz, że ubrałbym się tak ceremonialnie i postawił nogę na tej pełnej szczurów łajbie, gdyby to nie było ważne?!
– Ceremonialnie? – Kapitan przyjrzał się nasiąkniętemu wodą ubiorowi Tarlnasy i roześmiał się. – Tak to się nazywa?
– Unieważnię twoje papiery! – rzucał gromy Tarlnasa. – Wypędzę cię z Derm!
– Znów sobie popływasz, jeśli się nie zamkniesz – powiedział mu kapitan, a Tarlnasa zamilkł. Nie ze strachu, uznał Bahzell, lecz z szoku, oceniając po jego rozwścieczonej minie. – Lepiej – mruknął kapitan. – Nie mam dla ciebie czasu, a także cierpliwości. Jesteś na mojej łodzi i jak się tutaj dostałeś to twoja prywatna sprawa. Jeśli sądzisz, że nadzorca doków będzie mnie za to winił, to jesteś jeszcze większym głupcem, niż sądziłem, a to byłby nie lada wyczyn! Nie wchodź mi w drogę, jeśli chcesz, żebym wsadził cię na łódź płynącą z powrotem. – Tarlnasa zaczął otwierać usta, lecz kapitan zmierzył go niebezpiecznym spojrzeniem i dodał – Albo możesz już teraz popłynąć do brzegu. Mnie jest wszystko jedno.
Przez chwilę panowała cisza, po czym Tarlnasa pociągnął nosem. Odwrócił się plecami do kapitana, a żeglarz wywrócił oczami do Bahzella oraz Brandarka, zanim poczłapał z powrotem do swego sternika.
– Debil! – wymamrotał urażony Tarlnasa. Przejechał palcami po brodzie, po czym ułożył swe długie włosy, wyprostował ramiona, wciągnął głęboko powietrze i podniósł wzrok na Bahzella.
– Cóż, teraz gdy on zszedł z drogi, mniemam, że powinienem przejść do celu mojej wizyty.
– Ano, cóż, nie przeszkadzamy ci w tym – zagrzmiał Bahzell. Zaczął schodzić mężczyźnie z drogi, lecz Tarlnasa potrząsnął z irytacją głową.
– Nie, nie, nie! – warknął. – Bogowie, dajcie mi cierpliwości, wy wszyscy jesteście idiotami!
– Może i jestem idiotą – powiedział mniej radośnie Bahzell – ale lepiej nie nazywaj mnie tak w mojej obecności, przyjacielu.
– Więc po prostu mnie posłuchaj, dobrze? To z twojego powodu tu jestem!
– Mojego? – Bahzell podniósł brwi, a Tarlnasa parsknął.
– Twojego, bogowie, pomóżcie nam wszystkim. Dlaczego musieli wybrać mnie, wyciągnąć mnie z łóżka o tej nieprzyzwoitej godzinie i posłać tutaj, żebym musiał znosić tego hałaśliwego, tumanowatego kapitana, a teraz to...! – Przerwał i potrząsnął głową, po czym założył ręce. – Posłuchaj mnie, Bahzellu Bahnaksonie – powiedział groźnie – bowiem przynoszę ci wiadomość od samych bogów.
Mężczyzna podniósł podbródek, by stanąć w dramatycznej pozie, a Bahzell odchylił się do tyłu i położył dłonie na biodrach. Koniokrad zerknął na Brandarka i dostrzegł tę samą sztywność w grzbiecie swego przyjaciela, lecz nagle Zakrwawiony Miecz zmusił się do rozluźnienia, wzruszył wymownie ramionami i odszedł na bok. Potem oparł się o burtę i wpatrzył w oddalające się doki, a Bahzell z powrotem spojrzał w dół. Tarlnasa porzucił swą teatralną pozę i wpatrywał się w niego z niecierpliwością, jakby Koniokrad był niezbyt bystrym studentem, który powinien mieć wystarczająco rozsądku, by błagać swego mentora o oświecenie. Mężczyzna był dupkiem i szaleńcem, powiedział sobie Bahzell... chyba że bogowie naprawdę go przysłali, w którym to przypadku byłby kimś znacznie gorszym. Koniokrad pamiętał swe sny i ukłuło go ostrze paniki. Jeśli to jakiś bóg je zsyłał, czy zostawił go zeszłej nocy w spokoju, ponieważ wiedział, że przybędzie ten obłąkaniec?
– A co, jeśli nie jestem zbyt zainteresowany słuchaniem tego, co bogowie mają do powiedzenia? – zapytał w końcu Bahzell.
– Co? – Tarlnasa przyjrzał mu się, a hradani wzruszył ramionami.
– Nie mieszam się w sprawy bogów – mruknął – i dziękuję im, że nie mieszają się w moje.
– Nie bądź dupkiem! – warknął Tarlnasa, po czym otrząsnął się, na powrót skrzyżował ręce i powrócił do mentorskiej maniery. – Zostałeś wybrany przez bogów do wielkich czynów, Bahzellu Bahnaksonie. Oczekuje na ciebie wielkie przeznaczenie i...
– Przeznaczenie? – mruknął Bahzell. – Możesz sobie zatrzymać swoje przeznaczenie – i powiedz bogu, który cię przysłał, że tak właśnie powiedziałem!
– Przestań przerywać! – Tarlnasa tupnął nogą i skierował oczy ku niebiosom, prosząc o siłę. – Przechodzi moje pojęcie, dlaczego bogowie wybrali takiego osła jak ty, lecz tak się stało. A teraz stój spokojnie i posłuchaj ich poleceń!
– Nie – rzekł beznamiętnie Bahzell. Tarlnasa wybałuszył oczy na górującego nad nim Koniokrada, a hradani odwzajemnił spojrzenie.
– Ale musisz! To znaczy... To jest...
– Nie muszę. – Bahzell zerknął na zanikające w oddali doki, po czym spojrzał znów na Tarlnasę. – Jesteśmy kawałek od brzegu – powiedział. – Mam nadzieję, że potrafisz pływać, gdy to jest konieczne.
– Oczywiście, że potrafię! Urodziłem się w Derm, choć z tym związane jest więcej. Chodzi o to, że bogowie wybrali mnie, abym ukazał ci ich plany. Nakazuje się, abyś... Przestań! Co ty robisz?! Postaw mnie, ty...!
Wysoki, nosowy głos urwał się, gdy Bahzell wyrzucił Tarlnasę za burtę. Potem hradani wychylił się i obserwował, jak głowa z rozpościerającymi się brązowymi włosami przełamuje powierzchnię w obłoku białej brody oraz ogromnego plusku.
– Brzeg jest w tamtą stronę – powiedział uprzejmie Koniokrad, wskazując na ląd, podczas gdy załoga barki ryczała ze śmiechu.
– Ty idioto! – zaskamlał Tarlnasa. – Bogowie...
– Zabierz stąd siebie oraz swoich zafajdanych bogów, zanim wepchnę cię z powrotem pod wodę – poradził Bahzell.
Tarlnasa wybałuszył na niego oczy, a pchana prądem barka oddalała się od niego na pełnych żaglach. Wydawał się być zastygnięty w bezruchu, niezdolny uwierzyć w to, co się stało, a Bahzell pomachał do niego radośnie.
– Miłego pływania! – zawołał, gdy filozof został jeszcze dalej za rufą. Tarlnasa podniósł ociekającą pięść i potrząsnął nią za oddalającą się łodzią, wydając z siebie nieartykułowany skrzek, po czym znów prychnął wodą, gdy zapadł się pod powierzchnię. Wydostał się nad wodę, wypluł zawartość ust, wrzasnął coś dalece mniej wyszukanego niż jego wcześniejsze wywody, po czym popłynął energicznie do brzegu, podczas gdy Brandark oparł się obok Bahzella o burtę.
– Wiesz – powiedział po długiej, pełnej zadumy chwili Brandark – naprawdę powinieneś popracować nad swoim zachowaniem w towarzystwie.
– Dlaczego? – spytał spokojnie Bahzell, obserwując, jak Tarlnasa wciąga się na brzeg a potem stojąc po kolana w błocie, wygraża pięściami i wywrzaskuje przekleństwa w kierunku barki. – Udało mu się, czyż nie?
 
Rozdział trzynasty
Rzeka Morvan była spokojnym miejscem. Złote promienie słoneczne przecinały skosem granatowe wody, wzburzone tu i ówdzie białą koronką lub tam, gdzie było płyciej i przeświecało błoto, przetykane brązem, lecz główne koryto było szerokie i głębokie. Drzewa wzdłuż brzegów zostały maźnięte jaskrawymi jesiennymi kolorami, lecz dni były coraz cieplejsze, bowiem kierujący się na południe konwój Kilthana przeganiał porę roku, zaś pod pochyłymi dziobami barek rześko chlupotała woda. Prąd oraz wiatr sprzyjały im, a zamontowane na bokach łodzi miecze sięgały głęboko, zastępując kile, których brakowało mknącym z zadziwiającą prędkością płaskodennym kadłubom.
Bahzell i Brandark siedzieli w swym zwyczajowym miejscu na przednim pokładzie, ciesząc się ciepłym słońca, a zwinne palce Zakrwawionego Miecza tkały na bałałajce delikatną, tęskną melodię, owijającą się wokół cichego szurania osełki Bahzella. Koniokrad siedział ze skrzyżowanymi nogami, pielęgnując swój miecz, a jego oczy były przymknięte, bowiem Bahzell czuł się niepewnie. Rzeczna część corocznej wyprawy Kilthana do Esgfalas i z powrotem była zazwyczaj najbezpieczniejszym fragmentem, lecz w tym roku było inaczej, bowiem ktoś – lub coś – deptał Kilthanowi po piętach.
Z początku nic na to nie wskazywało. Podróż z Derm do Saramfal, stolicy elfiego królestwa Saramantha, przebiegła bez przeszkód. Nawet Brandark, wciąż żywiący typowe dla nie potrafiącego pływać wątpliwości co do łodzi, uspokoił się. Nauczyli się już dość wiele, by użyczać swej siły przy fałach oraz szotach, a Bahzell był wdzięczny za pogodną odmianę po spotkaniu z Jothanem Tarlnasą.
Pomimo całej udawanej nonszalancji, epizod ten wzbudził w nim niepokój. Myśl że bogowie – jacykolwiek bogowie – interesują się nim, wystarczyła, by wzbudzić w nim zaniepokojenie, lecz idea, że mieli dla niego „polecenia”, była wręcz przerażająca. Musiał minąć cały dzień, zanim pozbył się z ust smaku strachu, lecz w końcu zaczął się cieszyć podróżą – przynajmniej aż do Saramfal.
Wyspiarska stolica elfów otoczona była białymi murami, a na jej skalistym szczycie, niczym korona, wznosiły się wspaniałe wieże. Wiedział, że gapi się na to jak cielę w malowane wrota, kiedy cumowali łodzie w cieniu owych murów, lecz nie mógł nic na to poradzić. Ani też nie chciał. Tak zawsze wyobrażał sobie miasto elfów i aż paliło go, by je obejrzeć, lecz gdy to zrobił, Saramfal okazało się... niepokojące.
Wiedział, że elfy, które widział w Esgfalas, były jedynie półelfami, bowiem piękno rdzennego Saramanthczyka przyćmiewało wygląd półludzi. Saramfal robiło to samo względem Esgfalas, lecz pomimo całego swego splendoru elfiemu miastu brakowało kipiącej witalności prymitywniejszej stolicy Esgan. Było w nim poczucie melancholii, rozlewającej się powolności, jakby mieszkańcy Saramfal nie byli jakoś specjalnie związani ze światem poza swym małym, osobistym królestwem. Albo też, jak powoli zdał sobie sprawę, jakby nie chcieli być związani.
Myśl ta dochodziła do niego stopniowo, gdy obserwował kupców zbyt pięknych, by ich opisać słowami, a odzianych niczym królowie, gdy targowali się z krępym, łysym jak jajko Kilthanem. Krasnolud nie był nieokrzesanym prowincjuszem, lecz wyglądał niczym głaz z rozdwojoną brodą, wrzucony we wspaniałe lecz wyidealizowane malowidło... lub sen. Był zbyt przysadzisty, zbyt rzeczywisty, jakby obrzeża Saramanthy były granicami nie tylko wobec reszty świata, lecz wobec samego czasu. Elfy postanowiły wycofać się za ścianę wspomnień, ignorując sprawy Norfressy, i Bahzell poczuł głęboko w swym wnętrzu chłód, gdy uświadomił sobie, dlaczego.
One pamiętały.
Zbyt wiele z tych wiecznie młodych twarzy pamiętało ciągnące się dekadami Wojny Czarodziejów z Kontovaru, rzeź i pożogę, które ogarnęły cały kontynent. Ich oczy widziały, jak sztandary czarnych czarodziejów, oznaczone złotą różdżką Carnadosy, przepływają nad poszlachtowanymi i porąbanymi ciałami ostatnich obrońców domu Ottovara. Upadek Kontovaru nie był dla nich historią, był ich własnym życiem. To ich ojcowie, matki, bracia i siostry zginęli w bitwie lub zostali zaciągnięci na ołtarze mrocznych bogów. To oni sami znajdowali się na pokładach statków z uchodźcami uciekającymi w ostępy Norfressy, podczas gdy ostatni biali czarodzieje poświęcali życie, starając się okiełznać ogień i powstrzymać zniszczenie. Tutaj, na tym północnym kontynencie, gdzie wszyscy dookoła byli pochłonięci swoim życiem, budując i planując przyszłość, lud ów niósł w sobie wspomnienia, jak jego lud niósł Szał. Były to wspomnienia nie tylko przerażające, lecz również hańbiące, ponieważ nie tylko nie udało im się powstrzymać Upadku, lecz również przetrwali go, podczas gdy tak wiele – i tak wielu – uległo unicestwieniu.
Minęło dwanaście stuleci, odkąd Carnadosczycy zniszczyli dom Ottovara, lecz elfy z Saramanthy były tak zdruzgotane i naznaczone grozą zniszczeń, jakby to stało się wczoraj. Nie śmieli otworzyć się na otaczający ich świat, bali się bowiem, że znów mogą zostać zdruzgotani. Po raz pierwszy Bahzell Bahnakson uświadomił sobie, jak straszną klątwą może być nieśmiertelność.
Niezależnie jednak co wybrali, świat odmówił pozostawienia ich samych sobie, bowiem dzieła elfich rzemieślników oraz artystów osiągały ogromne ceny w innych krainach, a Saramantha miała swoje potrzeby. Wszędzie tam, gdzie owe potrzeby przecinały się, zawsze istnieli kupcy gotowi, by je zaspokoić, zaś z kupcami pojawiła się infrastruktura handlowa, czyli doki, magazyny, tawerny, gospody... i złodzieje.
Gwardia Saramfalska postępowała bezlitośnie z wszystkimi obwiesiami, lecz pozostawiała dzielnicę handlową jej własnym mechanizmom – nie dlatego, że godziła się na bezprawie, lecz z prostego faktu, że dzielnica była dla nich obca – zaś, z biegiem czasu, gildia kupców najęła własnych stróżów porządku i wykształciła swoje prawa. W chwili obecnej dzielnica była miastem w mieście i była zamieszkiwana przez aktywniejszą, gwałtowniejszą i bardziej pożądliwą społeczność niż miasto elfów.
I to właśnie w dzielnicy miał miejsce pierwszy atak.
Bahzell wiedział, że Hartan obwiniał się za to, iż zmniejszył czujność, lecz nie było absolutnie żadnego śladu niebezpieczeństwa, gdy wraz z pierwszym oddziałem swego plutonu eskortował Kilthana do doków rano w dniu przybycia. W jednej chwili ulica była zatłoczona strumieniem handlarzy oraz robotników i targujących się przekupniów oraz dostojnych kupców, w następnej wypełniła się odgłosami brzęczącej stali oraz krzykami.
Bahzell wciąż nie wiedział dokładnie, jak to się stało. Napastnicy jakby wyskoczyli spod bruku. Nie wydając żadnego dźwięku, odrzucili płaszcze oraz kurty i odsłonili błyszczące miecze. Klinga wskoczyła hradani odruchowo do ręki, gdy trójka z nich natarła prosto na niego.
Zatłoczona ulica była kiepskim polem bitwy dla kogoś o jego wymiarach. Zbyt wielu niewinnych przechodniów uciekało, ratując życie, podczas gdy Hartan przekleństwami nawoływał swych zszokowanych ludzi do odpowiedzi. Bahzell potrzebował przestrzeni, by działać. W większym stopniu szczęście niż umiejętności pozwoliły mu przebić pierwszego napastnika zamachem tak niezdarnym, że jego stary fechmistrz pobiłby go do nieprzytomności za zastosowanie go w praktyce. Jednak pchnięcie podziałało, a Bahzell uchylił się przed mieczem drugiego z napastników, a przez trzeciego został draśnięty w zbroję. Wtedy lewą dłonią wyciągnął sztylet.
Szarpnięciem oswobodził swój miecz z ciała pierwszej ofiary, po czym sprowadził go w dół, jednorącz acz śmiercionośnie, i rozszczepił czaszkę. Bitewny topór Hartana zagłębił się ze strasznym, mokrym chrzęstem w piersi trzeciego mężczyzny, a stal zadźwięczała o stal, gdy kolejni napastnicy starli się z resztą oddziału. Bahzell sztyletem sparował ostrze, rąbnął gałką miecza w czaszkę jego właściciela, a gdy ten się zachwiał, wypatroszył go sztyletem. Umierający mężczyzna zatoczył się do tyłu, blokując drogę swemu towarzyszowi na tyle długo, by Bahzell zdołał ściąć mu głowę, a donośny hurgrumski okrzyk bitewny w niemal równym stopniu co nagły początek walki zdołał rozproszyć tłum. Gapie odsuwali się szaleńczo z drogi i w końcu Bahzell miał miejsce, by odpowiednio działać.
Cisnął swym sztyletem w gardło człowieka, który zachodził Hartana od tyłu, po czym chwycił oboma rękoma miecz, zaś reszta oddziału zajęła miejsca po obu jego stronach. Umieścili go na swym czele, formując linię dookoła Kilthana i kotwicząc swe flanki przy ścianie tawerny. Ciała, kończyny i kawałki kończyn wrogów wzlatywały w powietrze, gdy miecz Bahzella godził w jakikolwiek cel, który wszedł mu w zasięg.
Wszystko skończyło się w przeciągu paru minut i to również było dziwne. Ich napastnicy zbyt szybko przyznali się do porażki. Żaden z nich nie był w stanie przebić się obok Bahzella, lecz też nie próbował poważnie pokonać pozostałych. Dwóch członków oddziału zostało zabitych w początkowej fazie ataku, lecz nikt nawet nie zbliżył się do Kilthana i jego sakw z pieniędzmi. Na ulicy pozostało piętnaście ciał, lecz przynajmniej drugie tyle ludzi uciekło, a Bahzell stał, dysząc pośród pobojowiska, nie będąc w stanie tego zrozumieć. Oddział został zaatakowany przewagą liczebną trzy do jednego i z pewnością każdy, kto potrafił zaplanować oraz wprowadzić w życie tak zręczną zasadzkę na ulicy, okazałby większą determinację, by dosięgnąć swego celu!
Tak się jednak nie stało, a jego zdumienie było niczym w porównaniu ze zdumieniem Hartana oraz Rianthusa, gdy dowódcy odnaleźli szkarłatnego skorpiona wytatuowanego na barku każdego ciała. Był to emblemat psich braci i nikt nie był w stanie zrozumieć, dlaczego gildia skrytobójców miałaby atakować Kilthandahknarthasa dihna’ Harkanath. Kilthan miał mrowie rywali, lecz zdecydowanie niewielu prawdziwych wrogów, zaś klan Harkanath szczycił się reputacją odpowiadającego bezlitośnie na ataki na kogokolwiek spośród swego grona, nie mówiąc już o swoim przywódcy. Nikomu nie przychodził do głowy nikt, kto mógłby nienawidzić – lub bać się – Kilthana tak bardzo, by zapłacić gildii tyle, ile musiała zażądać za zabójstwo kogoś takiego jak on. A dlaczego psi bracia, specjalizujący się w skrytobójstwie, zaryzykowali atak na ulicy, zdumiewało ich wszystkich.
Tak się jednak stało, i to nie tylko w Saramfal. Kilthan spierał się w tej kwestii, lecz zjednoczone siły Rianthusa oraz Hartana przekonały go, by opuszczał swą barkę jedynie na określone spotkania, a i wtedy tylko w towarzystwie dwóch pełnych oddziałów ludzi Hartana – wliczając w to Bahzella. Mimo to znów zostali zaatakowani w Trelith, głównym porcie królestwa Morvan, oraz trzeci raz, na szlaku do Malgas, na rzece Feren.
Atak w Trelith był powtórzeniem nieudanej próby z Saramfal, z dwukrotnie większą ilością ludzi. Na szczęście trudniej było ukryć taką liczbę napastników i Hartan dostrzegł ich, zanim Kilthan wpadł w zasadzkę. Rozkazy dowódcy ochroniarzy posłały Bahzella na tyły, do Kilthana, gdzie hradani miał zająć się każdym, kto mógłby się do niego przedostać. Zabójcy nie naciskali jednak. Przerwali wręcz natarcie w momencie, w którym ludzie Hartana uformowali linię wokół Kilthana i Bahzella. Jednakże wszelka nadzieja, że odpuszczą sobie na dobre, została rozwiana w Malgas. Tam uderzył w nich płonący statek. Brandark stracił wtedy brwi, bowiem rzeczna barka, załadowana łatwopalnymi materiałami i rycząca płomieniami, tkwiła przy łodzi Kilthana przez ponad dwie minuty, zanim załoga zdołała ją odepchnąć, a mogłoby się to nie udać, gdyby nie niemała siła dwóch hradani.
Teraz, gdy konwój pokonywał ostatnie kilka staj do Brzegu, Bahzell czuł niezadowolenie z powodu swego planu odejścia, gdy dotrą do portu. Kilthanowi zdecydowanie nie zagrażał żaden atak rozbójników, lecz wydawało się to marnym zadośćuczynieniem, jeśli zamierzają go dostać psi bracia.
– Kormak za twoje myśli – odezwał się tenorowy głos.
– Wątpię, czy są aż tyle warte – wymamrotał Bahzell.
– Powiedzmy, że jestem rozrzutny.
Bahzell uśmiechnął się krzywo, lecz spoważniał i wzruszył ramionami.
– Rozmyślałem po prostu nad moimi – naszymi – planami. Zbliżamy się szybko do Brzegu, a nie jest mi lekko na sercu, gdy myślę o opuszczeniu Kilthana.
– Psi bracia?
–Ano. – Bahzell położył po sobie uszy. – Nie mogę tego zrozumieć, Brandarku. Myśl o wzięciu pieniędzy za zabicie osoby, której się nie zna i która nie zrobiła nic złego ani tobie, ani twoim bliskim. Podobnie jak wyznawanie Sharny przez te szumowiny...! – Koniokrad splunął przez burtę, a Brandark usiadł i ułożył swą bałałajkę na kolanach.
– Czasami myślę, że jesteś w zbyt dużym stopniu barbarzyńcą, by wychodziło ci to na dobre – powiedział. – Gdybyś dorastał w Navahk, rozumiałbyś dokładnie, jak można zabić za garść złota – albo nawet miedzi. Ale ty naprawdę nie rozumiesz, prawda? – Mężczyzna potrząsnął głową w obliczu pustego spojrzenia Bahzella i westchnął. – Nie martw się tym, Bahzellu. To chyba lepiej, że nie rozumiesz... tak długo jak pamiętasz, że inni rozumieją. Zaś w kwestii wyznawania Sharny...
Zakrwawiony Miecz przerwał, wpatrując się przez kilka długich minut w oświetloną słońcem rzekę, po czym wzruszył ramionami.
– Prawdę mówiąc, wątpię, czy wielu z nich naprawdę wyznaje stare demoniczne tchnienie. Z tego co słyszałem, trzeba mieć więcej niż poprzestawiane w głowie, by wplątać się w coś takiego. Och, zapewne psi bracia składają Sharnie deklaracje poparcia – przypuszczam, że nawet skrytobójcy potrzebują jakiegoś patrona, a uosabiane przez Sharnę oszustwo oraz spryt są im wielce bliskie – a także nie ma wątpliwości co do tego, że utrzymują więzi z jego kościołem, lecz wątpię, czy większość z nich podeszłaby do jakiegokolwiek demona!
– Tak? – Bahzell podniósł miecz, by spojrzeć wzdłuż jego krawędzi, a świeżo wypolerowana stal zalśniła, gdy zerknął na swego przyjaciela. – Możliwe, że tak jest, mój chłopcze, lecz jeśli postanowili nazywać kogoś takiego jak Sharna panem i władcą, to ja postanowiłem wypruć im flaki, gdy tylko ich zobaczę.
– Wątpię, czy ktoś będzie się z tobą spierał w tej kwestii – poza, oczywiście, psimi braćmi. Wnoszę jednak, że to owe ataki na Kilthana są powodem, dla którego nie jesteś zbyt pewny, czy powinieneś go opuścić?
Bahzell znów przytaknął i odłożył miecz. Stal zadźwięczała, gdy chował ją do pochwy, po czym włożył osełkę do sakiewki przy pasie.
– Rozumiem – rzekł po chwili Brandark – ale możesz ich zabijać tylko wtedy, gdy go atakują. Inni ludzie Hartana mogą to robić niemal tak dobrze jak ty, a choć mówię to z ogromnym trudem, on i Rianthus są przynajmniej w połowie tak sprytni jak ja, więc nawet mój geniusz nie jest niezastąpiony w kwestii bezpieczeństwa Kilthana.
– Ach, cóż za skromność! – westchnął Bahzell, a Brandark wyszczerzył zęby. – Pomimo tego – Koniokrad ciągnął poważniej – jest w tym sens. Tyle że to są dobre chłopaki, Brandarku, a zostawienie ich w potrzebie... trapi mnie. Będzie mi ich brakowało, a jeśli coś stanie się Kilthanowi, gdy odejdziemy... – poruszył posępnie uszami, a jego oczy znów stały się ponure.
– Wiem. – Brandark przejechał delikatnie palcem wskazującym po strunach bałałajki i zmarszczył brwi. – Czy powiedział coś więcej odnośnie naszych planów?
– Nie, ale słyszałeś tyle, co ja. Sądzę, że będzie mu przykro, widzieć nasze odejście, choć szybciej poderżnąłby sobie gardło, niż się do tego przyznał! Z tego jednak co powiedział, lepiej żebyśmy dwa razy się rozejrzeli, zanim skoczymy. Mamy tutaj miejsce, a jeśli ruszymy dalej samotnie, stracimy je.
– Racja, ale tak by było, gdziekolwiek byśmy się z nim nie rozstali, zaś jeśli mówisz poważnie o udaniu się dalej na zachód...
– Jak mówił ten robak Tarlnasa? – Bahzell obnażył prostokątne, silne zęby. – Nawet zakładając, że taki worek szczyn i pierdów potrafiłby odróżnić bogów mroku od światła, nie chciałbym spotkać żadnego boga, który wybrałby takie coś za posłańca! Och nie, Brandarku! Cieszę się, że nikt nic nie mówił o czarodziejach, ale zanim znów wejdę w drogę jakiemuś bogowi, wolę zaryzykować następne spotkanie z Harnakiem!
– Dlaczego mnie to nie dziwi? – wymamrotał Brandark. Bahzell zmierzył go spojrzeniem, lecz Zakrwawiony Miecz jedynie poruszył delikatnie uszami w zadumie. – Cóż – powiedział w końcu – w takim razie Brzeg to miejsce dla nas. Im dalej na zachód się udamy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że znajdziemy coś, co idzie na wschód, zwłaszcza że nadciąga zima. A więc jeśli wciąż jesteś zdecydowany uciekać przed boską interwencją, a Kilthan zechce nas puścić, przypuszczam, że musimy się zbierać.
– No – warknął Bahzell i spojrzał w bezchmurne niebo z miną, która wróżyła źle każdemu bogu, który mógłby za nim pójść.
 
Rozdział czternasty
– Więc jesteście pewni co do tego?
Bystre, topazowe oczy Kilthana przyjrzały się dwóm stojącym przy nabrzeżu hradani. Miasto Brzeg było ponure oraz zaniedbane i miało kiepską reputację. Królestwo Morvan było jednym z Granicznych Królestw – małych państewek rozmieszczonych wzdłuż granicy Cesarstwa Topora – a prawo w nim znaczyło mniej niż w większości pozostałych. Morvan nie troszczyło się też specjalnie o dobre stosunki z Toporczykami, bowiem jego południową flankę osłaniał Las Sharmi. Nikt nie wchodził do Sharmi dobrowolnie, nawet armie ekspansjonistycznego Cesarstwa Włóczni, w wyniku czego Morvanczycy mieli mniejsze poczucie zależności od toporskiej ochrony.
– Ano, jesteście – westchnął krasnolud i potrząsnął głową. – Będę szczery, pracowaliście lepiej, niż się spodziewałem, a Brzeg nie jest miejscem dla pary samotnych hradani. Zatrzymam was obu przez zimę jako sierżantów, zaś wraz z nadejściem wiosny dostaniecie własne plutony.
– Doceniamy tę ofertę – zazwyczaj rolę ich rzecznika pełnił Brandark, lecz tym razem to Bahzell pokiwał twierdząco głową. – Naprawdę doceniamy. Jednak zważywszy na okoliczności... – wzruszył ramionami, a Kilthan zmarszczył brwi.
– Pamiętasz tego idiotę w Derm, czyż nie? – Jego przekrzywiona głowa domagała się odpowiedzi i Koniokrad znów przytaknął. – Cóż, nie mam do was żalu, lecz wątpię, czy Norfressa jest na tyle duża, żeby uciec przed bogami. Oczywiście zakładając, że lunatyk w fantazyjnej piżamie rozpoznałby wiadomość, nawet gdyby bóg ugryzłby go w dupę!
– Cóż, zamierzam spróbować i zrobię to szybko, nie chcę bowiem, żeby to spadło na ciebie, jeśli nie zdołam przed tym uciec, Kilthanie.
– Hm. Wiesz, w tym coś może być – Kilthan zgodził się z lekkim uśmiechem, po czym potrząsnął głową. – No dobrze. Zdecydowanie się zasłużyliście, tu więc jest wasza zaplata – i zdecydowałem się przyjąć na siebie wasze więzi z gildią. – Cisnął sakiewkę, która brzęknęła zadowalająco, gdy Brandark ją schwycił, a krasnolud uśmiechnął się, widząc ich miny. – Nie rozgłaszajcie tego. Jeden Hirahim wie, że nie potrzebuję reputacji cholernego mięczaka!
– Jakoś wątpię, czy tak się stanie – zapewnił go Brandark.
– Nie powinno – zgodził się Kilthan, wyciągając zza tuniki nie zapieczętowany pergamin i podając go również Brandarkowi. – Lepiej żebyście to też wzięli. Bogowie wiedzą, że będziecie mieli dość kłopotów, gdy nie będę mógł za was poręczyć, lecz to może pomóc. – Brandark nadstawił uszu – brwi już mu odrastały, lecz wciąż były zbyt przerzedzone, by jego miny mogły osiągnąć odpowiednią ekspresję – a Kilthan parsknął. – To list uwierzytelniający. Za cholerę nic nie da, jeśli straż postanowi was przymknąć, i nie spodziewajcie się, by pomógł z miejscowymi handlarzami, lecz powinien dać do myślenia każdemu z gildii, kto szuka wiarygodnych osób. Krzywoprzysiężę w nim na swoją nieśmiertelną duszę, lecz jeśli uwierzą choć w połowę opowiedzianych przeze mnie kłamstw, powinniście dostać pracę u kogoś szanowanego, kto udaje się na wschód – zakładając, że o tej porze roku ktoś będzie tam jechał!
– Dziękujemy ci, Kilthanie – powiedział cicho Bahzell. Wyciągnął rękę, by uścisnąć krasnoludowi dłoń. – Byłeś nam dobrym przyjacielem i nie zapomnimy ci tego. Napisałem również do mego ojca. Jeśli któryś z twoich pośredników trafi kiedykolwiek do Hurgrum, tamtejsze rynki będą dla ciebie otwarte.
– Myślisz, że tego nie wiem, ty przerośnięta kupo skały? – Kilthan stanął na palcach, by walnąć Koniokrada pięścią w pierś. – Myślisz, że dlaczego odsyłałbym was z tym listem? Wypatruj dobrych sposobności, inwestuj ostrożnie, chłopcze, i nigdy o tym nie zapominaj!
– Tak, tak będzie, oczywiście – Bahzell zgodził się z uśmiechem, a Kilthan zamachał do nich oburącz.
– Dobrze, już dobrze! Mam dużo do zrobienia i nie mogę tu stać cały dzień, więc idźcie już!
Odszedł szybko, a dwaj hradani uśmiechnęli się do siebie za jego plecami. Zebrali swoje rzeczy i zaczęli oddalać się od doków, gdy nagle Rianthus i Hartan pojawili się przed nimi. Człowiek prowadził dwa konie, jeden z nich był wspaniałym, średniej wielkości rumakiem, drugi zaś krzepkim zwierzęciem jucznym, a Hartan potrząsnął głową, spoglądając w górę na hradani.
– Na Tomanaka! Byli tyle czasu z nami, a wciąż nie nauczyli się myśleć – parsknął do Rianthusa.
– Ano, cóż, nikt nie powiedział, że są sprytni – zgodził się Rianthus, szczerząc się do Brandarka.
– Czemu to, poza pragnieniem naprawienia waszej niegrzeczności, zawdzięczamy waszą wizytę? – spytał uprzejmie Brandark.
– Cóż, niektórym z chłopaków wydawało się, że musieliście sprzedać swe konie w Derm – powiedział niedbale Rianthus – tak więc paru z nas poszło kupić wam coś na zastępstwo. Nie są może tak dobre jak te, które moglibyście wyzwolić od bandy navakhskich Zakrwawionych Mieczy, lecz znośne, jak sądzę.
– Znośne, co? – Bahzell zmierzył konie pełnym uznania spojrzeniem. – Ano, można je tak nazwać!
– No to weźcie je! – Rianthus wyciągnął wodze, po czym złapał zabierającą je rękę Bahzella. – I uważajcie obydwaj na siebie! Bogowie wiedzą, że nie jesteście najbystrzejszą parą, jaką w życiu widziałem, ale lubimy was.
– Mów za siebie, drągalu – mruknął Hartan, lecz on również uścisnął dłonie przyjaciół. Następnie kapitanowie kiwnęli szorstko głowami i wrócili do swoich spraw, a Bahzell i Brandark ruszyli powoli ku ulicom Brzegu.
* * *
Szybko odkryli, że ostrzeżenia Kilthana były uzasadnione. Nie byli już strażnikami bogatego kupca, a Brzeg kipiał od uprzedzeń. Podobnie jak większość Granicznych Królestw, Morvan było krainą rozmaitych ras, lecz nie zaliczali się do nich hradani, i choć złowroga reputacja ich ludu oznaczała, że nikt nie ważył się ich prowokować, nie byli również nigdzie mile widziani. W lepszych gospodach w tajemniczy sposób brakowało pokojów, wylądowali więc w żałosnej tawernie po złej stronie miasta.
Ich kwatera była wystarczająco paskudna, a w dodatku ta strona Brzegu była gorsza niż reszta, więc konfrontacja twarzą w twarz z kandydatami na miejscowych zbirów była nieunikniona. Wkrótce rozeszły się wieści, że jednak rozsądniej zostawić ich w spokoju, a wystarczyło do tego, by Bahzell złamał jedną czy dwie ręce. Więcej wysiłku w zapewnienie sobie odpowiedniej reputacji musiał włożyć Brandark – jego bałałajka oraz aura dandysa czyniły go zdecydowanie mniej groźnym w oczach obwiesiów – lecz po nocy w trakcie której czterech krzepkich dokerów uciekło przez okno na piętrze, ich kompani postanowili jego również zostawić w spokoju.
Nie mogło to pozyskać im względów straży miejskiej, a nieprzyjemna aura oficjalnego niezadowolenia zwiększała ich problemy. Ogólnie Brzeg nie był miejscem, które mogło im coś dać, lecz opuszczenie go zdecydowanie nie było proste.
Ich zapłata od Kilthana, połączona z tym co pozostało z oszczędności Bahzella, wystarczyły, by utrzymać ich przez jakiś czas, zwłaszcza przy cenach za ich kwaterę, lecz za takie pieniądze nie przetrwaliby zimy. Ani też nie zajechaliby daleko drogą. Na dłuższą metę, jeśli chcieli jeść, potrzebowali pracy, zaś w Brzegu nie było wiele pracy dla hradani, nawet z listem Kilthana. Przynajmniej nie po słusznej stronie prawa, a miejscowy półświatek szybko zrezygnował z prób pozyskania któregoś z nich.
Gdyby pozwalały na to okoliczności, z chęcią wykorzystaliby ów list, by zatrudnić się w innej karawanie, lecz znów dopadła ich jesień. Norfressa wyglądała zimy, zaś zimą nikt dobrowolnie nie wyruszał w drogę, co powiększało potrzebę znalezienia jakiegoś sposobu zarobkowania podczas nadciągających mroźnych miesięcy. Kiedy jednak dni przeszły w tydzień, następnie w dwa, a później trzy, zaś noce stawały się coraz zimniejsze, zaczęło się im wydawać, że nie mają wyboru. Jeśli nie było tu dla nich nic, musieli szybko wyruszyć i zaufać losowi. Poza tym Bahzellowi wróciły sny. Jego wspomnienia z nich były równie fragmentaryczne i zagadkowe jak wcześniej, lecz jeszcze bardziej niepokojące, i Koniokradowi grunt zaczął się palić pod stopami.
* * *
Bezksiężycowa noc była wietrzna i chłodna. Rzadkie chmury, grube jedynie na tyle, by ukryć gwiazdy, naciskały na Brzeg niczym dłoń, wypełniając chłodne cienie ciemniejszą, gęściejszą czernią. Po tej stronie miasta nie było świateł ulicznych, jedynie okazyjnie jakiś prywatny lampion obok kasyna lub burdelu rozjaśniał mrok, a Bahzell pomrukiwał złowrogo do siebie, idąc paskudną uliczką. Znalazł na kilka dni coś w rodzaju pracy, jako bramkarz, lecz teraz robota już się skończyła. Nie wiedział, kim był ten przeklęty przez Krahanę idiota, który próbował wbić mu nóż w plecy, i nikt się już tego nie dowie. Straż rzadko zapuszczała się do Pękniętego Kubła i nikt nie wydawał się mieć ochoty na wzywanie jej, gdy napastnik wylądował na ziemi ze złamanym kręgosłupem, lecz właściciel karczmy, niziołek, uznał, że jest jednak w stanie poradzić sobie bez usług Bahzella. Hradani wracał więc do Brandarka, mając w sakwie jedynie kilka żałosnych srebrników, kiedy...
Zatrzymał się w jednym z licznych cieni, nadstawiając uszu. Zacisnął zęby.
Powoli położył w mroku uszy i usłyszał opryskliwe męskie głosy oraz lżejszy, zasapany głos kobiecy, starający się ukryć swój strach. Ludzie wyłonili się z alejki przed nim, a on uniósł głowę, by przyjrzeć się niskim chmurom.
– Dlaczego ja, niech to cholera? – zapytał. – Dlaczego, w imieniu wszystkich furii Fiendarka, to zawsze muszę być ja?!
Obłoki nie dały odpowiedzi, a on parsknął na ich milczenie. Głosy stały się donośniejsze i rozległ się nagły okrzyk bólu – wydany przez mężczyznę, nie kobietę – po czym męskie głosy zmieniły swą barwę i stały się paskudniejsze i znacznie okrutniejsze. Koniokrad zaklął brzydko. To nawet nie było Navahk, zaś on spędził wystarczająco czasu pośród innych ras ludzi, by wiedzieć, że gwałt był znacznie powszechniejszą zbrodnią u „cywilizowanych” ludów niż u hradani. Jeśli oni nie chcieli tego powstrzymać, z pewnością nie była to jego sprawa – zaś kobieta nie była prawdopodobnie nikim więcej niż tylko jedną z dziwek, która i tak pracowała na tych brudnych ulicach!
Zmagał się z sobą, gdy usłyszał nagły stukot lekkich, szybkich stóp i cięższe kroki dudniące w pościgu. Kolejny krzyk rozdarł noc – tym razem kobiecy – a Bahzell Bahnakson wypluł ostatnią, pełną desperacji klątwę na własną niezmienną głupotę i rzucił się do ataku.
Ktoś podniósł wzrok, wydając z siebie pełen zaskoczenia okrzyk, gdy hradani pojawił się z mroku nocy. Mętne pasma światła wylewały się z rozbitego okna wysoko na jednej ścianie, krzyżując się w zamglonej iluminacji z cieniami zaułka, a Bahzell znów zaklął, gdy zdał sobie sprawę, że napastników jest przynajmniej tuzin. Trzech z nich trzymało pod oknem szamoczącą się kobietę. Hradani usłyszał trzask rozrywanego materiału, sopranowy głos wypluł przekleństwo, a odpowiedział mu chrapliwy śmiech. Bahzell właśnie mijał róg. Nie tracił czasu na słowa.
Najbliższy mężczyzna miał czas na jeden, zduszony okrzyk, gdy wyciągnęła się w jego stronę ogromna ręka. Następnie rąbnął głową w ścianę alejki i osunął się na bruk, podczas gdy jego kompani obrócili się zdumieni. Zalśniły noże, lecz Bahzell miał na sobie zbroję i nie miał zamiaru zabijać, chyba że będzie musiał. Bogowie wiedzieli, że władze chętniej powiesiłyby hradani, niż podziękowały mu za uratowanie jakiejś dziwki o problematycznej wartości, powiedział sobie cierpko, i wbił pięść w najbliższą twarz.
Jego ofiara poleciała do tyłu, zabierając ze sobą dwóch kamratów, a ktoś inny rzucił się na niego. Być może zamierzał jedynie przemknąć obok hradani i uciec, albo też startując, nie zdawał sobie sprawy, jak wielki jest Bahzell, lecz zatrzymał się z poślizgiem, gdy uświadomił sobie nagle, że jest sam, i zbyt późno starał się zmienić zdanie. Bahzell chwycił go za prawy nadgarstek i wykręcił go. Nóż brzęknął o bruk, a mężczyzna wrzasnął – najpierw z bólu, później z paniki – gdy został podniesiony z ziemi za nadgarstek. Opancerzony łokieć wbił mu się mocno od dołu w szczękę, ze słyszalnym trzaskiem łamiąc kość, i krzyk został ucięty niczym ciosem topora. Bahzell upuścił ciało i sięgnął w stronę następnego z napastników.
Nóż rozciął grzbiet dłoni Koniokrada, lecz rana była płytka i hradani zaryczał, gdy jego druga pięść opadła niczym ciężki młot na czubek głowy nożownika. Kolejne ciało osunęło się na chodnik, a po drugiej stronie tłumu wypowiadane basowym głosem przekleństwo przeszło w falsetowy wrzask. Bahzell nie miał czasu, by zastanawiać się dlaczego, bowiem nóż zazgrzytał od tyłu o jego zbroję. Cienkie jak w sztylecie ostrze było na tyle wąskie, by odnaleźć szczelinę pomiędzy płytkami, lecz znieruchomiało zaledwie na sekundę, on zaś sięgnął do tyłu, chwycił za ubranie napastnika i pociągnął. Atakujący krzyknął, lecąc do przodu, a potem uderzył karkiem o bruk i osunął się z całkowitą, charakterystyczną dla trupa bezwładnością, zaś Bahzell przeszedł nad ciałem. Kolejny nóż wystrzelił w jego stronę.
Hradani złapał dwóch kolejnych mężczyzn za przody tunik, zderzył ich ze sobą czołami i cisnął na bok. Obok niego próbowała przemknąć jakaś sylwetka. Zamach stopą sprowadził niedoszłego uciekiniera na ziemię, a brutalne kopnięcie rzuciło go o ścianę i spowodowało, że zwinął się w łkający kłębek, osłaniający połamane żebra. Trzech jego towarzyszy rzuciło się na hradani, wymachując desperacko nabijanymi gwoździami pałkami, a Bahzell zaryczał z furią. Chwycił jednego z nich, podniósł go i wykorzystał, by powalić pozostałych dwóch na ziemię, a potem cisnął nim o ścianę alejki. Z tłumu przed nim rozległ się kolejny wrzask i strumień przekleństw, a cały zaułek został zalany szaleńczym harmidrem krzyków, głuchych uderzeń oraz jęków bólu.
Wrogowie Bahzella przewyższali go liczebnie, lecz było zbyt ciasno, aby mogli go otoczyć. Byli w stanie nacierać na niego jedynie dwójkami lub trójkami, i choć mieli noże, on był potężniejszy niż dowolnych dwóch z nich razem wziętych, opancerzony od góry do dołu i wypełniony dziką radością walki. Nie był to Szał, lecz czysta radość, że może odpłacić za wszystkie afronty i obrazy, których on i Brandark doświadczyli w Brzegu, i nagle zaczął ryczeć ze śmiechu, przedzierając się przez nich.
Ostatnich kilku osiłków usłyszało ten dudniący śmiech, gdy ich towarzysze uciekali przed ogromnym tytanem, i odwróciło się jak jeden mąż. Porzucili swe plany nocnej rozrywki i popędzili co sił w nogach, modląc się, by alejka nie była ślepa... i żeby zdołali dotrzeć do jej końca, zanim on nie dotrze do nich.
Bahzell usłyszał, jak się oddalają i otworzył lewą dłoń. Mężczyzna, którego grzmocił krwawiącą prawą pięścią, padł bezwładnie na ziemię, on zaś rozejrzał się szybko za dziwką.
Nie, poprawił się, nie dziwką. Kobieta stojąca plecami do brudnej ściany alejki była na to zbyt prosto ubrana. Dziwka pokazywałaby więcej ciała, nawet w tak zimną noc jak ta. Poza tym kobieta nie miała na sobie żadnych tanich błyskotek prostytutek. Słyszał jej pełen obawy oddech i widział błysk powiększonych oczu. Kobieta trzymała w dłoni krótki sztylet, w sposób sugerujący, że wie, który koniec jest ostry. Co więcej, na ostrzu tym znajdowała się krew, a u jej stóp leżało dwóch martwych mężczyzn.
Jego pierś poruszała się ciężko, a uszy zadrgały ze zdumienia, gdy się jej przyjrzał. Jej ubranie było proste, ponure. A ciężka spódnica paskudnie rozdarta pod tanim płaszczem, lecz wszystko było rażąco czyste. Była niska, nawet jak na człowieka, i młoda, lecz czuć było w niej napiętą gotowość. Wyglądała jak chłopka, lecz nie miała postawy chłopki, nie była również ani na wpół zagłodzoną uliczną przybłędą, ani dobrze ułożoną damą.
Zmarszczył brwi, starając się zdecydować, kim tak właściwie była, ona zaś z wymuszonym uśmiechem opuściła sztylet i skinęła do niego głową.
– Dziękuję ci, przyjacielu – powiedziała w akcentowanym toporskim. – Lillinara wie, że nie spodziewałam się, iż ktoś przybiegnie w takie miejsce – na dodatek hradani! – lecz... wielkie dzięki.
– Ano, cóż, nie mogłem tak po prostu przejść obok – powiedział niepewnie w tym samym języku.
– Większość osób tutaj mogłaby i zrobiłaby to. – Rzuciła w jego stronę kolejny uśmiech i schyliła się, by wytrzeć sztylet o płaszcz. Następnie ostrze zniknęło gdzieś w fałdach jej ubrania, a ona pociągnęła za rozdartą spódnicę w czczej próbie rozprostowania jej.
– Nazywam się Zarantha – powiedziała, dając sobie spokój z poprawianiem ubioru. Akcent dawał jej toporskiemu dziwną, melodyjną intonację. Wyciągnęła do niego rękę.
– Bahzell – wymamrotał, zdezorientowany jej postawą, i podniósł brew, czując, że jego przedramię jest chwytane silnym, wojowniczym uściskiem. – Bahzell Bahnakson, z Koniokradów.
– Z Koniokradów? – tym razem to Zarantha uniosła brew. – Jesteś z dala od domu, Bahzellu Bahnaksonie.
– A owszem – zgodził się Bahzell, a jego usta wykrzywiły się w lekko drwiącym rozbawieniu. – Podobnie, jak mniemam, ty, sądząc z twojego akcentu.
– To prawda. Jestem z Sherhan, w pobliżu Alfromy w Południowym Wealdzie.
– Jesteś Włócznikiem? Czy raczej powinienem powiedzieć, Włóczniczką? – Bahzell spytał we włóczniczym, a ona roześmiała się głośno.
– Włócznikami nazywają nas wszystkich, mężczyzn, kobiety i dzieci – odparła w tym samym języku. – A cóż hradani Koniokrad wie o nas? Jesteś... skądś w pobliżu ziem Sothoii?
– Cóż, jeśli o to chodzi, to sądzimy, że Sothoii są skądś w pobliżu ziem Koniokradów – rzekł, a ona znów się zaśmiała.
– Niech będzie! Ale co, jeśli wybaczysz mi to pytanie, robisz w Brzegu? Nie to, żeby mi to nie pasowało.
– Tylko przejeżdżam. A ty?
– Próbuję dostać się do domu.
– Do domu? – Bahzell spojrzał na nią i coś w sposobie, w jaki powiedziała „dostać się do domu”, skłoniło go, by życzyć jej uprzejmie dobrej nocy oraz zniknąć. Hałas jaki spowodowali, mógł na nich ściągnąć straż, nawet w tej części miasta, a nawet jeśli nie, problemy Zaranthy nie były jego problemami. Coś powstrzymało go jednak i przekrzywił głowę, marszcząc brwi. – Cóż więc powstrzymuje cię przed dostaniem się tam?
– Jedna rzecz za drugą – powiedziała cierpko. – Mojej rodzinie dość dobrze się powodzi – jesteśmy w ten czy inny sposób powiązani z Shâloanami – i mój ojciec wysłał mnie do szkoły w Cesarstwie Topora. Kiedy jednak ruszyłam z powrotem do domu...
Przerwała, gdy jeden ze zbirów jęknął i podniósł się na rękach. Zachwiał się, po czym zdołał podnieść na kolana, a Bahzell nawet się nad tym nie zastanawiając, opuścił pięść na czubek jego głowy. Mężczyzna stęknął i opadł z powrotem na bruk, a hradani skinął uprzejmie głową Zarancie.
– Mówiłaś, że jesteś powiązana z Shâloanami? – Potwierdziła skinieniem, a on zmarszczył brwi. – A kim mogą być owi Shâloanie?
– Co?! – Zarantha zamrugała, po czym znów się roześmiała. Był to miły śmiech, pomyślał Bahzell. – Racja, nie możesz wiedzieć. Cóż, wielki książę Shâloan jest strażnikiem Południowego Wealdu.
– Ach. – Przyjrzał się znów jej prostemu, taniemu ubraniu i odchrząknął. – A czy książę wie, że masz kłopoty?
– Nie mówiłam, że to bliskie powiązania – powiedziała z lekką ironią. – Aczkolwiek moja rodzina jest lepiej sytuowana, niż mogłyby sugerować pozory. Wracałam do domu, kiedy moich zbrojnych rozłożyła tu w Brzegu gorączka. – Jej twarz napięła się, a głos przycichł. – Dwóch z nich umarło – powiedziała delikatniej – a biedny Tothas był zbyt chory, by bronić nawet siebie, gdy moja służka i ja byłyśmy rabowane. Ledwo miałyśmy tyle, by zapłacić za dach nad głową, gdy go pielęgnowałyśmy.
Bahzell znów powoli przytaknął, mając zamiar jej uwierzyć, pomimo całej absurdalności tego, co twierdziła. Poczuł również dla niej pewną sympatię i od razu się za to zganił. Ostatnią rzeczą jakiej potrzebowali on i Brandark, była znajomość z ubogą szlachcianką. Zwłaszcza cudzoziemską.
– Cóż, cieszę się, że mogłem się przysłużyć, pani Zarantho – powiedział – lecz czeka na mnie przyjaciel i lepiej już pójdę, więc...
– Zaczekaj! – Znów wyciągnęła rękę, a złe przeczucia Bahzella nasiliły się. – Czy nie pomógłbyś nam? Tothas wciąż jest słaby, a jestem pewna, że gdybyś ty – i twój przyjaciel, jeśli zechce – że gdybyście pomogli nam dostać się do domu, mój ojciec wynagrodziłby was za to!
Bahzell zacisnął zęby i przeklął się, że nie uciekł w odpowiednim czasie.
– Nie wątpię, że tak by zrobił – zaczął – lecz sądzę, że są lepsi niż my, by pomóc wam dostać się do domu. Po prostu nie byłby zbyt szczęśliwy, widząc, że ciągniesz ze sobą dwóch hradani i...
Kolejny zbir podniósł głowę, rozejrzał się dookoła i zaczął się czołgać w dół alejki, a Bahzell sięgnął w dół i złapał go za płaszcz. Szarpnięciem poderwał pechowca do góry i uderzył jego głową o ścianę – mocniej niż było to konieczne – po czym pozwolił, by znów się osunął.
– Jak mówiłem... – znów zaczął, kiedy za nim rozległ się donośny głos.
– Hej, tam! – powiedział ktoś ostro. – Co tu się dzieje?
Bahzell zamknął usta i odwrócił się powoli. Nie miał miecza – brzeska straż patrzyła na nie krzywo – lecz pilnował, by trzymać również ręce z dala od rękojeści sztyletu.
Chyba lepiej, że tak zrobił, bowiem dziesięciu strażników stało u wylotu zaułka z pochodniami, wpatrując się w pobojowisko. Dowodzący nimi sierżant zdjął stalowy hełm i wsunął go pod lewe ramię, drapiąc się w głowę, zaś za nim zazgrzytała stal, gdy ktoś poluzował miecz w pochwie.
– No i? – sierżant powiedział po chwili, wpatrując się w Bahzella, a hradani otworzył usta, lecz Zarantha wyszła przed niego, zanim zdążył się odezwać.
– Ja – rzekła, a Bahzell aż zamrugał na jej nagle dostojny ton – jestem pani Zarantha Hűrâka, z klanu Hűrâka, z rodu Shâloan z Południowego Wealdu.
– Tak? – Sierżant zakołysał się na piętach, z uśmiechem, lecz uśmiech ten zniknął, gdy stanęła przed nim. Powinna wyglądać śmiesznie w swym tanim, szarym ubraniu, podartym i zaplamionym brudem alejki, lecz tak nie było. Bahzell widział jedynie jej plecy, lecz jej głowa była niebezpiecznie przekrzywiona, a sierżant chrząknął.
– Ja, uch, widzę... moja pani – powiedział w końcu. – Ach, nie przypuszczam, żebyś mogła wyjaśnić, co tu się stało?
– Z pewnością, sierżancie – odparła z tą samą godnością. – Byłam w drodze do swego miejsca zakwaterowania, gdy zostałam napadnięta przez te... osoby. – Pełnym niesmaku machnięciem wskazała na ciała u stóp Bahzella. – Bez wątpienia zamierzali mnie ograbić lub zrobić coś gorszego, i zrobiliby to, gdyby nie ten dżentelmen. – Zdecydowanie wdzięczniejszym machnięciem wskazała na Bahzella, a sierżant znów zamrugał.
– On ci pomógł?
– Jak najbardziej, i to skutecznie.
– Widzę. – Sierżant przyklęknął, by przewrócić jedno z ciał na plecy i podniósł jeszcze wyżej brwi. Skinął na kaprala, by podszedł do niego, ten zaś gwizdnął przez zęby.
– To Shainhard, pewne jak Phrobus, sierżancie – mrugnął, a sierżant przytaknął i wstał.
– Cóż... moja pani – rzekł powoli. – Cieszę się, że to zrobił, lecz obawiam się, że będę go musiał zabrać za zakłócanie spokoju.
– Zakłócanie spokoju? – Jeden czy dwóch strażników wzdrygnęło się na nutę złości w głębokim głosie Bahzella. – Podejrzewam, że sądzicie, iż powinienem po prostu przejść obok i pozwolić im zrobić to, co chcieli?
– Tego nie powiedziałem – odparł ostro sierżant – nie była to jednak twoja pierwsza bijatyka, nie mówiąc o twoim przyjacielu. Nie mówię, że to była wasza wina – dodał, gdy Bahzell zesztywniał – ale i tak masz kłopoty. Najlepiej będzie zamknąć cię bezpiecznie w celi, zanim zdecydujemy, co się stało.
– A jeśli nie pójdę? – Bahzell spytał niebezpiecznie cichym głosem, lecz sierżant wytrzymał jego spojrzenie bez drgnięcia.
– Nie sądzę, żeby było to roztropne z twojej strony – rzekł beznamiętnie. – Jesteś obcym w mieście, a także – bez urazy – jesteś hradani bez środków utrzymania. Jeśli dodać do tego, dla kogo pracuje ta banda... – wskazał na ciała – ... cóż, pojawią się pytania, czy ci się to podoba, czy nie.
– Pytania? – Bahzell spytał niebezpiecznie, lecz Zarantha podniosła dłoń, a gest ten był tak groźny, że przerwał w połowie oddechu.
– Wybacz, sierżancie, ale jesteś w błędzie – powiedziała rzeczowo.
– Słucham? – spytał strażnik.
– Powiedziałam, że jesteś w błędzie – powtórzyła jeszcze bardziej rzeczowo. – Powiedziałeś, że ten mężczyzna nie ma środków utrzymania.
– Cóż, przecież nie ma!
– Owszem, ma. Tak naprawdę został zatrudniony przez klan Hűrâka jako mój osobisty zbrojny i wykonywał swe obowiązki. Z pewnością nie kwestionujesz mojego prawa do ochrony?
Sierżant zaczął cmokać ustami, po czym spojrzał na Bahzella. Jedynym, co Koniokrad mógł w tej sytuacji zrobić, było trzymać usta zamknięte na kłódkę. Hradani wiedział, w jak wielkich kłopotach się znajduje, lecz gdy spojrzał na czubek głowy Zaranthy, nagle zaczął się zastanawiać, czy cela w Brzegu nie byłaby dobrym miejscem na spędzenie nocy.
– Twoim... zbrojnym – sierżant powtórzył nareszcie. – Rozumiem. A cóż ty i twój zbrojny robicie w Brzegu, moja pani?
– Zostałam zmuszona zatrzymać się tutaj, gdy jeden z moich służących zachorował – powiedziała chłodno Zarantha. – Teraz, gdy doszedł do siebie, zamierzam wrócić do swego domu w Południowym Wealdzie. Mogę spytać, jaki masz w tym interes, by tak mnie wypytywać, sierżancie?
– Cóż, jeśli pytasz, moja pani, odpowiem ci – rzekł strażnik z pewną dozą satysfakcji. – To nie są zwyczajne uliczne szumowiny. Ten tutaj... – wskazał na mężczyznę, którego oglądał wraz z kapralem – ... nazywa się Shainhard i jest starszym porucznikiem niejakiego Molosa ni’Tartha. Może to nie mój interes, lecz ni’Tarth jest paskudnym gościem. Wiemy, że prowadzi większość pijackich chlewów na południowym brzegu i oferuje ochronę w dokach, poza tym sądzimy, że ma konszachty z psimi braćmi. Rzecz jednak w tym, pani Zarantho – tym razem pozwolił sobie na użycie tego tytułu z drobną ironią – że Shainhard jest ważnym czynnikiem w operacjach ni’Tartha, a w tej chwili nie wygląda zbyt dobrze. Tak naprawdę to nie sądzę, żeby wciąż oddychał.
Bahzell poczuł, jak powoli skręca mu się żołądek, a uśmiech jaki rzucił mu sierżant, był połączeniem satysfakcji oraz sympatii.
– Chodzi teraz o to, moja pani, że ni’Tarth nie przyjmie tego dobrze. Tak naprawdę to zapewne spróbuje podciąć twojemu nowemu zbrojnemu gardło lub poprosi swych psich przyjaciół, by zrobili to za niego. Przy tym nie będzie również zbyt zadowolony z twojego w tym udziału.
– Rozumiem.
– Bahzell poczuł niechciany podziw dla spokoju Zaranthy, pomimo że widział, co się święci. Jej głos nawet nie zadrżał na wzmiankę o psich braciach i kobieta wzruszyła ramionami. – Przypuszczam, że będzie lepiej nie robić nic głupiego, prawda?
– Prawda, moja pani. – Sierżant znów skinął na swego kaprala. – Idź na posterunek przy ulicy Igłowej i sprowadź więcej ludzi oraz wóz, by uprzątnąć te śmieci – powiedział.
– Tak jest! – Kapral odbiegł, dudniąc butami po nierównym bruku, a sierżant znów spojrzał na Zaranthę.
– Teraz, jak to wszystko widzę, moja pani, naprawdę powinienem zabrać twojego zbrojnego – i może również ciebie. To była jednak pracowita noc, a ja mam dużo na głowie. Jeśli zdarzyłoby się, że wy dwoje odeszlibyście, zanim wróci kapral Rahlath, prawdopodobnie byłbym zbyt zajęty, by to zauważyć. A jeśli odeszlibyście bardzo szybko, to ni’Tarth może nie wiedzieć, gdzie powinien was szukać, jeśli wiesz, co mam na myśli?
– Wiem, sierżancie. – Zarantha spojrzała przez ramię na Bahzella. – Sądzę, że mówiłeś, iż idziesz do swego przyjaciela? – zasugerowała.
– Tak, ale...
– W takim razie, przypuszczam, że powinniśmy iść – przerwała mu, a jego usta zamknęły się z trzaskiem. Ziemia wydawała usuwać mu się spod stóp i choć starał się jak mógł, nie był w stanie sprawić, by stały prosto. – Tak, sądzę, że powinniśmy już iść – powiedziała stanowczo, a on przytaknął.
Nic innego nie mógł zrobić.
 
Rozdział piętnasty
Bahzell prowadził swą nową pracodawczynię w ponurej ciszy przez opuszczone ulice. Znów to zrobił. Wsadził nos w coś, co nie było jego sprawą, ponieważ nie mógł po prostu przejść obok, i się wpakował!
Pomimo całej odrazy, jaką czuł wobec siebie, nie widział drogi ucieczki. Był coś winien Zarancie za to, że wyciągnęła go z więzienia – bez wątpienia ten ni’Tarth nie miałby trudności z dostaniem go tam. Z tego samego powodu musi opuścić Brzeg. Oczywiście wszystko wyglądałoby inaczej, gdyby nie próbował pomóc Zarancie, lecz naprawdę nie mógł jej za to winić. Wiedział, co robi, a i tak to zrobił, co jedynie powiększało jego złość na samego siebie. Mógł teraz jedynie liczyć na to, że jej rodzina naprawdę będzie w stanie zapłacić co nieco za doprowadzenie jej do domu... co nie wydawało się prawdopodobne. Niezależnie od tego, co by twierdziła, nawet hradani wiedział, że nie spotyka się szlachcianek ubranych jak chłopka – na dodatek biedna chłopka – kręcących się w środku nocy po mordowniach i zaułkach takiego miasta jak Brzeg!
Wywarczał przekleństwo i ruszył dalej. Przynajmniej, jak mówił sobie posępnie, dawało mu to jakieś miejsce, do którego może się udać, zamiast czekać aż skończą mu się pieniądze. Zdecydowanie jednak nie chciał wyobrażać sobie reakcji Brandarka.
W końcu dotarli do tawerny, w której mieszkał wraz z Brandarkiem. Przybrudzona gospodyni podniosła wzrok znad baru, gdy wprowadzał Zaranthę do środka. Paciorkowate oczy właścicielki zalśniły w wiedźmowatej pajęczynie zmarszczek, gdy gospodyni ujrzała młodą kobietę u boku hradani, lecz przybrała na twarz coś, co jak sobie naiwnie wyobrażała, było cierpkim wyrazem dezaprobaty, i kiwnęła na Bahzella kościstym palcem.
– Hej, ty tam! To jest przyzwuite mijsce. Nie pozwolę, cobyś sprowadzał bogowie widzą jakie syfy czy zarazy do moich łóżek!
Lisie uszy Koniokrada położyły się płasko na głowie, a karczmarka zbladła, gdy hradani zmierzył ją wzrokiem. Naprawdę nie wiedział, co bardziej go rozwścieczyło – obraza wobec Zaranthy, myśl, że mógłby prowadzać się z dziwką, czy lubieżny, porozumiewawczy ton jej głosu – lecz każda z tych rzeczy wystarczyłaby mu tego wieczora.
Cisza zawisła na długą, kruchą chwilę, zanim uspokoił swą furię i uśmiechnął się lekko.
– Coś mówiłaś? – zagrzmiał.
Jędza przełknęła nerwowo ślinę, lecz wyprostowała się, a w jej oczach błysnęła buntownicza złośliwość, powiększona jeszcze bardziej przez wstyd za własny strach, gdy uświadomiła sobie, że jej nie zaatakuje.
– Nie czeba przybirać wobec mnie takiego tonu, o wilki i wszychpotynżny panie! To ja jestem guspodynią tego domu, a ty bydziesz przestrzegał moich zasad, albo una wyjdzie! – Prychnęła z rosnącą pewnością siebie, wiedziała bowiem, jak długo i ciężko hradani szukali, zanim znaleźli u niej kwaterę. – Może w innym mijscu przyjmom cie milej, ale jeśli chcysz tom pinde wziuńć do mojego domu, płacisz dwa srebrniaki wincej, mój chłopcze!
– A co – spytała Zarantha, z nutą rozbawienia w głosie – sprawia, iż zakładasz, że właśnie to on ma na myśli?
– Hu! Cudzozimka, co? – zakrakała karczmarka. – Cóż, paniusiu, a co ty myślisz? Hańba to rozkładać nogi dla takich jak un, co to nawet ludźmi nie sum!
Bahzell znów położył uszy po sobie, a paskudny uśmiech jędzy zniknął, gdy podszedł bez słowa w jej stronę. Koniokrad już dość przeżył tej nocy, lecz przypomniał sobie stanowczo, że jego gospodyni jest kobietą – wstrętną i budzącą odrazę, lecz kobietą – tak więc zamiast do jej pomarszczonej szyi sięgnął do studwudziestolitrowej beczki na piwo. Była w połowie pełna i piwo zachlupotało głośno, gdy wyciągnął ją z uchwytów.
– Wydaję mi się – powiedział cicho, trzymając baryłkę na wyprostowanych rękach, dokładnie nad jej głową – że jesteś tej damie winna przeprosiny.
Gospodyni podniosła wzrok i zbladła. Beczka wisiała nad nią bez ruchu, nawet nie drgnąwszy, a jej oczy pomknęły z powrotem do beznamiętnej twarzy hradani, później zaś na Zaranthę.
– P-p-rawdę mówionc, nie chciałam obrazić i-i pokornie błagam o wybaczenie – wytrajkotała, a Bahzell pozwolił sobie na kolejny słaby uśmiech.
– Dobrze – powiedział tym samym, cichym głosem. Zwinnie umieścił beczkę z powrotem w uchwytach i wskazał Zarancie drogę do schodów. Kobieta pochyliła w pełnym gracji ukłonie głowę w kierunku gospodyni i pomknęła w górę w swej podartej, skromnej sukni, a Bahzell rzucił jędzy ostatnie, mrożące krew w żyłach spojrzenie, poklepał lekko baryłkę i podążył za nią.
Brandark tulił butelkę, siedząc przed małym ogienkiem w zadymionym kominku, kiedy Bahzell i Zarantha weszli do pokoju. Hradani spojrzał na uchylające się drzwi i otworzył szeroko oczy, gdy ujrzał Zaranthę. Otrząsnął się jednak szybko, podniósł z fotela, strzepnął koronkowe rękawy i wykonał przed nią dworny ukłon.
– Mógłbyś się uspokoić? – warknął Bahzell. Od strony Zaranthy dobiegło coś, co przypominało chichot, a Brandark zakołysał się z błyskiem w oku. Bahzell ujrzał to i znów warknął, lecz Brandark jedynie nadstawił uszu, pytając grzecznie – Kimże jest twoja urocza towarzyszka?
– Ja ci dam towarzyszkę za pół miedzianego kormaka! – Bahzell zagrzmiał napiętym tonem.
– Hej, Bahzellu! – W oczach Brandarka zatańczyło złośliwe rozbawienie, gdy połączył zaschniętą krew na prawej ręce Bahzella z ogólnym nieładem w ubraniu Zaranthy, i Zakrwawiony Miecz potrząsnął głową. – Przepraszam za mojego przyjaciela – powiedział gładkim tonem do Zaranthy. – To jego dłoń, jak sądzę. Z jakiegoś powodu jego umysł nigdy nie pracuje zbyt dobrze, gdy Bahzell ma krew na rękach. Z jakiejś przyczyny wydaje się to również wzbudzać w nim sporą irytację.
– Posłuchaj, ty cherlawa, niewyrośnięta, piskliwa parodio hradani, z którą użeram się...!
– Hej, hej! Nie w towarzystwie. – Brandark uśmiechnął się olśniewająco. – Możesz mnie poobrażać później – dodał łagodząco.
Bahzell wydał z siebie odgłos będący czymś pomiędzy warknięciem, westchnieniem, a jękiem, a Brandark roześmiał się. Z oburzeniem nadstawił uszu w kierunku Koniokrada, a Bahzell, wbrew sobie, uśmiechnął się leciutko.
– Tak lepiej! A teraz czy mógłbyś nas przedstawić?
– Brandark Brandarkson z Navahk, a to... – Bahzell zmarszczył brwi i spojrzał na Zaranthę. – Jak się nazwałaś?
– Nazywam się Zarantha – rzekła, uśmiechając się do Brandarka, a uszy Zakrwawionego Miecza wychwyciły jej akcent. – Pani Zarantha Hűrâka, z klanu Hűrâka.
– Wiesz – mruknął Brandark – sądzę, że naprawdę możesz nią być.
– Cóż, dziękuję ci, panie – powiedziała z większym uśmiechem, po czym dygnęła w sposób, którego nigdy nie nauczyłaby się w zaułkach Brzegu.
– Ufam, iż mi wybaczysz – ciągnął – lecz jest dla mnie zagadką, co szlachetnie urodzona Włóczniczka robi w Brzegu, i w czym możemy jej służyć?
– Nie powiedziałeś mi, że twój przyjaciel jest taki czarujący – mruknęła Zarantha do Bahzella, a Koniokrad parsknął.
– Ano, nieprawdaż?
– Oczywiście, że tak. – Brandark wziął drugie chybotliwe krzesło od równie niestabilnego stołu i podstawił je gościowi. Kobieta usiadła z dostojeństwem, a Zakrwawiony Miecz spojrzał wyczekująco na swego przyjaciela. – Ze stanu twojej dłoni zakładam, że wróciłeś do starych zwyczajów. Czy byłbyś łaskaw opowiedzieć mi dokładnie, w co tym razem nas wpakowałeś?
* * *
Brandark przyjął wyjaśnienia lepiej, niż Bahzell się obawiał, choć Koniokrad nie był zbyt pewien, czy jego wybuchy śmiechu przy opisie walki w zaułku były naprawdę pożądane. Spoważniał – trochę – słysząc ostrzeżenie sierżanta o ni’Tarcie, lecz jedynie wzruszył ramionami na wiadomość, że on i Bahzell skierują się teraz do Cesarstwa Włóczni.
– Cóż, mówiłeś, że chcesz udać się na wschód – wymamrotał – i rzeczywiście masz powód, by przyspieszyć podróż, nieprawdaż? – Bahzell prychnął, a Zakrwawiony Miecz zachichotał. – Tak właśnie jest. Tak naprawdę, to wydaję mi się, że czuję nadchodzącą inspirację.
– Och nie, nie rób tego! – rzekł pospiesznie Bahzell.
– Och, ależ zrobię! – Oczy Brandarka błysnęły w jego kierunku. – Sądzę, że nazwę to... Poemat o krwaworękim Bahzellu. Jak to brzmi?
– Brzmi jak odpowiedni powód do morderstwa!
– Nonsens! Przecież uczynię cię sławnym, Bahzellu! Gdziekolwiek nie pójdziesz, wszyscy będą wiedzieć o twoich bohaterskich czynach i ogromnej szlachetności!
– Lepiej porzuć ten pomysł, dopóki wciąż masz dwie ręce, żeby pisać – warknął Bahzell, lecz wargi mu zadrżały, a Zarantha znów zachichotała. Koniokrad nagle spoważniał. – Ano, masz słuszność, Brandarku, że znów wylądowaliśmy po szyję w kłopotach, i to ja nas w nie wpakowałem.
– Hej, nie bierz tego tak do siebie. To również moja wina. W końcu wiem, w co się pakujesz, gdy nie ma obok mnie, żeby cię powstrzymać.
– Czy mógłbyś być poważny? – zażądał Bahzell, lecz Brandark jedynie roześmiał się. Koniokrad odwrócił się od niego i zmierzył Zaranthę spojrzeniem. – Sądzę, że wiesz, iż wprowadziłaś mnie w pułapkę – powiedział jej – i zamierzam dowiedzieć się o tobie trochę więcej, zanim wyruszymy do Południowego Wealdu.
– Nie ma dużo do opowiadania – wzruszyła ramionami. – Moim ojciec jest Caswal z Hűrâka. Hűrâka są dosyć znani, przynajmniej lokalnie, choć z pewnością nie jest to największy ród Shâloan, i chcieli, abym została odpowiednio wykształcona.
– Włóczniowy szlachcic posyła swą córkę do Toporczyków na nauki? – spytał Brandark z wyraźnym naciskiem, a Zarantha uśmiechnęła się do niego lekko.
– Widzę, że wiesz trochę o Włócznikach, lordzie Brandarku.
– Po prostu Brandarku, bowiem wygląda na to, że teraz dla ciebie pracujemy – powiedział Zakrwawiony Miecz, lecz wciąż wpatrywał się w nią bacznie, a ona jedynie wzruszyła ramionami.
– Jak mówię, Hűrâka nie jest największym rodem Shâloan, a ojciec zawsze miał... szczególne poglądy, zaś nie miał synów. Moja matka nie żyje, a on ożenił się ponownie przed dwoma laty, więc może się to zmienić, lecz na razie wciąż jestem jego najstarszym dzieckiem i spadkobierczynią. Oczywiście to mój mąż odziedziczy tytuł oraz ziemię, nie ja, lecz mimo to...
Znów wzruszyła ramionami, a Brandark przytaknął, choć w jego oczach błysnęła niezaspokojona ciekawość.
– Zaś co do kwestii wysyłania mnie do Toporczyków – ciągnęła żywiej. – Pytam, dlaczego nie? Między cesarstwami zawsze istniało napięcie, lecz jestem jedynie córką. Nawet najbardziej patriotyczni Włócznicy muszą przyznać, że toporskie szkoły są lepsze i... – w jej głosie pojawiła się nuta cierpkości – ... nikt nie zwraca większej uwagi, gdzie jest edukowana czyjaś córka.
Zamilkła, po czym potrząsnęła lekko głową.
– W każdym razie wysłał mnie do Toporzyska bez rozgłosu, zapewniam was. Podobnie jak was zapewniam, że naprawdę wynagrodzi wam wszelkie wydatki, jakie możecie ponieść oraz nagrodzi za pomoc w dostarczeniu mnie do domu.
Bahzell odniósł lekkie wrażenie, że równie wiele zostało niewypowiedziane co wypowiedziane, lecz zerknął na Brandarka, z Zakrwawiony Miecz wzruszył ramionami. Wydawał się wierzyć Zarancie na słowo, lecz ciężko było mieć pewność. Sam Bahzell był skłonny wierzyć, że to, co powiedziała, jest prawdą, lecz nie można było powiedzieć, że jest to cała prawda.
– Cóż – powiedział w końcu – jeśli sierżant miał rację, lepiej wyruszmy szybko w drogę. – Spojrzał z powątpiewaniem na Zaranthę. – Czy potrafisz pozostać na koniu, jeśli cię tam umieścimy... pani?
Opuściła skromnie oczy, lecz na jej wargach pojawił się leciutki uśmiech.
– Sądzę, że potrafiłabym – powiedziała potulnym głosem – lecz jeśli wam to nie przeszkadza, czułabym się wygodniej na swoim mule. Ojciec mi go przysłał i jest to naprawdę dobry muł. Mam również muła jucznego, a także jednego dla mojej służącej, Rekah.
Bahzell przyjrzał się czubkowi jej pochylonej głowy i w kąciku umysłu zanotował, że jej ciemne, lśniące włosy były równie czyste jak jej nędzne ubranie, zanim zaatakowały ją zbiry ni’Tartha. Myśl o ojcu na tyle biednym, że posłał swą najstarszą córkę w obce ziemie na grzbiecie muła, bez konia, spowodowała, że stracił otuchę, lecz jeśli chodzi o podróżowanie, bywały gorsze istoty niż muły. Były one dość krzepkie, zdolne przetrwać na paszy, która nigdy nie wyżywiłaby konia, i choć rzadko obchodziło go nastawienie spotykanych mułów, były również bystrzejsze od koni.
– Ano, cóż, dla mnie to nie problem – mruknął – ale mówiłaś, że został ci jeszcze jeden strażnik. Masz również dla niego muła?
– Och, nie! Ale Tothas ma wspaniałego konia – powiedziała z taką otuchą, że poczuł natychmiast ukłucie przerażenia. Następnie podniosła głowę i spojrzała mu szczerze prosto w oczy. – Jedyny problem polega na tym, że, jak ci mówiłam, zostałyśmy obrabowane, gdy był chory. Byłam w stanie zapłacić za zakwaterowanie i stajnię, lecz jeśli chodzi o zaopatrzenie na drogę...
Podniosła otwarte dłonie, a Bahzell spojrzał z rezygnacją na Brandarka. Zakrwawiony Miecz jedynie wyszczerzył zęby i otworzył sakiewkę, by wysypać na chwiejny stół niewielką garstkę monet, zaś Bahzell westchnął i poszedł w jego ślady.
Zebrali pozostałe im fundusze w jedną kupkę, a Bahzell usiadł z boku, pozwalając Brandarkowi je przeliczyć. Zakrwawiony Miecz miał lepsze pojęcie o wartości zagranicznych monet i jego palce sprawnie je sortowały, podczas gdy Zarantha siedziała z rękoma na podołku i miała na twarzy wyraz niepokoju. Bahzell miał dziwne odczucie, że wyglądała na bardziej zaniepokojoną, niż była w istocie, i to go irytowało. Nigdy nie widział mapy Cesarstwa Włóczni – przynajmniej nie takiej, której mógłby zaufać – lecz było przynajmniej półtora raza większe niż Cesarstwo Topora. Było również rzadziej zaludnione i wizja przemierzania go o tej porze roku z niewystarczającymi zapasami nie była zbyt radosna, cokolwiek nie sądziłaby Zarantha.
Bahzell przestał liczyć i zebrał monety z powrotem do sakwy, po czym rozparł się na krześle, marszcząc w zamyśleniu brwi.
– Mamy wystarczająco, jak sądzę – powiedział po chwili – zakładając – dodał, zerkając ostro na Zaranthę – że ty i twoi słudzy macie własne wyposażenie podróżne.
– Mamy – zapewniła go.
– W takim razie – Brandark skierował wzrok na Bahzella – powinniśmy zastanowić się, gdzie dostać to, czego potrzebujemy. Jeśli ten ni’Tarth jest tak potężny, jak mówił ten twój strażnik, niewiele czasu minie, zanim dowie się, co się stało. Zważywszy na okoliczności, wolałbym być już wtedy w drodze.
– Zamierzasz wyruszyć i kupić to, czego potrzebujemy po drodze? – spytał powątpiewająco Bahzell, a Brandark przytaknął.
– Ty i ja mamy wystarczająco wiele racji podróżnych, by starczyło dla nas wszystkich przez dzień czy dwa, a gdy opuścimy Brzeg, będziemy musieli pokonać Senną Wodę. Jeśli ten ni’Tarth ma interesy w dokach, może być rozsądniej, jeśli przeprawimy się na drugą stronę zanim roześle wieści, że nas szuka. To, czego potrzebujemy, będziemy mogli kupić, gdy dotrzemy do Angthyru.
– Ano, to prawda, lecz nie mam najmniejszego pojęcia, dokąd się kierujemy. – Bahzell spojrzał na Zaranthę. – Co do tego Sherhan. Mówiłaś, że koło czego się znajduje?
– Koło Alfromy. To drugie co do wielkości miasto w Południowym Wealdzie – powiedziała mu dobitnie.
– Cóż, może tak jest, lecz absolutnie nie wiem, jak możemy się tam dostać.
– Och, to nie problem. Ja znam drogę.
– Czyżby? – Popatrzył na nią ponuro. – Jeśli nie robi ci to różnicy, pani, nie zamierzam wyruszać do miejsca, co do którego nie mam pojęcia, gdzie leży. – Spojrzał na Brandarka. – Znasz drogę?
– Nie, lecz wiem mniej więcej, gdzie Południowy Weald znajduje się względem nas, a jestem pewien, że w Twierdzy Kor będę mógł znaleźć mapę. Z drugiej strony – tym razem to Brandark spojrzał z zadumą na ich nową pracodawczynię – nie mogę powstrzymać się przed zastanawianiem się, dlaczego twój ojciec nie posłał cię do domu drogą wodną, moja pani. Jeśli nie zawodzi mnie pamięć, z zatoki Bortalik mogłabyś popłynąć w górę Miecza aż do Ciemnej Wody. Byłoby to z pewnością szybciej, nie wspominając już o wygodzie, niż podróżowanie lądem z Brzegu o tej porze roku.
– Ojciec nie lubi Purpurowych Lordów. – Po raz pierwszy w głosie Zaranthy pojawił się wymijający ton, lecz po chwili kontynuowała żwawiej – Poza tym byłoby wystarczająco bezpiecznie, gdyby moi zbrojni nie zachorowali – przypomniała mu. – Nie było powodu, by się tego spodziewać.
– Rozumiem. – Brandark przyglądał się jej jeszcze przez chwilę, po czym wzruszył ramionami i odwrócił się do Bahzella. – W każdym razie możemy dostać mapy w Angthyrze, a ten Tothas pewnie zna dość dobrze drogę...
– Zna – wtrąciła się Zarantha.
– ... więc nie sądzę, by stanowiło to większy problem – kontynuował Brandark, strzygąc uszami. – W każdym razie nie chcę marudzić tutaj, szukając map. Nawet gdyby ten ni’Tarth nas nie dopadł, gdybyśmy to robili, prawdopodobnie mógłby dowiedzieć się, jakich map szukaliśmy. To mogłoby mu dać lepsze pojęcie, gdzie nas znaleźć, podczas gdy my wciąż znajdowalibyśmy się na tyle blisko, że ktoś mógłby nas dogonić.
– Ano. – Bahzell wpatrywał się przez kilka chwil w stół, po czym wzruszył ramionami i westchnął. – W takim razie sądzę, że powinniśmy się zbierać. Za godzinę lub dwie będzie świtać, a promy ruszą wraz ze słońcem.
– Racja – zgodził się Brandark.
– A więc jak tylko zapłacisz tej harpii na dole, bo mam przeczucie, że woli widzieć się z tobą niż ze mną, możemy iść.
* * *
Światła uliczne wciąż paliły się za nimi, bowiem słońce dopiero wstawało, gdy prom pełzł przez Senną Wodę w kierunku wielkiego księstwa Korwinu w królestwie Angthyr. Ciężka mgła napierała na zimne wody rzeki, lecz wschodnie niebo miało wspaniały kolor bladego złota, było na tyle jasne, że rzucało cienie... i raniło znużone oczy Bahzella Bahnaksona.
Prom był zatłoczony, a przewoźnicy opryskliwi. Mruknęli tonem pełnym urazy, gdy Brandark odciągnął ich od śniadania i nawet dodatkowe monety, które wsunął im w dłonie, gdy nikt nie patrzył, nie poprawiły ich nastawienia. Pomimo tego że zarobili dwa razy więcej niż za legalny przewóz, żaden z nich nie ruszył się, by pomóc, gdy dwóch hradani oraz jedyny pozostały Zarancie zbrojny wprowadzali trzy nerwowe konie oraz trzy urażone muły na pokład.
Ogólnie rzecz biorąc, Bahzell był przyjemnie zaskoczony jakością zwierząt Zaranthy. Co prawda jej muł do jazdy miał paskudne, rozbiegane spojrzenie, lecz wszystkie trzy zwierzęta były długonogimi, grubokościstymi, potężnymi zwierzętami, wyglądającymi jakby wyjątkowo dobrze o nie dbano, zważywszy na biedę ich właścicielki oraz zapadłą gospodę, w której stajni przebywały. Wierzchowiec Tothasa był wspaniałym, średniej wielkości rumakiem, widać było jego wojenne przeszkolenie oraz więź z Tothasem. Znalezienie zwierzęcia wartego lekko kilkaset kormaków w rękach sługi tak dotkniętej biedą pani było jeszcze jedną zagadką, którą Bahzell musiał z niepokojem przetrawić, a słodki uśmiech Zaranthy powiedział mu, że cieszyło ją, że mężczyzna nie może jej rozgryźć.
Sam Tothas był jednak przyczyną pewnej troski. Mężczyzna miał na amulecie zawieszonym na szyi skrzyżowane buzdygany oraz miecz Kościoła Tomanaka. Czuł się dobrze, jednak choroba z powodu której cierpiał, musiała być zarówno przewlekła, jak i ciężka. Był wysoki jak na człowieka, i smukły, zbudowany bardzo podobnie do Rianthusa – a z powodu swych orzechowych włosów oraz niebieskich oczu jeszcze bardziej przypominał Bahzellowi kapitana – lecz jego twarz była bardzo wynędzniała, a kaftan kolczy zwisał na jego wychudłej sylwetce. Mężczyzna ze względnym spokojem przyjął pojawienie się swej pani wraz z dwoma hradani, a gdy ruszyli, poruszał się żwawo, lecz jego dłonie drżały leciutko, a raz czy dwa przystanął, jakby zabrakło mu tchu. Mimo to jego ekwipunek był zadbany, a on sam wyglądał jak osoba, która wie, jak używać zarówno miecza spoczywającego u boku, jak i krótkiego, jeździeckiego łuku zawieszonego na plecach.
Służąca, Rekah, była inną kwestią. Była wyższa od Zaranthy i znacznie pogodniejsza. Tak naprawdę była sporo ładniejsza od swej pani, w pewien sposób. Zarantha musiała być zaledwie parę lat po okresie nastoletnim, jej nos był mocno zarysowany i lekko zadarty, włosy ciemne, a trójkątna twarz żwawa, lecz zdecydowanie szczupła, podczas gdy Rekah była trochę starsza, miała złote włosy, słodką, owalną twarz oraz prosty, mały nos. Była również lepiej ubrana niż Zarantha, lecz miała wyraźną tendencję do dygotania, i wzdrygnęła się z niepokojem, gdy Bahzell wszedł za jej panią do ich biednie umeblowanych kwater. Uspokoiła się, gdy Zarantha zaczęła wszystko wyjaśniać, lecz jej początkowy pisk paniki wydawał się kiepskim proroctwem. Rekah, jak pomyślał Bahzell, nie wyciągnęłaby sztyletu, gdyby została pochwycona w zaułku – byłaby zbyt zajęta szamotaniem się i wołaniem o pomoc.
Nie ma co jednak przesądzać wszystkiego na początku, powiedział sobie, po czym parsknął z własnych myśli. Z tego co pamiętał o geografii Cesarstwa Włóczni, było przed nimi wystarczająco dużo dni jazdy, by poznać wszystkie silne i słabe strony ich małej drużyny!
Rzeczą, która go naprawdę martwiła, było zachowanie Zaranthy, gdy dotarli do doków. Kiedy organizowała wszystko i popędzała Rekah oraz Tothasa przez miasto, była ożywiona, lecz gdy zbliżyli się do rzeki, cofnęła się za plecy swej służącej i stała się zupełnie inną osobą. Przed opuszczeniem gospody zamieniła swą podartą spódnicę oraz płaszcz na solidne spodnie, skórzaną czapkę oraz równie prosty płaszcz o toporskim kroju, a znalazłszy się na nabrzeżu, naciągnęła czapkę na uszy, podniosła kołnierz płaszcza i skuliła się w nim niemal tak, jakby próbowała się schować. Była blada i bierna, niemal bojaźliwa, bez słowa pozostawiając wszystko w rękach Bahzella, a on nie przegapił tego, jak blisko niej trzyma się Tothas oraz sposobu, w jaki dotyka rękojeści miecza.
Oczywiście, to była domena ni’Tartha. Z pewnością wyjaśniało to zachowanie Tothasa, lecz Zarantha wcześniej wydawała się mniej bać ni’Tartha. Bahzell nie mógł się pozbyć myśli, że martwiło ją coś więcej niż gniew brzeskiego pana zbrodni, jakkolwiek potężnego, i mężczyzna przygryzał z niepokojem wargę, zastanawiając się nad tym. Choć niewiele dbał o sytuację, w jakiej wylądował, zauważył, że polubił Zaranthę, niemal wbrew swej woli, a jego uparte przeczucie, że chodzi o coś więcej – lub mniej – niż postanowiła przyznać, martwiło go mocniej, niż by chciał.
Niestety Brandark znalazł doskonały sposób, by odciągnąć go od zmartwień. Zakrwawiony Miecz wprowadzał w życie swą groźbę napisania po trzykroć przeklętego Poematu o krwaworękim Bahzellu. Co gorsza, postanowił dostosować go do melodii dobrze znanej – i niepokojąco łatwej do zapamiętania – pijackiej pieśni, i uparcie podśpiewywał pod nosem pierwsze trzy zwrotki, starając się wraz z Bahzellem wprowadzić zwierzęta na pokład promu. Teraz siedział na krawędzi kanciastej pokładówki, przez otwarty świetlik spoglądając na Rekah oraz Zaranthę, jednocześnie wygrywając melodię na bałałajce oraz racząc je swymi dotychczasowymi dziełami.
Bahzell skrzyżował ręce, stojąc na samym dziobie promu – tak daleko od swego przyjaciela, jak tylko mógł – i zaciskał zęby, gdy podstępne nuty bałałajki przedzierały się przez skrzypienie wioseł oraz odgłos płynącej szybko wody. Fakt, że głos Brandarka lepiej niż zwykle nadążał za melodią, ani trochę nie poprawiał mu nastroju – podobnie jak dźwięk kobiecych śmiechów pochwalających wysiłki Zakrwawionego Miecza.
Bahzell Bahnakson wpatrywał się ponuro w dryfującą mgłę Sennej Wody i wypełniało go nieprzyjemne odczucie, że będzie to bardzo długa podróż.
 
Rozdział szesnasty
W ogóle nie trzeba było kupować map.
Krótko po tym, jak zeszli z promu, przypadkowa uwaga Brandarka spowodowała, że Tothas spojrzał ganiąco na swą młodą panią i wyciągnął własną mapę. Bahzell śladem Włócznika rzucił własne, wymowne spojrzenie, lecz Zarantha – która odzyskała swój normalny nastrój, zaraz gdy prom zniknął na powrót we mgle – jedynie wyszczerzyła zęby, a stłumiony śmiech Brandarka na nic się nie zdał. Bahzell doszedł już wcześniej do nieprzyjemnego podejrzenia, że dusze jego przyjaciela oraz Zaranthy są zdecydowanie zbyt pokrewne. Teraz był tego pewien.
Przynajmniej mógł mieć jednak jakieś pojęcie, dokąd zmierza, i okazało się to gorsze, niż się obawiał. Usiadł na chłodnej ziemi, rozłożył mapę na udach, odnalazł skalę i zlokalizował Alfromę, po czym starał się ukryć niepokój, jeżdżąc kciukiem i palcem wskazującym po mapie. Alfroma była sześćset staj od Brzegu w linii prostej, lecz oni nie byli ptakami, zaś tego całego Sherhan w ogóle nie było widać.
– Mógłbyś mi pokazać, gdzie jest Sherhan? – spytał Bahzell, a Tothas pochylił się nad jego ramieniem, by wskazać miejsce położone na południowy wschód od Alfromy. Więc na dodatek jest po tamtej stronie miasta, pomyślał Bahzell i przez ponad dziesięć minut siedział, przyglądając się w ponurej ciszy mapie, zaś szron topił mu się pod pośladkami.
Najlepsze mapy mogły skrywać nieprzyjemne niespodzianki, lecz nawet jeśli ta ich w sobie nie trzymała, podążanie drogami doda kolejne dwieście staj, poza tym po drodze będą musieli polować i zdobywać paszę. Albo będą tak robić, albo też zatrzymywać co jakiś czas, by jakoś zarabiać pieniądze na następny etap. Co gorsza, Tothas zapewnił go, że drogi staną się gorsze – znacznie gorsze – gdy opuszczą Angthyr.
Oczywiście mieli zdrowe zwierzęta i nie mieli wozów. To będzie plusem na złych drogach, lecz owa mała przejażdżka zajmie im dwa miesiące przy najbardziej optymistycznych obliczeniach. Te zaś zakładały, że dwie kobiety oraz mężczyzna, który świeżo wyszedł z choroby, zdołają wytrzymać w siodłach tempo, które Koniokrad narzuci piechotą. Zarantha prawdopodobnie była w stanie to zrobić, lecz Rekah i Tothas byli zupełnie inną kwestią, a szkarłatne i złote liście już zaczęły opadać.
Hradani podniósł wzrok, natrafiając na oczy Tothasa. Wyraz twarzy Włócznika odpowiadał jego własnemu. Pozostali prawdopodobnie nie mieli pojęcia, na co się ważą. Rekah z pewnością, inaczej byłaby znacznie mniej radosna. Podejrzewał, że Zarantha miała większą świadomość tego, co ich oczekuje, niezależnie czy przyznawała się do tego, czy nie, lecz Brandark, pomimo całej swej krzepkości, był mieszczuchem i nigdy w swoim życiu nie odbył forsownego marszu przez gołoledź lub śnieg. Bahzell odbył, i to dlatego zimowe kampanie nigdy mu się nie uśmiechały, zaś Tothas, sądząc z jego twarzy, widział wiele zimowych marszów. Z pewnością nie wyczekiwał tego, który ich czeka, mocniej niż Bahzell, co skłaniało do interesującego pytania. Jeśli wiedział, w co się pakuje, dlaczego nawet nie próbował przekonać Zaranthy? Zwłaszcza że był osłabiony.
Bahzell był mocno przekonany, że gdyby poznał odpowiedź na to pytanie, nie spodobałaby mu się. Westchnął raz jeszcze, następnie wstał, podał mapę Tothasowi, zawiesił arbaletę na ramieniu i ruszył przez zalegającą na ziemi mgłę, pozostali zaś pojechali jego śladem.
* * *
Mgła zniknęła po jakimś czasie, a Bahzell poczuł w sercu otuchę, gdy okazało się, że jego drużyna porusza się żwawiej, niż śmiał mieć nadzieję.
Muł Zaranthy okazał się równie kapryśny, jak sugerowały jego paskudne oczka. Kiedy kobieta zrównała się z Bahzellem, by zadać mu pytanie, podjął zdecydowaną próbę wzięcia sobie sporego kęsa z ręki Koniokrada, lecz z łatwością wynikającą z długiej praktyki Zarantha powstrzymała jego wypad, a potem zaszczyciła go opisem jego rodzinnych przywar oraz opisała los, jaki go prawdopodobnie czeka. To spowodowało, że obydwaj hradani nadstawili z podziwem uszu. Muł wyglądał tak, jakby nie zrobiło to na nim wrażenia, lecz choć spoglądał na rękę Bahzella tęsknym wzrokiem, uspokoił się. Koniokrad odpowiedział w końcu na pytanie Zaranthy. Kobieta zawróciła i nacisnęła piętami bok muła, by wymusić na nim przejście w kłus, a Bahzell parsknął, obserwując, jak z gracją wraca na swe miejsce za Rekah. Naprawdę potrafiła trzymać się w siodle!
Tothas i Brandark zamienili się w południe miejscami. Zbrojny jechał przy ramieniu Bahzella, a Koniokrad zaczął dopytywać się o warunki, jakim najprawdopodobniej będą musieli stawić czoła. Hradani nie dbał zbytnio o to, czego się dowiedział, lecz nie była to wina Tothasa. Odpowiedzi Włócznika były odpowiedziami człowieka, który dokładnie wie, o co i dlaczego Bahzell pyta. Potwierdziły również przypuszczenia Koniokrada co do czekających ich trudów, a każde słowo Tothasa jedynie pogłębiało zdumienie Bahzella. Mężczyzna ten miał wyraźnie kwalifikacje oficera – Rianthus dałby mu w mgnieniu oka dowództwo nad plutonem lub kompanią. Hradani zdumiewało, co żołnierz robi z taką pozbawioną grosza „szlachcianką” jak Zarantha, lecz wyraźnie był kimś więcej niż zwykłym najmitą. Nawet gdy jechał na czele ich krótkiej kolumny, kącikiem oka spoglądał bezustannie na Zaranthę, a odpowiedzi, które były tak potoczyste, gdy chodziło o warunki drogowe oraz teren, stały się uprzejmie wymijające, gdy konwersacja przeszła na temat jego pani.
Trzeba by kogoś o wiele głupszego niż Bahzell, by pomyśleć, że Zarantha nie ma nic do ukrycia, lecz mimo to fakt, że Tothas tak ochoczo ją chroni, dziwnie dodawał otuchy Koniokradowi. Bahzell nie potrafił powiedzieć dlaczego, poza tym, że zauważył, iż polubił Tothasa jeszcze bardziej niż samą Zaranthę. Poza tym, jak sobie powtarzał, Zarantha mogła mieć dowolną liczbę usprawiedliwionych powodów, by zachowywać ostrożność. Jej gotowość do podróży o tej porze roku była nieodpartym dowodem, że jej sytuacja była poważna, jeśli nie desperacka, a nawet jeśli wmanipulowała Bahzella oraz Brandarka w rolę jej ochroniarzy, nie oznaczało to, że musi ufać dwóm hradani, których nie miała jeszcze czasu poznać.
Przez cały dzień utrzymywali dobre tempo i na krótko przed zachodem słońca minęli wioskę. Bahzell tęsknił do komfortu dachu oraz ścian, lecz mieli zbyt mało kormaków, by trwonić je po gospodach. Mężczyzna rozglądał się bacznie, gdy jechali dalej drogą, lecz to Tothas dostrzegł doskonałe miejsce na obozowisko. Gąszcz wymieszanych ze sobą pinii oraz jodeł dawał gęstą, żywiczną zasłonę od wiatru oraz mnóstwo opału, mały strumień dostarczał świeżą wodę, więc Bahzell z wdzięcznością przyjął propozycję Włócznika.
Jego nowi towarzysze trzymali się dobrze i utrzymywali żwawe tempo, a w sposobie, w jaki rozbijali obóz, było zdumiewająco mało słabych punktów. Rekah mogła być płochliwa i słyszała w życiu zdecydowanie zbyt wiele romantycznych ballad, lecz była również doskonałą kucharką i przejęła palenisko, zaraz gdy Brandark oraz Tothas ukończyli je układać i rozpalać. Bahzell i Zarantha zajęli się końmi oraz mułami, a umiejętności kobiety w tym względzie potwierdziły podejrzenie hradani, że musiała zostać posadzona w siodle, zanim jeszcze nauczyła się chodzić. Nie pozwalała też, by tytuł „pani” wchodził w drogę jakiemukolwiek zadaniu, które trzeba było wykonać. Podczas gdy Brandark i Bahzell zbierali drewno, a Tothas doglądał ognia, ona obierała ziemniaki i marchew dla swej służącej, nie dając w jakikolwiek sposób poznać, że znajduje się nad nią w hierarchii.
Kolacja była równie cudowna jak poprzedzający ją zapach i po jej zjedzeniu wszyscy zapragnęli snu. Pokonali sześćdziesiąt kilometrów od Brzegu i byli zmęczeni, lecz możliwość, że ni’Tarth mógł kogoś posłać za nimi, jedynie wzmagała wrodzoną ostrożność Bahzella. Nikt nie spierał się z jego decyzją, by rozstawić straże, lecz Tothas zaczął protestować, gdy Bahzell podzielił obowiązki na trzy części i poprosił Zaranthę oraz Rekah, by objęły trzecią wartę, nie przydzielając go do żadnej... dopóki pojedyncze, wypowiedziane cicho przez Zaranthę zdanie nie zamknęło mu ust. Bahzell pragnął wiedzieć, co powiedziała, lecz szybkie, płynne słowa były w jakimś dialekcie, którego nawet Brandark nie rozpoznawał. Czymkolwiek to było, podziałało, i Tothas bez słowa owinął się kocami.
Noc minęła bez przeszkód – nie licząc zwyczajowych, chaotycznych, poszarpanych snów, które dręczyły Bahzella – lecz straszny chrapliwy odgłos obudził Koniokrada o świcie. Mężczyzna przekręcił się i usiadł, a jego uszy opadły ze współczuciem, gdy ujrzał, kto jest źródłem hałasów.
Tothas siedział zgarbiony na swym posłaniu, kaszląc tak, jakby chciał wypluć płuca, podczas gdy Rekah spoglądała z niepokojem, a Zarantha siedziała obok niego. Włócznik walczył z silnymi, konwulsyjnymi kaszlnięciami, tłumiąc ich odgłosy pięścią zaciśniętą tak, że aż zbielały mu knykcie, a Zarantha trzymała w ramionach jego wyniszczone ciało. Jedną dłonią złapała go za tył głowy, przyciskając jego policzek do swego ramienia, a grymas bólu zastąpił jej zwyczajowy diabelski uśmieszek. Tuliła go delikatnie, szepcząc mu do ucha jakieś słowa, a gdy napotkała spojrzenie Koniokrada, w oczach zalśniły jej łzy. W owych oczach widniał gniew wymieszany z niepokojem – nie na Bahzella, lecz na to, co tak wyniszczyło Tothasa – oraz milcząca prośba, a hradani wpatrywał się w nią w ciszy przez długą chwilę. Następnie pokiwał powoli głową, położył się z powrotem i odwrócił plecami, podczas gdy Tothas toczył swą samotną walkę.
Zbrojny kaszlał z wyniszczającą desperacją przez przynajmniej piętnaście minut, zanim zdołał przestać, lecz na jego twarzy nie było po tym nawet śladu, gdy dwadzieścia minut później Bahzell przestał udawać, że śpi. I choć rankiem Włócznik trochę wolniej siodłał swego konia, Bahzell nie żałował mu czasu. Nie mógł. Zarantha mogła nie być szczera w stosunku do hradani, lecz jej poświęcenie dla zbrojnego pozbawiło Bahzella nieufności. W sercu zaś poczuł podziw dla dzielności Tothasa, bowiem Włócznik wsiadł w końcu na konia, jakby nic się nie stało.
* * *
Zatrzymali się w Twierdzy Kor, by uzupełnić zapasy.
Byli tak biedni, że mogli zostać wzięci za rozbójników hradani, tak więc Bahzell i Brandark posłali ludzi wraz ze swymi skąpymi funduszami, a Zarantha poradziła sobie lepiej, niż ośmielali się mieć nadzieję. Wróciła z mułem obładowanym tak bardzo, że położył z urazą po sobie uszy, a udało jej się tego dokonać za jedynie trzecią część sakiewki Brandarka. Zakrwawiony Miecz rzucił Bahzellowi spojrzenie, po czym oddał jej z powrotem sakiewkę i uczynił ją oficjalną skarbniczką drużyny.
Zarantha zdołała zdobyć kilka dodatkowych koców, a także wystarczająco ziarna, by uzupełnić dietę zwierząt, zaś Bahzell poczuł przypływ nadziei. Nic nie mogło zmienić faktu, że podróż będzie trudna, lecz wyglądało na to, że były dobre strony wędrowania z dotkniętą biedą szlachcianką. Przynajmniej wydawała się umieć gospodarować kormakami!
Przez kilka następnych dni utrzymywała się dobra pogoda, lecz noce stawały się coraz chłodniejsze, a Tothas bezustannie cierpiał. Mimo to, nie licząc okazyjnych ataków kaszlu – na szczęście rzadko tak strasznych jak ten pierwszy – nie spowalniał ich, ani razu się nie skarżył, a Bahzell uświadomił sobie szybko, że nigdy nie spotkał dzielniejszego mężczyzny. Choroba Włócznika była bardziej wyczerpującą – i przerażającą – walką, niż wszystkie, które kiedykolwiek toczył Koniokrad, a jednak Tothas zmagał się z nią z niesłabnącą odwagą. Zaś Bahzell zdziwił się, jak jest dumny, kiedy pewnego dnia odkrył, że może nazywać tego człowieka przyjacielem.
Było łatwiej, niż się spodziewał, kiedy Zarantha wpędziła go w pułapkę. Tothas rzadko mówił, lecz to co powiedział, miało sens. Co więcej, jego absolutne poświęcenie wobec Zaranthy było tym rodzajem lojalności, który hradani mógł docenić, a niesłabnąca dzielność zdobyła również serce Brandarka.
W Tothasie było wszakże coś więcej, coś w jego zachowaniu, a gdy minęli Twierdzę Kor w drodze do księstwa Carchon, spłynęła na Koniokrada świadomość, co to jest. Włócznik nigdy nie spoglądał na niego tak, jakby patrzył na hradani – był pozbawiony zwykłych dla innych uprzedzeń.
Pierwszy raz, odkąd opuścił Navahk, ktoś na niego spojrzał w ten sposób, i jakaś mała, niegodziwa część hradani była tym oburzona, jakby akceptacja Tothasa była łaskawością. Bahzell zawstydził się, gdy zdał sobie z tego sprawę, ponieważ Tothas nigdy nie robił łaski. Oceniał wręcz innych zgodnie z wysokimi standardami – tymi samymi, których wymagał od samego siebie – i nie był to pochopny osąd. Tothas obserwował obydwu hradani przez wiele dni, zanim zdecydował się co do nich, zaś gdy to zrobił, uznał przywództwo Bahzella z tym samym niesłabnącym wsparciem, jeśli nie poświęceniem, jakie dawał Zarancie.
Zaufał obydwu hradani, a zaufanie owo było bronią obosieczną. Kiedy komuś się ufało, ów ktoś musiał dowieść, że można mu ufać. Bahzell wiedział, że zaufanie Tothasa przekształciło układ wymuszony ze względów praktycznych w coś znacznie bardziej osobistego. I hradani czerpał z tego jakąś zaskakującą satysfakcję, cieszył się, że razem robią coś wartościowego.
Ci ludzie naprawdę byli dobrzy, pomimo łączącej ich tajemnicy.
Nieważne jak ciężka była droga, nieważne jak zmęczona mogła być Zarantha, Bahzell nie usłyszał od niej ani jednej skargi. Kobieta zresztą połączyła swe siły z Brandarkiem, by nie dopuścić, aby jego życie stało się nudne. Wręcz pomagała Zakrwawionemu Mieczowi udoskonalać jego przeklętą kompozycję. Wieczorami dzielili się z pozostałymi swym dziełem, dobrze, że przynajmniej Brandark pozwalał jej śpiewać.
Rekah była bardziej nieprzewidywalna i miała swoje złe dni, zwłaszcza gdy noce stały się chłodniejsze. Robiła jednak to, co do niej należało, a nawet trochę więcej, zaś jakkolwiek zrzędliwa nie byłaby wieczorem, zawsze wstawała wcześnie, zawsze była gotowa na następny dzień.
Był również Tothas – mężczyzna, który wiedział, co Bahzell sobie uświadomił, że umiera. Z tego właśnie powodu tak dokładnie opisywał dalszą drogę. Wybrał hradani na swego następcę, osobę, która dowiezie Zaranthę bezpiecznie do domu, jeśli on sam nie zdoła, ponieważ był mężczyzną, który wypełnia swe obowiązki do końca, jakikolwiek by ów koniec nie był. Bahzell zdał sobie sprawę, że właśnie to go tak mocno przyciągało do Włócznika.
Nic dziwnego, że Zarantha była tak żarliwie przywiązana do swego zbrojnego. Nic dziwnego, że trzymała go w ramionach, kiedy budził się, kaszląc, i obserwowała go ze skrytym bólem, gdy jechali. Mogła śmiać się z Brandarka lub dokuczać innym, by ukryć ból, lecz Bahzell wiedział, że dzieje się tak, ponieważ inaczej Tothas czułby wstyd, a świadomość jak bardzo dbała o swego zbrojnego, napawała Koniokrada strachem za każdym razem, gdy próbował odgadnąć, co skłoniło ją do poprowadzenia umierającego mężczyzny, którego kochała, w szpony zimy.
* * *
Zimny wiatr pojękiwał w bezlistnych krzakach samotnych wzgórz Carchon. Znajdowali się w pobliżu szczytu łańcucha, jutro ruszą w dół do granicy pomiędzy Korwinem a Carchon, a Bahzell miał nadzieję, że natrafią tam na cieplejszą pogodę. Przywiązane konie i muły stały w ciszy pod błyszczącymi od mrozu kocami, zimne gwiazdy mrugały bezlitośnie, a on wzdrygnął się, wracając do ognia, by go podsycić. Bywał już w chłodniejszych miejscach, lecz nie znaczyło to, że mu się podobały, zaś teraz mogło być już tylko gorzej.
Płomienie trzeszczały na świeżym drewnie, a on trzymał głowę odwróconą, by dalej być w stanie widzieć w ciemnościach. Nie miał powodu, by spodziewać się kłopotów – znajdowali się daleko poza zasięgiem ni’Tartha, zaś wzgórza te były zupełnie nie zaludnione – lecz problemy miały zwyczaj pojawiać się bez zapowiedzi, a on nie chciał być oślepiony ogniem, jeśli tak by się zdarzyło.
Podjął powolny spacer po obwodzie obozu. Brandark znalazł kamień, który służył mu jako osłona od chłodu i spał pomiędzy nim a ogniskiem, tak że tylko podobny do dzioba nos wystawał mu spod koców. Rekah i Zarantha umieściły swe posłanie obok niego, a Tothas, za ogólną zgodą, miał najcieplejsze miejsce, w małym zagłębieniu przy samym ogniu. Bahzell był sam tej nocy, lecz był wdzięczny, że nie śpi, że nie jest ofiarą ogłupiających snów. Szron skrzypiał mu pod butami, gdy jeszcze bardziej oddalał się od ogniska, przeszukując oczyma ciemność, podczas gdy umysł pracował mu zawzięcie.
Sny nie chciały go opuścić. Otaczały go każdej nocy, dopóki nie zaczął bać się chwili, w której zamkną mu się oczy. Oswojenie się z grozą złagodziło ją, lecz nie usunęło całkowicie. Nie mogło. Był to demon, z którym musiał walczyć, podobnie jak Tothas ze swymi gwałtownymi spazmami. Był już tym zmęczony. Tak bardzo, bardzo zmęczony. Zamykał umysł na te sny, odrzucał je, wypychał je z pamięci z całych sił, lecz one wciąż go nękały. Nie było litości, nie mógł się przed nimi nigdzie ukryć.
Westchnął ciężko, po czym zesztywniał, gdy za jego plecami zaszurał but. Obrócił się, sięgając do miecza, po czym się uspokoił.
– Myślałem, że śpisz – powiedział.
– Spałem – głos Tothasa był chrapliwy, jakby mężczyzna był na skraju ataku kaszlu, lecz twarz w świetle gwiazd była spokojna. Tothas narzucił koc na płaszcz i przeszedł obok hradani, po czym usiadł na innym głazie, owinął się mocniej kocem i zadrżał.
– Mroźna noc – rzekł cicho. – Sądzę, że i tak nie najlepsza do snu.
– Owszem, ale wkrótce poznasz ostrzejsze – odparł Bahzell cichym, ponurym tonem.
– Nie, nie tylko z powodu mrozu. – Tothas wpatrywał się przez długą, cichą chwilę w czubki swych butów, po czym znów podniósł wzrok. – Jesteś dręczony swymi snami, Bahzellu – powiedział spokojnym głosem osoby stwierdzającej coś oczywistego, a hradani zesztywniał, kładąc częściowo uszy po sobie. Minęła minuta, później następna, a Tothas jedynie wpatrywał się w niego, czekając.
– Ano. – Bahzell chrząknął. – Ano, jestem. Miałem nadzieję, że nie zauważycie.
– Nie sądzę, by Rekah lub pani Zarantha zauważyły. Nie jestem pewny co do pani, bowiem widzi rzeczy, które umykają innym, lecz ja nie śpię teraz zbyt dobrze. – Tothas pozwolił sobie na lekki uśmiech. Nie gorzki czy urażony, lecz taki, który można by nazwać lekko ironicznym. – Słyszałem, jak mruczysz przez sen. Nie mówię twoim językiem, lecz potrafię poznać, gdy ktoś ma kłopoty, i pomyślałem...
Wzruszył ramionami, lecz jego słowa zawisły w powietrzu, a Bahzell westchnął i usiadł obok niego. Ustawił się tak, by odciąć wiatr szarpiący kocem Tothasa, nawet nie zdając sobie sprawy, że to zrobił, potarł w zadumie podbródek, po czym znów westchnął.
– Dobra, bądźmy szczerzy, w moim głosie słyszałeś strach – przyznał. Zdumiewająco łatwo było powiedzieć to temu mężczyźnie.
– Dlaczego? – spytał po prostu Tothas, a Bahzell mu powiedział. Opowiedział mu wszystko, nawet rzeczy o których nigdy nie mówił Brandarkowi. Oczywiście Brandark był hradani. Nie trzeba mu było mówić o grozie, jaką niosły w sobie sny, lecz istniały głębie strachu, których Bahzell nigdy nie byłby w stanie ukazać swemu przyjacielowi. Nie w tak wielu słowach. Nie ze szczerością, z jaką ujawnił je Tothasowi w tej wietrznej ciemności.
Włócznik wysłuchał go bez żadnego komentarza, poza podniesionymi w zadumie brwiami, gdy Bahzell opisywał pojawienie się w Derm Jothana Tarlnasy, oraz chichocząc cicho, gdy hradani opowiadał, jak Tarlnasa opuścił barkę. Kiedy jednak Bahzellowi skończyły się słowa i siedział, wpatrując się w swe puste dłonie, Tothas oczyścił gardło i położył mu dłoń na kolanie.
– Rozumiem twój strach, Bahzellu – powiedział. – Nie sądzę, żeby tak było, gdybyś mi go nie wyjaśnił. Ty i Brandark jesteście pierwszymi hradani, jakich kiedykolwiek spotkałem, a my w Południowym Wealdzie nie wiemy wiele o waszym ludzie. Zachodni Weald i Graniczny Weald stykają się z hradani Złamanej Kości i tam mogą wiedzieć więcej, lecz wszyscy pozostali Włócznicy znają ich jedynie ze starych opowieści, zaś ja nigdy nie słyszałem ich ze strony hradani. To co zostało wam zrobione... to co nazywacie Szałem... – potrząsnął głową i zacisnął dłoń na kolanie Bahzella. Następnie puścił ją, poklepał go i wstał.
– Wszyscy przegraliśmy w momencie Upadku – rzekł, stojąc plecami do Koniokrada, z głosem łamiącym się od wiatru. – Wszyscy zostaliśmy zdradzeni, lecz nikt, jak sądzę, nie tak bardzo jak wy. Więc owszem, rozumiem twój strach. Jednak... – odwrócił się z powrotem – ... być może nie jest on potrzebny. Sny nie muszą być dowodem nowej zdrady, a fakt, że ten Tarlnasa jest bez wątpienia idiotą, nie czyni go kłamcą. Być może bogowie naprawdę do ciebie przemawiają.
– Taak. – Bahzell podniósł się, by przyjrzeć się otaczającej go nocy. – Myślałem o tym. Nie zaprzeczę, iż z początku sądziłem, że to jakiś zasyfiały czarodziej, lecz mój lud pamięta parę rzeczy związanych z czarodziejami. Może są to opowieści starych bab, lecz nie zapomnieliśmy, co nam zrobili, i uważam, że to coś trwa już jak na to za długo. Nie zelżało również, jak powinno, wraz ze stajami jakie odłożyłem za sobą, odkąd się zaczęło. Chyba powinienem być za to wdzięczny, ale nie o to chodzi. Bogowie mroku sprowadzili na mój lud jedynie zniszczenie, co zaś do bogów światła...
Zacisnął zęby, wpatrując się w ciemność, dopóki nie zaczęły go boleć oczy, po czym spojrzał na Włócznika i odezwał się surowym, paskudnym głosem.
– Nie mam pożytku z bogów, Tothasie. Ci mroczni dręczą może mój lud, lecz przynajmniej są szczerzy w tej kwestii! Cóż zaś owi wspaniali „dobrzy” bogowie zrobili kiedykolwiek dobrego dla mnie lub moich krewniaków? Czy nam pomogli? Czy też pozostawili nas, byśmy zgnili, gdy pozostałe rasy ludzi odwróciły się do nas plecami za rzeczy, których nie zrobiliśmy z własnej woli? Zło – owszem, to mogę zrozumieć, lecz jaki pożytek z bogów, którzy gadają, jacy to są „dobrzy”, a mimo to nic nie robią. Dlaczego miałbym dla nich choćby pierdnąć Phrobusowi w twarz?!
Znów zapadła między nimi cisza, po czym Tothas westchnął.
– Trudne pytanie – rzekł – i to takie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Nie jestem kapłanem, tylko wojownikiem. Wiem, w co wierzę, lecz nie jestem tobą, nie jestem hradani.
Smutek w jego głosie zawstydził w jakimś stopniu Bahzella. Koniokrad przygryzł wargę i położył dłoń na ramieniu przyjaciela.
– Opowiedz mi, w co wierzysz – powiedział tak łagodnie, że aż go to zaskoczyło.
– Wierzę, że istnieją bogowie, których warto czcić – rzekł po prostu Tothas. – Nie rozumiem wszystkiego, co dzieje się na świecie, lecz wiem, że zło może zakwitnąć nawet pośród ras ludzi. To my, Bahzellu, jesteśmy tymi, którzy kierują się ku mrokowi bądź światłu, wybieramy to, czemu służymy. Dobrzy ludzie mogą robić straszne rzeczy ze strachu lub głupoty – nawet ze złośliwości – lecz co, gdyby nie byli „dobrymi” ludźmi? Co, gdyby nigdy nie było nikogo, kto zająłby stanowisko, kto powiedziałby: „Nie, to jest złe i nie pozwolę na to!”?
– A kto powiedział to za mój lud? – Miało to być cierpkie i pełne nienawiści, lecz z jakiegoś powodu nie było.
– Nikt – westchnął Tothas. – Ale być może to jest powód twoich snów, czy o tym pomyślałeś? Mówisz, że nie masz pożytku z bogów, Bahzellu. Czy nie ma żadnego, którego mógłbyś uznać za wartego swej służby?
– Żadnego – mruknął Bahzell. Przekrzywił głowę, spoglądając na Włócznika, a jego ton znów złagodniał. – Jesteś dobrym człowiekiem, Tothasie. – Włócznik zaczerwienił się i zaczął kręcić głową, lecz głos hradani go zatrzymał. – Nie potrząsaj na mnie głową, zresztą nie zamierzałem ci schlebiać. Nie jesteś świętym, poza tym na cholerę by się przydał święty na polu bitwy! Masz jednak jaja, jesteś lojalny i potrafisz zrozumieć innych, to są zaś rzeczy, które cenią sobie nawet morderczy hradani. Jednak... – głęboki głos Bahzella zagrzmiał jeszcze łagodniej, był delikatny, choć niewzruszony – ... wiem, jak jesteś chory, ile kosztuje cię ta lojalność. Powiedz mi więc, Tothasie, jakiemu bogowi ty służysz i dlaczego?
– Służę bogom światła – powiedział Tothas bez cienia drżenia w głosie i wzruszył ramionami. – Och, jestem pewien, że inni służą im lepiej, lecz staram się najlepiej, jak mogę. – Uśmiechnął się do górującego nad nim hradani. – Dziękuję Orrowi za wiedzę, kiedy udaje jej się przedostać przez moją grubą czaszkę, Silendros za piękno, kiedy mam oczy, by je dostrzec. Gdy mam na to czas, siadam na wzgórzu gdzieś na pustkowiach Południowego Wealdu i spoglądam na drzewa, trawę oraz letnie niebo i dziękuję za nie Toraganowi. Jestem jednak wojownikiem, Bahzellu. To moje rzemiosło, rzecz, którą robię najlepiej, więc wyznaję Tomanaka. Bóg miecza może być surowy, lecz jest sprawiedliwy i reprezentuje sobą rzeczy, które ja również lubię reprezentować. Umiejętność walki, honor, odwagę w obliczu porażki, przyzwoitość w przypadku zwycięstwa, oraz lojalność.
– Ale dlaczego? – naciskał Bahzell. – Och, owszem, mogę szanować te rzeczy, lecz dlaczego kierować się z ich powodu do boga? Dlaczego dziękować bogowi za wiedzę, jeśli wypływa ona z twojej własnej głowy? Albo za piękno, jeśli widzisz je swymi własnymi oczyma? Lub za odwagę oraz lojalność, gdy te rzeczy wywodzą się stąd... – potarł swą wielką dłonią pierś Tothasa – ... a nie stamtąd? – Ta sama ręka podniosła się i wskazała na niebiosa.
– Wyznajesz ich, jednak żaden z nich nie skierował się do ciebie i nie powiedział: „To jest dobry mężczyzna, który zawsze robił to, o co go prosiłem, więc go teraz uleczę”. Żaden z nich, Tothasie, a ty mimo to ich wyznajesz! – Potrząsnął głową. – Nie jest zwyczajem mego ludu prosić innych o cokolwiek. Nauczyliśmy się poprzez znój, że nie będzie to nam dane, że nie można liczyć na nikogo i na nic poza sobą. To co mamy, jest nasze, i plujemy na bogów, którzy nie mają czasu na takich jak my. W tym świecie trzeba dbać o siebie, Tothasie, i ma się szczęście, jeśli potrafi się to zrobić, bo nikt inny nie zrobi tego dla ciebie!
Tothas uśmiechnął się.
– Wydaje mi się, że sam jesteś zły na to, co mówisz.
– Czy mi się to podoba, czy nie, nie zmienię tego, co jest – zripostował Bahzell. – Tak zbudowany jest świat i nikt nie wie tego lepiej niż hradani. I mamy tego po dziurki w nosie!
Włócznik wpatrywał się w niego przez kolejną długą chwilę, po czym przekrzywił głowę.
– Dlaczego tu jesteś, Bahzellu? – spytał łagodnie.
– Hę? – Bahzell zamrugał, patrząc na człowieka.
– Dlaczego tu jesteś? – powtórzył Tothas. – W świecie, w którym trzeba dbać o siebie, a Phrobus zabiera wszystkim, dlaczego ocaliłeś panią Zaranthę w Brzegu i dlaczego wciąż tu jesteś? Dlaczego nie zostawiłeś nas, byśmy sami sobie radzili, gdy już opuściliśmy miasto?
– Ponieważ mam głowę z litej skały – powiedział gorzko Bahzell, a Tothas roześmiał się cicho.
– Wierzę w to. Och tak, wierzę w to, mój przyjacielu! Jednak jeśli sądzisz, że to jedyny powód, to znasz siebie mniej, niż myślisz.
– Nie sądź, że jestem kimś, kim nie jestem – powiedział niepewnie Bahzell. – Jestem głupi, owszem, na dodatek muszę się dopiero nauczyć, że trzeba pomyśleć, zanim się coś zrobi – tyle mogę ci przyznać! Może też mam za mało odwagi i błędne wyobrażenie, że moje słowo powinno coś znaczyć, gdy je daję, lecz nie jestem rycerzem w lśniącej zbroi. Nie jestem i nie mam również najmniejszej ochoty, by nim być!
– Rycerzem w lśniącej zbroi? – W głosie Tothasa było rozbawienie. Wojownik klepnął hradaniego w łokieć. – Nie, z pewnością nim nie jesteś, Bahzellu Bahnaksonie! Jedynie bogowie wiedzą wszystko o tobie, lecz nie sądzę, by mogli widzieć cię w takiej postaci!
– Prawda, i nie zapominaj o tym! – parsknął Bahzell.
– Nie zapomnę – zapewnił go Tothas. Owinął się kocem i wzdrygnął, po czym odwrócił z powrotem w stronę ognia. – Ale kto powiedział, że masz nim być? Albo dlaczego, w imię Tomanaka, bogowie mieliby kogoś takiego potrzebować?
Bahzell odprowadzał go wzrokiem, na wpół kładąc po sobie uszy, a Włócznik chichotał, kierując się poprzez zimny wiatr do swego posłania.
 
Rozdział siedemnasty
Deszcz zaczął padać o świcie. W południe zmienił się w mrożącą szpik w kościach ulewę.
Bahzell przedzierał się przez nią, chyląc głowę przed wiatrem. Płaszcz łopotał mu wokół nóg niczym żywa istota, a znużona litania przekleństw przepływała mu przez myśli, gdy widział, co ten lodowaty deszcz robił z Tothasem. Zbrojny jechał w środku kolumny, skulony w swym płaszczu, zaś Zarantha oraz Rekah znajdowały się przed nim, bezowocnie starając się go osłonić. Oznaką jego cierpienia było to, że nawet nie zauważał, co one próbują robić, a Koniokrad zaciskał zęby za każdym razem, gdy Włócznikiem wstrząsał jeden z tych strasznych, duszących ataków kaszlu.
Drogę pokrywało głębokie do kostek wodniste błoto, które pozbawiało ich siły oraz otuchy, a burza skróciła i tak już krótki dzień. W połowie popołudnia Bahzell zaczął szukać odpowiedniego miejsca na obóz, lecz zbocza wzgórz były pokryte karłowatą roślinnością, nie było mogących ich osłonić drzew. Nawet gdyby nie padało i tak trudno byłoby znaleźć drewno na opał, a myśl o pozbawieniu w taką pogodę Tothasa ciepła ognia, ściskała Bahzellowi serce. Był już jednak wieczór, szybko się ściemniało, musieli się wkrótce zatrzymać, a on już niemal wpadał w desperację, gdy kątem oka uchwycił nagłe poruszenie.
Obrócił szybko głowę, lecz cokolwiek to było, zniknęło w nagim zboczu. Podniesieniem dłoni zatrzymał kolumnę i sięgnął pod płaszcz. Niewygodnie było wyciągać w ten sposób miecz, lecz mu się udało, zaś Brandark podjechał do niego na swym koniu.
– O co chodzi? – Nawet tenorowy głos Zakrwawionego Miecza był znużony i chrapliwy. Bahzell wskazał na wzgórze.
– Wydaje mi się, że coś tam widziałem.
– Co? – spytał Brandark z większym zainteresowaniem.
– Tego właśnie niezbyt jestem pewien – przyznał Koniokrad. – Czymkolwiek jednak to było, zniknęło.
– Tam? – Brandark przyjrzał się sceptycznie kamienistemu, spływającemu wodą zboczu.
– No. – Bahzell przypatrywał się przez chwilę wzgórzu, po czym wzruszył ramionami. – Zaczekaj tu – powiedział i ruszył w stronę zbocza.
Droga była ciężka i nie mógł powiedzieć Brandarkowi, co go martwi, lecz coś szturchało go w zakątku umysłu. Mroźna woda sięgała mu do kolan, gdy parł parowem w kierunku miejsca, w którym dostrzegł poruszenie, i niemal tam dotarł, gdy usłyszał głęboki, gniewny wrzask.
Zakołysał się na piętach, gdy śniady kształt wyskoczył spod ziemi. Był to straszliwy kot – nie ogromny drapieżnik władający Górami Wschodniej Ściany, lecz jego mniejszy, błąkający się po wzgórzach kuzyn – a Bahzell położył po sobie uszy, gdy czarne wargi zmarszczyły się nad dziesięciocentymetrowymi kłami, a kot znów wrzasnął, zdenerwowany na intruza.
Straszliwe koty były jednak równie inteligentne, co śmiercionośne, a bestia wydała z siebie trzeci wrzask – tym razem pełen czystej frustracji – oceniając rozmiar Bahzella oraz zagrożenie, jakie niósł ze sobą jego miecz. Kot przykucnął na głazie, smagając ogonem, jakby zamierzał zaatakować, po czym zasyczał z odrazą i jednym, ogromnym skokiem zniknął w deszczu.
Bahzell wypuścił powietrze z płuc i zaczął się zastanawiać, dlaczego kot był tak rozgniewany. Zmrużył oczy i żywiej ruszył dalej.
Tam! Wysunięty głaz zakrywał to od dołu, lecz zbocze wzgórza było przecięte wąską szczeliną. Była wystarczająco wysoka nawet dla Bahzella, choć ciasno mu będzie zmieścić w niej ramiona, lecz mimo to wcisnął się do środka. Przez kilka metrów szedł po omacku, ocierając się o skałę, napinając mięśnie i trzymając miecz w gotowości. Żaden straszliwy kot nie porzuciłby swego legowiska bez walki, nieważne czy przeciwnik miałby miecz, czy nie, a jeśli kot miał towarzysza...
Nie miał. Kolejne trzy metry i pojawiło się szare światło. Skała otworzyła się i wsunął się dalej, po czym zatrzymał i uśmiechnął szeroko.
Była to jaskinia, przy tym wystarczająco rozległa dla ich wierzchowców. Woda spływała z otwartej szczeliny w wysokim stropie, formując okrągłą sadzawkę, która musiała mieć podziemne ujście, bowiem nie wezbrała na tyle, by wylewać się przez wejście do groty. Nie było tu opału, lecz Bahzell uzbierał sporo drewna, zanim zaczął się deszcz. Jego juczny koń zarzucił głową w proteście, gdy dodał mu je do ładunku i zakrył płaszczem, lecz będzie ono wystarczająco suche, by osuszyć to, co on i Brandark zdołają zebrać z krzaków u podstawy wzgórza. Nie wydawało się to proste, lecz Bahzell Bahnakson z radością stawiłby czoła znacznie trudniejszym zadaniom, by wydostać się z deszczu.
Schował miecz do pochwy i zaczął się wycofywać, by powiedzieć pozostałym.
* * *
Coś go obudziło, dla odmiany nie był to sen. Usiadł, nadstawiając uszu, jakby zastanawiał się, co to mogło być, lecz nie wykrył niebezpieczeństwa.
Czerwono-żółte światło tańczyło po skalnych ścianach, gdy mały ogień trzaskał radośnie, a zapach koni oraz mułów mieszał się z dymem. Połączona ciepłota ciała ich oraz zwierząt pomogła płomieniom ogrzać jaskinię, a jego posłanie było niemal suche. Razem rzecz biorąc, było tu przyjemniej, niż miałby prawo się spodziewać, i ze znużoną wdzięcznością zanurzył się w koce. Teraz jednak był dziwnie rozbudzony; przeciągnął się.
Brandark siedział ze skrzyżowanymi nogami u wejścia do jaskini, trzymając na kolanach schowany miecz. Deszcz musiał zelżeć, bowiem woda nie pluskała już w sadzawce. Brzmiała teraz delikatnie, niemal melodyjnie, na tyle cicho, by Brandark usłyszał, że Bahzell się poruszył. Mężczyzna odwrócił głowę.
– Co robisz? – spytał cicho, gdy Koniokrad wstał.
– Nie mam pojęcia – odparł równie cicho Bahzell. Ziewnął i znów się przeciągnął, po czym wzruszył ramionami i usadowił się obok Brandarka. – Ale nie śpię, więc jeśli zamierzasz się położyć...?
– Jest moja warta – Brandark sprzeciwił się, kręcąc lekko głową.
– W takim razie po prostu dotrzymam ci przez chwilę towarzystwa – chyba że masz coś przeciwko temu?
Brandark zachichotał i znów pokręcił głową, a Bahzell spojrzał przez ramię, by przyjrzeć się pozostałym. Tothas wyglądał o wiele lepiej, niż gdy na wpół wnieśli go do jaskini, a Zarantha i Rekah zwinęły się jak kociaki pod kocami, którymi się dzieliły. Cichy, stały odgłos oddechów niósł się przez melodyjne kapanie wody oraz trzask ognia, a jaskinię wydawało wypełniać dziwne poczucie bezpieczeństwa i wygody.
Bahzell odwrócił się z powrotem, by dołączyć do Brandarka w obserwowaniu wąskiej, kamiennej gardzieli jaskini. Otoczyła ich braterska cisza. Rankiem musieli wyruszyć, a fakt, że deszcz teraz zelżał, nie był gwarancją, że jutro nie będzie gorzej, lecz wszystkim co miało obecnie znaczenie, był spokój chwili, więc delektował się nim niemal zmysłowo.
Nie wiedział, jak długo tam siedział, gdy usłyszał nagle szmer buta na kamieniu. Zesztywniał, nadstawiając uszu, i poczuł jak obok niego napina się Brandark, lecz żaden z nich nic nie powiedział. Po prostu siedzieli, wpatrując się w wąskie przejście, a but znowu zaszurał. Nagle zza załomu wyłoniła się niska, szczupła, brązowowłosa kobieta, w przesiąkniętym deszczem płaszczu.
Uszy Bahzella podniosły się ze zdumienia, gdy kobieta znalazła się nagle twarzą w twarz z dwoma hradani. Kobieta nie wrzasnęła w panice, nie odwróciła się do ucieczki – nawet nie zesztywniała z zaskoczenia. Wpatrywała się nich jedynie poważnymi brązowymi oczyma, po czym wzruszyła ramionami i podeszła spokojnie dalej.
– Dobry wieczór – powiedziała spokojnym, chrapliwym kontraltem, a Bahzell zamrugał. Skierował na Brandarka niedowierzające spojrzenie. Odpowiedziała mu podobna mina. Następnie obydwaj odwrócili się ku nowo przybyłej, a Bahzell odchrząknął.
– Ach, dobry wieczór.
– Czy bardzo by wam przeszkadzało, gdybym skorzystała z waszej jaskini? – spytała tym samym spokojnym głosem, tak niewzruszonym, jakby takie rzeczy zdarzały się jej codziennie. – Na zewnątrz jest dość mokro – dodała z lekkim uśmiechem, a Bahzell pokiwał zdezorientowany głową. – Dziękuję – rzekła i rozwiązała płaszcz.
Ona musi być niespełna rozumu, pomyślał Koniokrad. Musiała ujrzeć światło ich ogniska, zanim w ogóle ruszyła wejściowym korytarzem, lecz nie tylko weszła i nie drgnęła na widok dwóch hradani, lecz nie była nawet uzbrojona – nie miała nawet sztyletu!
Wydawała się zupełnie niczym nie przejmować, gdy położyła płaszcz w pobliżu ognia i zdjęła pokrowiec z małą harfą, który nosiła na plecach. Spoczęła obok ogniska i przekrzywiła głowę, spoglądając na nich tymi wielkimi, brązowymi oczyma.
– Coś ładnie pachnie – oznajmiła.
– Ach, nie krępuj się – zaprosił Brandark i wskazał na pozostałości z kolacji – zakryty garnek z fasolą oraz soloną wieprzowinę.
– Dziękuję – powtórzyła i sięgnęła do sakwy przy pasie. Wyciągnięty przez nią nóż byłby równie bezużyteczny w samoobronie, jak wyjęte zaraz po nim łyżka i widelec, lecz na ich rączkach błyszczały klejnoty, a Bahzell zmrużył oczy. Takie utensylia do jedzenia mogłyby się znaleźć na książęcym stole i nikt o zdrowych zmysłach nie chwaliłby się nimi przed jakimikolwiek dwoma wojownikami, nie mówiąc już o znanych ze swej reputacji hradani. Mężczyzna obserwował, jak kobieta wybiera cynową miseczkę i nakłada do niej jadło, po czym chrząknął.
– Nie zrozum mnie źle – zaczął ostrożnie – lecz czy w twoim zwyczaju jest wchodzić do tak dziwnych obozowisk jak to?
– Jak co?
– Jak co?! – Bahzell zamrugał i znów zerknął na Brandarka. – Chcę powiedzieć, że, ach, pani, tego, nikt nie jest dokładnie... to znaczy...
Przerwał, w nietypowy dla siebie sposób zakłopotany, a ona uśmiechnęła się do niego. Był to dość uroczy uśmiech, pomyślał, obserwując, jak rozjaśnia on jej trójkątną twarz, i poczuł, jak sam, bez żadnego odpowiedniego powodu, odpowiada uśmiechem.
– Dziękuję ci za twoją troskę, ale poradzę sobie. Jestem w końcu jedynie wędrującą bardką. Nikt nie zrobiłby mi krzywdy.
– Błagam cię o wybaczenie – powiedział Brandark – lecz nie liczyłbym na to. Mojemu przyjacielowi chodzi o to, że pewnego dnia możesz wpaść na kogoś, kto zrobi ci krzywdę.
– Cóż, wy dwaj tego nie zrobicie, nieprawdaż? – W jej poważnych oczach zamrugało rozbawienie, a hradani zauważyli, że jednocześnie potrząsają głowami. – No widzicie? – Przełknęła kęs jedzenia i westchnęła. – Ummm! Pyszne. Brakuje mi dobrej, prostej kuchni, takiej jak ta.
– Uch, tak – rzekł bezradnie Brandark. Ktoś powinien zamknąć tę lunatyczkę w ładnej, bezpiecznej klatce, lecz jej wiara we własne bezpieczeństwo była tarczą, która wprawiała go w osłupienie. Wiedział, że jest szalona, Bahzell również to wiedział, lecz jak mieli jej to powiedzieć?
Uśmiechnęła się do nich i z powolną, wyraźną rozkoszą wróciła do jedzenia. Wyczyściła miskę aż do ostatniego kęska, ścigając dookoła ostatnią fasolkę z niemal dziecięcym zachwytem, po czym znów westchnęła.
– Och, to było miłe! – Zamknęła oczy, jakby delektując się jakąś wyjątkową ucztą, po czym otworzyła je ponownie i się uśmiechnęła. – Dziękuję wam za waszą szczodrość.
– To była tylko miska fasoli – zaprotestował Brandark, a ona wzruszyła ramionami.
– Być może. Jednak to wszystko co macie, i podzieliliście się tym z obcą. Jak mogłabym się wam odpłacić?
– Brandark ma rację – powiedział niezręcznie Bahzell. – To była jedynie miska fasoli i byłaś przy niej mile widziana.
– Och, nalegam, by czymś zapłacić – powiedziała z kolejnym z tych swoich uroczych uśmiechów i sięgnęła po harfę. – Jeśli nie chcecie przyjąć nic innego, może mogłabym zaśpiewać w zamian za kolację?
Brwi uniosły się ponad roziskrzonymi oczyma, a hradani przytaknęli niczym lalki, gdy wyciągała harfę. Zakątek umysłu Bahzella powiedział, że dzieje cię coś bardzo dziwnego, lecz myśl ta była drobna, zagubiona i nieważna.
Wyjęła harfę i pomiędzy zębami Brandarka świsnęło powietrze. Struny lśniły srebrem w oprawie z czarnego jak północ mahoniu, a klucze do ich naciągania błyszczały w płomieniach fasetkami klejnotów. Ramię miało kształt kobiety odzianej w lejącą się, archaiczną suknię, z ustami otwartymi do pieśni, a Zakrwawiony Miecz zamrugał, gdy bardka oparła instrument o ramię, bowiem wyrzeźbiona twarz odpowiadała jej własnej. Zaczął mówić, lecz nagle jej palce trąciły struny, muzyka wypełniła jaskinię, a on zamarł w bezruchu, z otwartymi ustami.
Nikt nie byłby w stanie wydobyć tak bogatego, pełnego brzmienia z tak małej harfy! To w ogóle nie był dźwięk jednej harfy. W tle słychać było wiole i lutnie, brzęk cymbałów wił się wokół nut harfy, fagoty i oboje przygrywały skrzypcom oraz głębokiemu, słodkiemu głosowi wiolonczel, on zaś wiedział, że coś takiego nie może mieć miejsca. Wtedy jednak otworzyła usta, a on zapomniał o muzyce, zapomniał o zapachu koni, dymu i mokrych ubrań, o kamieniu, na którym siedział. Zapomniał o wszystkim, ponieważ nic nie istniało – nic poza tym głosem.
Później nie potrafił go sobie dobrze przypomnieć. Było to najokrutniejsze przekleństwo i największe błogosławieństwo ze wszystkiego, bowiem gdyby był w stanie to zapamiętać, jego miłość do muzyki zginęłaby na zawsze. Któż mógłby się cieszyć piaskowymi babkami dzieci bawiących się w brudzie, gdy ujrzał dzieła największych rzeźbiarzy Saramanthy? Gdyby był w stanie zapamiętać – naprawdę zapamiętać – ten głos, pragnąłby jedynie znów go usłyszeć, zaś jego doskonałość zmieniłaby wszystkie inne głosy, całą pozostałą muzykę, w proch.
Pomimo jednak, że nigdy nie będzie mógł go przywołać, zawsze będzie wiedział, że kiedyś go usłyszał. Że pewnej nocy, w zasmrodzonej jaskini, zimą, doświadczył całej wspaniałości, której poszukiwał przez tak wiele lat. Nawet sama śmierć nie zdoła mu tego zabrać i wiedział, że będzie słyszał tego echa w każdej innej pieśni.
Śpiewała słowa, których nigdy nie słyszeli, w języku, którego nigdy nie znali, i nie miało to znaczenia. Siedzieli bez ruchu, dwaj barbarzyńscy hradani, zatraceni w pięknie wykraczającym poza wszelkie wyobrażenie, a ona zabrała ich ze sobą. Zaniosła ich w inne miejsce, w którym nie liczył się czas i nie było świata, nie było rzeczywistości, żadnego znaczenia poza muzyką jej harfy, majestatem jej głosu oraz blaskiem jej wielkich, brązowych oczu. Płynęli wraz z nią, lecieli na jej skrzydłach, smakowali rzeczy, na których określenie nie było słów w żadnym języku, a następnie, równie delikatnie jak porwała ich w powietrze, odstawiła ich do ich własnego świata, zaś największą magią ze wszystkiego było to, że nie złamała im serc. Że wrócili bez szwanku, ciesząc się z tego, kim są, bowiem tak łatwo byłoby – tak niewyobrażalnie łatwo – oddać wszystko za szansę stania się kolejnymi dwiema nutami w jej wspaniałej melodii.
Jej głos zamarł, dłoń uciszyła struny, a Brandark Bahnakson padł przed nią na kolana.
– Moja pani – wyszeptał, a łzy rozmyły mu głos i zmoczyły twarz.
– Nie bądź niemądry, Brandarku. – Jej głos nie był już bronią mogącą łamać mężczyznom serca, lecz brzmiały w nim śmiech oraz czułość, a jej delikatna dłoń pogłaskała go po głowie. Chwyciła go za ucho i pociągnęła. Podniósł wzrok, jego oczy zaśmiały się nagle przez łzy, a ona przytaknęła. – Lepiej – powiedziała. – A teraz wstań, Brandarku. Nigdy wcześniej nie przychodziłeś do mnie na kolanach i nie widzę powodu, dlaczego miałbyś to robić teraz.
Uśmiechnął się i wstał, a Bahzell zamrugał oczami, niczym ktoś wychodzący ze snu.
– Kto...? – zaczął, lecz nagle zawiódł go własny głos. Mógł jedynie wpatrywać się w Brandarka, a Zakrwawiony Miecz dotknął jego ramienia.
– Chesmirsa – powiedział bardzo, bardzo delikatnie. – Śpiewaczka Światła.
Oczy Bahzella otworzyły się szeroko i mężczyzna wstał gwałtownie. Był o ponad dwie głowy wyższy od kobiety przy ognisku, lecz ona odrzuciła ludzką maskę. Był przy niej mniej niż dzieckiem i zakotłowały się w nim strach oraz zakłopotanie.
– Ja... – jego głos zamarł, a ona znów się uśmiechnęła.
– Usiądź, Bahzellu – poprosiła, choć mogła rozkazać, on zaś spoczął z powrotem na głazie, wpatrując się w nią. Skinęła głową Brandarkowi, a Zakrwawiony Miecz znów przy nim usiadł, skupiając wzrok na twarzy bogini. – Dziękuję wam – powiedziała delikatnie. Położyła harfę na kolanach i wychyliła się nad nią, wciąż będąc szczupłą, brązowowłosą kobietą, a jednak kimś niewyobrażalnie więcej, zaś w jej uprzejmych oczach pojawiło się współczucie. – Wiem, jak jesteście zakłopotani, i sądzę, że postąpiłam paskudnie, zakradając się do was, lecz czy naprawdę wolelibyście błysk światła i grzmot pioruna? – W dołeczkach na jej policzkach zatańczyła cała wesołość wszechświata i poczuli, że odpowiadają jej uśmiechem. – Poza tym – dodała – zostać powitaną jako śmiertelniczka i otrzymać uprzejmość śmiertelników – to, moi przyjaciele, jest darem, którego wartości nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić.
– Ale... ale dlaczego? – spytał Brandark, a srebrna, falująca magia jej śmiechu przeszła przez nich niczym miecz.
– Z powodu twojego przyjaciela, Brandarku, i z twojego powodu również. Jesteście jedynym powodem, dla którego tu przybyłam. Mam dla was wiadomość, i to upór Bahzella skłania mnie, by ją wam dostarczyć tu i teraz.
– Mój upór? – zagrzmiał Bahzell, a ona przytaknęła.
– Twój upór. Twój pierwotny, zatwardziały, ośli, żelazny, wspaniały, hradański upór.
– Nie rozumiem – powiedział z niechcianą niepewnością.
– Oczywiście, że nie. Walczyłeś przez całe miesiące, nie rozumiejąc.
– Sny? – jego głos stał się nagle ostrzejszy, a ona znów przytaknęła.
– Sny – jej odpowiedź była stanowcza. – Już za długo wkładałeś sobie palce do uszu i stukałeś obcasami w podłogę, Bahzellu.
– Czyżby? – spytał bardziej wyzywająco. Brandark dotknął jego ręki, lecz wzrok Koniokrada utkwiony był w twarzy Chesmirsy, ona zaś przekrzywiła głowę.
– Oczywiście, że tak. Bahzellu, czy gdybyśmy mieli wybór, posyłalibyśmy ci sny, których nie możesz zrozumieć?
– Nie mogę tego wiedzieć – powiedział beznamiętnie. – Jestem jedynie hradani, pani. Nie mamy doświadczenia w kwestii tego, jak lub co bogowie posyłają ludowi, o który się troszczą.
Brandark wciągnął głęboko powietrze, lecz bogini nawet się nie skrzywiła. Na chwilę jej wspaniałe oczy przyćmił smutek, lecz nie gniew, i westchnęła.
– Wiem, co o nas myślisz, Bahzellu Bahnaksonie – rzekła spokojnie. – Kimże jednak jesteśmy, by cię winić? Gdybyś był czymś mniej, niż jesteś, twój gniew na nas również byłby mniejszy... a czas by posłać hradani sny, nie nadszedłby.
– O mój gniew chodzi? – Bahzell znów wstał, zauważając jej wzrok na jego stopach, i zalśniły mu oczy. Czuł jej obecność, wiedział, że osłania swą moc, że gdyby ją na niego wyzwoliła, nie byłby w stanie przed nią stać, lecz nie czuł szacunku; zdumienie, owszem, lecz nie szacunek. Jego lud zbyt dużo wycierpiał, by mógł go odczuwać.
– Tak, twój gniew. Oraz twój strach, Bahzellu. – Błysnęły mu oczy, a ona uniosła dłoń. – Nie przed nami, lecz byśmy znów nie „zdradzili” waszego ludu, odwracając się do niego plecami. Powiem ci jednak tak, Bahzellu Bahnaksonie, i nie skłamię. To, co stało się z waszym ludem, nie było naszą sprawą, a rany sięgają głębiej, niż możesz sobie w ogóle wyobrazić. Pracowaliśmy przez całe tysiąclecie, by usunąć skutki tego, co się stało, choć możesz o tym nie wiedzieć, lecz ostateczne wyleczenie musi należeć do was. Wy musicie wykonać ostatni krok – ty oraz cały twój lud. Nikt inny nie może zrobić tego za was.
– Słowa, pani – powiedział uparcie Bahzell. – Wszystkim co słyszę, są słowa.
– Nie, Bahzellu. To wszystko co usłyszałeś do tej pory, to były moje słowa, a zadanie to nie należy do mnie. Zostało złożone na moim bracie Tomanaku – oraz na tobie.
– Na mnie?!
– Na tobie. Nie będzie to łatwe zadanie, Bahzellu Bahnaksonie, i sprawi ci ból przekraczający twe wyobrażenie, lecz domeną mego brata jest wojna oraz sprawiedliwość, to zaś są surowi władcy, i dla ludzi, i bogów. Jest to jednak zadanie, dla którego się urodziłeś, odpowiednie wyzwanie dla twej siły, odwagi oraz uporu, zaś bólowi będzie towarzyszyła radość. Jest to wszakże również brzemię, do którego dźwigania nikt nie może cię skłonić, i żaden nie zgadzający się na to grzbiet, nie uniósłby go.
– Pani – przemówił powoli Koniokrad, a każde jego słowo było niczym wykute z żelaza. – Nie pochylę się przed nikim, czy to bogiem, demonem, czy diabłem. To co zrobię, będzie zrobione, ponieważ postanowię to zrobić, nie z żadnego innego powodu.
– Wiem. Wiemy – powiedziała Chesmirsa. – Nie jest również moim zadaniem, prosić cię, byś przyjął to brzemię. Proszę cię jedynie, byś to rozważył, abyś miał ochotę wysłuchać, abyś mógł wybrać, gdy nadejdzie czas. Czy proszę o wiele?
Bahzell spojrzał jej prosto w oczy, po czym potrząsnął głową, niemal wbrew swojej woli.
– Dziękuję ci – rzekła delikatnie, a jej oczy powiedziały mu, iż wiedziała, jak trudno było mu to przyznać. – W związku jednak z tym, że do ciebie musi należeć wybór, podobnie musi być z decyzją wysłuchania. Nie będą cię już kłopotać żadne sny, Bahzellu Bahnaksonie, lecz przemyśl dobrze, co ci powiedziałam. Gdy nadejdzie czas, że będziesz gotów wysłuchać, wysłuchasz. A jeśli nigdy nie zdecydujesz, że jesteś gotów, wtedy zostawimy cię w spokoju, którego pragniesz.
Bahzell potrafił rozpoznać przysięgę i kiwnął potwierdzająco głową. Bogini wpatrywała się w niego jeszcze przez chwilę, po czym skierowała oczy na Brandarka, a jej twarz rozjaśniła się.
– Och Brandarku! – Zakrwawiony Miecz znów podniósł wzrok, a ona uśmiechnęła się. – Ach, Brandarku! A co mam zrobić z tobą?
– Zrobić ze mną, pani? – spytał z wahaniem, a jej uśmiech stał się łobuzerskim uśmieszkiem.
– Niestety, Brandarku, masz duszę poety, lecz pozostałe narzędzia...! – Mężczyzna poczuł, że się czerwieni, a mimo to jej oczy rozpaliły pochodnię śmiechu w jego sercu, gdy potrząsnęła głową w jego stronę.
– Robię co w mojej mocy, pani – powiedział pokornie, a ona przytaknęła.
– Tak robisz i zawsze robiłeś. Prawda jest jednak taka, Brandarku, że nigdy nie byłeś przeznaczony do tych zadań, co sądzisz. W zbyt dużej mierze należysz do mego brata, jesteś zbyt dobry w innych zadaniach. Nigdy nie będziesz bardem.
– Nigdy? – Brandark Brandarkson nigdy nie sądził, że kiedykolwiek będzie odczuwał taki smutek – albo że tak wiele radości może owinąć się wokół rany – a jego bogini uśmiechnęła się do niego.
– Nigdy – rzekła stanowczo. – Zawsze będziesz miał muzykę, oraz moje błogosławieństwo, by się nią cieszyć, lecz oczekuje na ciebie inna kariera. Taka, która zażąda od ciebie wszystkiego, co masz i czym jesteś, która napełni cię radością, której nigdy nie wiedziałeś, jak szukać. Obiecuję ci to i... – jej oczy obróciły się wdzięcznie w jego stronę – ... sądzę, że uznasz, iż pasuje to do duszy poety. Ciesz się tym, Brandarku.
– Ja... spróbuję, moja pani – wyszeptał, a ona znów dotknęła jego głowy. Następnie schowała harfę do pokrowca i zarzuciła go na plecy. Otrząsnęła swój prosty, codzienny płaszcz i narzuciła go na ramiona, po czym uśmiechnęła się do nich.
– Nie jesteście tacy, jak się spodziewaliśmy. Mimo to każdy z was jest dokładnie taki, jaki być musi. Po prostu chodzi o to, że jest w was dużo więcej, niż ośmielaliśmy się mieć nadzieję. Żegnajcie, moje dzieci.
Zniknęła. W jednej chwili tam była, w następnej już nie, a hradani otrząsnęli się. W otworze w stropie jaskini błyszczało szare światło świtu, a Bahzell zmarszczył brwi, starając się obliczyć, jak wiele godzin musiało minąć w czasie, który wydawał się tak niewieloma minutami. Mimo to ogień wciąż płonął, konie oraz muły wciąż drzemały w kącie jaskini, a ich troje towarzyszy spało nieświadomych tego wszystkiego, co się wydarzyło. Powinien był być wyczerpany po bezsennej nocy, lecz czuł się wypoczęty i orzeźwiony. Spojrzał na swego przyjaciela.
Brandark odpowiedział spojrzeniem, w jego dużych oczach widniały smutek oraz radość. Kiedy zaś spoglądali tak sobie nawzajem w oczy, Zakrwawiony Miecz poczuł, jak niewidoczne palce znów ciągną go delikatnie za ucho, a chrapliwy kontraltowy głos śmiga po jaskini niczym śmiech z pierwszego dnia stworzenia.
– Pamiętaj, Brandarku – zabrzmiał delikatny głos. – Możesz mieć inne zadanie, lecz naprawdę masz duszę poety, a to oznacza, że część ciebie zawsze będzie moja. Wiedź dobrze swoje życie, Brandarku Brandarksonie. Raduj się nim i pamiętaj, że będę przy tobie aż do jego końca... i później.
 
Rozdział osiemnasty
Południowy wicher zacinał deszczem prosto w oczy Bahzella, gdy ten stanął przed szarymi murami Angcar. Zostały jeszcze dwie godziny do zamknięcia bram, lecz latarnie świeciły się już na blankach obwarowań. Bahzell wytarł z oczu wodę, zerknął przez ramię i przygryzł wargę. Wszyscy, nawet ci, którzy spali podczas wizyty Chesmirsy, czuli się odświeżeni, gdy opuścili jaskinię. Zanim jednak wyruszyli, uporczywy deszcz powrócił, a błotniste, zdradliwe zbocza dotkliwie dały się we znaki ich wierzchowcom oraz mocno ich spowolniły. Wyglądało na to, że ulewa się zmniejsza, lecz Tothas siedział zgarbiony w siodle, z napiętą, szarą twarzą, a jego chrapliwy, silny kaszel rozlegał się nazbyt często. Nieważne, że kończyły im się fundusze, musieli zaprowadzić go pod dach, pomyślał ponuro Bahzell i zwiększył tempo.
Weszło im w zwyczaj, że Tothas służył im za rzecznika w mijanych miasteczkach, nie wyglądał bowiem tak groźnie jak hradani, lecz gdy w końcu dotarli do bram, mężczyznę chwycił nowy atak wyniszczającego kaszlu. Bahzell stanął obok konia, z ręką na karku zwierzęcia, starając się jak najlepiej ukryć niepokój, gdy obserwował kaszlącego zbrojnego, zaś Brandark ruszył stępa dalej, by załatwić ich sprawy.
Strażnicy, i tak już zachowujący się opryskliwie w związku z obowiązkami przy bramie w tak paskudny dzień, nie wyglądali na zbyt zadowolonych, widząc hradani, lecz Bahzell nie mógł im tego oszczędzić. Wilgoć była dalece gorsza dla Tothasa niż mróz. Odnalezienie jaskini było większym szczęściem, niż mieli nadzieję się spodziewać, a Koniokrada przerażała myśl, co stałoby się z Włócznikiem, gdyby trafili na taką pogodę w głębokiej dziczy.
Zastanawiając się nad tym, Bahzell znów klepnął konia Tothasa w kark. Wydawało mu się, że odnalezienie jaskini było czymś więcej niż jedynie przejawem dobrego losu i musiał przyznać, że idea przyzywania bóstw na pomoc była dość kusząca. Tyle że jeśli wejdzie w zwyczaj liczenie na jakiegoś zasyfiałego boga, co zrobi się w dniu, gdy bóg będzie zajęty gdzieś indziej, zmęczony, lub też zdecyduje się robić coś innego? Poza tym w sposobie, w jaki natrafili na jaskinię, było coś w rodzaju przekupstwa. Jaskinia była niczym przynęta, kawałek sera kuszący, by wszedł w pułapkę.
Bahzell parsknął. Sny się skończyły, jak zostało mu obiecane, lecz nie był pewien, czy coś to zmieniło. Zawsze wierzył, że najlepiej jest znać prawdę, i oznaczało to, iż nie trzeba łudzić się nadziejami, lecz zmienił zdanie. Wystarczająco źle było podejrzewać, że ściga go bóg, zaś potwierdzenie tego było znacznie, znacznie gorsze. Ta cała sprawa z przeznaczeniem, zadaniami i „bólem przekraczającym twoje wyobrażenia”...
Koniokrad obserwował, jak Brandark rozmawia ze strażnikami przy bramie i potrząsał uparcie głową. Ból go nie przerażał. Nie rozkoszował się nim bardziej niż ktokolwiek inny, lecz każdy hradani wiedział, że ból jest częścią życia. Jednak miał na myśli właśnie to, co powiedział. Zrobił to, co zrobił, ponieważ postanowił to zrobić, nie dlatego, że ktoś lub coś mu to nakazało, i wciąż nie widział powodu, by ktokolwiek – zwłaszcza hradani – miał ufać bogom. Nie mógł zaprzeczyć wrażeniu, jakie wywarła na nim Chesmirsa, jak bardzo... cóż, podobała mu się. Ale bogini muzyki oraz bardów powinna być do cholery ładna, czarująca i tak dalej! A cała ta rozmowa, że on i Brandark są kimś więcej, niż bogowie mogli mieć nadzieję...! Lepiej trzymaj rękę na sakiewce, gdy słyszysz coś takiego od kogoś, kto czegoś od ciebie chce, mój chłopcze, powiedział sobie cierpko.
Wyrwał się z rozmyślań i zerknął na Zaranthę, a jej oczy odbijały jego własne obawy o Tothasa. Kobieta poczuła wzrok hradani i spojrzała na niego, w nim zaś zapłonęła iskra gniewu na to, co robiła swemu zbrojnemu, lecz widoczna na jej twarzy odraza do samej siebie uciszyła jego wybuch i Koniokrad spojrzał na wracającego Brandarka.
Zakrwawiony Miecz był równie przemoczony jak reszta z nich, jego szykowne ubrania były w nieładzie i zachlapane błotem, lecz spotkanie z boginią wydawało się zaostrzyć jego zwyczajową beztroskę i była jakaś raźność w sposobie, w jaki trzymał wodze.
– Nie przypuszczam, by cieszyli się, widząc hradani, ale wpuszczą nas do środka. Sierżant był nawet tak miły, że skierował mnie do gospody z rozsądnymi cenami. Przypomnijcie mi, bym wspomniał jego imię, aby być pewnym, że dostanie swą dolę.
– Zrobię to, jeśli gospoda okaże się przyzwoita. I jeśli umieścimy Tothasa w ciepłym łóżku.
– Ja... ja... – Tothas przerwał w kolejnym spazmie kaszlu, a Bahzell stęknął.
– Och, zachowaj swe siły, człowieku! – warknął. – Wszyscy wiemy, że masz dość odwagi na trzech mężczyzn. Teraz pokaż, że masz też rozsądek!
Tothas jeszcze raz kaszlnął, po czym otrząsnął się słabo i przytaknął. Koniokrad klepnął go w ramię i znów spojrzał na Brandarka.
– Wszystko w porządku, mój chłopcze. To ty znasz nazwę i adres, więc...
Brandark zawrócił konia, szczerząc zęby, po czym ruszył, wskazując drogę.
* * *
Śmiejący się Bóg znajdował się w biednej części miasta, a jego podniszczone ściany nie wyglądały zbyt okazale. Bahzell podejrzewał, że Hirahim Lekkostopy nie byłby zbytnio zadowolony, dowiadując się, że jest patronem gospody, lecz okazała się ona znacznie lepsza, niż wskazywałyby pozory.
Brandark poszedł sprawdzić stajnie, podczas gdy Bahzell towarzyszył Zarancie i Rekah w środku. Oczy Koniokrada błąkały się po sali bufetowej, gdy oczekiwali na gospodarza. Paskudna pogoda zwiększyła obroty, lecz miejsce to było dość czyste, a klienci wydawali się wyjątkowo dobrze zachowywać. Proste ubrania oznajmiały ich brak dostatku, lecz nie odznaczali się awanturnictwem i nikt nie zaczepiał dwóch przepracowanych barmanek. Mogło to mieć coś wspólnego z przysadzistym, potężnie zbudowanym człowiekiem, który stał za kontuarem, obserwując tłum. Był o dwie głowy niższy od Bahzella, miał nos w kształcie orlego dzioba, osadzony w twarzy kogoś, komu rozsądniej nie wchodzić w drogę. Jego oczy przyjrzały się ostrożnie hradani, po czym przemknęły na Tothasa, który opierał się na ramieniu Zaranthy. Jego twarde spojrzenie złagodniało, gdy spoczęło na zbrojnym, po czym przeszło z powrotem na Bahzella. Zanim mężczyzna skierował uwagę z powrotem na zgromadzonych, kiwnął hradani głową.
Jeden z klientów podniósł wzrok i zbladł, po czym wstał szybko, zapłacił i wyszedł pospiesznie, lecz nikt inny nie wydawał się martwić z powodu nagłego pojawienia się Bahzella. Albo tak było, albo też pokładali dużą dozę zaufania w mężczyźnie przy barze, a Bahzell był skłonny się z nimi zgodzić. Był to wojownik, niezwykła osoba jak na bramkarza w takim miejscu, myślał – dopóki nie zobaczył właściciela. Gospodarz stracił nogę w okolicach kolana, lecz ten nos mógł należeć tylko do brata wykidajły.
Gospodarz zatrzymał się, gdy ujrzał hradani górującego nad jego salą bufetową, lecz zerknięcie na towarzysza Bahzella wydało się go uspokoić. Przestał napinać ramiona, wytarł ręce w przewieszony przez ramię ręcznik i pokuśtykał do przodu na drewnianej nodze.
– Co mogę dla was zrobić? – spytał w kiepskim włóczniowym.
– Dać nam pokój, mam nadzieję – odpowiedział Bahzell.
– To zależy, ile miejsca potrzebujecie. Nie jesteśmy największą gospodą w Angcar, a większość pokoi już jest zajęta.
– Potrzebujemy dwóch pokojów – jeden dla dam, a jeden dla mnie i moich dwóch przyjaciół. – Gospodarz uniósł brew, a Bahzell poruszył uszami. – Mamy jeszcze jednego towarzysza. Zajmuje się teraz naszymi zwierzętami.
– Rozumiem. – Gospodarz rozmyślał przez chwilę, po czym skinął głową. – Poradzimy sobie. Na drugim piętrze zostały dwa przylegające pokoje, lecz zważ, że nie należą do najtańszych! Będą was kosztować srebrnego kormaka za noc każdy, lecz bez dodatkowych opłat dorzucę miejsce w stajni i paszę dla waszych zwierząt.
Bahzell skrzywił się, lecz poczuł, że Tothas, pomimo swych wysiłków, słabnie, zerknął więc na Zaranthę. Niemal niezauważalnie kiwnęła głową, a on spojrzał z powrotem na gospodarza.
– Zgoda. A czy możemy dostać gorący posiłek dla naszego przyjaciela...? – Wskazał uchem w kierunku Tothasa, a gospodarz skinął głową.
– To również możemy załatwić. – Krzyknął przez ramię i niczym za sprawką magii pojawił się młodzian z takim samym dziobatym nosem. – Zaprowadź te osoby do siódemki oraz ósemki i powiedz Macie, że potrzebują ciepłego jadła. I dopilnuj, by w obydwu pokojach była brytfanna do podgrzewania pościeli!
Chłopak zniknął, a gospodarz odwrócił się z powrotem do Bahzella.
– Na zapleczu są łazienki: jedna dla mężczyzn i jedna dla kobiet. Gorącą wodę dostaniecie po miedziaku za każdego – i sądzę, że potargujemy się co do ceny za kogoś o twoim wzroście! – Zachichotał, a Bahzell uśmiechnął się do niego ze znużeniem. – Jeśli zamierzacie włożyć swojego przyjaciela do kadzi, moi ludzie ogrzeją mu w tym czasie łóżko.
– Dziękuję ci. – Szczerość złagodziła głos Bahzella, lecz gospodarz jedynie wzruszył ramionami i pokuśtykał z powrotem, zaś hradani zdjął z ramienia Zaranthy ciężar Tothasa.
– Sądzę... – zaczął, po czym przerwał, gdy drzwi się otworzyły. W ramionach Brandarka piętrzyła się sterta bagażu wystarczająca, by obciążyć nawet hradani i kobieta pospieszyła, by uwolnić go na tyle, aby mógł zająć się resztą.
– Sądzę – podjął Bahzell – że teraz, gdy jest już Brandark, możecie pójść do pokojów, podczas gdy ja zanurzę Tothasa w gorącej wodzie.
– Zgoda – powiedziała rześko Zarantha, Otworzyła jeden z pakunków, który wzięła od Brandarka i wyciągnęła małą buteleczkę oraz rogową łyżkę. – I daj mu dwie łyżki tego – złagodzi mu kaszel.
Bahzell wsunął lekarstwo do sakwy u pasa, kiwnął głową i odwrócił się, by na wpół zaprowadzić, na wpół zanieść Tothasa do łaźni.
* * *
Hirahim, pomyślał Bahzell kilka godzin później, mógłby wcale nie być tak rozdrażniony, jak z początku hradani sądził, gdyby dowiedział się, że gospoda została nazwana jego imieniem. Pokoje były drogie jak na okolicę, lecz jedzenie było wyśmienite, a obsługa z rzadko spotykaną pilnością zajmowała się ich potrzebami. Tothas został na nogach na tyle długo, by skonsumować ogromną misę gęstej, gorącej zupy, zanim ułożyli go w ogrzanej pościeli, a gdy zasnął, jego oddech był znacznie spokojniejszy.
Bahzell i Brandark, niewyobrażalnie odświeżeni po gorącej kąpieli, pozostawili Zaranthę oraz Rekah i po kolacji udali się, po naleganiach Zaranthy, do sali bufetowej.
– Wy dwaj zrobiliście, co do was należało, i jeszcze więcej – na wpół złajała ich, gdy Bahzell sprzeciwił się marnowaniu ich skąpych funduszy na picie. – Możemy wydać na was parę miedziaków. Idźcie więc! Idźcie! Tylko nie wdawajcie się w żadne bójki i nie połamcie niczego, za co musielibyśmy płacić!
Hradani odeszli z ochotą i szybko odkryli, że piwnice Śmiejącego się Boga pasowały do jego kuchni. Miejscowe wina były gęste i słodkie, lecz i tak nie mogliby pozwolić sobie na wino, cokolwiek Zarantha by nie mówiła, lecz ale było wyśmienite.
Teraz siedzieli przy kominku, słuchając trzaskania palącego się drewna i tulili dwa największe w Śmiejącym się Bogu kufle. Pozostali klienci zrobili dla nich miejsce z trochę większym pośpiechem niż godnością, lecz uspokoili się, a Bahzell wyciągnął stopy w kierunku ognia, ciesząc się swym ale... oraz otaczającymi go zaskoczonymi twarzami. Szyk Brandarka zdumiał wszystkich, a niektórzy z tych, którzy pospiesznie wycofali się z ich sąsiedztwa, powrócili, gdy hradani wyjął swą bałałajkę i zaczął brzdąkać.
Nie potrwało długo, by ktoś odrobinę odważniejszy od pozostałych poprosił o pieśń, a Zakrwawiony Miecz zgodził się z uśmiechem, choć poprosił – z niezwykłym dla siebie taktem, pomyślał Bahzell – by ktoś inny zaśpiewał. Teraz ścieśnił się z dwoma miejscowymi, wygrywając ciche akordy, podczas gdy jeden z nich grał coś delikatnie na małej fujarce. Brandark kiwał głową, podążając za melodią, a Bahzell podejrzewał, iż to trio wkrótce zawoła, by ktoś zaśpiewał.
Z początku wykidajło miał na nich oko. Tak na wszelki wypadek, lecz on również uspokoił się, gdy Brandark zaczął grać. Ogólnie rzecz biorąc, było to najcieplejsze przyjęcie, jakie dwóch hradani mogło otrzymać poza swymi ojczystymi ziemiami.
Była to dobra noc również dla Śmiejącego się Boga – związana być może z atrakcją, jaką stanowili dwaj „ujarzmieni” hradani, pomyślał sardonicznie Bahzell. Niewielu klientów wyszło, a pojawiło się tylu nowych, że wypełnili salę bufetową. Gospodarz wyznaczył jeszcze dwóch służących, by pomogli zapracowanym dziewczynom i osobiście stanął za barem, a oczy śmiały mu się, gdy obserwował, jak żywo kręci się interes. Coraz więcej osób przychodziło dwójkami lub trójkami, siadając, gdzie tylko mogli, a Bahzell podniósł swój kufel, by dostać dolewkę.
Jedna z kelnerek przemknęła obok niego w drodze powrotnej do baru i postawiła naczynie na swej i tak pełnej już tacy, zaś Bahzell spojrzał na Brandarka. Zakrwawiony Miecz kiwał z ożywieniem głową, jeden z miejscowych kiwał na osobnika o głębokim głosie, który już uraczył ich dwoma pieśniami, a...
– Uważaj, hradani!
Okrzyk rozniósł się po sali, a zaskoczenie spowodowało, że Bahzell obrócił gwałtownie głowę. Odwracając się, uchwycił kątem oka ruch i czysto instynktownie podniósł się i odskoczył.
Ten sam okrzyk powstrzymał mężczyznę, który wszedł za Koniokrada. Jednak tylko na sekundę. Jeszcze gdy Bahzell się poruszał, obcy podniósł do ust zaciśniętą pięść i dmuchnął.
Nastąpiło pffffft! i coś brzęknęło Bahzellowi obok ucha. Odbiło się od wypolerowanego miedzianego garnka nad kominkiem, a hradani warknął. Był z grubsza świadom ruchów na sali – Brandarka wyskakującego zza stołu, bramkarza sięgającego przez bar ku swemu bratu, fali zdumienia i konsternacji – lecz jego oczy były utkwione w mężczyźnie, który chciał go zabić. Obcy otworzył zaciśniętą pięść, wrzucając do ognia małą, wydrążoną rurkę, a jego druga dłoń wsunęła się pod płaszcz.
Błysnął wyciągany miecz, a Bahzell wyszarpnął swój sztylet, lecz zanim zdołał się ruszyć, tłum zafalował. Przynajmniej dziesięciu spośród zgromadzonych wypadło zza stołów, by dołączyć do zgranego natarcia, a wszyscy z nich byli uzbrojeni.
Bahzell zaklął i odsunął się. Wsunął stopę pod ustawioną na kozłach ławę, na której siedział, a ten, który pierwszy go zaatakował, uchylił się szaleńczo, gdy ciężkie drewniane siedzisko popędziło w jego stronę. On sam zdołał umknąć, lecz trzech innych padło, splątując się ze swymi towarzyszami, a Bahzell położył płasko uszy, kierując się ku dowódcy.
Nie wiedział, kim są ci ludzie, lecz każdy z nich miał krótki miecz – największą broń, jaką można było ukryć pod tuniką lub koszulą – w jednej dłoni, a nóż w drugiej. Hradani nie spodziewali się kłopotów i zostawili pancerze oraz miecze w swym pokoju, lecz sztylet Bahzella był prawie tak długi jak większość ludzkich krótkich mieczy.
Jego niedoszły zabójca ruszył na niego w dziwnym, otaczającym manewrze, jakiego Bahzell nie widział nigdy wcześniej, z wysuniętym mieczem oraz nożem trzymanym przy biodrze, a hradani rozpostarł szeroko pustą rękę. Nie miał czasu na subtelności przy tak wielu przeciwnikach, postanowił więc zaryzykować i rzucił się na wroga.
Miecz wystrzelił tak, jak się spodziewał, angażując jego sztylet, a nóż popędził w kierunku jego brzucha, lecz lewa ręka hradani uderzyła niczym wąż. Stalowe palce zacisnęły się na nadgarstku mężczyzny. Przyciągnęły go bliżej, podobne do pnia drzewa kolano wbiło się między nogi napastnika, a sztylet Bahzella prześlizgnął się obok miecza, gdy mężczyzna zgiął się z bólu. Ostrze obróciło się, wbijając mu się pod pachę. Z ust skrytobójcy polała się krew i mężczyzna upadł, wydając z siebie bulgoczący wrzask.
Stal brzęknęła po lewej stronie Bahzella, gdy wojownik odkopnął umierającego mężczyznę na bok. Brandark zareagował niemal tak szybko jak jego przyjaciel. Rzucił swą bałałajkę jednemu z muzyków i chwycił za sztylet. Miejscowy złapał instrument, po czym wrzasnął w panice i rzucił się do ucieczki, gdy zabójcy ruszyli do przodu.
Klienci rozproszyli się niczym ptactwo, a ktoś wrzasnął i złożył się wpół, gdy Brandark otworzył mu żołądek. Straszny odgłos zamarł z mrożącą krew w żyłach szybkością, gdy Zakrwawiony Miecz wbił swój sztylet w kark ofiary, lecz trzej kolejni napastnicy przeskoczyli nad tymi, których powaliła ławka Bahzella, zaś Koniokrad odskoczył, by ustawić się plecami do kominka.
Brandark znalazł się przy nim, jakby wezwany za pomocą telepatii, a trzeci niedoszły zabójca przewrócił się, wijąc i wrzeszcząc, gdy Bahzell uchylił się i wykonał paskudne pchnięcie od dołu w jego pachwinę. Sekundę później miecz świsnął przy twarzy Koniokrada, a on okazał się odrobinę zbyt wolny, by się odsunąć. Broń rozcięła mu policzek od oka do podbródka, lecz trzymający ją mężczyzna zapłacił za to życiem. Przewrócił się, na chwilę unieruchamiając stojącego za nim osobnika, a Bahzell ryknął, chwytając obciążonego ciałem mężczyznę za gardło i wbijając mu sztylet pod mostek.
Dziki, zaciekły okrzyk bojowy rozdarł powietrze, a stal błysnęła w świetle lamp, gdy wykidajło opuścił szeroki miecz, który jego brat rzucił mu spod baru. Ochroniarz trafił mężczyznę pomiędzy szyję a obojczyk, a ten upadł, wrzeszcząc, lecz Bahzell nie miał czasu, by dłużej patrzeć. Świadkowie zajścia ulotnili się lub weszli pod stoły – i hradani zdał sobie sprawę, że pomylił się co do liczby napastników. Wciąż jeszcze przynajmniej tuzin mężczyzn starał się go zabić, a cały świat rozpłynął się w wirze zamętu, gdy niemal im się to udało.
Zadzwoniła stal i czyjaś krew zmoczyła mu prawą rękę aż do łokcia. Potem usłyszał, jak Brandark sapie u jego boku, a przenikliwe okrzyki wojenne bramkarza odbijały mu się echem w uszach, i nawet poprzez ten zawodzący zgiełk usłyszał ostre, melodyjne brzęknięcie cięciwy. Został cięty w lewe ramię, lecz przewidział to, i zdołał uniknąć najgorszego. Miał rozcięte przedramię od nadgarstka do łokcia, lecz rana była płytka i jeszcze gdy miecz cofał się do kolejnego pchnięcia, opuścił piętę na tego, który go trzymał. Trzasnęła kość, napastnik wrzasnął i upadł, a Bahzell odchrząknął.
Ktoś inny zniknął sprzed niego, a przez lukę wdarł się bramkarz. Wcisnął się pomiędzy dwóch hradani, ciągnąc za mieczem krwawy rozbryzg, gdy ciął kolejnego napastnika. Znów brzęknęła cięciwa, po czym, równie nagle jak się zaczęło, wszystko się skończyło.
Bahzell oparł się barkami o kominek, czując gorąco ognia na plecach, a oddech dudnił mu w płucach, gdy poszukiwał oczyma nowych zagrożeń. Nie było jednak żadnego. Szesnaście ciał leżało, znacząc krwią podłogę, opuścił więc powoli sztylet.
Wykidajło westchnął obok niego i opuścił swoją dłoń, a Koniokrad rzucił mu szybkie, dziękczynne spojrzenie. Brandark bardzo ostrożnie usiadł. Jego lewa noga była zmoczona krwią i Bahzell przyklęknął, by rozerwać mu lewą nogawkę spodni, po czym westchnął z ulgą. Cięcie było brzydkie, lecz znajdowało się w mięsistej części uda, tuż poniżej biodra, i nie było na tyle głębokie, by naruszyć mięśnie lub ścięgna.
Koniokrad wyciągnął rękę, by oderwać z tuniki jednego trupów kawałek materiału na bandaż, lecz bramkarz odtrącił go na bok.
– Zajmij się sobą, hradani – powiedział szorstko, a Bahzell osunął się na podłogę i spojrzał zdezorientowany na własną krwawiącą rękę.
Na schodach zastukały stopy, po czym silne, szczupłe ręce zaczęły mu rozrywać rękaw. Była to Zarantha, z kołczanem Tothasa na ramieniu. Obok niej w trocinach leżał łuk, ona zaś pomrukiwała pod nosem i ostrożnie badała ranę. Rekah zeszła wolniej po schodach, ściskając oburącz szablę Tothasa.
Bahzell syknął z bólu, gdy Zarantha obróciła jego rękę, by mieć do niej lepszy dostęp, po czym odwrócił wzrok, gdy owijała ją czystym materiałem – jedynie bogowie wiedzieli, skąd go wzięła – i zawiązywała go mocno. Cztery ciała, co zauważył z pewnym zaciekawieniem, miały strzały w plecach lub piersiach. Zaczął komentować ten fakt, lecz Zarantha złapała go za brodę i obróciła mu głowę, by przyjrzeć się swobodnie krwawiącemu policzkowi.
– Wydaję mi się – powiedziała przez wyszczerzone zęby, wycierając krew z rany – że mówiłam wam obu, abyście nie wdawali się w żadne bójki!
 
Rozdział dziewiętnasty
Gospodarz zadziwił Bahzella. Wezwał straż, lecz nawet nie pomyślał, by pozbyć się tak niebezpiecznych gości.
W pewnym stopniu mogło to być związane z bramkarzem. Bracia odbyli ożywioną dyskusję, czekając na nadejście straży, a stała się ona jeszcze żywsza, gdy wykidajło pochylił się i rozdarł koszulę jednego z trupów, aby obnażyć mu ramię. Bahzell obserwował, jak nachylają się nad ciałem, podczas gdy Zarantha czyściła rany na jego policzku, po czym dotknął ją delikatnie w ramię i podszedł do nich.
– Dziękuję, przyjacielu – zagrzmiał do bramkarza, a mężczyzna wzruszył ramionami.
– To moja praca nie dopuszczać, aby ludzie się tu mordowali.
– Ano, może i tak jest, lecz sądzę, że wychodziło poza twoje obowiązki, żeby stawać przeciwko tak licznemu przeciwnikowi w obronie osób, których nie znasz. – Bahzell chwycił go za przedramię. – Nazywam się Bahzell Bahnakson, z Hurgrum, a jeśli kiedykolwiek ja lub ktoś inny z Hurgrum będziemy mogli coś dla ciebie zrobić, daj mi proszę o tym znać.
– Może tak zrobię, przyjacielu Bahzellu – powiedział bramkarz z napiętym uśmiechem – a jeśli wymieniamy imiona, jestem Talamar Ratherson, zaś to... – dźgnął palcem gospodarza – ... jest mój brat Alwith.
– Cieszę się, że mogę poznać was obu. – Bahzell chwycił z kolei rękę Alwitha, a gospodarz odwzajemnił uścisk, lecz w jego oczach widniało zmartwienie.
– Powiedziałbym, że gdzieś macie wroga – podjął Talamar, wskazując na ciało, a Bahzell położył po sobie uszy, gdy ujrzał szkarłatny tatuaż skorpiona.
– Tak, na to wygląda – powiedział cicho, a w jego głowie zaczęły się ścigać myśli. Psi bracia wysłani, by zabić Kilthana, mogli mieć w tym jakiś interes, pomimo ryzyka, lecz dlaczego mieliby próbować teraz jego zabić, jeśli nie był już w orszaku krasnoluda? Chyba że...
– O co chodzi? – Brandark przykuśtykał i stanął obok niego, wpatrując się w tatuaż.
– Cóż, sądzę, że jesteś wystarczająco sprytny, chłopcze, by wiedzieć to równie dobrze jak ja – mruknął Bahzell, masując zranioną lewą rękę. Jego twarz była ponura.
– Ale dlaczego...? – Brandark urwał, marszcząc brwi. – Niech to Phrobus weźmie, czy przez cały czas ścigali ciebie?
– Jeśli potrafisz znaleźć inny powód tego wszystkiego... – Bahzell machnął na pobojowisko – ... będę bardziej niż szczęśliwy, mogąc go usłyszeć.
– Em – Brandark pociągnął się za nos w zadumie, po czym potrząsnął głową. – Wiesz, to ma jakiś sens. Każdy zakładał, że chodzi im o Kilthana, ale ty byłeś przy nim za każdym razem, gdy robili zasadzkę, a ten płonący statek w Malgas nie tylko jemu podsmażyłby flaki, ale również tobie.
– Ano, tak było. I sądzę, mój chłopcze, że istnieje tylko jeden powód, aby posyłać za mną psich braci.
– Harnak – zgodził się ponuro Brandark.
– Albo Churnazh. Obydwaj chętnie nasikaliby na mój grób. Skąd jednak wiedzieliby, jak posłać za mną psich braci?
– I o to się rozchodzi – wymruczał Brandark. – Zdecydowanie o to. Nawet Churnazh nie wpuściłby czcicieli Sharny do Navahk – nie, gdyż można ich użyć przeciwko niemu.
– Prawda. – Bahzell przerwał masować ramię i zerknął z ukosa na swego przyjaciela. – Czy nie myślisz o tym co ja? Że ten chory bękart Harnak może być trochę bardziej chory, niż sądziliśmy?
– Nie podoba mi się to, ale ma sens – westchnął Brandark. – Cudownie. Jeszcze mamy do przejścia setki staj, a po piętach nam depczą psi bracia!
– Cóż, jeśli o to chodzi, możemy przerzedzić ich szeregi tak, że postanowią dać sobie spokój – Bahzell zagrzmiał z ponurym uśmiechem. – Szesnastu tu, piętnastu w Saramfal... to daje dużo trupów, Brandarku. Sądzisz, że ile pogrzebów Harnak jest w stanie opłacić swoim złotem?
– Nie liczyłbym na to, przyjacielu. – Talamar odkrył znak z buzdyganem boga wojny, a hradani skrzywił się na ten widok. – Tomanak wie, że żadna przyzwoita osoba nie korzystałaby z czegoś takiego – Talamar szturchnął stopą ciało – lecz powiem tak: jeśli tylko psi bracia wezmą za kogoś złoto, wykonają zadanie. Muszą, jeśli chcą zachować swą reputację.
– Zrobią to, jeśli będą mogli – sprostował posępnie Bahzell – a sądzę, że tym razem ugryźli trochę więcej, niż są w stanie przeżuć. – Otrząsnął się i spojrzał na Alwitha. – Jakkolwiek jednak będzie, nie mamy zamiaru sprowadzać takich kłopotów na twój dom. Powinniśmy odejść, zanim sprowadzimy na ciebie nowe niebezpieczeństwo.
Gospodarz wyglądał, jakby chciał się zgodzić, lecz potrząsnął stanowczo głową, a jego brat powtórzył odmowę.
– Zapłaciliście swoje – rzekł Talamar. – Jesteście pod ochroną naszego dachu, a wasz przyjaciel jest zbyt chory, by wychodzić w taką noc jak ta. Poza tym Tomanakowi nie spodobałoby się, gdybyśmy was wyrzucili.
– Nie mówię o wyrzucaniu – sprzeciwił się Bahzell – lecz o wyjściu z własnej woli. – Równie mocno jak Talamarowi nie podobała mu się myśl o zabieraniu Tothasa z powrotem na deszcz, lecz były to jego kłopoty, nie Angcarczyków. Nie było powodu, by ich w to mieszać – a już i tak zawdzięczał Talamarowi uratowanie życia. Kiepskim zadośćuczynieniem byłoby spowodowanie, żeby został w zamian zabity, zaś powtarzane przez niego odniesienia do Tomanaka jeszcze pogarszały sprawę, i wyglądało na to, że pomoc wojownika była kolejną „boską łapówką”.
– To nie ma znaczenia – powiedział stanowczo Talamar. – Bóg miecza zna tylko jeden sposób radzenia sobie z takimi szumowinami, a okrylibyśmy się hańbą, gdybyśmy pozwolili wam stawiać im czoła samotnie, gdy obydwaj jesteście zranieni i musicie się opiekować chorym.
– Talamar ma rację – Alwith wciąż wyglądał na niezadowolonego, lecz jego głos był równie stanowczy. Bahzell przyjrzał się obydwu braciom.
To nie miało sensu. On i Brandark aż nazbyt dobrze nauczyli się, jak większość świata postrzegała hradani, poza tym sprowadzili na Śmiejącego się Boga gildię skrytobójców. Tylko dzięki danemu przez Norframa szczęściu żaden z braci ani klientów nie został zabity. Ostrzeżenie Talamara ocaliło mu życie – nie wspominając już o tym, że Angcarczyk walczył u jego boku – a to na pewno nie wchodziło w cenę wyżywienia oraz zakwaterowania, zaś Bahzell proponował odejście. Mimo to obydwaj bracia spierali się z nim, a brzmiało to wręcz tak, jakby naprawdę mieli to na myśli.
– Cóż więc – rzekł w końcu, delikatnym głosem – jeśli jesteście tak nierozsądni, by naprawdę tak uważać, nie mogę zrobić nic więcej, jak znów wam podziękować.
* * *
Straż miejska nie była zadowolona, gdy się w końcu pojawiła, lecz Angcar było porządnym miejscem. Ojcowie miasta w najlepszym wypadku marszczyli brwi na walki w publicznych gospodach, a szesnaście trupów było niepokojącą liczbą ofiar, nawet gdy straż nie znajdywała pośrodku rzezi dwóch hradani.
Kiedy jednak straż przybyła w osobie jednego kapitana Deskhana, klienci, którzy wcześniej nie wzięli nóg za pas, wyłonili się spod stołów. Muzyk, który złapał bałałajkę Brandarka, wrócił z nią, po czym zasiadł wraz z Zakrwawionym Mieczem w kącie. Angcarczyk wybijał rytm na małym bębenku, zaś hradani wygrywał melodię. Alwith nakazał nalać wszystkim ale, a świadkowie zostali przygotowani, by przemawiać w obronie hradani. Czterech z nich zilustrowało wręcz każdy krwisty moment spotkania w wyrazistej pantomimie, a oszołomiony Deskhan nie miał innego wyboru, niż zaakceptować fakt, że cokolwiek się stało, hradani tego nie rozpoczęli.
Odszedł w końcu z wozem pełnym martwych skrytobójców, a Talamar stał w drzwiach gospody i machał mu na pożegnanie z radością, która zdumiała Bahzella.
– Sądzę, że on nie jest zbyt zadowolony. Czy to możliwe, że będzie wam robił kłopoty?
– Och, niezbyt – wzruszył ramionami Talamar. – On tego nie lubi, lecz uspokoi się, gdy wyjedziecie. Poza tym równie mało lubi psich braci jak ktokolwiek inny i przez parę lat będzie zdumiewać ludzi tą opowieścią.
Angcarczyk przekrzywił głowę i wyszczerzył zęby.
– Podobnie jak Alwith i ja. Przez wiele dni – może tygodni – będziemy mieć większy ruch, niż zdołamy sobie poradzić – gdy tylko rozniesie się wieść!
– A to jest pożądane – zagrzmiał Bahzell. – Ale czy wiesz, że wciąż zastanawiam się, w jaki sposób tak szybko ich dostrzegłeś?
– To nie tak. – Talamar zamknął drzwi i skierował się do sali bufetowej. – Mówiąc szczerze, miałem oko na was. – Wzruszył ramionami, znów się uśmiechając. – Wy dwaj wyglądaliście na spokojnych osobników, ale gdyby ktoś za dużo wypił, mogłoby mu przyjść do głowy, żeby wszcząć z wami kłótnię. Tak jak psim braciom. – Zmarszczył brwi. – Przychodzili dwójkami i trójkami, więc nic nie zauważyłem, a powinienem był, ponieważ wszyscy byli obcy. Było jednak coś dziwnego w sposobie, w jaki ten pierwszy trzymał rękę, gdy szedł w waszą stronę, a widywałem już wcześniej te małe dmuchawki.
– Myślisz, że naprawdę sądził, iż może zabić mnie czymś takim, i że nie wydałoby się to?
– Bahzellu, gdyby trafił cię tą strzałką, nigdy byś się o tym nie dowiedział – rzekł ponuro Talamar. – Nie dostrzegasz tego?
– Niezbyt jasno – zagrzmiał hradani. – A wasz kapitan straży zabrał ją ze sobą, gdy wychodził.
– Była posmarowana żywicą mindanwe. Jedno zadrapanie i zginąłbyś w przeciągu paru sekund. Wszyscy dookoła sądziliby, że miałeś atak serca – co naprawdę miałoby miejsce – a po tym jak byś upadł, nachyliłby się, aby ci „pomóc”, i zabrałby strzałkę, udając, że cię „bada”.
Bahzell poczuł dreszcz na plecach. Trucizna. Najwstrętniejsza broń tchórzy, lecz skuteczna.
– Błagam o wybaczenie i nie zrozum mnie źle, ale to brzmi, jakbyś miał doświadczenie z takimi rzeczami – mruknął.
– Bo mam. Przed paru laty Alwith i ja służyliśmy w oddziale najemników w Ferenmoss. Tamtejsza wojna domowa jest koszmarem, lecz przynajmniej zapewnia stałą pracę najmitom. Tyle że nasz oddział musiał być trochę za dobry, bowiem ktoś wysłał na nas psich braci. W mniej niż dwa tygodnie straciliśmy połowę oficerów, a Alwith i ja schwytaliśmy bękarta, który z jednej z tych cholernych dmuchawek zabił naszego kapitana. Kapitan Vakhan był dobrym człowiekiem i za każdym razem, gdy mogę wbić miecz w szumowinę podobną do tej, która go zamordowała...
Talamar przerwał, znów wzruszając ramionami, niemal przepraszająco, a Bahzell dotknął jego barku.
– Przykro mi z powodu waszego kapitana, lecz jestem ci wdzięczny, że widziałeś, jak atakował skrytobójca.
– Sądzę, że niemal wszystko może mieć dobrą stronę – westchnął Angcarczyk, po czym otrząsnął się rześko. – A jak na razie rozpuściłem wieści i niedługo wpadnie tu tuzin najemników. To dobrzy ludzie – większość była z nami w Ferenmoss – którzy przeczekują w mieście zimę. Kiedy usłyszą o psich braciach w Angcar, będą aż nazbyt szczęśliwi, mogąc spędzić jedną czy dwie noce na piciu naszego ale, abyś ty i twoi towarzysze mogli wypocząć.
– Ano, to właśnie będziemy robić – zgodził się Bahzell i zaczynając wchodzić po schodach, wskazał Brandarkowi, by udał się za nim.
* * *
Wyspali się trochę, lecz nie od razu. Zarantha wciąż była na nogach – nic dziwnego – i uparła się, by sprawdzić ich opatrunki. Potem zaś, oczywiście, Bahzell musiał jej opowiedzieć, co się stało, i wyjaśnić wszystkie powody, dla których, według nich, miało to miejsce. Nie wspominał o nocnej wizycie bogini, lecz to i tak było niezbyt istotne.
Zarantha słuchała go ze względnym spokojem, lecz gdy skończył, w jej oczach widniały udręka i przestrach. Rekah siedziała cicho przy łóżku Tothasa, jej owalna twarz była aż biała, lecz nic nie powiedziała, zaś Bahzell dotknął delikatnie kolana Zaranthy.
– Dziewczyny – rzekł, porzucając formę „moje panie”, o której użyciu zazwyczaj pamiętał – wpadłyście przy nas w większe kłopoty, niż mieliśmy pojęcie. Wiem, że potrzebujecie pomocy, by dostać się do domu, lecz chciałbym, abyście lepiej się zastanowiły, czy to naszej pomocy wam trzeba.
– Z powodu psich braci?
– Oczywiście że z powodu psich braci! Mówiłem wam, dlaczego Harnak chce mojej śmierci – podobnie jak jego ojciec – a para hradani nie jest najtrudniejszym celem do znalezienia. Najprawdopodobniej znów ich na was sprowadzimy i... – przerwał, po czym westchnął. – Dziewczyny, myślicie, że Brandark i ja nie wiemy, iż macie swoje własne problemy? Nie chcielibyśmy ich pogarszać.
– Nawet po tym jak wprowadziłam cię w pułapkę, abyś to zrobił? – zamrugała zwilgotniałymi oczyma Zarantha, a Bahzell wzruszył ramionami.
– Jeśli o to chodzi, to nie mogę winić nikogo poza sobą, że w ogóle się w to wmieszałem, a to ty uratowałaś mnie przed więzieniem i sztyletami ni’Tartha. Ano, a jeśli przy tym jesteśmy, psi bracia byliby aż nazbyt zadowoleni, gdybym siedział w celi niczym owca w rzeźni!
– Nie możesz winić nikogo poza sobą – mruknęła Zarantha. Przetarła dłonią oczy i uśmiechnęła się do niego. – Nie jesteś tak twardym mężczyzną, jak chciałbyś, by inni o tobie sądzili, Bahzellu Bahnaksonie. Najpierw ta dziewczyna w Navahk, później ja. A myślisz, że nie widziałam, jak obserwujesz Tothasa?
Odwrócił niezręcznie wzrok i tym razem to ona poklepała jego kolano.
– Powiedz mi, Bahzellu. Gdybym była w stanie znaleźć kogoś innego, kto zająłby się nami przez resztę drogi do domu, co ty i Brandark byście zrobili?
– Cóż, nie moglibyśmy tu zostać, bowiem jeśli coś jest pewne, to to, że psi bracia wiedzą, gdzie jesteśmy.
– Więc i tak byście wyjechali?
– Ano tak.
– W takim razie, jeśli wciąż chcecie, raczej pojadę z wami. Jak mówisz, mam swoje kłopoty i...
Przerwała, niemal wbrew swej woli, i potrząsnęła głową. Koniokrad przyjrzał się jej bliżej, rozpoznając w niej pragnienie opowiedzenia mu tego, co do tej pory ukrywała, lecz dostrzegł również decyzję, by tego nie robić. Czuł się rozczarowany, lecz tak naprawdę nie urażony. Cokolwiek to było, zaakceptował już tego powagę, a jej chęć kontynuowania podróży w towarzystwie skazanym na śmierć przez gildię skrytobójców, jedynie wzmacniała jego przekonanie o jej desperacji.
– Dobrze więc – westchnął. – Jeśli tak ma być, to zostaniemy z wami i mam jedynie nadzieję, że nie jest to wybór, którego oboje będziemy żałować.
 
Rozdział dwudziesty
Zostali jeszcze trzy dni w Śmiejącym się Bogu, bez dalszych incydentów. Straż zaglądała o dziwnych porach, bez ustalonego porządku. Najemnicy, przyjaciele Talamara, uczynili salę bufetową swymi tymczasowymi koszarami, a choć interes się nie kręcił, Alwith był niemal radosny, gdy Bahzell za to przepraszał.
– Talamar ma rację – powiedział gospodarz. – Gdy nie będą już się martwić tym, że mogą trafić w środek walki, będą walić drzwiami i oknami, opowiadając sobie nawzajem, jak byli odważni. Połowa będzie przekonana, że to oni walczyli z psimi braćmi, podczas gdy wy tylko patrzyliście!
Było wietrznie i zimno, gdy znów wyruszyli – wraz z zaproszeniem braci Ratherson, by wrócili spokojniejszymi czasy – lecz było również jasno i sucho, zaś odpoczynek sporo dał Tothasowi. Mężczyzna odczuwał mniejsze bóle, a jego kaszel, gdy się pojawiał, był zaledwie cieniem poprzednich strasznych spazmów. Nawet ich zwierzęta wydawały się radośniejsze – już pierwszego dnia Zarantha musiała trzykrotnie powstrzymywać swego muła przed ugryzieniem Bahzella.
Niezależnie jednak od dobrej pogody, wszyscy z nich odczuwali wiszącą nad nimi groźbę niczym dodatkową warstwę mrozu, a Tothas nie był już zwalniany z obowiązków wartowniczych. On oraz kobiety mieli każdej nocy pierwszą wartę. Bahzell brał drugą, a gdy Tothas w końcu się wpasowywał w legowisko, okazywało się, że hradani wstawał wcześniej i wkładał ogrzany kamień pomiędzy jego koce, by wygonić z nich zimno.
Dobrze że tak robił, ponieważ zniknęły już ostatnie liście. Bahzell wiedział, że o tej porze Hurgrum było już zasypane śniegiem, zaś tutaj, na dalekim południu, było po prostu zimno. Wściekle zimno – dalece zimniej niż się spodziewał. Tothas zapewniał go, że to nietypowe uderzenie chłodu, które wkrótce złagodnieje – przynajmniej na jakiś czas – lecz było to mizerne pocieszenie, gdy Koniokrad obserwował unoszącą mu się z ust parę i czuł pod stopami twardą jak żelazo ziemię.
Równie martwiące co pogoda było to, że odkąd opuścili Angcar droga stawała się coraz gorsza. Gdy dotarli do granicy Angthyru z Cesarstwem Włóczni, była jedynie piachem. Kilka centymetrów od góry było zamrożonych, lecz Bahzell czuł, że w niektórych miejscach powierzchnia zapada się pod jego ciężarem, a lekka giętkość obiecywała nie zamarzniętą wodę poniżej. Jeśli, jak przewidywał Tothas, pogoda się polepszy, droga zmieni się w bezdenne trzęsawisko.
Myśl ta napełniła go niepokojem, lecz była to tylko jedna z wielu rzeczy, które go kłopotały. Nie męczyły go już senne koszmary, lecz teraz musiał sobie z nimi radzić na jawie, bowiem wiedział, czym były te sny. A jeśli bogowie ze swymi misjami by nie wystarczyli, ścigali go również psi bracia. Nie zmniejszyły się również troski Zaranthy – czymkolwiek, na Phrobusa, były! Kiedy wjechali do cesarstwa, zasugerował, że mogłaby znaleźć schronienie i posłać wieść do swego ojca. W końcu była już na swej ziemi, nie wśród cudzoziemców, nawet jeśli wciąż znajdowała się daleko od domu, lecz odpowiedziała pojedynczym, niemal spazmatycznym potrząśnięciem głowy. Ponury cień w oczach Tothasa dołączył się do jej odmowy, a Bahzell i Brandark postanowili skoncentrować się na ważniejszych aktualnie problemach – takich jak pogoda, wizyty bogów oraz groźba ataku psich braci – i pozwolić, by ich los sam się dopełnił.
* * *
Przez rzekę Czarną Wodę weszli do Granicznego Wealdu zaraz po świcie czwartego dnia po opuszczeniu Angcaru. Nie było mostu, lecz płaska, służąca za prom tratwa przewiozła ich na drugi brzeg, przesuwając się po ciężkich linach, zaś lodowata, szara jak łupek woda przelewała się pod ponurym, ołowianym niebem.
Zarantha znów wcisnęła się głęboko w swój płaszcz. W milczeniu odbyła przeprawę, a gdy dotarli do małej wioski na brzegu cesarstwa, zajęła się pomocą przy rozładunku promu. Rekah po prostu zeszła z tratwy. Tupnęła nogą i zmarszczyła brwi na swą panią, z wyraźną niecierpliwością na swej ładnej twarzy, a Bahzell zamrugał zaskoczony, gdy Tothas warknął szorstki rozkaz do Zaranthy – No dalej, ruszaj się!
Jej zbrojny obserwował ją przez chwilę, po czym parsknął i wyciągnął dokument dla oficera dowodzącego garstką żołnierzy, którzy obsadzali posterunek graniczny przy przeprawie promowej.
– Ta dziewucha jest równie leniwa, jak dzień jest długi! – westchnął, gdy oficer rozwijał pergamin. – Niestety jest również moją bratanicą. Wdzięczny jestem mojej pani, że uznała, iż nadaje się ona do podróży, lecz będę musiał zamienić parę słów z moim bratem, gdy dojadę do domu, powiadam! Gdyby była moją córką, dawno już sprawiłbym jej baty!
Strażnik graniczny wyszczerzył zęby i odwrócił dokument, by złapać światło. Wargi mu się poruszały, gdy przedzierał się przez niego powoli, po czym spojrzał na Tothasa.
– To jest ta Mahrisa, którą wymienia paszport?
– Ano, to ona. Najstarsza dziewczyna mojego drugiego brata, niech ją cholera!
– I jest służącą pani Rekahny?
– Tak jak napisane, zaś ja jestem zbrojnym pani Rekahny.
– I jesteście w drodze powrotnej do Howacimb?
– Tak naprawdę do Frethigaru. To trochę na południe od Howacimb.
– Rozumiem. – Oficer potarł górną wargę owiniętym rękawicą palcem, po czym oddał pergamin. – To wszystko wydaje się w porządku, ale... – wskazał na dwóch hradani – ... kim są oni?
– Zabrałem ich w Kolvanii – wzruszył ramionami Tothas. – Bogowie wiedzą, że to zła pora roku dla jednego mężczyzny z dwoma kobietami, których musi pilnować, lecz ojciec pani Rekahny nie ma tak w tych czasach nabitej kieszeni, jak bym chciał. – Znów wzruszył ramionami. – Musiałem poradzić sobie z tym, co znalazłem.
– Em. – Oficer zakołysał się na piętach, przyglądając się hradani, a Bahzell skupił się, by wyglądać groźnie, lecz głupio. Nikt go o tym nie ostrzegł – zamierzał przedyskutować później tę kwestię z Zaranthą – lecz wydało mu się, że byłoby znacznie lepiej, gdyby nie potrafił mówić po włóczniowemu.
– Ten mały jest dość strojnie ubrany jak na hradani, przypomina mi alfonsa, którego kiedyś znałem, ale ten duży wygląda na dość wolnego – powiedział w końcu oficer.
– Nie zatrudniłem go dla jego mózgu. – Tothas obrócił głowę od strażników, by uśmiechnąć się paskudnie do Bahzella. – Gdyby tak było, zrobiłbym kiepski interes!
– Jesteś pewien, że chcesz z nimi jechać? Nie mają papierów, więc będziesz musiał za nich poręczyć, bowiem są w twojej służbie. Jeśli spowodują jakieś kłopoty, ty będziesz odpowiedzialny za szkody.
– Och, będą w porządku. Przybyli rzeką do Twierdzy Kolva z jakimś toporskim kupcem. On nie miał z nimi żadnych kłopotów i jak dotąd zachowywali się dobrze. Poza tym żaden z nich nie mówi nawet słowa we włóczniowym. Nawet ich toporski jest dość kiepski, a wątpię, czy ryzykowaliby coś, co mogłoby spowodować ich wyrzucenie, jeśli nawet nie mogą rozmawiać z ludźmi. Są głupi, ale nie tak głupi.
Bahzell utrzymywał puste spojrzenie, lecz zadrgały mu uszy, a gdy zerknął na bok, na Brandarka, napotkał z jego strony piorunujące spojrzenie.
– Cóż, pamiętaj tylko, że jesteś za nich odpowiedzialny, więc trzymaj ich w ryzach – mruknął oficer. Spojrzał jeszcze raz na hradani, długo i stanowczo, po czym gestem wskazał swym ludziom, by wrócili na posterunek. Bahzell spojrzał na Tothasa, podczas gdy Brandark i Zarantha sprowadzali ostatnie dwa muły z promu.
– Głupi, co? – mruknął w toporskim Brandark.
– Musiałem coś powiedzieć – Tothas odmruczał w tym samym języku. – I przynamniej powstrzymało to ich przed zadawaniem wam jakichś pytań.
– No tak, owszem – przyznał Bahzell, gdy Włócznik wskoczył na swego konia – zaś my dwaj powstrzymywaliśmy go przed przyglądaniem się bliżej służącej „pani Rekahny”, czyż nie?
– Prawda – zgodził się Tothas. Włócznik obserwował, jak Brandark pomaga „pani Rekahnie” wejść na siodło, podczas gdy Zarantha wdrapała się na swego muła z dalece mniejszą niż zwykle gracją, po czym zerknął na Bahzella, a jego uśmiech zniknął. – I prawdę mówiąc, mój przyjacielu, to było najważniejsze ze wszystkiego.
Koniokrad jedynie przytaknął i znów ruszył drogą, lecz nie mógł się nie zastanawiać, gdzie – i kiedy – Tothas zdobył ten paszport. Bahzellowi nie wydawało się, by takie dokumenty były potrzebne, lecz Zarantha wiedziała to dobrze. Co więcej, ukrywała się za fałszywymi papierami, a podejrzewał, że zdobycie ich było kosztowne. Sposób, w jaki oficer męczył się nad ich odczytaniem, sugerował, że ledwo umiał czytać, jednak ona nie mogła na to liczyć, zresztą nawet zupełny analfabeta rozpoznałby kiepską fałszywkę. Dlaczego więc – i jak – „uboga” szlachcianka zapewniła sobie dobrą fałszywkę?
Kroczył zamarzniętą drogą, a zbocza Północnych Krwawych Gór zbliżały się powoli, gdy przetrawiał w milczeniu tę myśl.
* * *
Przebyli kolejne sześćdziesiąt kilometrów, zanim atak zimna zakończył się, tak jak obiecał Tothas. A droga, jak Bahzell się obawiał, zmieniła się w gęstą, kleistą zupę. Choć cieplej, wciąż było mroźno, a także wilgotniej, co znów zaostrzyło kaszel Tothasa... i dało Koniokradowi kolejne zmartwienie.
Gdy weszli z mozołem na podnóża Krwawych Gór, droga zaczęła się wznosić, lecz choć stała się mniej błotnista, wspinaczka i tak była ciężka, a kręta trasa dodawała kolejne, długie, nużące kilometry do ich wyprawy. Pomiędzy rzeką a wzgórzami mijali okazyjnie jakąś wioskę czy bogato wyglądające gospodarstwo. Teraz jednak przemieszczali się przez niezamieszkaną dzicz, a gdy każdego mroźnego, mokrego od mgły ranka Bahzell wpatrywał się w okolicę, dokładnie rozumiał, gdzie jest. Jedynie szaleniec mógłby żyć w takim miejscu.
Wtedy znów zaczął padać deszcz. Zimny, zabierający ciepło deszcz. Utrzymywali Tothasa w takim cieple i suchości, jak tylko mogli, a zbrojny nie próbował już udawać, że tego nie potrzebuje. Jak tylko mógł, gospodarował oszczędnie swą siłą – i narażał się na reprymendy Zaranthy za każdym razem, gdy o tym zapominał – lecz jego twarz na powrót przybrała ten blady, mizerny wygląd, a odziane w rękawice dłonie trzęsły się na wodzach. Przynajmniej nie było jednak śladu skrytobójców (którzy, jak Bahzell sądził, mieli prawdopodobnie dość rozsądku, by nie włóczyć się w taką pogodę) i siedem dni po przebyciu Czarnej Wody wyłonili się w końcu po drugiej stronie gór.
Koniokrad stał na czele ich przemoczonej, zachlapanej błotem drużyny i wpatrywał się w ostatnie zbocze. Szybko zapadał wieczór, w deszczu pojawiły się płatki śniegu, zwierzęta parowały w lodowatej wilgoci, a on czuł ogromne znużenie swych przyjaciół, lecz uszy zadrgały mu pod kapturem, gdy w oddali zamrugały światła. Wyglądało, że przed nimi leży spora wieś lub małe miasteczko. Bahzell dotknął Tothasa w kolano, po czym wskazał na światła.
– Wiesz, co to może być? – Nawet jego głęboki, dudniący głos był ochrypły ze zmęczenia, a Włócznik mrugał przez chwilę, zanim jego umysł znów ruszył normalnym tempem.
– Myślę... – wydął wargi, po czym skinął ze znużeniem głową. – To będzie Dunsahnta – rzekł zmęczonym głosem. – Przejeżdżaliśmy przez nią, gdy wieźliśmy panią na północ.
– Co to jest za miejsce?
– To wioska – spora, ale zasadniczo podobna do innych. – Tothas zmarszczył brwi. – Jest tam gospoda, a baron Dunsahnta ma jakąś twierdzę na północnym wschodzie, jak sądzę. – Wzruszył ramionami. – Nie było go w domu, gdy przejeżdżaliśmy.
– Zatrzymaliście się w gospodzie? – naciskał Bahzell. Tothas znów zamrugał, a Koniokrad westchnął. – Tothasie, byłbym prawdziwym głąbem, choć nie tak głupim jak mówiłeś temu strażnikowi na granicy, gdybym nie odgadł, że ty i pani Zarantha się ukrywacie. Powiedz mi więc, czy jest tam ktoś, kto mógłby was pamiętać z waszej ostatniej podróży w tamtą stronę?
Tothas zaczerwienił się, lecz potrząsnął głową.
– Wątpię w to. Nie zatrzymywaliśmy się w drodze na północ. Przejechaliśmy o poranku i ruszyliśmy dalej.
– Ach. – Bahzell znów klepnął go w kolano i poczłapał w tył, do Zaranthy. Jej muł wyglądał na równie zmęczonego, jak czuł się hradani – nawet nie próbował go podgryzać – a na płaszczu Zaranthy błyszczał deszcz ze śniegiem. – Ty masz sakiewkę i całą jej zawartość – zagrzmiał. – Wystarczy, by umieścić Tothasa pod dachem?
– Gdzie jesteśmy? – odpowiedziała pytaniem Zarantha i przytaknęła, gdy Bahzell powtórzył jej, co przekazał mu Tothas. – Tak, pamiętam to miejsce. I on ma rację, nie zatrzymywaliśmy się tu. – Przygryzała przez chwilę wargę, po czym znów przytaknęła, bardziej stanowczo. – Możemy sobie pozwolić na dwa lub nawet trzy dni zakwaterowania, jak sądzę.
– Dobrze – westchnął Bahzell i znów ruszył w mrok.
 
Rozdział dwudziesty pierwszy
W Dunsahncie rzeczywiście mieściła się gospoda, lecz Brunatny Koń był kiepską odmianą po Śmiejącym się Bogu, a kluchowaty, nerwowy, niski gospodarz wyglądał na mocno niezadowolonego, gdy na swym progu natknął się na ociekającego wodą Koniokrada.
Tym razem przynajmniej Tothas był w stanie mówić w ich imieniu, a gospodarz wydawał się nabrać odwagi, słysząc akcent zbrojnego. Wciąż spoglądał wilkiem na Bahzella – zwłaszcza gdy od strony stajni nadszedł również Brandark – lecz w końcu przyznał, że ma wolne pokoje. Zarantha znów pełniła rolę służącej „pani Rekahny”, a Tothas zganił ją za lenistwo, płacąc gospodarzowi, po czym zagnał ją po schodach na górę, podczas gdy Bahzell i Brandark podążyli za nimi z tak beznamiętnymi minami, na jakie tylko mogli się zdobyć.
Pokoje były większe niż w Śmiejącym się Bogu, lecz nie rozpalono ognia, nie było gorącej kąpieli, a posiłki kosztowały dwa miedziaki za sztukę. Znajdowali się jednak z dala od deszczu, choć gdy Bahzell zastanowił się nad pokojami, wydało mu się, że gospodarz nie dał im najlepszych komnat. Ich pokoje znajdowały się na piętrze, w bok od krótkiego, szerokiego, ślepego korytarza, mniejsze pomieszczenie było wciśnięte w lukę między górnymi magazynami gospody a budynkiem stajni.
Bahzell przydzielił je Zarancie oraz Rekah, zaraz gdy je zobaczył. Jedyna droga do ich pokoju prowadziła obok pokoju, który on i Brandark dzielili z Tothasem, zaś pomimo wszelkich niedogodności Brunatny Koń oferował solidne drzwi. Kiedy otworzy się ich wejście, a hradani będą trzymać wartę, nikt nie dostanie się do Zaranthy lub Rekah, nie wpadając na nich.
Tothas kiwnął głową, zgadzając się z ustaleniami Bahzella i tym razem nie sprzeciwił się pozostawieniu hradani obowiązków strażniczych. Mężczyzna wręcz wczołgał się do jednego z łóżek, zaraz gdy skończył kolację, a Bahzell spojrzał na Brandarka i wskazał mu drugie.
– Obudzę cię za cztery godziny – zagrzmiał – więc lepiej śpij, zamiast leżeć i myśleć o kolejnych wersach swej przeklętej piosenki!
* * *
Poranek nadszedł w sposób hałaśliwy. Żaden ze sług Brunatnego Konia nie słyszał nigdy o chodzeniu na palcach, a Bahzell jęknął w proteście, gdy kelner wpadł do środka z puszką gorącej wody. Służący postawił ją z przerażającym brzękiem obok balii do mycia, po czym wymaszerował niczym cała kompania ciężkiej piechoty, a Koniokrad usiadł z kolejnym jęknięciem.
– Hej, czy nie jesteśmy zbytnio marudni o poranku? – Brandark siedział na krześle odchylonym do tyłu na dwóch nogach. – Naprawdę powinieneś być w pogodniejszym nastroju – ciągnął poważnym tonem. – Wiem! W nocy skończyłem dwie nowe zwrotki do Bahzella Krwaworękiego! Może bym je tak zaśpie... ummppff!
Ciśnięta poduszka uderzyła w niego tak mocno, że krzesło przewróciło się pod nim z trzaskiem. Tothas podniósł się na łokciu i odsunął włosy z oczu.
– Czy wy dwaj musicie tak wcześnie być tak radośni? – Przekrzywił głowę w stronę Brandarka, po czym zerknął na Bahzella, gdy Zakrwawiony Miecz zdejmował poduszkę z twarzy. – Co on robi na podłodze?
– Odprawia pokutę – warknął Bahzell, po czym odrzucił koce.
Przeciągnął się potężnie, przeszedł do umywalni i wlał gorącą wodę do balii, po czym zmarszczył brwi. Nie buchnęła para, więc włożył palec do kadzi i westchnął. Gorąca woda była zaledwie letnia.
Skrzywił się, lecz było to wszystko, co mieli, a charakterystyczny dla jego ludu brak włosów na twarzy oznaczał, że w przeciwieństwie do Tothasa, nie będzie się musiał tym golić. Obmył twarz, opłukał i opróżnił miskę do nocnika, po czym sprawdził ubranie, które na noc powiesił przy ogniu. Było suche i wpełzł w nie z poczuciem tęsknoty za łaźnią Śmiejącego się Boga.
Brandark zajął miejsce przy misce, a Bahzell wyjrzał przez okno. Deszcz przeszedł w rozbryzgi, a silny, porywisty wiatr potrząsał bezlistnymi gałęziami. Wyglądało to dość żałośnie i miał nadzieję, że Zarantha nie myliła się w kwestii tego, jak długo mogą tu zostać, niezależnie od jakości obsługi.
Służąca przeszła obok ich otwartych drzwi z kolejną puszką tak zwanej gorącej wody, jakby wezwały ją jego myśli o Zarancie. Zapukała znacznie delikatniej, niż Bahzell by się spodziewał i stała przez chwilę, czekając, po czym znów zapukała, tym razem mocniej. Następnie kolejny raz, jeszcze silniej.
Bahzell nadstawił uszu, gdy służąca zapukała czwarty raz. Hradani wiedział, jak lekki sen ma Zarantha i marszcząc brwi, wyszedł na korytarz.
Dziewczyna spojrzała przez ramię i pisnęła, gdy go zobaczyła. Nie mogła mieć więcej niż czternaście lat i widziała go po raz pierwszy. Przycisnęła się plecami do zamkniętych drzwi, ściskając przed sobą puszkę z wodą niby jakąś tarczę, i spoglądała na niego powiększonymi oczyma.
– Och, bądź spokojna, dziewczyno! – zagrzmiał w jej języku i zamachał do niej uszami. – Już dawno temu zarzuciłem zjadanie małych dziewczynek na śniadanie!
Zadrżała i przez chwilę próbowała przepchnąć się plecami przez drzwi, po czym uśmiechnęła się słabo na jego toporny dowcip.
– Tak lepiej – zachęcił ją. – O co chodzi?
– Pani nie chce otworzyć drzwi, proszę pana – powiedziała cichutko służąca, najwyraźniej wciąż mocno niepewna co do niego.
– Nie chce, co? – Bahzell gestem wskazał jej, by się odsunęła i sam zapukał. Nikt nie odpowiedział i opuściło go rozbawienie na reakcję dziewczyny. Znów zapukał, tak głośno, że obudziłoby umarłego, a do korytarza za nim wszedł Brandark.
– Co się dzieje?
– Gdybym to wiedział, nie stukałbym w te cholerne drzwi! – Bahzell rąbnął tak mocno, że drzwi odskoczyły na moment od framugi, lecz nikt nie odpowiedział. – Sprowadź gospodarza, Brandarku. Ani trochę mi się to nie podoba!
Zakrwawiony Miecz skinął szybko głową i popędził po schodach w dół, podczas gdy Tothas zajął jego miejsce w korytarzu. Włócznik spojrzał najpierw na Bahzella, później na drzwi, i jego twarz stała się blada jak papier. Odepchnął hradani na bok i zaczął bębnić w drzwi obydwoma pięściami.
– Moja pani! – krzyknął. – Pani Zarantho! – Odpowiedziała cisza, a on spojrzał z desperacją na Bahzella. – Wyłam je!
– Też nad tym myślałem, ale najlepiej jest tu najpierw sprowadzić gospodarza.
– Nie! Ona może... ona może tam umierać!
– Uspokój się, Tothasie – Bahzell powiedział tak spokojnie, jak tylko umożliwiał mu to własny strach i ze współczująco nieprzejednaną siłą odsunął Tothasa od drzwi, pomimo zmagań zbrojnego. – Nikt nie mijał nas w nocy, masz na to moje słowo, lecz jeśli coś jest nie tak z Zaranthą, musiało się to również stać z Rekah, bowiem żadna z nich nie odpowiada. A jeśli tak jest, sądzę, że nie ma powodu do pośpiechu.
Tothas raz jeszcze bezowocnie spróbował wywinąć się z jego uścisku, a jego osadzone w wynędzniałej twarzy oczy były pełne bólu, po czym rozluźnił mięśnie i klepnął Koniokrada w nadgarstek.
– Ano – wyszeptał. – Ano, masz rację. Na Tomanaka, chciałbym, żebyś nie miał jej, lecz masz.
Osunął się na ścianę, pocierając dłońmi twarz, a Bahzell odwrócił się, gdy w korytarzu zatupał Brandark wracający z gospodarzem. Kluchowaty, niski mężczyzna wyglądał w swej śmiesznej koszuli nocnej zarówno na oburzonego, jak i przerażonego, i niemal pozbawiony był tchu po bezlitosnym pośpiechu, z jakim Zakrwawiony Miecz wyciągnął go z łóżka.
– Co to ma znaczyć?! – próbował warknąć, lecz głos który się z niego wydobył, drżał nerwowo. Bahzell spojrzał na niego z góry.
– Mały człowieczku – powiedział – za tymi tu drzwiami są nasze towarzyszki i nie odpowiadają. – Gospodarz wzdrygnął się, jakby został uderzony. Skierował wzrok na drzwi i zbladł, po czym przełknął głośno ślinę.
– M-może po p-prostu śpią – wyjąkał.
– To najgłębszy sen, o którym kiedykolwiek słyszałem – zagrzmiał Bahzell.
– Cóż, nie mogę nic na to poradzić! Co według ciebie miałbym zrobić?
– Po prostu stań o tam – powiedział mu ponuro Koniokrad. – Zamierzam otworzyć te drzwi w ten czy inny sposób, i chcę, żebyś wiedział, dlaczego to zrobiłem, gdy już tak się stanie.
– To znaczy...? – Gospodarz zesztywniał, gdy hradani cofnął się na cztery kroki. – Nie, zaczekaj! Nie możesz tak po prostu...!
Bahzell zignorował go i zaszarżował. Zbudowany dla ludzi korytarz był dla niego za mały, by mógł nabrać większej prędkości, lecz, o czym Harnak przekonał się w Navahk, drzwi które mogłyby powstrzymać Bahzella Bahnaksona, były naprawdę rzadko spotykane. Uderzenie wstrząsnęło gospodą aż do fundamentów, framuga została wydarta ze swych zamocowań w ścianie z rozdzierającym uszy trzaskiem, a same drzwi przeleciały kilka kroków w głąb pokoju.
Koniokrad zataczając się przebył jeszcze dwa kroki, zanim odzyskał równowagę, lecz jego oczy przeglądały już komnatę, a w gardle rodził mu się warkot. Pojedyncze małe okno było szeroko otwarte na deszcz, a meble rozbite i roztrzaskane, jakby szaleniec z toporem wpadł w amok. Jedno łóżko było puste, lecz krwawa owalna twarz zwisała z drugiego, pociętego i rozszarpanego materaca w plątaninie złotych włosów.
Hradani ogromnym krokiem pokonał pokój i delikatnie dotknął gardła Rekah. Jej szyja była otoczona brutalnymi, purpurowymi siniakami, zbyt długimi i wąskimi, by mogła je zrobić jakakolwiek śmiertelna ręka, zaś krew znaczyła materac w miejscu, gdzie napastnik raz za razem uderzał jej twarzą, lecz pod palcami czuć było słabe pulsowanie.
– Sprowadzić uzdrowiciela! – krzyknął Bahzell przez ramię. – Tothas osunął się w drzwiach, niczym ktoś kto właśnie otrzymał śmiertelną ranę, a skamieniały gospodarz wpatrywał się z otwartymi ustami tuż obok zbrojnego. – Niech cię Phrobus weźmie, sprowadź uzdrowiciela, zanim wypatroszę twój napęczniały od smalcu kałdun! – ryknął Bahzell, a mężczyzna zniknął z piskiem.
Służąca dała nogi za pas, a Brandark złapał Tothasa, pomagając mu usiąść na podłodze.
– Jak? – Tenorowy głos Zakrwawionego Miecza był pełen furii. – W imię wszystkich bogów i demonów, jak? Dlaczego nic nie słyszeliśmy?!
Bahzell jedynie potrząsnął głową, lecz Tothas podniósł się z podłogi.
– Magia – jęknął, idąc w stronę Rekah niczym stary, bardzo stary człowiek. Trzęsącymi się dłońmi dotknął jej twarzy, a jego głos był łamiący się i chrapliwy. – Magia, czarna, czarna magia! – wyszeptał, padając z powrotem na kolana obok służącej, po czym złożył głowę na łóżku i zaczął łkać.
* * *
Uzdrowicielka była krępą, siwowłosą matroną o miłej twarzy, która syknęła z przerażenia, gdy ujrzała pokój. Wyglądała śmiesznie w krzywo założonych ubraniach, a pod płaszczem, który zarzuciła na głowę, miała rozwiane we wszystkie strony włosy, lecz jej dłonie były delikatne i zręczne, gdy zaczęła badać Rekah. Spojrzała służącej w oczy i z ogromną troską przesunęła jej głowę, po czym westchnęła z ulgą.
– Ech, to paskudne! – mruknęła. – Bardzo paskudne, lecz ma cały kark, chwała Kontifrio. – Pomrukiwała do siebie, szukając innych ran i połamanych kości, po czym obróciła się do Tothasa oraz dwóch hradani. – A który z was tak ją potraktował?! – warknęła zaciekle, lecz Bahzell potrząsnął głową.
– Nie, matko. Przysięgnę na wszystko, co tylko chcesz, ale nie przyłożyliśmy do tego ręki. Drzwi były zamknięte od środka, wyłamaliśmy je, by tu wejść.
– Co?! – Uzdrowicielka spojrzała na niego, po czym popatrzyła na rozwalone drzwi i zbladła niemal tak mocno jak wcześniej gospodarz. – Niech Lillinara ma nas w swej opiece! – wyszeptała, zataczając prawą dłonią pełen znak pełni księżyca, po czym otrząsnęła się i znów zmierzyła Koniokrada wzrokiem.
– Cóż, możliwe, że tak było, lecz ta dziewczyna jest paskudnie ranna – paskudnie! Ma dziurę w czaszce, jakby ktoś walnął ją toporem i jedynie dzięki łasce bogów wciąż żyje. Wynocha, wynocha wszyscy! Mam coś do zrobienia, więc zejść mi z drogi!
Bahzell przytaknął i delikatnie odsunął Tothasa. Gospodarza nie było nigdzie widać, a jego służący podążyli za jego przykładem. Gdy towarzysze wrócili do własnego pokoju, Brandark sięgnął do swych prywatnych juków, by wyciągnąć starannie zapakowaną butelkę brandy. Tothas kaszlnął i próbował się wyrwać, gdy Brandark wlewał mu do gardła duży łyk, lecz przynajmniej wróciły mu do oczu jakieś oznaki inteligencji, a Bahzell oczyścił gardło.
– A teraz, Tothasie – powiedział spokojnym głosem – sądzę, że nadszedł czas, abyś opowiedział nam to, czego nigdy nie powiedziała pani Zarantha.
– Dlaczego? – W głosie Tothasa zabrzmiała bezradność i mężczyzna zakołysał się na krześle, krzyżując ramiona na piersi. – Och, moja pani!
– Uspokój się, człowieku! – rzucił ostro Bahzell, a Tothas podniósł wzrok. – W tamtym pokoju nie ma żadnego ciała, jedynie Rekah. Sadzę, że ktokolwiek – lub cokolwiek – to był, zostawił ją, by umarła. Jeśli zamierzał zaś zabić Zaranthę, dlaczego nie zrobił tego na miejscu? Nie, Tothasie, ona żyje, a przynajmniej żyła, gdy ją zabierano z gospody, a jeśli mamy ją odzyskać, musimy znać prawdę!
– Żyje? – zamrugał Tothas, a jego przerażenie ustąpiło – lekko – gdy jego twarz odzyskała trochę ze swej zwyczajowej determinacji. – Ano – powiedział spokojnie. – Żyje. Żyje! Nie zabili jej tutaj, zabrali ją w tym celu do domu!
– Kto, człowieku? Kto?!
– Nie wiem... nie na pewno. – Tothas znów się otrząsnął, mocniej. – Masz rację, Tomanak wie, że powinniśmy byli powiedzieć wam to wcześniej, lecz moja pani obawiała się, że... – wciągnął głęboki oddech, po czym wstał i stanął przed dwoma hradani.
– Proszę was, abyście uwierzyli – rzekł głębokim, formalnym głosem – iż nie ukrywaliśmy tego przed wami z powodu braku zaufania. To była decyzja mojej pani, która sądziła, że tak będzie najlepiej – dla was i dla niej.
– Co sądziła? – spytał beznamiętnie Brandark.
– Moja pani... wprowadziła was w błąd. Naprawdę jest panią Zaranthą Hűrâka, a jej ojcem jest Caswal z Hűrâka, lecz niewielu zna ich pod tym mianem. Hűrâka jest martwym klanem – ona, jej ojciec oraz jej siostry są jego jedynymi członkami – lecz lord Caswal jest również lordem klanu Jashân, a większość zna go jako Caswala z Jashân, księcia Jashân.
– Księcia?! – wypalił Brandark.
– Tak, najwyższego szlachcica Południowego Wealdu po samym wielkim księciu Shâloanie.
– Na Phrobusa! – wyszeptał Zakrwawiony Miecz, a wzrok Bahzella stał się twardy jak krzemień, gdy mężczyzna wpatrywał się Tothasowi w twarz.
– Chcesz mi powiedzieć, że drugi szlachcic Południowego Wealdu wysyła swą najstarszą córkę lądem do Cesarstwa Topora z tylko jedną służącą i trzema zbrojnymi?!
– Nie. Och, posłał ją lądem, lecz mieliśmy w wyprawie eskortę sześćdziesięciu mężczyzn. Rekah i ja – oraz Arthan i Erdan, niech Isvaria ma ich w swojej opiece – zostaliśmy z nią w Toporzysku, gdy pozostali wrócili do domu.
– A co tam robiliście?
– Moja pani jest maginią – powiedział po postu Tothas. Bahzell usłyszał, jak Brandark wypuszcza gwałtownie powietrze i siada.
Był czas, kiedy słowa „mag” i „czarodziej” oznaczały jedno i to samo, lecz te dni już dawno minęły. Bahzell nigdy nie spotkał maga – z tego co wiedział, nigdy nie było żadnego maga z krwi hradani – lecz słyszał o nich. Podobno pojawili się dopiero po Upadku, mężczyźni i kobiety obdarowani dziwnymi mocami umysłu. Mówiono, że potrafili leczyć za pomocą dotyku, czytać myśli z odległości stu staj, znikać w mgnieniu oka lub też wykonywać jedną z setek innych dziwnych zdolności, lecz ufano im w równym stopniu jak nienawidzono czarodziejów, ponieważ przysięgli używać swych mocy tylko do pomocy, nigdy nikogo nie ranić, chyba że w samoobronie. Co więcej, byli śmiertelnymi przeciwnikami czarnej magii, zobowiązani przed swym boskim patronem Semkirkiem walczyć z nią, gdziekolwiek się na nią natkną.
– Maginią – powiedział w końcu bardzo spokojnie Bahzell, a Tothas przytaknął.
– Właśnie, i na tym polegał problem, ponieważ nigdy nie było włóczniowego maga, który doszedłby do swych mocy. Widzicie, kiedy budzą się moce maga, cierpi z powodu czegoś, co jest czasami nazywane „magowskim kryzysem”. Nie wiem o nim wiele – dopiero od niewielu lat wiemy, by czegoś takiego wypatrywać – lecz nikt nigdy tego nie przetrwał w cesarstwie. Czy też, jeśli im się udało przetrwać, ktoś inny ich zabił.
– Dlaczego? – zapytał Brandark, a Tothas obrócił się do niego.
– Z powodu przysięgi magów. Jedynie toporskie akademie magowskie wiedzą, jak wytrenować maga. Jeśli im się odpowiednio zapłaci, dadzą trening każdemu, czy to Toporczyk, czy nie, lecz w zamian za swą pomoc wymagają magowskiej przysięgi. Och – zamachał dłonią, gdy obydwaj hradani zesztywnieli. – Moja pani nie miała sprzeciwów! W przysiędze głównie chodzi o nie nadużywanie swych mocy – myślicie, że moja pani by coś takiego odrzuciła? – Spojrzał żarliwie na słuchających, a Bahzell potrząsnął głową.
– Jest to jednak również obietnica, że będzie się wyszukiwać i niszczyć czarną magię. Żaden mag nie może bez pomocy dorównać czarodziejowi. Nikt z nich nie ma więcej niż trzy lub cztery – najwyżej sześć – magowskich talentów i mogą czerpać jedynie z własnej energii, nie mogą jej kraść z otaczającego ich świata. Każdy mag może jednak wyczuwać czarodziejstwo, a gdy zbiorą się w grupę, mają moc, by coś z tym zrobić.
– Co nie czyni ich zbyt popularnymi pośród czarodziejów – mruknął Bahzell, a jego oczy przybrały ponury wyraz, gdy przypomniał sobie pobojowisko w pokoju Zaranthy.
– Dokładnie – powiedział posępnie Tothas. – Moja pani i jej ojciec sądzą, że to jest prawdziwy powód, dlaczego żaden włóczniowy mag nigdy nie przetrwał kryzysu magowskiego. Im więcej talentów ma mag – i im jest potężniejszy – tym poważniejszy jest kryzys, lecz przynajmniej jeden mag przetrwałby przez tysiąc lat!
– Chyba że ktoś pomagał im umierać.
– Dokładnie – powtórzył Tothas. – Więc gdy córka mojego lorda księcia ukazała wczesne oznaki talentu, książę był tym przerażony. Musiał wysłać ją do Toporczyków – szybko i w tajemnicy – jeśli chciał, by przeżyła.
– A pani Zarantha? Co ona o tym myślała?
– Chciała tego, Bahzellu. Chciała tego z całego serca i duszy, nie tylko dla mocy. Chciała wrócić do domu, zbudować własną akademię magowską pod ochroną księcia Jashân. Jeżeli jesteśmy tak zatruci przez czarną magię, że ta może sięgać po utalentowanych i zabijać ich, gdy jeszcze są bezbronni, potrzebujemy naszych własnych magów. Ojciec błagał ją, by została u Toporczyków, gdzie będzie bezpieczna, lecz ona... Cóż, ona ma własne poglądy.
– Ale dlaczego lądem? Dlaczego nie statkiem? – spytał Brandark.
– Moja pani miała... przeczucie – Tothas potrząsnął głową. – Jeden z jej talentów jest czasami nazywany „prekognicją”. Nie rozumiem, jak to działa, poza tym to jedna z jej słabszych zdolności, nieobliczalna i ciężka do kontrolowania. Pozwoliło jej to jednak raz czy dwa zajrzeć w przyszłość i dlatego nie śmiała przejeżdżać przez krainy Purpurowych Lordów. Myślała, że to one są źródłem czarodziejstwa, a Purpurowi Lordowie kontrolują cały transport wodny od zatoki Bortalik do Robanwar we Wschodnim Wealdzie. Gdyby popłynęła statkiem...
Bahzell przytaknął. Jeżeli choć jeden z półelfich Purpurowych Lordów był zabójczym magiem, Zarantha nie mogła przejechać przez ich terytorium.
– Ale czy ona zamierzała przedrzeć się do domu z zaledwie trzema zbrojnymi?
– Nie. Zamierzaliśmy przejechać przez toporską Południową Prowincję i spotkać się z naszą eskortą w Kolvanii. Pięćdziesięciu mężczyzn powinno tam być na miesiąc przed naszym przyjazdem, lecz nikt o nich nie słyszał, gdy tam dotarliśmy. Zaczekaliśmy jeszcze tydzień, a następnie moja pani miała kolejne przeczucie i wzięliśmy statek do Brzegu. Sądzę, że wówczas już zastanawiała się nad ukryciem swej tożsamości, lecz wtedy psi bracia zabili Arthana i Erdana.
– Psi bracia?! – zakrzyknęli obydwaj hradani, a Tothas przytaknął żałośnie.
– Wiem, że mówiła wam, iż to była choroba, lecz to trucizna, i to paskudna. Zjedli przede mną – czekałem na moją panią i późno przyszedłem na kolację – i to ocaliło mi życie, bowiem symptomy pojawiły się najpierw u nich. Dla nich było już za późno, lecz moja pani jest uzdrowicielką. Nie wiem, jak utrzymała mnie przy życiu – byłem pozbawiony zmysłów – lecz ona i Rekah doprowadziły mnie do tamtego żałosnego miejsca, w którym nas spotkaliście, i obydwie pielęgnowały mnie przez najgorszy okres.
– I psi bracia cię oszczędzili? – odezwał się sceptycznie Brandark?
– Tak. Moja pani jest potężną maginią, z trzema większymi talentami i dwoma mniejszymi, zaś jeden z tych mniejszych pozwala jej mylić oczy. Zawsze upewniała się, czy nikt nie przygląda jej się, gdy opuszczała gospodę. Rekah i ja pozostawaliśmy w ukryciu, podczas gdy ona przemierzała miasto, szukając sposobu, by wrócić do domu. Nie podobało mi się to, lecz napięcie związane z ukrywaniem więcej niż jednej osoby jest ogromne i nie pozwoliła mi wychodzić ze sobą.
– Dlaczego więc nie myliła oczu przez całą drogę do domu?
– To jedynie myli oczy. Nie działa, jeśli nie ma nikogo, do kogo można by to skierować, a na gościńcu... – Tothas znów nieszczęśliwie westchnął i spojrzał na Bahzella. – To dlatego te szumowiny dopadły ją w zaułku, Bahzellu. Była sama na ulicy, gdy ją wyśledzili.
Koniokrad przytaknął, a Tothas wciągnął kolejny oddech.
– Po tym wszystkim, gdy oprócz psich braci ścigał ją również ni’Tarth, nie śmiała zostać w Brzegu. Korzystała z imienia, którego nikt nie rozpozna, lecz jeśli ni’Tarth jest częścią gildii skrytobójców, musieli zdać sobie sprawę, kim ona naprawdę jest, gdy za nią ruszyli.
– Ale dlaczego nie powiedziała nam po prostu prawdy? – spytał Brandark.
– Moja pani nie jest telepatką, nie słyszy myśli. Jest empatką. Może wyczuwać twoje uczucia, wiedzieć, że jesteś szczerym i honorowym mężczyzną, lecz nie potrafi usłyszeć twoich myśli, a ukrywaliśmy się ponad trzy miesiące. Ona... zapomniała, w jaki sposób się ufa, jak sądzę, a gdy już wiedzieliśmy, że możemy wam zaufać, przemyślała to lepiej. Jest sztuczka, którą znają niektórzy czarodzieje – na Phrobusa, z tego co wiem, wszyscy z nich ją znają! – i która pozwala im wyskubywać myśli z niestrzeżonych umysłów. Nie mogą tego zrobić z magiem, a ja i Rekah zostaliśmy w Toporzysku wyszkoleni, jak się przed tym ochronić, lecz nie było czasu, by was tego nauczyć. Wystarczyłoby, aby jakiś czarodziej ujrzał jej tożsamość w umyśle któregoś z was i...
– I wszyscy bylibyśmy martwi – powiedział ponuro Bahzell.
– Martwi, w istocie – zgodził się Tothas.
– A gdy dowiedziała się, że psi bracia nas ścigają? – spytał Brandark.
– Cóż mogła zrobić poza pójściem dalej? Tomanak wie, że zginąłbym dla niej – jestem jej osobistym zbrojnym, odkąd była dzieckiem – i prawdopodobnie nie przeżyję tej podróży – rzekł Tothas, a oczy Bahzella złagodniały. – Ona wie to równie dobrze jak ja, ale nie śmiała mnie zostawić, podobnie jak ja nie zostawiłbym jej. Mimo to potrzebowała was obu, potrzebowała waszej odwagi oraz lojalności równie mocno jak waszych mieczy. A teraz przynajmniej wiemy, że psi bracia nie zdali sobie sprawy, kim jest, inaczej w Śmiejącym się Bogu najpierw zabiliby ją, gdy znajdowała się niestrzeżona na górze, a dopiero później spróbowaliby dopaść Bahzella.
– Ano, to ma sens, ale do czego był potrzebny sfałszowany paszport, Tothasie? Dlaczego nie można było powiedzieć kapitanowi straży granicznej prawdy i poprosić o eskortę do domu?
– Ponieważ moja pani pytała o naszą eskortę w każdej wiosce, przez którą przejeżdżaliśmy, i nikt, kogo zapytała, ich nie widział. To oznacza, że eskorta nie dotarła tutaj, że cokolwiek się stało, wciąż grozi nam niebezpieczeństwo. Znałem tych mężczyzn, Bahzellu. Podjąłbym Przysięgę Mieczy, że nic nie może ich powstrzymać – nie ich wszystkich naraz – a jednak coś powstrzymało, i nie ma powodu sądzić, że nie zatrzymałoby w takim razie kolejnych pięćdziesięciu ludzi. Ano, albo i setki!
Bahzell przytaknął i odchylił się na zbyt małym krześle, krzyżując nogi w kostkach i opuszczając uszy w zadumie, a Tothas obserwował go w napiętej ciszy. On i Brandark niemal wyczuwali intensywność, z jaką pracował umysł Koniokrada. W końcu Koniokrad skinął krótko głową i wyprostował się.
– Wszystko w porządku, Tothasie. Powiedziałeś nam, a ja sądzę, że pani Zarantha przez cały czas miała rację. Mimo to coś się jej teraz stało i uważam, że oznacza to, iż jest to związane z czymś stąd, z Dunsahnty.
– Stąd? – spytał Brandark. – Dlaczego nie z jakiegoś wcześniejszego punktu drogi?
– Ponieważ cokolwiek zabrało ją z zamkniętego pokoju, przy okazji niemal zabijając Rekah, a my nie usłyszeliśmy nawet jednego dźwięku, mogłoby zrobić to samo w nocy na drodze. Nie, to coś stąd ją uprowadziło.
– Ale co? – spytał bezradnie Tothas.
– Cóż, jeśli o to chodzi, nie mam zbyt pewnej wiedzy, lecz czy któryś z was obserwował tego tłustego, małego gospodarza, gdy przyjechaliśmy?
Bahzell przyjrzał się uważnie swym towarzyszom, a oni potrząsnęli głowami.
– Ja owszem – powiedział ponuro – i było równie jasne jak słońce, że zniknął, zanim jeszcze upadły te drzwi.
– Myślisz, że ich na nas napuścił? – Brandark spytał paskudnym tonem, a Bahzell wzruszył ramionami.
– Możliwe, że tak, a możliwe, że nie, lecz sądzę, że od razu odgadł, co się stało. Musiał więc coś wiedzieć.
Brandark zgodził się z tym i wstał. Przywdział swą zbroję i sięgnął po miecz, a jego twarz była ponura. – Jeśli ta mała ropucha cokolwiek wie, to wyduszę to z niej w ten czy inny sposób, a gdy skończę, będziemy wiedzieć, gdzie szukać.
– Ale co możemy zrobić przeciwko czarodziejstwu? – spytał Tothas, a Brandark uśmiechnął się do niego.
– Tothasie, jesteśmy hradani. Wiemy, co czarodzieje mogą zrobić, lecz żaden z nas nie dotarłby nigdy do Norfressy, nie ucząc się paru sztuczek.
– Czarodziejstwo?
– Nie czarodziejstwo – mruknął Bahzell – lecz czarodziej nie może zbyt wiele zrobić, mając kilkadziesiąt centymetrów stali w trzewiach, a nie urodził się jeszcze taki, który zdołałby kontrolować hradani poddanego Szałowi. Widzisz, to był ich błąd, kiedy uczynili nas tym, czym jesteśmy. Jedynym sposobem w jaki mogą nas powstrzymać, jest nas zabić, a hradani, Tothasie – oczy mu płonęły, a głos był bardzo, bardzo spokojny – nie tak łatwo jest zabić, gdy ma czarodzieja w zasięgu swej klingi.
 
Rozdział dwudziesty drugi
Kolczugi dzwoniły, a broń szczękała, gdy Bahzell prowadził Brandarka oraz Tothasa w dół po schodach. Sala bufetowa była zagracona pustymi krzesłami i pokrzywionymi stołami, śmierdziała stęchłymi napitkami i dymem, a dwaj służący, którzy powinni doprowadzać do porządku wczorajszy bałagan, kulili się w kącie, szepcząc coś do siebie z przejęciem.
Ich szepty przerwały się jak nożem uciął, gdy pojawiło się uzbrojone i opancerzone trio. Słudzy wymienili ukradkowe, przerażone spojrzenia, po czym jeden z nich sięgnął po swą miotłę, podczas gdy drugi, który oczyścił gardło, podniósł ciężką tacę pełną brudnych kufli i ruszył chyłkiem.
– Nie tak szybko, mój chłopcze – zagrzmiał głęboki głos, a drogę zablokowało mu grube jak pień drzewa ramię. Bahzell uśmiechnął się, a służący zastygł w bezruchu i oblizał wargi.
– P-p.panie? – wyjąkał.
– Chcę zamienić słówko z twoim panem. Gdzie mogę go znaleźć?
– J-ja nie j-jestem pewny, czy w-wiem, panie.
– Nie jesteś, co? – Bahzell obserwował, jak mężczyźnie napinają się ramiona. – Nie chciałbym cię uznać za kłamcę, więc spróbuj odgadnąć, a ja będę ci wdzięczny.
Służący przełknął ślinę i rzucił zbolałe, błagalne spojrzenie przez ramię, lecz jego towarzysz był zajęty zamiataniem trocin – a zadanie to najwyraźniej pochłaniało go tak, że nie dostrzegał nic innego.
Mężczyzna z tacą podniósł wzrok na Bahzella. Hradani nie wykonywał żadnych groźnych ruchów, lecz jego wzrok był zimny, zresztą ktoś o jego rozmiarach nie potrzebował żadnych teatralnych gestów. Sługa znów przełknął ślinę, po czym zgarbił się.
– W k-kuchni, panie.
– No i widzisz, masz jakieś pojęcie, nieprawda? Jestem ci wdzięczny. – Bahzell spojrzał na Brandarka. – Brandarku, mój chłopcze, może znalazłbyś sobie jakieś siedzisko i dotrzymał tym miłym osobnikom towarzystwa przez jakiś czas.
– Oczywiście. – Zakrwawiony Miecz skłonił się sługom i spoczął na krześle, tuż za drzwiami.
– Pospieszcie się – zawołał za oddalającymi się przyjaciółmi. – Zostawiłem na górze bałałajkę, a bez niej nie potrafię się dobrze bawić.
* * *
Kuchnie Brunatnego Konia nie były zbyt czyste, a gdy Bahzell otworzył zamaszyście uchylne drzwi, jego nos zmarszczył się na woń zjełczałego smalcu oraz przepełnionego kubła na śmieci.
Gospodarz znajdował się na środku kuchni, rozmawiając z przejęciem z innym sługą. Kiedy Bahzell i Tothas weszli, zapinał on właśnie płaszcz, lecz na ich widok zastygł wraz ze swym panem w bezruchu.
Koniokrad wsunął kciuki za pas i zakołysał się delikatnie, z niemal przyjaznym spojrzeniem, a twarz gospodarza zadrżała.
– Ach, to będzie wszystko, Lamachu – powiedział, a służący ruszył w stronę tylnych drzwi, tylko po to, by znów stanąć nieruchomo, gdy Bahzell odchrząknął. Służący spojrzał przez ramię, a hradani przekrzywił głowę w jego kierunku.
– Och, nie uciekaj z naszego powodu, Lamachu. Mógłbym pomyśleć, że nas nie lubisz.
Skinął na niego wygiętym palcem, a Lamach przełknął ślinę, lecz jego stopy poruszyły się, jakby wbrew jego woli, niosąc go z powrotem ku ogromnemu hradani.
– Dobry chłopak! – Bahzell spojrzał na Tothasa. – Może zabrałbyś Lamacha na zewnątrz, Tothasie? Muszę zamienić z jego panem tylko jedno czy dwa słówka, a jeśli stwierdzicie, że nic nam nie przeszkadza, Lamach będzie mógł ruszyć w swą drogę, zaraz gdy skończymy. Chyba że, oczywiście, jest jakiś powód, dla którego jego pan powinien ponownie rozważyć swe polecenie.
Tothas skinął krótko głową i gestem wskazał Lamachowi, by wyszedł do holu. Drzwi się zamknęły, a Bahzell odwrócił się do kluchowatego, bladego, pocącego się gospodarza i skrzyżował ręce na masywnej piersi.
– Nie martw się, przyjacielu – powiedział łagodnie. – Nie mam wątpliwości, że słyszałeś wszelkie rodzaje opowieści o moim ludzie, i choć musiały być przerażające, masz moje słowo, że nie były prawdziwe. Przecież obecnie jesteśmy niemal tak cywilizowani jak wy, a jako cywilizowany osobnik wobec innego cywilizowanego osobnika nie strącę ci nawet włosa z głowy. Mimo to – jego głos pozostał tak spokojny jak wcześniej, lecz rozbłysły mu oczy – muszę przyznać, że istnieją rzeczy, które mogą nas troszkę skierować na złą drogę. Na przykład kłamstwa. Kiedyś widziałem, jak jeden z mego ludu wyrwał mężczyźnie ręce za kłamstwo. Później było mu bardzo przykro, lecz...
Wzruszył ramionami, a gospodarz zakwilił. Bahzell pozwolił mu się pocić przez długą, przerażającą minutę, po czym ciągnął dalej bardziej stanowczym głosem.
– Wydaje mi się, że wiesz o tym więcej, niż chcesz przyznać, przyjacielu.
– N-n-nie! – wydyszał gospodarz.
– Ach! – Bahzell nadstawił uszu. – Czy usłyszałem właśnie kłamstwo? – Rozłożył ręce, a gospodarz uchylił się przerażony, lecz hradani jedynie podrapał się w zadumie w podbródek. – Nie – powiedział po chwili – nie, pewien jestem, że nie skłamałbyś, lecz lepiej mów jaśniej, przyjacielu. Przez chwilę myślałem, że powiedziałeś „nie”.
– Ja-ja-ja... – wyjąkał kluchowaty mężczyzna, a Bahzell zmarszczył brwi.
– Spójrz na siebie – powiedział jeszcze bardziej stanowczo. – Prawie się zsikałeś, zanim jeszcze Brandark wciągnął cię rano na górę. Wiedziałeś, że coś jest nie tak, zanim jeszcze rozwaliłem drzwi. Doszedłszy do takiego wniosku, nie mogę się powstrzymać przed zastanowieniem się, dlaczego posyłałeś gdzieś Lamacha w takim pośpiechu. To wystarczy, by pomyśleć, że zamierzałeś kogoś ostrzec, iż mam zamiar go ścigać. Cóż, jestem jedynie hradani, lecz według mnie ktoś, kto wie, co stało się moim przyjaciołom i nie chce mi powiedzieć, nie jest dla mnie przyjacielem. A jeśli nie jest moim przyjacielem, cóż...
Wzruszył ramionami, a gospodarz padł na kolana na zatłuszczoną podłogę, trzęsąc okrągłym i miękkim niczym budyń brzuchem, i składając przed sobą ręce.
– Proszę! – wyszeptał. – Och, proszę! J-ja nic nie wiem, naprawdę! A gdybym miał... miał powiedzieć coś, co nie jest prawdą, albo... albo miałbym nie powiedzieć mu, że ty... ty zadajesz pytania...
Jego głos urwał się żałośnie, lecz Bahzell jedynie spojrzał na niego z góry stalowymi oczyma, a coś wewnątrz gospodarza zadrżało pod zawartą w nich przerażającą obietnicą.
– Na górze jest na wpół martwa dziewczyna – powiedział spokojnie Bahzell. – Dobra dziewczyna. Może nie idealna, lecz mimo to dobra. Jeśli okaże się, że masz z tym coś wspólnego, mogę zechcieć wykroić z ciebie wątrobę i usmażyć ją na twoich oczach – głos Koniokrada był nieskończenie bardziej przerażający niż jego rzeczowa szczerość, a karczmarz zadrżał.
– To wystarczająco złe, jak sądzę – ciągnął hradani – lecz co gorsza, na górze nie ma pani Zaranthy. Cóż, możliwe, że Zarantha nie żyje, lecz nie jestem w stanie się tego dowiedzieć, zanim jej nie znajdę, a zrobię to tak czy inaczej. Odnajdę ją, żywą czy umarłą, a jeśli okaże się, że coś wiedziałeś i ukryłeś to przede mną, albo ostrzegłeś tych, którzy ją mają, wrócę. – Gospodarz podniósł pełen otępiałego przerażenia wzrok, a Bahzell obnażył zęby i powiedział bardzo, bardzo spokojnie – Lepiej przypomnij sobie każdą opowieść, jaką słyszałeś o moim ludzie, przyjacielu, bowiem obiecuję ci, że jeśli pani Zarantha umrze, a ty coś przede mną ukryłeś, będziesz żałował, że nie zginąłeś razem z nią.
* * *
– ... więc to wszystko, co wiemy – powiedział ponuro Bahzell swym przyjaciołom. Uzdrowicielka wciąż była na górze z Rekah, oni siedzieli przed wygasłym kominkiem sali bufetowej, on zaś mówił cicho. – Zważcie, nie jestem taki pewien, czy powiedział mi wszystko, co wie, lecz sądzę, że to co powiedział, jest dość prawdziwe.
– Tak, i ma sens – mruknął Brandark. Sztylet Zakrwawionego Miecza pobłyskiwał, wycinając wzory na blacie stołu, a jego uszy były na wpół położone. – Bogowie! Nic dziwnego, że ten biedny drań był wystraszony na śmierć. Czarni czarodzieje są mniej niż staję stąd, a on nie może nawet powiedzieć władzom, ponieważ jeden z nich jest przedstawicielem tejże władzy!
Tothas przytaknął z wyrazem szoku na wyniszczonej twarzy, ponieważ mimo wszystkiego co się stało, odkąd wyruszył do Toporzyska z Zaranthą, możliwość że czarodzieje zinfiltrowali cesarstwo, jak dotąd była jedynie podejrzeniem.
– Ano, cóż, słuchałem uważnie wszystkiego, co mówił – rzekł Bahzell – i sądzę, że sam baron Dunsahnta nie jest wcale tak potężnym czarodziejem.
– Ale gospodarz twierdzi, że jest ich przywódcą! – sprzeciwił się Tothas.
– Tak twierdzi, lecz pomyśl. Baron jest sędzią pokoju i właścicielem ziemskim w jednym. To czyni go królem żab w małej kałuży. Gdybyś był jedną z kijanek w tejże kałuży, nie uważałbyś, że on musi być tym, który dowodzi?
Włócznik skinął po chwili głową, a Bahzell wzruszył ramionami.
– Cóż, pomyśl więc teraz o tym. Za grzebanie się w czarnej i krwawej magii grozi śmierć, więc gdybyś był czarnym czarodziejem i chciałbyś osiedlić się w tej okolicy, kogo jako pierwszego chciałbyś zrekrutować?
– Najpotężniejszego szlachcica – powiedział beznamiętnie Tothas. – Tak, oni niemal musieli przeciągnąć go na swoją stronę – albo musieliby zabić go i postawić kogoś spośród siebie na jego miejscu.
– Owszem. Zastanawiam się też nad czymś innym. Jeśli mag może wykrywać czarnych czarodziejów, czy czarodziej może wyczuć maga?
Tothas podrapał się w zadumie w czoło, po czym potrząsnął głową.
– Nie. Och, mogą wykryć talent maga, jeśli jest dość silny, lecz tylko gdy jest używany i...
– I ona prawdopodobnie go używała – powiedział posępnie Brandark. Tothas zmarszczył brwi, a Zakrwawiony Miecz poruszył uszami. – Pomyśl, człowieku. Mówisz, że ona może „zmylić oczy”, aby jej nie zauważały, i że udawała, że jest służącą Rekah. Nie sądzisz, że wzmacniałaby ten efekt, jak tylko by mogła?
Tothas wciągnął głęboki oddech i niechętnie przytaknął.
– Sam to miałem na myśli – mruknął Bahzell. Przez długą, milczącą chwilę bębnił palcami o stół, podczas gdy Brandark wycinał świeży rysunek, po czym zerknął z ukosa na Tothasa. – Rankiem coś mówiłeś – coś o braniu jej do domu, by zabić. – Tothas przytaknął, a Bahzell zmarszczył brwi. – Skąd mogłeś być taki pewien? I dlaczego mieliby to zrobić?
– To nie jest pozytywna myśl, lecz jeśli wiedzą, kim ona jest, nie tylko czym, właśnie to zrobią. Szybciej ją zabiją na miejscu, niż wypuszczą, lecz jeśli zdołają doprowadzić ją do domu i zabić na własnej ziemi, zrobią to.
– Dlaczego? – powtórzył Bahzell.
– Ponieważ jest spadkobierczynią Jashân – rzekł zbrojny, jakby to wszystko wyjaśniało.
– I? – spytał Brandark i westchnął, widząc niedowierzanie na twarzy Tothasa. – Tothasie, to co mój lud pamięta o czarodziejach, to jak ich zabijać, nie jak robią to, co robią, a my nie spędziliśmy lat w Toporzysku, ucząc się o nich.
– Och. – Włócznik przetrawiał to przez chwilę, po czym wzruszył ramionami. – Cóż, to jest związane z naturą krwawej magii. Zważcie, że moja pani wie o niej dalece więcej niż ja, lecz z tego co mi powiedziano, żaden czarodziej nie wytwarza swej własnej mocy. Czarodzieje talenty magowskie czerpią z mocy umysłu maga, lecz czarodziej używa energii, która... cóż, utrzymuje wszystko razem, jeśli wiecie, o co mi chodzi.
Obydwaj hradani nie mieli zbyt mądrego wyrazu twarzy, więc westchnął.
– Magowie mówią, że moc jest we wszystkim, nawet w skale, lecz zwłaszcza w istotach żywych. Biali czarodzieje – gdy jeszcze istnieli – przysięgali nigdy nie stosować energii żywych istot, zwłaszcza ludzi, chyba że ktoś postanowił im na to zezwolić, a nawet wtedy byli zobowiązani nie zabijać ani nie ranić dawcy. Rozumiecie na razie?
– Taaaaak – powiedział powoli Brandark. – Albo przynajmniej sądzę, że rozumiem.
– Dobrze więc. Problem polega na tym, że bardzo niewielu czarodziejów potrafi wykorzystywać energię rzeczy martwych bez lat nauki. Z jakiegoś powodu trudniej jest z nią pracować. Z życiową energią jest to jednak łatwe, zwłaszcza w chwili śmierci. Kiedy żyjąca istota umiera, jej energia – jej siła życiowa – wydostaje się na zewnątrz, by połączyć się z otaczającą ją energią, a jeśli czarodziej ją wtedy uchwyci, może jej użyć jakkolwiek zechce. To dlatego krwawi czarodzieje wydają się tak potężni. Naprawdę mogą być słabi – przynajmniej w porównaniu z innymi czarodziejami – lecz mogą pracować z silniejszymi źródłami energii.
Tym razem obydwaj hradani przytaknęli, a Tothas pochylił się nad stołem.
– Pamiętajcie, dowiedziałem się tego wszystkiego w małych skrawkach, więc mogę gdzieś się mylić, lecz z tego co zrozumiałem, im stworzenie jest inteligentniejsze, tym większa jego energia. To dlatego w najpotężniejszych krwawych rytuałach używa się ludzi, nie zwierząt. Z tego samego również powodu młodsza osoba ma więcej energii, niż ktoś kto jest stary i bliski śmierci... a mag ma jej więcej niż ktokolwiek inny.
Bahzell zacisnął usta, a Tothas przytaknął.
– Ale to nie wszystko – powiedział ostrzej Włócznik. – Cóż, niektórzy rezonują z otaczającą ich siłą życiową.
– Rezonują? – powtórzył starannie Brandark, a Tothas znów przytaknął.
– Tego słowa użył mistrz Kreska, gdy raz o tym ze mną dyskutował. Widzicie, kiedy ktoś jest lojalny wobec innej osoby, to drobna cząstka jego energii jest powiązana z ową osobą. Jest to... cóż, jak soczewka. Jeśli jesteś wobec kogoś lojalny, ta osoba staje się dla ciebie punktem skupienia, niemal częścią ciebie, a jeśli ta lojalność jest dobrowolna – ponieważ ufasz temu komuś lub go kochasz, nie dlatego, że musisz – więź jest silniejsza. Rozumiecie?
Brandark i Bahzell przytaknęli z powątpiewaniem, a Tothas westchnął.
– Cóż, gdy jesteś władcą – albo spadkobiercą władcy – jesteś punktem skupienia energii bardzo wielu osób. A gdy jesteś takim władcą jak książę Jashân – albo pani Zarantha – większość poddanych kocha cię i ci ufa. Jeśli więc uda im się doprowadzić ją do krainy Jashân, z powrotem do całej tej energii, a wtedy ją zabiją...
Przerwał, przygryzając wargę, a Bahzell ścisnął go za ramię.
– Dobrze – powiedział cicho Koniokrad. – Z tego co powiedziałeś, wynika, że masz rację. Póki co, ona żyje i będą szukać sposobu, by doprowadzić ją do domu, to zaś oznacza, iż wciąż mamy szansę ją odnaleźć.
– Gdzie zaczniemy? – zapytał Brandark.
– Cóż, jeśli o to chodzi, zamierzam złożyć małą wizytę baronowi – zagrzmiał Bahzell. – Niemal wycisnąłem tego gospodarza do sucha i z tego, co powiedział, Dunsahnta nie może mieć więcej niż cztery dziesiątki łuczników, zaś jego twierdza jest niewiele więcej niż ufortyfikowanym folwarkiem. Czy nie byłoby dziwne, gdyby tacy jak my nie mogli się tam dostać, gdyby mieli takie pragnienie?
Żaden z towarzyszy nie wydawał się znajdywać żadnego argumentu przeciwko jego stwierdzeniu, więc uśmiechnął się.
– Możliwe, że znajdziemy panią Zaranthę w środku, lecz, prawdę mówiąc, sądzę, że zaczęli już ją przewozić do Południowego Wealdu. Nie mogą wiedzieć, co zrobimy, więc spróbują dowieźć ją do domu najszybciej, jak to tylko możliwe.
Tothas przytaknął nieszczęśliwie, lecz Bahzell znów ścisnął jego ramię.
– Weź się w garść, człowieku. Jeśli nie mają jakiejś magicznej bestii, której mogliby użyć w tym celu, muszą poruszać się konno, wozem lub pieszo. Pozwól mi po prostu wywęszyć, którędy się udali, a ja ich dopadnę, zanim tam dotrą. – Brandark skinął krótko głową, popierając obietnicę Koniokrada, a Bahzell błysnął oczyma w kierunku zbrojnego Zaranthy.
– Wiesz co, Tothasie, gdybym mógł zamienić słówko z tym baronem Dunsahntą – no i ze dwa z jego strażnikami – wiedziałbym dokładnie, gdzie szukać.
 
Rozdział dwudziesty trzeci
Wąski sierp księżyca unosił się pośród pędzącej plątaniny chmur, gdy Tothas i Brandark ześlizgnęli się ze swych koni pod bezlistnymi drzewami. Bahzell przywiązał muła Zaranthy do gałęzi i stał wpatrując się z lasu w ich cel, po czym odwrócił głowę, gdy podeszli do niego towarzysze.
– Miałeś rację, to nie jest twierdza – mruknął Brandark.
Bahzell stęknął i skierował uwagę z powrotem na dom barona Dunsahnty. Dunsahnta nigdy nie była bogatą posiadłością, pomimo swego położenia na głównej drodze na północ. Ojciec aktualnego barona zdobył swój tytuł za swą służbę dla włóczniowej armii, która przesunęła granice cesarstwa do rzeki Czarna Woda, lecz nigdy nie miał pieniędzy, by zbudować odpowiednią siedzibę dla swej baronii. Zamiast tego przejął jedyny ufortyfikowany folwark w okolicy i rozbudował go. Gwoli sprawiedliwości, miał spory instynkt militarny i jego „twierdza” byłaby znacznie poważniejszą fortyfikacją, gdyby jego syn ją odpowiednio utrzymywał.
Pierwszy baron nakreślił wysunięty okrąg ziemnych wałów obronnych, z narożnymi bastionami pozwalającymi łucznikom objąć mury pomiędzy nimi, oraz głęboką fosą, która została wykopana u podstawy ścian. Wyraźnie nigdy nie zamierzał utrzymywać tego jedynie dla swej świty – zbudował to wszystko, by objąć swym zasięgiem całą populację wsi Dunsahnta i wszystkich swych poddanych, i spodziewał się, że w czasie wojny pomogą oni w obronie.
Jego syn pozwolił jednak, by fortyfikacje ziemne zawaliły się. Część z nich uległa erozji i zsunęła się do fosy, tworząc luki i groble, a od lat nikt nie posprzątał dróg dojazdowych. Niektóre młode drzewka były wyższe od Bahzella, a obszar, który powinien być wyraźną strefą rażenia dla łuczników, do pasa zarośnięty był krzewami. Wydawało się, że aktualny baron miał ważniejsze wydatki niż osłanianie swego ludu przed atakiem.
Mimo to nie zaniedbywał całkowicie swego bezpieczeństwa. Wewnętrzny kamienny mur wokół właściwego folwarku był dość wysoki i solidny, a umiejętność widzenia w ciemnościach pozwoliła Bahzellowi dostrzec dwóch strażników przy głównej bramie. Na rogach muru świeciły latarnie. Nie mógł być pewien, czy tam również znajdowali się jacyś strażnicy, lecz wydawało się to prawdopodobne. Była jednak mniejsza brama – może nie wrota wypadowe, lecz coś podobnego – w narożniku muru. Zasłonięta była cieniami, ukryta przed każdym, kto mógłby stać na murach, i nawet jego oczy nie widziały nigdzie w jej pobliżu strażnika.
– Tam – powiedział w końcu, wskazując na boczną bramę.
– Tam? – głos Tothasa zabrzmiał powątpiewająco. – Trzeba pokonać duży obszar, by się tam podkraść, a chyba nie spodziewasz się, że nie jest zamknięta, nieprawdaż?
– Nie mogę tego wiedzieć, dopóki nie sprawdzę, nieprawdaż? Zaś jeśli chodzi o pokonanie dużego obszaru... – Bahzell parsknął – przechodziłem przez bardziej odsłonięte tereny, podchodząc wartowników Sothoii, Tothasie! Przeciwko tym chłopcom, na dodatek mając za osłonę tak wspaniałe krzaki, to jest żadne wyzwanie.
– Ty przechodziłeś? – spytał ostro Brandark. – Nie podoba mi się ten ton, Bahzellu! Nie myślałeś chyba, by nas zostawić?
– Tak myślałem i tak myślę. – Brandark zaczął protestować, lecz przerwała mu podniesiona dłoń Bahzella. – Cisza, już! Jak taki miejski chłopaczek jak ty odróżni swoją dupę od łokcia, gdy przyjdzie mu czołgać się w takim gąszczu? Tak, zaś Tothas jest wielkim, dudniącym kawalerzystą! Nie, chłopcy. To jest zadanie dla kogoś, kto wie, jak poruszać się szybko i cicho w trawie.
Tothas zaczął protestować, lecz ugryzł się w język, gdy Bahzell na niego spojrzał. Wystarczyłoby jedno z jego gwałtownych, duszących kaszlnięć, by zdradzić ich wszystkich, i obaj o tym wiedzieli, lecz Brandarka nie było tak łatwo uciszyć.
– Możesz być sobie szybki i cichy, lecz jesteś tylko jeden, a ich czterdziestu. Przynajmniej para dodatkowych oczu mogłaby obserwować twoje plecy!
– Mogłaby, lecz bardziej się przydacie tutaj. Możliwe, że wyjdę szybciej, niż wejdę, a jeśli tak, jest dość prawdopodobne, że ktoś będzie za mną. Jeśli tak, sądzę, że dwóch ludzi na koniach będzie się w mroku wydawać przynajmniej tuzinem.
– Humpf! – Brandark spojrzał z zadumą na swego przyjaciela, po czym westchnął. – Dobrze. Dobrze! Ani trochę nie wierzę, że to prawdziwy powód, ale idź. Baw się sam!
* * *
Teren wewnątrz wałów ziemnych nie był tak zarośnięty jak na zewnątrz. Część tego obszaru, zwłaszcza wokół głównego wejścia do folwarku, była wręcz płaska, lecz mniej uwagi zwracano na boki, a Bahzell przemykał od jednej kępy krzaków do drugiej niczym zimowa żaba.
Hradani przedzierał się w kierunku bocznej bramy. W momencie gdy zaczął wysuwać się zza ostatniego krzewu, sierp księżyca wyłonił się znów spomiędzy chmur. Wojownik natychmiast cofnął się, przeklinając w duchu, lecz owa klątwa stała się czymś innym, gdy chwilę później słabe światło księżyca błysnęło na stali hełmu w cieniu wewnętrznego muru. Koniokrad padł jeszcze bardziej płasko, a jego oczy zmrużyły się, gdy wartownik poruszył się. Czy został zauważony? Samotny żołnierz tupnął jednak tylko stopami na mrozie, po czym założył ręce na piersi, zaś chwilowe zmartwienie Bahzella przeszło w satysfakcję. Wrota były zaopatrzone w portyk, lecz były wzniesione, a wejście było chronione jedynie przez lekką, niemal ozdobną kratownicę. Wyłożona kamieniami ścieżka prowadziła z bramy do formalnego ogrodu, który stał się splątaną dziczą, lecz jeśli był tu strażnik, ludzie wciąż używali tych wrót. A jeśli ich używali, mogły być otwarte.
Ów strażnik był jednak problemem. Bahzella nie martwił jego miecz – nie, gdyby wartownik został wzięty z zaskoczenia w ciemności – lecz jeśli miałby czas na jeden krzyk, hradani mógłby równie dobrze tu nie przychodzić. Z takimi problemami radził już sobie wszakże, na dodatek w przypadku strażników znacznie ostrożniejszych, niż wydawał się ten osobnik.
Hradani zerknął jednym okiem na księżyc. Zbliżała się szybko przyjemna, gęsta chmura, wyciągnął więc sztylet. Zostawił swą arbaletę u Brandarka, bowiem jedynie w opowieściach ludzie umierali bezszelestnie ze strzałą w trzewiach. Jeśli chciał być cicho, potrzebował użyć noża. Pokrył jego ostrze sadzą, by nie zdradził go błysk.
Trzymał broń u boku, lecz nawet na chwilę nie spuszczał uwagi ze strażnika. W zakątku jego umysłu kiełkowała myśl, że powinien czuć sympatię do tego obcego, którego zamierzał zabić, lecz tak nie było. Gdyby przyjaciele tego osobnika wykonywali swe zadania, nie byłoby Koniokrada w krzakach dziesięć metrów od muru. Poza tym, jeśli właściciel gospody wiedział o działalności barona, z pewnością jego żołnierze również, a każdy, kto służył czarodziejom, zasługiwał na każdy cios, który zmierzał w jego stronę.
Chmura pełzła w stronę księżyca, a Bahzell czekał bez ruchu z cierpliwością, której się nauczył już dawno. Nagle światło przygasło, a hradani ruszył. Nie czekał aż księżyc zniknie zupełnie, zaczął się poruszać, gdy jeszcze przygasał, a oczy strażnika przyzwyczajały się do zmiany. Bahzell pomimo swych rozmiarów nie czynił więcej odgłosów niż wiatr.
Bezradny strażnik nie otrzymał żadnego ostrzeżenia. W jednej chwili wszystko było spokojne, było równie zimno i nudno jak przez całą noc, w następnej żelazna dłoń zacisnęła mu się na ustach i szarpnęła jego głową do tyłu, jakby był dzieckiem. Miał jedną chwilę, by dostrzec błysk brązowych oczu, majaczenie na wpół położonych, lisich uszu, po czym sztylet wbił mu się pod brodę, sięgając do mózgu.
Bahzell położył trupa na ziemi i przykucnął nad nim, nadstawiając uszu w poszukiwaniu jakiegokolwiek dźwięku, po czym wyprostował się i spojrzał przez kratownicę. Miała dwa skrzydła, spotykające się w połowie, a na rozpościerającym się za nią kiepsko oświetlonym dziedzińcu nie było śladu życia. Jak na razie dobrze. Żelazna brama była jednak pokryta rdzą, więc ostrożnie sięgał do klamki.
Obrócił ją powoli i wysyczał klątwę na skąpych właścicieli, gdy metal zaskrzypiał. Odgłos wydawał się na tyle głośny, by obudzić umarłego, lecz zacisnął zęby i miał nadzieję, że wiatr go pochłonie. Poza tym, jak sobie przypomniał, dźwięki zawsze wydawały się głośniejsze tym, którzy próbowali się skradać niż wartownikom.
Zawiasy skrzypnęły mniej przenikliwie niż klamka, gdy uchylał bramę. Bahzell podniósł martwego strażnika i oparł jego ciało o ścianę. Nie wyglądał według niego na zbytnio czujnego wartownika – lecz on przecież nie był czujnym wartownikiem, więc być może nikt nie zauważy zmiany, jeśli zerknie w jego stronę.
Koniokrad wzruszył ramionami i prześlizgnął się przez otwór. Przyciągnął wrota za sobą, znów zaciskając zęby, gdy zapiszczały zawiasy, lecz nie zamknął ich na klamkę. Jej mechanizm był zbyt głośny, zresztą być może będzie się śpieszył, wracając tą drogą.
Niewiele okien było oświetlonych, a w większości z nich światło było przyciemnione. Albo spodziewano się, że słudzy barona będą sobie radzić przy kiepskim oświetleniu, albo większość z mieszkańców poszła już spać, zostawiając jedynie nocne światła. Bahzell przypomniał sobie, by brać pod uwagę tę wcześniejszą ewentualność – co, zważywszy na stan okolicy, wydawało się zresztą prawdopodobne – i skierował się do tego skrzydła, w którym okna o wielu panelach świeciły jasno. Przedzierał się cicho wzdłuż ściany w tamtym kierunku, trzymając się cieni i nadstawiając bystre uszy na wszelkie dźwięki, jednocześnie spoglądając w przód i tył.
Dotarł do dobrze oświetlonego skrzydła i pozwolił sobie na westchnienie ulgi, lecz naprawdę trudny etap dopiero się zaczynał. Hradani nie mógł zaglądać do okien. Pomijając, co by to zrobiło z jego umiejętnością widzenia w ciemnościach, odbijałaby się na ich tle jego sylwetka. W tych okolicznościach nawet ludzie barona mogliby zauważyć ponaddwumetrowego hradani, co oznaczało, że musiał wejść do środka i podjąć ryzyko, że może się tam na kogoś natknąć.
Okna parteru były niewiele więcej niż szczelinami mającymi utrudnić życie intruzom, lecz te na pierwszym piętrze były szersze. Oczywiście, również były zamknięte, na dodatek połowę z nich zasłonięto okiennicami, lecz Bahzell wybrał oszklone drzwi, ani nie oświetlone, ani nie zasłonięte. Wychodziły one na mały balkon. Hradani schował miecz, podskoczył, by chwycić się balustrady, która znajdowała się na wysokości znajdującej się poza zasięgiem normalnego człowieka. Podciągając się do góry, zastanowił się przelotnie, jak kojąca byłaby teraz modlitwa dla kogoś, kto ma jakiś pożytek z bogów.
Wdrapał się po rzeźbionych kamieniach i stęknął, gdy przełożył kolano przez krawędź balkonu, po czym przetoczył się do środka. W zbroi było mu niewygodnie, zwłaszcza z mieczem na plecach, i robił znacznie więcej hałasu, niż by mu się to podobało, lecz nikt nie podniósł ostrzegawczych okrzyków.
Rozpłaszczył się na ścianie obok drzwi, upewniając się, że nikt go nie widział, po czym złapał za klamkę. Była oczywiście zablokowana, a szczelina pomiędzy drzwiami a framugą była zbyt wąska, by wsunąć w nią sztylet. Wymruczał ciche przekleństwo, ściągnął rękawice i wbił czubek sztyletu w miękki ołów, który utrzymywał w miejscu szybkę obok klamki.
Było to zadanie szarpiące nerwy, lecz zmuszał się, by pracować powoli. Było mu zimno w dłonie, lecz palce potrzebowały zręczności, jakiej nie mogły mieć w rękawicach. Hradani obnażył zęby, gdy pierwsza szybka w kształcie rombu wpadła mu do ręki. Odłożył ją na bok i zabrał się z powrotem do pracy, a przylegająca płytka szybko ustąpiła. Usunąwszy je obydwie i przeciąwszy podtrzymujący je ołów, mógł włożyć rękę do środka, by chwycić następną szybkę z obu stron. W przeciągu pięciu minut miał na tyle duży otwór, by przełożyć przez niego całe przedramię.
Sprawdził klamkę dotykiem i odnalazł zapadkę. Drzwi otworzyły się posłusznie, a on wślizgnął się do środka i zamknął je na powrót.
Zapach skóry oraz atramentu powiedział mu, że jest w bibliotece. Światło pobłyskiwało spod drzwi naprzeciwko. Zaczął przedzierać się ostrożnie w jego stronę, omijając na wpół widoczne stoły oraz krzesła, stanowiące umeblowanie pomieszczenia.
Drzwi nie były zablokowane. Otworzył je leciutko i wyjrzał na korytarz, którego bogactwo umeblowania było proporcjonalne do zaniedbania zewnętrznej części twierdzy. Na korytarzu nikogo nie było widać, przynajmniej w części, którą widział. Lecz na przeciwległej ścianie wisiało lustro i gdy na nie spojrzał, zamarł w bezruchu.
Strażnik w korytarzu nie był opancerzony, lecz miał przy boku szeroki miecz. Stał plecami do zamkniętych drzwi na końcu korytarza i wyglądał na znacznie bardziej czujnego niż wartownik przy bramie.
Koniokrad wypowiedział bezgłośnie kolejną klątwę, po czym znieruchomiał. Strażnik oznaczał, że istnieje coś – lub ktoś – czego pilnuje. Była niewielka możliwość, że za tymi drzwiami znajduje się Zarantha, a jeśli to nie ona, to wartownik był tu najprawdopodobniej, by chronić prywatność samego barona, to zaś...
Jego myśli zostały nagle przerwane, a wargi wygięły się w grymasie, gdy wysoki, przenikliwy wrzask odbił się echem od grubych drzwi. Zadrżały mu mięśnie, lecz zmusił się, by wytrzymać jeszcze przez chwilę. Jeśli był to baron i jeśli baron był czarodziejem, był tylko jeden sposób, by stawić mu czoła. Myśl ta wywoływała w Bahzellu obrzydzenie, lecz był to jedyny sposób – wiedział to, zanim jeszcze wyruszył tego wieczora.
Wziął głęboki oddech, odsunął się od drzwi, zamknął oczy i z rozwagą sięgnął w głąb siebie.
Poczuł jaskrawy, nagły rozbłysk, szok wywołany opadającą barierą, otwieranie drzwi... przez budzącego się potwora. Mięśnie szczęki napęczniały, a pot zlał mu czoło, lecz zwalczył bestię. Nigdy nie próbował czegoś takiego jak to, ponieważ się bał. Szał był zbyt potężny. Nie śmiał uwalniać go często, inaczej stawał się zbyt trudny do kontroli, a to zawsze wykluczało eksperymenty. Dzisiaj jednak go potrzebował i pozwalał, by budził się powoli. Popuszczał łańcuch swej woli ogniwo po ogniwie, zduszając chęć zaryczenia wyzywająco, gdy przepływało przez niego żarliwe uniesienie.
Ogromny hradani trząsł się, zmagając się ze swym demonem. Strużki potu zalewały mu oczy, oddech syczał mu pomiędzy zębami, a gardłowy odgłos – zbyt cichy by być warkotem, lecz zbyt dziki by być czymkolwiek innym – bulgotał mu w krtani. Był to powolny, bolesny proces, kontrolowane budzenie Szału, lecz przedzierał się poprzez niego, trzymając się celu, który go tu sprowadził i nagle, raptownie, ramiona przestały mu się napinać, a oczy znów się otworzyły.
Oczy te były inne. Jednocześnie jaśniejsze i ciemniejsze, twarde jak wypolerowany kamień. Wargi Koniokrada uniosły się, gdy kolejny okrzyk bólu przepłynął korytarzem.
Szał zagotował się w nim i przeszedł go niczym dreszcz. Hradani schował sztylet, rozluźnił palce, po czym otworzył drzwi do biblioteki.
Nie wykonał żadnego kroku, by przez nie przejść, gdy uchyliły się delikatnie i cicho. Jego myśli były kryształowo czyste, ozłocone ogniem Szału, lecz zimniejsze niż lód. Stał po prostu, obserwując w lustrze, jak strażnik u szczytu korytarza podnosi wzrok. Wartownik zmarszczył brwi i otworzył usta, lecz kolejny wrzask – bardziej zdesperowany niż poprzednie – dobiegł zza drzwi za jego plecami. Wartownik skrzywił się.
To nie jest odpowiednia chwila, by roztropny strażnik niepokoił swego pana, pomyślał Bahzell i położył po sobie uszy, gdy wartownik wyciągnął miecz i ruszył w dół korytarza. Ten strażnik rzeczywiście był lepszy niż wartownik przy bramie – zataczał głową powolne, małe łuki, jakby wyczuwał jakieś niewidoczne niebezpieczeństwo. Nie mógł się jednak do końca przekonać, by wzniecić alarm z powodu zaledwie jednych drzwi, które same się otworzyły. Być może, pomyślał, baron nie zamknął ich dobrze i jakiś podmuch wiatru je otworzył. Choć wydawało się to nieprawdopodobne, było znacznie bardziej możliwe niż to, że ktoś mógłby przedrzeć się przez zewnętrznych strażników, wspiąć na piętro, po czym otworzyć drzwi, nawet przez nie nie przechodząc!
Kiedy jednak strażnik poszukiwał jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, jego dłoń trzymała miecz, a on sam bacznie się rozglądał. Bahzell widział go w lustrze. Żołnierz wyciągnął rękę i złapał drzwi wolną dłonią, a potem pociągnął za nie. Gdy drzwi się poruszyły, Bahzell również wyciągnął rękę. Jego długie ramię wystrzeliło zza drzwi z oszałamiającą, bezlitosną szybkością Szału. Hradani ignorował miecz wartownika, a jego dłoń udała się ku gardłu mężczyzny niczym atakujący wąż.
W oczach strażnika błysnęła panika. Starając się odsunąć, żołnierz wciągnął powietrze, by krzyknąć, lecz ta ogromna dłoń nie otoczyła jego szyi. Złapała go od przodu, za gardło, ściskając je pomiędzy kciukiem a złożonymi palcami, a wrzask zamarł w agonalnym bulgocie, gdy Bahzell przekręcił dłoń. Tchawica wartownika została zmiażdżona, a Koniokrad wyszedł na korytarz.
Bezlitosny uśmiech Bahzella Bahnaksona był ostatnią rzeczą, jaką ujrzały wybałuszone oczy wartownika, zanim zmiażdżona krtań spowodowała, że zadusił się na śmierć.
Bahzell trzymał ciało, dopóki przestało się poruszać, później wciągnął je do biblioteki i położył na dywanie. Stal brzęknęła, gdy wyciągnął miecz i ruszył korytarzem śmiercionośnym krokiem skradającego się kota.
Rzeźbione drzwi były zamknięte na klucz. Bahzell podniósł obutą stopę i uderzył nią przed siebie. Drzwi otworzyły się z trzaskiem rozbitego zamka.
To nie kobieta wrzeszczała. Wrzeszczał chłopiec – nagi, mający nie więcej niż dwanaście lat, przywiązany do kamiennego stołu. Jego pierś była już krwawą plątaniną cięć, a odziany w jedwab mężczyzna odskoczył do tyłu z pełnym zaskoczenia okrzykiem, gdy drzwi otworzyły się szeroko.
– Co na Carnado...?! – warknął, obracając się w kierunku intruza, lecz przekleństwo zamarło mu w gardle, a oczy wyszły na wierzch. Mężczyzna spojrzał na Bahzella z niedowierzaniem, po czym opuścił ostry jak brzytwa nóź na podłogę i zaczął gwałtownie poruszać dłońmi.
Coś zaczęło rozrywać Bahzella, zagłębiając się w jego mózgu, lecz hradani ledwo czuł ból, a z jego gardła wyrwał się warkot polującej bestii. Koniokrad wpadł przez drzwi, po czym zamknął je za sobą kopnięciem, a baron Dunsahnta zbladł, gdy jego czar przymusu zawiódł. Baron wyrzucił z siebie zdanie w wysokim kontovarskim, znów poruszając dłońmi, lecz siła Szału Bahzella wypełniła wręcz samo powietrze. Baron nigdy nie napotkał czegoś takiego – nigdy nie wyobrażał sobie czegoś takiego – i wystrzeliła na niego straszliwa moc klątwy hradani. Nawet ktoś całkowicie biegły w magii nie mógłby się dostosować do jej uderzenia, do sposobu, w jaki wypaczała i zniekształcała otaczające go pola energii, zaś baron był niewiele więcej niż czeladnikiem. Pocisk mocy, który powinien był ugodzić w Bahzella, wystrzelił z dłoni barona w oślepiającym blasku światła, któremu nie towarzyszyło absolutnie nic. W stronę wielmoży skierowało się ostrze ogromnego miecza.
Baron Dunsahnta wrzasnął, gdy płaz ostrza uderzył go w lewe ramię. Kość pękła, czarodziej upadł, a but Bahzella opadł na jego prawy łokieć. Dunsahnta wrzasnął ponownie, gdy pękły kolejne kości, po czym zawył z przerażeniem, gdy dłoń wielkoluda złapała jego szaty i podniosła go z szarpnięciem. Brązowe oczy, twardsze niż kamień i zimniejsze niż sama śmierć, spojrzały z wysoka i czarodziej zwinął się z bólu oraz paniki, gdy usta pod tymi oczyma uśmiechnęły się.
– A teraz – głos w każdym sensie tego słowa był nieludzki – nadszedł czas na małą pogawędkę.
 
Rozdział dwudziesty czwarty
Brandark wpatrywał się w noc, starając się ukryć swą troskę. Bahzell poszedł dawno temu, lecz nie słychać było alarmów i był jednej rzeczy pewien: jego przyjaciel nigdy nie da pojmać się w ciszy, cokolwiek by się nie działo. Więc...
– Dobry wieczór, Brandarku – rozbrzmiał głęboki głos, a Zakrwawiony Miecz podskoczył na trzydzieści centymetrów w górę. Lądując, miał już miecz w dłoni. Obrócił się, przeklinając.
– A nich cię Fiendark weźmie, nie rób tego! – wydyszał do wielkiego cienia, który wyłonił się z nocy, i usłyszał delikatne, świszczące poparcie Tothasa. Obaj mężczyźni rzucili się do przodu, by złapać Koniokrada za ramiona. Zatrzymali się jednak, gdy ujrzeli małe, owinięte materiałem ciało, które trzymał.
Bahzell zignorował ich i spojrzał na chłopca w swych ramionach. Chłopak drżał niczym przerażony liść, a jego oczy były powiększone od strachu i bólu, lecz gdy hradani skinął mu głową, na ustach zadrgał uśmiech.
– Hej, nie mówiłem, że uda nam się wyjść? – Chłopiec zdołał wykonać w odpowiedzi lekkie skinienie. – Mówiłem, a teraz zabierzemy cię w bezpieczne miejsce. Masz moje słowo.
Chłopak zamknął oczy i przycisnął twarz do opancerzonej piersi Koniokrada, a wielkie, delikatne dłonie Bahzella trzymały go mocno.
– Moja pani? – zażądał odpowiedzi Tothas, a Bahzell potrząsnął głową.
– Weź się w garść, człowieku. Nigdy nie mieliśmy większej nadziei, że tu ją znajdziemy, lecz wiem, gdzie powinienem szukać.
– Wiesz? – Tothas spojrzał na niego z nadzieją, a hradani przytaknął.
– Ano, lecz najpierw zaprowadźmy bezpiecznie chłopaka do Brunatnego Konia, a później będzie czas na nakreślenie planów.
* * *
Gospodarz nie był zbyt zadowolony, widząc ich z powrotem – dopóki nie rozpoznał w ramionach Bahzella własnego siostrzeńca. Uzdrowicielka wciąż tam była, doglądając Rekah, więc karczmarz złapał chłopca i popędził z nim na górę, podczas gdy Bahzell zaczął naradę z przyjaciółmi w sali bufetowej.
– Wiesz, gdzie można znaleźć moją panią? – Tothas pilnie zażądał odpowiedzi.
– W pewnym sensie. – Bahzell przełknął wielki haust ale i tylko Brandark dostrzegł w jego oczach ciemne jądro, wciąż obecny w nich głód Szału. – Tothasie, wiedzieliśmy, że nie będą tracić czasu, i go nie tracili. Pani Zarantha jest w drodze do Jashân, lecz nie ośmielili się ryzykować podróży drogami, ponieważ ktoś mógłby ich zauważyć, więc poruszają się na przełaj.
Tothas wpatrywał się w niego, a usta drżały mu ze strachu o panią. W końcu skinął gwałtownie głową.
– Ilu ich jest? – zapytał Brandark, a Bahzell zmarszczył brwi.
– Ano, cóż, to jest zła wiadomość. Są dwaj czarodzieje i dziesięciu ludzi barona, co, jak sądzę, i tak nie wróżyłoby dobrze, lecz jest z nimi również dziesięciu psich braci.
– Psich braci? – powtórzył Brandark i zaklął, gdy Bahzell przytaknął. – Niech to Phrobus weźmie, czy my nigdy nie uwolnimy się od tych szumowin?
– Póki co, nie – odparł Bahzell – a po drodze mają spotkać się jeszcze z kolejnymi ludźmi.
– Gdzie? – spytał ostro Tothas.
– Tego baron nie wiedział. Inną kwestią jest natomiast, skąd wyruszyli, a nawet ślepy Koniokrad jest w stanie podążać za dwudziestką koni.
– Więc ruszajmy w drogę.
– Zaczekaj – potężna dłoń Bahzella popchnęła Włócznika delikatnie z powrotem na krzesło, po czym hradani potrząsnął głową. – Pomyśl, człowieku. Nawet ktoś taki jak ja potrzebuje światła, by widzieć. I... – jego głos pogłębił się, a uścisk na ramieniu Tothasa zacieśnił – ... to nie „my” musimy wyruszyć w drogę, lecz Brandark i ja.
– Co?! – twarz Tothasa stała się biała i mężczyzna potrząsnął gwałtownie głową. – Ona jest moją panią, Bahzellu! Pilnowałem jej, odkąd nauczyła się chodzić!
– Dobra, ale przy takiej pogodzie jak ta umrzesz w ciągu tygodnia. – Tothas wzdrygnął się, lecz hradani ciągnął z brutalną szczerością. – Lub, co gorsza, będziesz nas spowalniał. Wiem, że zginąłbyś dla niej, lecz tam, gdzie jest zimno i mokro, nie ma dachu oraz ognia, byłaby to próżna śmierć. Zostaw to nam.
Tothas wpatrywał się w niego z wyrazem tragedii na twarzy, po czym zamknął oczy, z których na wyniszczoną twarz pociekły łzy, a Bahzell ścisnął go mocno za ramię.
– Powierzysz nam jej życie, bracie w mieczu? – spytał cicho, a załamany zbrojny przytaknął.
– Podobnie jak mój honor – wyszeptał.
– Dziękuję ci. – Bahzell znów ścisnął mu ramię, po czym usiadł i uśmiechnął się smutno. – A zanim poczujesz się kompletnie bezużyteczny, Tothasie, wydaje mi się, że będziesz miał na głowie wystarczająco wiele.
– Co? – zamrugał zakłopotany Tothas, a Bahzell potrząsnął głową.
– Na górze znajduje się Rekah. Będzie cię potrzebowała, zresztą chłopiec również. Został naznaczony przez krwawą magię barona i sądzę, że jest ktoś, kto byłby szczęśliwszy, gdyby ani on, ani Rekah nie opowiedzieli, co się z nimi stało.
– Baron? – spytał gwałtownie Brandark, a Tothas, wbrew sobie, zadrżał na widok uśmiechu Tothasa.
– Och nie, nie baron – rzekł Koniokrad. – Brandark mruknął z aprobatą, a Bahzell ciągnął dalej – Ale to tylko kwestia czasu, zanim któryś z jego ludzi zbierze się na odwagę, by wsunąć głowę do jego komnat. Niewielu będzie go opłakiwać, a obydwaj jego czarodziejscy przyjaciele są daleko, wraz z panią Zaranthą, lecz ta wieś stanie się o poranku niczym gniazdo szerszeni. I tutaj, jak sądzę, Tothasie, pojawia się rola dla ciebie.
– O co chodzi? – spytał Tothas, lecz jego głos zdradził, że już wie.
– Jesteś Włócznikiem, w dodatku starszym zbrojnym włóczniowego księcia. Czy najbliższy posterunek armii wysłałby jedną czy dwie kompanie, gdybyś poprosił?
– Tak. – W głosie Tothasa nie było wątpliwości, a Bahzell przytaknął.
– A więc najlepiej poprosić kogoś – uzdrowicielkę, jak sądzę, nie zaś naszego gospodarza – komu można zaufać, aby zaniósł im wiadomość. Dopóki zaś nie nadejdzie pomoc, ufam, że zachowasz Rekah oraz chłopaka przy życiu, aby przemówili, gdy już się pojawi. No, a jak już przy tym jesteśmy, najlepiej poślij wiadomość również księciu Jashân. Jeśli kierują się do domu, tylko kurierzy na gościńcu mogą ich przegonić. Pamiętaj jednak, aby tylko do Jashân! Ze sposobu, w jaki mówił baron, wysnułem przeczucie, że bliżej domu również są ręce, które maczają w tym wszystkim palce.
– Zrobię to – przytaknął ponuro Tothas. – Zaufaj mi i znajdź ją. I... powiedz jej, że ją kocham.
– Ach, nie bądź głuptasem, człowieku! – Bahzell zaśmiał się smutno. – Jeśli po tych wszystkich latach trzeba jej to jeszcze mówić, to nie jest nawet w połowie tak bystra, za jaką ją uważałem.
– I tak jej powiedz – Tothas rzekł z uśmiechem, smutnym uśmiechem. – A Tomanak niech błogosławi i strzeże was obu.
– Ano, cóż, dziękujemy ci – powiedział Bahzell i zerknął z lekka drwiąco na Brandarka.
* * *
Na wschodzie pojawiał się świt, gdy dwaj hradani przemierzali pszeniczne ściernisko. Byli niezwykle dobrze zaopatrzeni w zwierzęta jezdne i juczne, zwłaszcza że tylko jeden z nich jechał wierzchem. Jeśli mają być w stanie odnaleźć – i uratować – Zaranthę, potrzebowali jej muła, a koń juczny Bahzella, muł juczny oraz muł Rekah miały na sobie siodła juczne. Brandark uważał że jego przyjaciel był trochę nierozsądny, tak lekko pakując zwierzęta juczne, lecz nie spierał się. I tak musieli je zabrać ze sobą – podobnie jak rumaka Tothasa.
Każdy wieśniak rozpoznałby konia Włócznika jako obcego, a Tothas uznał, że będzie miał największe szanse, jeśli przez kilka następnych dni będzie siedział w ukryciu w gospodzie. Obecność jego konia zdradziłaby go, a zabranie go ze sobą przez hradani nie tylko wskaże każdemu, kto badałby ich ślady, że Tothas udał się z nimi, lecz również da Brandarkowi dobrze wytrenowanego bojowego rumaka na zmianę.
Z tych samych powodów zabrali muła Rekah. Jedynie uzdrowicielka oraz personel Brunatnego Konia wiedzieli, jak mocno dziewczyna została zraniona. Gospodarz nabrał odwagi, gdy Bahzell zwrócił mu siostrzeńca. Wciąż był przerażony, lecz teraz musiał się martwić o życie chłopca – i miał szansę uwolnić się od terroru, który prześladował jego wioskę. Zgodził się ukrywać zarówno Rekah, jak i Tothasa, a także chłopca, podczas gdy syn uzdrowicielki – krępy, solidny, młody człowiek, którego toporne rysy skrywały krzepki umysł – zaniósł wiadomość do najbliższego garnizonu.
Tak więc teraz Bahzell oraz Brandark przemierzali pole, kierując się do wąskiej dróżki z dala od głównej drogi. Kręta wstążka błota, mało używana i miejscami kompletnie zarośnięta, wiła się poprzez wyludniony zimowy las, lecz jej powierzchnia była pokryta śladami podków i czasami upstrzona odchodami. Gnój był gąbczasty, lecz nie rozmyty jak po ciężkim deszczu. To oznaczało, że nie mógł mieć więcej niż dwadzieścia cztery godziny. Bahzell przysiadł na piętach, przyglądając się uważnie śladom kopyt, podczas gdy Brandark zatrzymał swego konia obok niego, starając się utrzymać go bez ruchu.
– Co robisz? – spytał w końcu Zakrwawiony Miecz.
– Nawet ktoś taki jak ty powinien wiedzieć, że każda podkowa zostawia swój własny ślad, miejski chłopcze, a ja zamierzam się upewnić, że poznam je, gdy znów je zobaczę. – Uszy Brandarka pochyliły się pytająco, a Bahzell wzruszył ramionami. – Jest dość prawdopodobne, że gdzieś je zgubimy. Jeśli tak się stanie, będzie pomocne wiedzieć, czego szukamy, gdy znów zaczniemy ich szukać?
Brandark spojrzał na ubite błoto i potrząsnął z powątpiewaniem głową.
– Naprawdę możesz rozpoznać poszczególne tropy w tym chaosie?
– A ty rozpoznajesz nuty w pieśni? – spytał w odpowiedzi Bahzell. Brandark przytaknął, a Koniokrad wzruszył ramionami. – Cóż, nie powiedziałbym, że wszystkie są dla mnie jasne, lecz wszystkie będę miał schowane tutaj... – popukał się w skroń – ... gdy już pokonamy ze dwa lub trzy kilometry.
– Jak daleko przed nami są?
– Jeśli o to chodzi – Bahzell zmarszczył brwi i potarł podbródek, na wpół opuszczając uszy – mają nad nami cały dzień przewagi, a z tego co mówił baron, wynika, że będą się poruszać, jakby sam Phrobus deptał im po piętach, przynajmniej na początku. Zaś sądząc z tych śladów, każdy ma przynajmniej dwa wierzchowce. – Potrząsnął powoli głową. – Nie byłbym zaskoczony, gdyby byli niecałe trzydzieści staj przed nami, lecz w linii prostej mają do pokonania prawie czterysta staj, a nie będą poruszać się w linii prostej. Nie, jeśli zamierzają unikać dróg. A wątpię, czy znajdą świeże wierzchowce, jeśli te się zmęczą.
– Dlaczego?
– Ponieważ nie mieli pojęcia, że Zarantha wpadnie im w ręce. Bliżej domu mieliby ludzi w gotowości, którzy bez pytania wymieniliby im konie, lecz wyszedłszy z własnego podwórka, będą musieli kupować świeże po drodze – zakładając, że w środku tej pustki znajdą gdzieś miejsce, w którym będzie coś więcej niż konie do pługa. A jest ich zbyt wielu, by zrobić to bez wzbudzania pytań. Nie, jeśli postanowili jechać na przełaj, nie mają nic poza końmi pod sobą, byłoby więc dziwne, gdybyśmy każdego dnia nie nadrabiali do nich odległości. – Znów potrząsnął głową. – Zamierzam ich doścignąć, Brandarku, lecz nie zrobimy tego w jednym skoku.
Brandark żuł wargę z nieszczęśliwą miną.
– Nie podoba mi się pozostawianie jej zbyt długo w ich rękach.
– Nie bardziej niż mi. – Twarz Bahzella stała się ponura, a uszy położyły mu się płasko na czaszce. – Tak długo jak będą mieć nadzieję, dowieźć ją do domu w Jashân, będą ją utrzymywać przy życiu, lecz to nie oznacza dobrego traktowania. – Koniokrad zacisnął szczęki, po czym otrząsnął się. – Cóż, nie dościgniemy ich, stojąc i gadając, więc...
Poprawił pas miecza, po czym Brandark zamrugał, gdy ujrzał, jak Bahzell znika w oddali, pochłaniając przestrzeń ogromnymi susami.
Brandark słyszał, jak szybko potrafią poruszać się Koniokradzi, lecz nie wierzył w to. Po raz pierwszy od opuszczenia Navahk Bahzell śpieszył się jednak, nie miał przy sobie rannych kobiet, kupieckich wozów czy chorych zbrojnych mogących go spowalniać, i Brandark nie miał innego wyjścia, niż uwierzyć. Nacisnął piętami, zmuszając swego konia do kłusa, lecz musiał przyspieszyć, rozchlapując błoto i ciągnąc za sobą długą linię koni oraz mułów, zanim zdołał dogonić Bahzella i ponownie zwolnić do kłusa. Nic dziwnego, że piechota Hurgrum tak zaskakiwała kawalerię Navahk!
Bahzell odwrócił głowę i błysnął przez ramię uśmiechem, po czym skierował oczy z powrotem na szlak przed sobą. Hradani pędził w stronę zachodzącego słońca, za nim zaś gnały konie oraz muły.
 
Rozdział dwudziesty piąty
Zimny wiatr wiał Brandarkowi Brandarksonowi w twarz. Był to szósty wieczór ich pogoni, a zachodni horyzont właśnie pochłaniał słońce. Wraz z nadejściem wieczora rozciągnęły się atramentowoczarne cienie, lecz Bahzell biegł miarowo niczym niezmordowany, tropiący ogar, a Brandark owinął się płaszczem i wzdrygnął.
Ich zwierzyna rzeczywiście trzymała się pustkowi. Zboczyli dalej na wschód, niż Brandark się spodziewał, zanim skręcili na południe, a ich kręta trasa trzymała ich z dala od łańcuchów wzniesień oraz otwartych przestrzeni. Hradani zmniejszyli dystans, jak Bahzell przewidział, lecz mniej niż mieli nadzieję. Uciekający jechali forsowniej, niż się spodziewał, niemal jakby wiedzieli – nie podejrzewali, lecz wiedzieli – że ktoś jest za nimi. Jechali nawet po zapadnięciu nocy, co zbierało żniwo na ich wierzchowcach, lecz oznaczało, że każdego wieczora odzyskiwali godzinę lub dwie, podczas gdy ciemność zmuszała Bahzella do zatrzymywania się.
Silniejszy podmuch wydął płaszcz Brandarka, on zaś spojrzał na chmury na wschodzie. Deszcz był już wystarczająco zły – dwa dni temu burza wyrównała szlak i to, w jaki sposób Bahzell się go trzymał, przekraczało możliwości pojmowania Brandarka – lecz ten wicher pachniał śniegiem. Zakryłby on każdy szlak, nawet przed Koniokradem, a wtedy...
Bahzell podniósł rękę. Brandark pociągnął za wodze i zwierzęta zatrzymały się z gracją, dmuchając obłokami pary przy oddychaniu. Nawet muł Zaranthy zwiesił głowę bez swej zwyczajowej kapryśności, a Brandark zmarszczył brwi, gdy Bahzell zboczył ze szlaku i ruszył wzdłuż wzgórza. Koniokrad wspiął się na zbocze i przyklęknął, by coś sprawdzić, po czym wstał, oparł ręce na biodrach i obrócił się powoli. Spojrzał z powrotem na zachód, a następnie przez kilka minut wpatrywał się w szybko ciemniejący wschód, stojąc w płaszczu powiewającym na wietrze, zanim potrząsnął głową i wrócił do Brandarka.
– Co? – Głos Brandarka zabrzmiał ochryple i nienaturalnie w jego własnych uszach po długiej popołudniowej ciszy, a Bahzell wzruszył ramionami.
– Tam jest miejsce, w którym moglibyśmy rozłożyć obóz. – Wskazał kciukiem przez ramię, lecz w jego głosie była dziwna nuta. Brandark przekrzywił głowę, a Bahzell znów wzruszył ramionami. – Sądzę, że doszło coś nowego. Nie jesteśmy jedynymi, którzy podążają za tymi bękartami.
– Nie? – Brandark nadstawił uszu, a Bahzell chrząknął.
– Nie, choć nie mam pojęcia, kto to może być.
Koniokrad drapał się przez chwilę w brodę, po czym ruszył się z powrotem w stronę, z której przyszli, a Brandark zsiadł z konia i podążył za nim, prowadząc wierzchowca Tothasa. Muł Zaranthy nadstawił uszu i parsknął do pozostałych zwierząt, jakby zdawał sobie sprawę, że dotarli do postoju. Koń juczny Bahzella wydawał się być skłonny do opóźniania pochodu, lecz dotkliwe kąśnięcie ze strony muła pogoniło go za Brandarkiem, który szedł za Bahzellem do zagłębienia wyżłobionego w zboczu przez pokryty lodem strumień. Mała kępa skarłowaciałych drzew dawała opał, zbocze na wschodzie zatrzymywało wiatr, a strumień wylewał się z pagórka z taką energią, że jeszcze całkowicie nie zamarzł. Było to doskonałe miejsce na obóz, lecz Brandark położył po sobie uszy, gdy ujrzał, że ktoś zasypał popiół z małego ogniska.
Zaczął mówić, lecz przerwał i zostawił konia Tothasa, po czym wyciągnął paliki i wbił je w ziemię. Bahzell przejechał butem po ziemi pokrywającej ognisko, po czym wsunął dłoń bez rękawicy w popiół, stęknął i znów wstał, a Brandark podniósł znad palików pytające spojrzenie.
– Zimny – powiedział Koniokrad, zaczynając zdejmować siodła ze zmęczonych zwierząt. – Przynajmniej z zeszłej nocy, jak myślę.
– To ich?
– Nie. Oni rozpalają większe ogniska. Poza tym tu był tylko jeden koń.
– Tylko jeden? – Brandark zastanawiał się nad tym, kończąc wbijać paliki, a Bahzell przytaknął, podprowadzając pierwszego konia.
– Tylko jeden. A ktokolwiek to był, ma niezłe oko – oraz dobrego konia pod sobą.
– Co czyni cię takim pewnym?
– Dwukrotnie wyśledziłem dziś jego ślady – ma dobry, długi krok. To koń hodowany, by pokonywać duże odległości, a na kopytach ma wojenne podkowy Sothoii.
– Sothoii?! – Brandark nagle podniósł wzrok, a Bahzell zmarszczył brwi.
– Ano, a przekracza moje pojęcie, co on może robić tak daleko na południu. Cokolwiek to jednak jest, osobnik na jego grzbiecie wydaje się być wielce zainteresowany tą samą grupą, co my. Również ma oko Sothoii do szlaku – i nie byłbym bardzo zaskoczony, gdyby miał pojęcie, dokąd się kierują!
– Dlaczego tak mówisz?
– Ponieważ trzyma się ich jak magnes stali. – Bahzell podprowadził drugiego konia, po czym przystanął, zmarszczył brwi i poklepał zwierzę po barkach. – On nie podąża jedynie ich szlakiem. Zbacza z niego, nie idzie po prostu wzdłuż niego tak jak my, i sądzę, że nie raz pojechał na skróty, by nadrobić drogi. Albo ma diabelsko dobry nos do skrótów, albo wie, gdzie się kierują.
– Ale skąd może wiedzieć? I dlaczego ktoś inny miałby za nimi podążać?
– Jeśli o to chodzi, masz równie dużą szansę co ja, by to odgadnąć. – Obydwaj hradani byli zajęci zdejmowaniem jucznych siodeł z mułów, lecz uszy Bahzella poruszały się w zadumie, gdy pracował. – Nie, nie mam pojęcia, dlaczego za nimi podąża – rzekł w końcu. – Ale podąża. Jestem tego pewien, lecz właśnie to mnie zdumiewa. Sądzę, że są teraz nie dalej niż dzień drogi przed nami, a to jego ognisko też ma przynajmniej dzień. Talk więc jeśli za nimi podąża, dlaczego ich nie dogoni i nie zakończy sprawy?
– Może to zrobił, a my jeszcze o tym nie wiemy – zasugerował Brandark, rozdając zwierzętom ziarno, lecz Bahzell potrząsnął głową.
– Nie. Jeśli obozował tu zeszłej nocy, mógł ich doścignąć wczoraj, więc dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego miałby czekać?
– Może nie chce brać na siebie dwudziestu mężczyzn?
– Ano, coś w tym jest – zgodził się Bahzell, lecz brzmiał na nieusatysfakcjonowanego. Brandark zmarszczył pytająco brwi, a on wzruszył ramionami. – Ten koleś porusza się jak Sothoii i, jeśli nie mylę się paskudnie, jedzie na koniu bojowym Sothoii. Nie na rumaku, lecz mimo to na Sothoii. A jeśli na końskim grzbiecie umieścisz Sothoii z łukiem i wystawisz go przeciwko takim, za jakimi podążamy... – wzruszył ramionami.
– Przeciwko dwudziestu mężczyznom? – powiedział sceptycznie Brandark.
– Albo dwa razy więcej. – Brandark zamrugał niedowierzająco, a Bahzell uśmiechnął się zimno. – Jeśli nasz chłopak jest Sothoii, ta kraina doskonale mu odpowiada. Dopadłby ich, zanim by się zorientowali, opróżnił w minutę tuzin siodeł, po czym oddalił, a ten jego koń prześcignąłby każdego, kto próbowałby go gonić. Dwa lub trzy nawroty i posiekałby ich na plasterki, i za nic w świecie nie zdołaliby go powstrzymać.
– Nawet z czarodziejami do pomocy?
– No cóż – mruknął Bahzell – tu się sprawa komplikuje. Sądzę jednak, że nawet czarodziej nie powstrzymałby go przed powaleniem dwóch lub trzech, zanim by nie zginął, a my nie widzieliśmy żadnych ciał. Co sprawia, że podejrzewam, Brandarku, że on dokładnie wie, gdzie zmierza.
– Em – Brandark zmarszczył brwi. – Myślisz, że zyskaliśmy sprzymierzeńca?
Bahzell parsknął.
– Och, jest na ich tropie, lecz nie mamy pojęcia dlaczego, a każdy Sothoii chętnie umieści strzałę w trzewiach dwóch hradani. A nawet jeśli nie, jest przed nami. Jest dość prawdopodobne, że wie, za czym podąża, lecz skąd ma wiedzieć, kto jedzie za nim?
– Ty masz wręcz dar dostrzegania we wszystkim dobrych stron, nieprawdaż? – mruknął Brandark, a Bahzell roześmiał się i skierował z toporem do drzew.
* * *
Ogień długości dłoni migotał na środku zagłębienia, a Bahzell siedział w górnej części kotlinki, jedynie głowę wysuwając nad krawędź niskiego wzgórza, podczas gdy Brandark spał za nim. Jego miecz leżał u boku, on zaś skrzywił się i owinął mocniej płaszczem, gdy kilka suchych płatków śniegu uderzyło w jego twarz.
Śnieg, pomyślał Bahzell. Dokładnie to, czego potrzebowali. Ale przynajmniej chmury były cieńsze, niż się obawiał – widział wręcz jaśniejszą plamkę, tam, gdzie powinien być księżyc – a jak dotąd spadały jedynie pojedyncze płatki śniegu. Nie będzie tak źle, jeśli będzie niósł je wiatr, lecz ci, którzy pojmali Zaranthę, utrzymywali szybsze tempo, niż się spodziewał. On i Brandark zmniejszyli dystans, lecz sami zaczęli odczuwać zmęczenie.
Bahzell miał jedynie mgliste pojęcie, gdzie dokładnie są – gdzieś w Środkowym Wealdzie, jak sądził. Przecięli wczoraj to, co uchodziło za włóczniowy gościniec, który mógł się rozciągać między Mindrancimb a Boracimb. Jeśli tak było, to znajdowali się niewiele więcej jak dwieście staj od Alfromy, a jeśli oprawcy Zaranthy są w stanie dalej jechać tak forsownie, hradani muszą ich doścignąć szybko albo zaryzykować, że nigdy ich nie dogonią.
Przetrawił z niezadowoleniem swoje wnioski i zaczął myśleć o tajemniczym jeźdźcu. Bahzell spędził zbyt wiele czasu na Wietrznej Równinie, by nie potrafił rozpoznać śladów konia bojowego Sothoii, lecz ktokolwiek na nim jechał, nie był to Sothoii. Im więcej nad tym myślał, tym był tego pewniejszy, i nie tylko dlatego, że wojownik Sothoii nie miałby żadnych interesów tak daleko na południu. Nie, on jechał jak Sothoii i tropił jak on, lecz nie myślał jak on – nawet nie jak ktoś, kto wie, że jest na tropie czarodziejów.
Łuk Sothoii był śmiercionośną bronią w rękach eksperta, zaś każdy wojownik Sothoii był, z definicji, ekspertem. Gdyby Sothoii wiedział, przeciwko czemu staje – a dowody świadczyły, że ten jeździec wiedział – wyśledziłby wroga, określił dokładnie, kto jest czarodziejem, i upewnił się, że jego pierwsze dwie strzały trafią właśnie w czarodziei, po czym po kolei zdjąłby pozostałych. Mogłoby mu to trochę zająć, lecz dostałby ich wszystkich. Jeśli ktokolwiek o tym wiedział, na pewno był to Koniokrad, i właśnie dlatego Bahzell był tak przekonany, że ten osobnik jest kimś innym.
Mimo to również coś innego go zdumiewało, a jedną z rzeczy, której nie chciał, były nowe zagadki. Miał wystarczające trudności, starając się zrozumieć, co, w imię wszystkich bogów i demonów, robiła para hradani, ścigając czarodziejów w zimie w środku Cesarstwa Włóczni, aby zastanawiać się, dlaczego ktoś inny miałby robić to samo!
Zaklął pod nosem i zmienił pozycję. Wiedział, że Brandark jest w tym wszystkim z jego powodu. Och, Zakrwawiony Miecz miał własne powody, by pomagać Zarancie, lecz nie znajdowałby się tu, gdyby nie podążył za Bahzellem z Navahk – i gdyby Bahzell nie uratował Zaranthy w Brzegu. Dlaczego jednak Bahzell w tym był? Hradani wiedział, co teraz nim kierowało – chciał ujrzeć Zaranthę bezpieczną – lecz choćby nie wiadomo jak się starał, nie mógł dojść do tego, w jaki sposób jego własne życie tak się poplątało. Każdy krok na drodze miał sens sam w sobie, lecz dlaczego Phrobus sprawił, że w ogóle się w to wplątał?
Jak powiedział Tothasowi, nie był rycerzem w lśniącej zbroi – sama myśl o tym wzbudzała w nim mdłości – również jego przyjaźń wobec Tothasa, Rekah oraz Zaranthy nie miała nic wspólnego z tymi odrażająco szlachetnymi bohaterami, których pełne były romantyczne ballady. I to nie szlachetność sprawiła, że pomógł także Farmah w Navahk. Była to złość, odraza i być może, choć niezbyt chciał to przyznać, litość – i gdzie go to wszystko doprowadziło?
Jego umysł wrócił wbrew jego woli do oświetlonej ogniskiem jaskini oraz muzyki i Bahzell wywarczał kolejną klątwę. Cokolwiek nie mówiłaby pani, nie znajdował się w tej ciemności z powodu jakichś po trzykroć przeklętych bogów! Był tu, ponieważ był na tyle głupi, by wtykać nos w sprawy innych... i ponieważ był zbyt miękki – i dobrotliwy – by pozostawiać ludzi, których lubił, swemu losowi. Fakt, że obdarzał przyjaźnią obcych, mógł dowodzić, że jest głupi, lecz przynajmniej to rozumiał. I przynajmniej była to jego własna decyzja, jego własny wybór. Co jednak najważniejsze, jakakolwiek myśl, że czeka go jakieś „przeznaczenie” lub „zadanie”...
Jego myśli zostały przerwane i szarpnął głowę do góry. Coś się zmieniło – coś, czego nie mógł ani widzieć, ani słyszeć, lecz mimo to owo coś szarpało mu nerwy i położyło uszy płasko na czaszce. Szarpnął za rękojeść miecza i stal zazgrzytała, gdy się podnosił, lecz jego krzyk do Brandarka zamarł, nie wydostawszy się z gardła, gdy zza jego pleców dał się słyszeć niemożliwie głęboki głos. Tak mogłaby odezwać się góra, gdyby jakiś czar dał jej życie, a jego głęboka, dźwięczna melodia rozbrzmiała mu w kościach i we krwi.
– Dobry wieczór, Bahzellu Bahnaksonie. Rozumiem, że poznałeś już moją siostrę.
 
Rozdział dwudziesty szósty
Bahzell obrócił się z podniesionym mieczem, i rozszerzyły mu się oczy.
Mężczyzna – lub to co wyglądało jak mężczyzna – stał w zagłębieniu za nim, krzyżując ręce na piersi. Miał przynajmniej trzy metry wzrostu, ciemne włosy oraz oczy i silną, trójkątną twarz wykazującą pokrewieństwo z jedynym bóstwem, jakie Bahzell kiedykolwiek widział. U jego pasa zwisał lekki buzdygan, nad lewym ramieniem widać było rękojeść miecza, a pod zielonym płaszczem nosił kolczugę. Nie oświetlała go żadna specjalna niebiańska aura... lecz jej nie potrzebował.
Tomanak Orfro, bóg wojny, sędzia książąt, drugi pod względem mocy po swoim ojcu Orrze, stał tam w mroku, z brązowymi włosami powiewającymi na ostrym wietrze. Bahzell niemal mechanicznie opuścił miecz. Panowała cisza, przerywana jedynie zawodzeniem wichru, a sama obecność Tomanaka trzymała Bahzella niczym żelazna rękawica. Coś głęboko wewnątrz niego zmuszało go do padnięcia na kolana, lecz coś głębszego i jeszcze silniejszego trzymało go na nogach. Skłonił się powoli, nawet na chwilę nie spuszczając boga z oczu, i podniósł swój pas z ziemi. Schował ostrze i przewiesił pas z powrotem przez ramię, po czym w uporczywej ciszy odwzajemnił się bogowi wojny spojrzeniem za spojrzenie.
Tomanakowi zalśniły oczy.
– Będziemy tu tak stać całą noc? – w głębokim, dudniącym głosie zabrzmiało rozbawienie. – Czy też przedyskutujemy powód, dla którego tu jestem?
– Sądzę, że wiem, dlaczego tu jesteś i w żadnej części tego nie chcę – Bahzell był oszołomiony, jak równo brzmiał jego głos – oraz swoją czelnością – lecz Tomanak jedynie się uśmiechnął.
– Postawiłeś to dość jasno – powiedział z lekką ironią bóg. – Ze wszystkich śmiertelników, z którymi kiedykolwiek próbowałem się skontaktować, twoja czaszka musi być najgrubsza.
– Czyżby? – wewnątrz Bahzella rozbłysnął rodzaj lunatycznej wesołości. Hradani skrzyżował ręce na piersi i parsknął. – Sądzę, że to powinno dać ci do myślenia – rzekł, a Tomanak roześmiał się głośno.
Był to straszny odgłos – i cudowny. Rozbrzmiewał w trzewiach ziemi i grzmiał z chmur, był jasny i wspaniały, choć przerażający, jego wesołość opasana była trąbkami, tętniącymi kopytami i brzękiem stali. Zatrząsł Bahzellem do szpiku kości niczym silny letni wicher, choć nie było w nim groźby.
– Bahzellu, Bahzellu! – Tomanak potrząsnął głową, z ognikami rozbawienia wciąż tańczącymi w oczach. – Sądzisz, że jak wielu śmiertelników ośmieliło się tak do mnie powiedzieć?
– Jeśli o to chodzi, to nie mam pojęcia. Ale możliwe, że zrobiłoby tak więcej z mego ludu, niż myślisz.
– Wątpię w to. – Nozdrza Tomanaka poruszyły się, jakby węsząc wiatr. – Nie, wątpię w to. Odrzucać mnie, owszem, ale mówić mi, żebym odszedł, gdy jest się ze mną twarzą w twarz? Nawet twój lud nie jest tak śmiały, Bahzellu.
Bahzell po prostu podniósł brwi, a Tomanak wzruszył ramionami.
– Cóż, nie większość z nich. – Bahzell nic nie odpowiedział, a bóg wojny przytaknął. – I właśnie to, mój przyjacielu, czyni cię tak ważnym.
– Ważnym? – Bahzell zacisnął wargi. – Tysiąc dwieście lat mój lud cierpiał i umierał, nigdy nie otrzymując pomocy od ciebie lub twoich krewnych. Cóż takiego może czynić mnie tak wielce „ważnym” dla takich jak ty?
– Nic... poza tym czym jesteś. Potrzebuję cię, Bahzellu. – Wydawało się niemożliwe, by ten potężny głos złagodniał, ale tak się stało.
– Ach tak! Czy nie jest to dokładnie to, czego mógłbym się spodziewać? – Bahzell obnażył zęby. – Nie masz czasu, by pomagać im, gdy tego potrzebują, ale niech ktoś posiada coś, czego ty chcesz, a wtedy nękasz go koszmarami i ścigasz przez pół kontynentu! Cóż, niewiele wiem – a jeszcze mniej chciałbym wiedzieć – o bogach. Wiem jednak, że nie widziałem nic, zupełnie nic, co sprawiłoby, że chciałbym uklęknąć i cię czcić. I, bez urazy, wolałbym nie mieć z tobą nic wspólnego, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
– Och, rozumiem cię, Bahzellu, może lepiej niż myślisz. – Tomanak znów potrząsnął głową. – Jesteś jednak pewien, że tego naprawdę chcesz? Czy Chesmirsa nie powiedziała ci, że decyzja, by mnie wysłuchać, musi należeć do ciebie?
– Powiedziała. Lecz, znów bez urazy, wcale nie jestem taki chętny, by z tobą rozmawiać, więc dlaczego miałbym jej wierzyć? – Tomanak zmarszczył brwi, lecz Bahzell wytrzymał jego spojrzenie – i chciał, by bóg nie zdał sobie sprawy, jakie to było trudne. – Mojemu ludowi dano wystarczająco wiele obietnic, by się nimi zakrztusił, a nigdy nie zrobiły one dla nas nic dobrego.
– Rozumiem. – Tomanak przyglądał mu się przez chwilę, po czym uśmiechnął się smutno. – Czy znasz prawdziwy powód, dla którego jesteś na mnie tak rozgniewany, Bahzellu?
– Rozgniewany? – Tym razem to Bahzell zmarszczył brwi i potrząsnął głową. – Nie jestem rozgniewany, lecz każdy ma zbyt mało czasu na tym świecie, by tracić go na bogów, którzy nic nie robią, gdy się ich najbardziej potrzebuje! – Podniósł wzrok, a jakiś zakamarek jego duszy zatrząsł się od jego własnej bezczelności. To był bóg, istota, która mogłaby go zmiażdżyć jedną myślą, lecz strach był najmniejszą częścią tego, co odczuwał.
– I dlatego – trzęsący ziemią głos Tomanaka był delikatny – jesteś rozgniewany. Ponieważ „nic nie zrobiliśmy” dla twego ludu.
– Ponieważ w ogóle nic nie zrobiliście – odparł żarliwie Bahzell. – Jestem zaledwie śmiertelnikiem, lecz sądzę, że wiem, co myśleć o śmiertelniku, który widzi kogoś rannego i nie robi nic, by pomóc! Jeśli jesteście tak wielce przejęci „dobrem” i „złem” to dlaczego nie zrobicie z tym czegoś i nie skończycie sprawy?!
– A więc tego ode mnie chcesz? – zagrzmiał Tomanak. – Żebym wyciągnął rękę i wykorzenił całe zło, zniszczył je, gdziekolwiek tylko znajdę? – Bahzell skrzywił się w odpowiedzi, a bóg potrząsnął głową. – Nawet gdybym mógł, nie zrobiłbym tego, lecz istotnie nie mogę. Gdybym wyciągnął rękę, to bogowie mroku zrobiliby to samo.
– Naprawdę? – Bahzell parsknął ze zjadliwą ironią. – A ja zastanawiałem się nad tym, że właśnie to robią!
– Więc źle myślałeś – powiedział stanowczo Tomanak. – Ani oni, ani my nie możemy grzebać bezpośrednio przy świecie śmiertelników, inaczej zniszczylibyśmy go całkowicie. – Bahzell zacisnął wargi, a Tomanak zmarszczył brwi. – Sądzisz, że wiesz wiele o złu, Bahzellu Bahnaksonie, i rzeczywiście tak jest – jak na standardy śmiertelników. Jednak to ja wypędziłem Phrobusa, a zło które ja widziałem, sprawia, że wszystko co śmiertelnicy są w stanie zrobić, jest jedynie jego cieniem, echem. Gdybym walczył z tym złem w twoim świecie, moc przeciwko mocy i ręka przeciwko ręce, zmiażdżylibyśmy cały wszechświat na pył.
– Jaki więc z was pożytek? – zażądał odpowiedzi Bahzell.
– Gdyby nie my, nic nie powstrzymałoby bogów mroku. Gdybyśmy starli się bezpośrednio, zniszczylibyśmy wasz świat. Nie bojąc się tego, bogowie mroku nie wahaliby się przed wtrącaniem. Robiliby to, co by chcieli – nie tylko z niektórymi śmiertelnikami, lecz z wami wszystkimi – i nic nie mogłoby ich powstrzymać.
– Czyżby? A co czyni nas tak cholernie ważnymi dla was i dla nich? Jak mówią opowieści, już dość długo się o nas sprzeczacie!
– Mógłbym powiedzieć, że bylibyśmy równie rozgniewani, widząc, jak zło zabiera jednego śmiertelnika, jak i cały świat – odparł Tomanak – i byłaby to prawda. Lecz nie byłaby to cała prawda. Z drugiej strony, nie byłbyś w stanie zrozumieć całej prawdy. – Bahzell żachnął się, a Tomanak uśmiechnął się smutno. – Jak sam powiedziałeś, nie zamierzając mnie urazić, całość to trochę za dużo, by nawet bogowie utrzymali ją w porządku. Pomyśl o tym w ten sposób, Bahzellu. Wasz wszechświat jest tylko jednym z wielu, które można sobie wyobrazić, a we wszystkich owych wszechświatach „dobro” i „zło” toczą ze sobą wieczną wojnę. Każdy wszechświat jest mniej więcej jak pojedyncze miasto w ogólnym królestwie istnienia – jeśli jedna strona tam triumfuje, to waga tego wszechświata – tego miasta – jest dodawana do jej armii. Staje się trochę silniejsza, a jej przeciwnik staje się trochę słabszy. W końcu – jeśli istnieje koniec – ta strona która kontroluje wystarczająco wiele „miast”, pokona tę drugą. Pamiętaj, oferuję ci jedynie analogię, lecz wystarczająco zbliżoną, by spełniała swoje zadanie.
– Więc nie jesteśmy niczym więcej niż bitewnym mięsem? – spytał Bahzell i wydął wargi. – Cóż, to jest coś, co hradani potrafi zrozumieć wystarczająco dobrze!
– Nie jesteście po prostu bitewnym mięsem. – Oczy Tomanaka rozbłysły, a w dudniącym grzmocie jego głosu pojawiła się lekka nuta niecierpliwości. – Och, tym właśnie czynią was bogowie mroku i daje im to przewagę. Oni nie dbają o to, co dzieje się ze śmiertelnikami, czy na poziomie indywidualnym, czy grupowym. Bogowie światła dbają, a to ogranicza to, co możemy zrobić. – Bahzell zmarszczył brwi, a westchnienie Tomanaka wydawało się zatrząść światem. – Twój ojciec dba o to, co dzieje się z jego ludem, Bahzellu. Churnazh nie. Który z nich ma większą swobodę w tym, co robi.
Bahzell nadstawił uszu. Następnie przytaknął, niemal wbrew woli, a Tomanak wzruszył ramionami.
– Dobrze myślimy o twoim ojcu. Jest twardym mężczyzną, i choć czasami trochę zbyt pragmatycznym, dba o swych poddanych. Jednak podobnie jak on może działać jedynie w pewnym zakresie, my nie możemy w jednej chwili usunąć całego zła. Zaś, aby dać ci prawdę za prawdę, bogowie mroku odnieśli ogromne zwycięstwo dzięki Upadkowi Kontovaru. To co stało się z twoim ludem, jest jedynie częścią zła pochodzącego z owego zwycięstwa, acz nie było ono całkowite. Ich słudzy zapłacili za nie zbyt wysoką cenę, zbyt wiele wolnych ludów uciekło do Norfressy, więc wojna toczy się dalej.
– A teraz chcesz, bym ja się do niej włączył – powiedział z chytrą miną Bahzell. Tomanak przyglądał mu się przez chwilę, po czym przytaknął, a Bahzell parsknął. – Cóż, sądzę, że wcześniej w piekle Krashnarka zapanuje mróz!
– I ty najeżdżasz na mnie, że nic nie robię? – Tomanak rozłożył szerokie ramiona i położył wielką prawą dłoń na trzonku buzdyganu.
– Jeśli o to chodzi, ty jesteś bogiem – zripostował Bahzell. – Ja jestem nikim poza tym, co widzisz. Och, bez wątpienia jestem na tyle głupi, by lądować w czymś takim jak to, lecz byłbym przeklęty, gdybym dołączył do wojny, której nie rozpętałem! Może hradani są głupi, lecz nie tak głupi, żeby zapomnieć, co się z nami stało, kiedy ostatnim razem walczyliśmy dla bogów lub czarodziejów!
– Naprawdę jesteście uparci, nieprawdaż?
– Tak. To lekcja, którą mój lud długo sobie przyswajał, lecz się jej nauczył. Nie mam pojęcia, jak dużo dwanaście setek lat stanowi dla boga, lecz dla nas były one śmiertelnie długie i ciężkie, nigdy zaś nie widzieliśmy od was żadnego znaku. Mówisz o wojnach, zmaganiach oraz wieczności, i jest to możliwe, lecz na nic nam „wieczność”, jeśli wszystkim co możemy zrobić, jest utrzymywanie naszych rodzin przy życiu z dnia na dzień! Nie, Tomanaku – Bahzell wyprostował się i rozbłysły mu oczy – nie ma sensu skłaniać mnie, bym się pochylił, aby cię czcić, bowiem nie zrobię tego.
– Nie prosiłem cię o to, i nie tego od ciebie chcę.
Bahzellowi opadła szczęka. Wgapiał się w boga, a Tomanak uśmiechnął się.
– Nie zrozum mnie źle – powiedział bóg. – Wiara jest źródłem mocy, lecz jej pasywnym rodzajem. Wiara jest czymś, z czego możemy czerpać, gdy mamy do czynienia z innym bogiem lub zadaniem, które tylko bóg może wykonać, lecz nie jest zbyt przydatna w świecie śmiertelnych. A przynajmniej nie sama w sobie. Czy myślałeś, że chcę, abyś usiadł w świątyni i mówił mi, jaki jestem wspaniały? Przekupywał mnie kadzidłem i darami? Padł na kolana i prosił, bym rozwiązał wszystkie twoje problemy? Och nie, Bahzellu Bahnaksonie! Mam zbyt wielu wyznawców, którzy już teraz to robią – a nawet gdybym tego właśnie od ciebie chciał, byłbyś w tym dość kiepski!
Bahzell otrząsnął się i po raz pierwszy w kącikach jego ust zatańczył niechciany uśmieszek.
– Byłbym. A jeśli obydwaj zgadzamy się co do tego, to dlaczego stoję, odmrażając dupę na tym wietrze, podczas gdy ty do mnie pleciesz? – zapytał zuchwale, a Tomanak znów się roześmiał, po czym spoważniał.
– Nie chcę, byś mnie wyznawał, Bahzellu, lecz abyś mnie czcił.
– Ach? A na czym polega różnica, jeśli nie przeszkadza ci to pytanie?
– Gdyby mi przeszkadzało, nie spierałbym się z twardogłowym hradani, podczas gdy odmraża sobie dupę! – Bahzell zamrugał na cierpkość w głębokim głosie boga, lecz Tomanak ciągnął dalej poważniej – Powiedziałem, że wiara jest pasywnym rodzajem mocy i tak właśnie jest. Najbardziej użyteczna jest dla bogów mroku, bowiem oni mają większą skłonność do otwartego mieszania się niż my. Nie mogą działać bezpośrednio, lecz mogą wykorzystywać swych wyznawców jako pośredników i użyczać im części własnej mocy. Co chyba gorsze, mogą używać innych stworzeń – sług w tej samej armii, ściągniętych ze wszechświatów, w których ta armia już zatriumfowała – by działały dla nich za opłatą, zaś ich wyznawcy zapewniają im ową zapłatę. Śmiertelnicy nazywają owe sługi demonami i diabłami, choć istnieje wiele więcej stworzeń – na dodatek gorszych – których śmiertelni nigdy nie nazwali. My wydajemy dużą część „pasywnej” mocy naszych wyznawców, blokując działalność tych straszniejszych sług, lecz choć te pomniejsze sługi mogą być potężne w kategoriach śmiertelników, według innych standardów są tak słabe, że można je nazwać... słabeuszami. Trudno je dostrzec w cieniach, i przekradają się obok nas. Kiedy dotrą do waszego świata, nie możemy już na nie działać bezpośrednio, nie narażając istnienia tego świata. Rozumiesz to wszystko?
– Nie – rzekł szczerze Bahzell – lecz nie mam innego wyboru, niż uwierzyć ci na słowo. Nawet jeśli jednak, co to ma ze mną wspólnego?
– Ponieważ nie możemy oddziaływać bezpośrednio na nie – lub na śmiertelników, którzy oddali się złu – powiedział bardzo poważnie Tomanak – potrzebujemy czcicieli, nie tylko wyznawców. Potrzebujemy wojowników, którzy będą walczyć przeciwko mrokowi, nie tylko tych, którzy siedzą i proszą, abyśmy my to robili.
Bahzell nie wyglądał na przekonanego, a Tomanak przekrzywił głowę.
– Czy wyznajesz swego ojca, Bahzellu? – Hradani wpatrywał się w niego przez chwilę osłupiały, po czym parsknął szyderczo na samą tę myśl, a Tomanak znów się uśmiechnął. – Oczywiście, że nie, lecz go czcisz. Podzielasz jego przekonania oraz wartości i działasz z nimi w zgodzie. Cóż, nie proszę cię o nic więcej.
– Ano, a ty będziesz mi mówił, co mam myśleć i robić!
– Nie, twoje własne serce i rozum będą ci mówić, co myśleć i robić. Marionetki są bezużyteczne, Bahzellu, a gdybym ja po prostu rozkazywał, a ty po prostu się podporządkowywał, wtedy byłbyś właśnie marionetką. Jestem bogiem oraz patronem wojowników, Bahzellu Bahnaksonie. Lojalność, jaką dałbyś każdemu dowódcy – o tyle cię proszę. Jednak nie bezmyślna wiara. Nie poddanie mi swojej woli. Służalczość jest tym, do czego dążą bogowie mroku, bowiem ci, którzy nigdy niczego nie kwestionują, robią straszne rzeczy, twierdząc, że jedynie wykonują rozkazy. Gdybym pozbawił cię twojej woli, stałbyś się nikim więcej niż niewolnikiem, a ja stałbym się nie lepszy niż Phrobus.
– Czyżby? – mruknął Bahzell. Pociągnął się za koniec nosa, rozważając słowa boga, po czym zmarszczył brwi. – Możliwe, że coś w tym jest – powiedział w końcu, nie zauważając zmiany we własnym głosie – lecz prawda to czy nieprawda, mówi mi jedynie, czego ode mnie chcesz. Powiedz mi więc, dlaczego miałbym cię czcić? Co mi to da?
Po raz pierwszy Tomanak wyglądał na naprawdę skonsternowanego, a Bahzell znów skrzyżował ręce i patrzył na niego.
– Słyszałem twoją przysięgę – powiedział szyderczo. – Jak to twoi czciciele obiecują zawsze dawać łaskę, jeśli się ich o to poprosi, i nigdy nie gwałcić ani nie łupić!
– Ale ty i tak nie robisz tych rzeczy! – powiedział niemal błagalnie Tomanak. – Nigdy nie prosiłem mych czcicieli, by rezygnowali ze sprawiedliwie zdobytych wojennych łupów, tylko by w związku z tym nie grabili bezbronnych oraz niewinnych. Poza zaś kilkoma, ach, rekwizycjami podczas najazdów na Sothoii, nigdy w swoim życiu nie grabiłeś. Co zaś do gwałtu...! – Tomanak wyrzucił w górę ręce, jakby wskazując na otaczającą ich zimową dzicz i sposób, w jaki Bahzell się tu zjawił, lecz hradani potrząsnął uparcie głową.
– Możliwe, że tak jest, lecz nigdy nie przysięgałem, że tak będzie – zripostował Bahzell. Tomanak na powrót skrzyżował ręce z kolejnym z tych wstrząsających światem westchnień, a Bahzell poruszył się niepewnie pod jego niewzruszonym spojrzeniem, jak mały chłopiec, który dokładnie wie, że sprzeciwił się bez celu, jedynie z czystej przekory, lecz nagle otrząsnął się i podniósł wzrok na boga.
– Ano, cóż, możliwe, że tak jest – powtórzył – lecz już zbyt często widywałem, czemu może służyć taka służba jak ta. Na przykład Zarantha. Złożyła Semkirkowi przysięgę magowską i nie dała jej ona nic dobrego, gdy pojmali ją baron Dunsahnta i jego przyjaciele. Albo Rekah, gdy się tak nad tym zastanawiam. A co z Tothasem? Jest przecież dobrym człowiekiem – lepszym niż ja, jak sądzę – i czci ciebie. Czy ocaliłeś jednak jego oraz jego ludzi w Brzegu? Czy choć raz wyciągnąłeś do niego rękę, gdy wykaszliwał swe płuca?
Przez długą chwilę trwała cisza, zanim na powrót przemówił Tomanak.
– Tothas nie jest lepszy od ciebie. Och, jest dobry i cenię go sobie wysoko, lecz brakuje mu czegoś, co masz ty. – Uszy Bahzella przekrzywiły się w niedowierzaniu, a bóg wojny uśmiechnął się krzywo. – Czy naprawdę sądzisz, że Tothas kłóciłby się ze mną w ten sposób, Bahzellu? Na wszystkie moce światła, od tysiącleci nie spotkałem tak upartego śmiertelnika jak ty! Ignorujesz moje sny, zmuszasz mnie, bym posuwał się do takich środków jak ten idiota w Derm – nawet kłócisz się z moją siostrą i ze mną twarzą w twarz! Czy nie może się przebić przez tą grubą czaszkę to, że to właśnie twój upór, twoje sprzeciwianie się temu, czego nie uważasz za słuszne, czynią cię tak ważnym?!
– Jeśli o to chodzi, nie mogę tego wiedzieć. Jakże bym mógł? – zripostował Bahzell. – Czy to jednak czyjaś wartość czyni go wartym, by mu pomagać? Tothas może mieć mniej zakuty łeb niż ja, lecz to nie czyni go ani trochę mniej wartościowym!
– Owszem, nie czyni, lecz Tothas nigdy nie prosił mnie o uleczenie. – Bahzell zamrugał z niedowierzaniem, a bóg przekrzywił głowę. – Niewiele mógłbym dla niego zrobić, gdyby poprosił – przyznał – podobnie jak nie mogę strzelić palcem i posłać Zaranthę z powrotem do domu, w zacisze jej sypialni. Wyjaśniłem już, dlaczego nie śmiem interweniować bezpośrednio, a potrzebna byłaby bezpośrednia interwencja, aby ocalić Tothasa przed tamtym atakiem psich braci. Nie, z tych samych powodów nie mogę sprawić, by ten atak nigdy nie miał miejsca. Żaden bóg – światła czy mroku – nie śmie zmieniać przeszłości. Nie masz pojęcia, jakie mogłyby być wszystkie konsekwencje, gdybyśmy zaczęli to robić, lecz drobna myśl powinna ci zasugerować przynajmniej niektóre z nich.
Bóg przytrzymał wzrok Bahzella, dopóki hradani nie przytaknął, po czy podjął dalej.
– Z tego samego powodu Tothas jest doskonałym przykładem – być może małym w skali wszechświata, lecz mimo to ważnym – jak ludzie mogą osiągać rzeczy, których nie mogą nawet bogowie. Zarantha zrobiła dla niego wszystko, co mogła w zakresie zwyczajnego leczenia. Bez talentu uzdrawiania nawet ona nie mogłaby go ocalić – tak jest, spomiędzy was ty i ona właśnie to zrobiliście. Ona powstrzymała truciznę i rozpoczęła leczenie, ty zaś skłoniłeś Tothasa, by pozostał w Dunsahncie, dałeś mu czas na odpoczynek, bez którego nie miałby szansy dokończyć kuracji. Wszystkim o co Tothas mnie kiedykolwiek prosił, były jednak te same rzeczy, o których już mu powiedziałeś: serce i odwaga, by przetrzymać chorobę i aby wypełnić słowo dane swej pani.
– Powinieneś jednak zrobić więcej, czy cię prosił, czy nie! – krzyknął Bahzell, wstrząśniety nagłym, strasznym gniewem, a Tomanak westchnął.
– Powinienem, a gdyby spotkał jednego z moich wybrańców, być może zrobiłbym to. Potrafię leczyć poprzez moich kapłanów lub wybrańców. Są oni moimi mieczami w świecie śmiertelnych, lecz moje duchowieństwo jest mniejsze niż większość innych, Bahzellu, i daję ci uczciwe ostrzeżenie – niewielu moich wybrańców umiera w łożu. Mogę ich wzmacniać i pomagać im, lecz są stworzeni do walki, a wojownicy padają w walce.
– A więc tego ode mnie chcesz – rzekł gorzko Bahzell. – Chcesz uczynić mnie jednym ze swoich wybrańców. Czy Tothas ma więc być moją zapłatą? Jego uleczenie za moją służbę?
– Nie – Tomanak powiedział bardziej stanowczo niż kiedykolwiek wcześniej. – Gdybyś był moim wybrańcem, to owszem, mógłbyś go uleczyć, lecz ja nie kupuję niczyich usług! Gdybyś mnie czcił, to robiłbyś to, ponieważ wierzyłbyś, że to słuszne, a nie po, by uzyskać korzyści dla siebie lub innych. Bogowie mroku przekupują i wypaczają. Jedyną nagrodą jaką ja oferuję, jest świadomość, że wybrałeś to, co uznałeś za słuszne!
Gniew zawarty w tym miażdżącym głazy głosie mógłby w jednej chwili unicestwić Bahzella, lecz nie był skierowany na niego. Wydawał się rozszczepiać i przepływać obok niego, on zaś stał nietknięty w oku cyklonu, dopóki nie przebrzmiało ostatnie echo.
– Więc co mi oferujesz? – spytał w końcu. – Jeśli jestem tak wielce wspaniały, po cóż zatrudniasz mnie do czegoś, co zrobiłbym z własnego uporu?
– Staram się zaoferować ci moją pomoc – powiedział z wyraźną szorstkością Tomanak. – Nie mogę wpływać bezpośrednio na sprawy śmiertelnych, lecz mogę wzmacniać i pomagać śmiertelnym przeciwko sługom bogów mroku... jeśli mi pozwalają! Twoja głowa musi być z litej skały, Bahzellu, lecz nawet ty musiałeś zdać już sobie sprawę, że jesteś równie gotów do walki jak miecz – i że nie masz ochoty walczyć po złej stronie! Na mój Buzdygan, myślisz, że co robisz, ścigając dwudziestu ludzi i parę czarodziejów?! – Bóg mierzył wzrokiem Bahzella, oczy mu błyskały niczym nagie miecze w świetle poranka, a jego głos wstrząsał chmurami. – Cóż, jeśli chcesz walczyć po słusznej stronie, rób to pod moim sztandarem. Wskażę ci przeciwników wartych całej twojej stali i dam ci większą przewagę, niż kiedykolwiek sądziłeś, że mógłbyś mieć.
– Hympt. – Bahzell opuścił oczy przed błyskającym wzrokiem boga i przygryzł wargę. Wyczuwał moc zawartą w tej prośbie i głęboko w swym wnętrzu wiedział, w jak wielkim stopniu nie do odparcia mogłaby ona się okazać. Hradani wiedział, że Tomanak naprawdę pragnął go przekonać, a nie mu rozkazywać. Zbyt wiele i zbyt szybko przyszło do niego jednak tej nocy. Znał siebie zbyt dobrze, by wierzyć, że ma zadatki na jakiegoś wybranego przez boga bohatera, a cała hradańska, sięgająca do szpiku kości nieufność wobec tych, którzy mogliby ich wykorzystać, kwestionowała każde słowo, które bóg wypowiedział. Ten pierwotny upór zapierał się nogami i potrząsał uparcie głową przeciwko sile apelu Tomanaka i w końcu Bahzell również potrząsnął głową.
– Nie. – Potrzebował więcej siły, niż się spodziewał, by wypowiedzieć to słowo, lecz znów wzniósł oczy ku twarzy boga. – Nie mówię, że mnie okłamałeś, lecz wydaję mi się, że nie mogę tego stwierdzić. Nawet zaś gdybym wiedział, że każde twe słowo było prawdziwe, nie mogę powiedzieć tak lub nie w przeciągu jednej nocy. – Tomanak nic nie odpowiedział, a Bahzell podniósł prawą dłoń, trzymając ją tak, jakby coś w niej trzymał.
– Niewiele świat dał memu ludowi, lecz tyle mamy na pewno – kiedy dajemy nasze słowo, to coś znaczy, więc nie złożę przysięgi, zanim nie upewnię się, czy tego chcę.
– Oczywiście, że nie – powiedział cicho Tomanak. – Ani też nie prosiłbym cię o to. Proszę cię jedynie, abyś zachował otwarty umysł, abyś to przemyślał, zanim powiesz nie.
– A zanim to nastąpi, nie będziesz nawiedzał moich snów? – zażądał odpowiedzi Bahzell.
– Nie, nie będę nawiedzał twoich snów – Tomanak obiecał z uśmiechem.
– Cóż więc. – Bahzell podniósł wzrok na górującego nad nim boga wojny i skinął rześko głową, a uśmiech Tomanaka stał się jeszcze szerszy.
– Nonszalancka odmowa – mruknął bóg i po raz trzeci jego śmiech zatrząsł ziemią pod stopami Bahzella. Następnie zniknął z pola widzenia – powoli, nie tak nagle jak jego siostra w jaskini – a jego głęboki głos rozbrzmiał gdzieś w zakamarku umysłu Bahzella.
– Odchodzę, Bahzellu. Wrócę jednak
 
Rozdział dwudziesty siódmy
Zapach kadzidła znów unosił się wokół koronnego księcia Harnaka, a on zmuszał się, by nie chodzić nerwowo. Było to trudne. Harnak zawsze był nerwowy, gdy wysoki kapłan Tharnatus go wzywał – nawet posłańcy Skorpiona mogli sobie nawzajem podkładać nogi i zdradzać się nawzajem. Wezwania były szorstkie pomimo grzecznej formuły, w jakiej były przeprowadzane, a oczekujący książę gryzł dolną wargę pozostałymi mu zębami.
Harnak usłyszał za sobą szurnięcie i odwrócił się szybko od ołtarza. Zaczerwienił się, zdając sobie sprawę, że jego niepokój jest widoczny, lecz Tharnatus uśmiechnął się.
– Dziękuję ci, że przybyłeś tak szybko, mój książę, zwłaszcza tak przenikliwie zimnej nocy.
Harnak po prostu przytaknął. Choć „przenikliwie zimna” było złym określeniem jak na taką noc. Śnieg sięgał koniowi hradani do brzucha i książę minął dwie zaspy sięgające konnemu mężczyźnie do czubka głowy. Jedynie Tharnatus mógł go wyciągnąć w taką noc, a myśl o tym jak kapłan musiał rozkoszować się mocą, która mu to umożliwiała, napełniła go odrazą.
Oczy Tharnatusa zabłysnęły, jakby kapłan odczytał myśli księcia, lecz mężczyzna jedynie wskazał Harnakowi, by usiadł na jednej z przednich ławek, po czym schował dłonie w rękawy i spojrzał na niego.
– Nie prosiłbym cię o przybycie, mój książę, gdyby sprawa była mniej pilna. Rozumiem, że sytuacja na dworze pozostaje... trudna?
– Słusznie rozumiesz. – Harnak o mało co nie warknął, a Tharnatus uśmiechnął się łagodnie. – Te suki są teraz praktycznie członkiniami rodziny Bahnaka i wykorzystuje on cholernych bardów, by utrzymać opowieść przy życiu. – Zęby trzonowe Harnaka starły się ze sobą. – Nawet moi bracia śmieją się ze mnie za moimi plecami, niech będą przeklęci, a zima jedynie wszystko pogarsza! Teraz spędzają wiele czasu wewnątrz pałacu i nie robią nic poza piciem oraz słuchaniem opowieści...
Zacisnął pięści, a Tharnatus przytaknął w ponurej sympatii.
– Żałuję, że to słyszę, mój książę – a jeszcze bardziej żałuję, że muszę ci powiedzieć, iż psi bracia... natknęli się na trudności.
– Trudności? – Harnak podniósł gwałtownie głowę, a Tharnatus wzruszył ramionami.
– Gildia nigdy nie była najsolidniejszym ze sług Skorpiona, mój książę. Prawda, sądziłem, że nadadzą się do tak prostego zadania, lecz mistrz gildii poinformował mnie o czymś innym. Jak dotąd psi bracia stracili ponad czterdziestu ludzi, starając się zabić Bahzella.
– Czterdziestu?! – powtórzył Harnak. Kapłan przytaknął, a książę przełknął ślinę. Jak nawet Bahzell mógł...
– Żeby być szczerym wobec psich braci – powiedział posępnie Tharnatus – Bahzell wydaje się mieć dużo więcej szczęścia, niż powinien. Najwyraźniej aż do Morvan był w służbie u toporskiego kupca i pozostali strażnicy osłaniali go przed początkowymi atakami gildii. Później opuścił tę osłonę, lecz wydawał się niezwykle trudny do wyśledzenia. Nawet pomniejsi słudzy Skorpiona mogli go odnaleźć w dziczy jedynie z dużymi trudnościami, a wygląda na to, że psi bracia mogą go odszukać jedynie wtedy, gdy wchodzi w ich bezpośrednie rejony działania – do miast. Dwa razy niemal go dopadli w samym Morvan – raz w tawernie, gdzie pracował jako wykidajło... – Harnakowi rozbłysły oczy, nawet pomimo wcześniejszego rozczarowania, na myśl, że Bahzell tak się zniżył – ... i ponownie w zaułku. Niestety, przeżył obydwa ataki, podobnie jak trzeci w Angthyr. Teraz wie już, że gildia go namierzyła, co jedynie czyni go trudniejszym do zabicia. Mistrz gildii nie porzucił wszelkiej nadziei, lecz wygląda na to, że wzięliśmy na siebie trudniejsze zadanie, niż sądziliśmy, mój książę.
Głos kapłana zamarł sugestywnie. Harnak spojrzał na niego, lecz Tharnatus jedynie odwzajemnił beznamiętnie spojrzenie.
– I? – książę ponaglił szorstko, gdy nie mógł już dłużej wytrzymać ciszy, a Tharnatus zaskoczył go. Kapłan wydął wargi i pokołysał się przez kilka chwil na palcach, po czym wzruszył ramionami.
– Są inne sposoby niż psi bracia, by osiągnąć nasz cel, mój książę.
– Na przykład? – Harnak zmusił się, by mówić spokojnie, lecz wrzały w nim niedowierzanie i nadzieja. Czy to możliwe, aby Tharnatus zamierzał zasugerować...?
– Wygląda na to, że Bahzell jest ważniejszy, niż sądziliśmy – rzekł w końcu kapłan. – Nie musisz wiedzieć o nich wszystkich – wręcz ja nie znam ich wszystkich – lecz z wielu powodów jego śmierć stała się ważna dla Skorpiona. Cały Kościół został zmobilizowany przeciwko niemu, ze wszystkimi swymi zasobami, a mamy w tym również pomoc pewnych sług Carnadosy.
– Naprawdę? – Harnak usiadł z powrotem ze zdumienia. Mroczne Kościoły rzadko ze sobą współpracowały. To, choć mało który z nich chciał to przyznać, było ich największą słabością. Podobnie jak ich bóstwa, zbyt zazdrościli sobie potęgi oraz indywidualnych strategii, by łączyć siły, a nawet gdy im się udawało, wzajemne podejrzenia działały na ich niekorzyść. Co, w imię Sharny, mogło sprawić, że ten skurwysyn Bahzell stał się na tyle ważny, aby doprowadzić do takiej współpracy?
– Naprawdę – potwierdził spokojnie Tharnatus. – Mimo to nie możemy liczyć na wiele z ich strony, przynajmniej w najbliższej przyszłości, ponieważ ich możliwości w Cesarstwie Włóczni są jeszcze mniejsze niż nasze.
– W Cesarstwie Włóczni? – znów zamrugał Harnak. – Bahzell jest w Cesarstwie Włóczni? – Tharnatus przytaknął, a Harnak podniósł brwi. – Dlaczego?
– Nie jestem pewien, mój książę – przyznał kapłan. – Ma to, jak podejrzewam, coś wspólnego z Carnadosczykami, ponieważ zaofiarowali nam swą współpracę, lecz nawet oni nie wydają się wiedzieć dokładnie, gdzie jest Bahzell w tej chwili. Psi bracia również stracili jego trop, choć musi znów gdzieś wyjść na powierzchnię. Teraz jednak nadszedł czas, abyśmy z nim skończyli, i to jest powód, dla którego poprosiłem cię dzisiaj o wizytę.
– Co mogę zrobić? – Wcześniejsza odraza Harnaka zniknęła na myśl, że można by raz na zawsze pozbyć się Bahzella, a Tharnatus uśmiechnął się.
– Skorpion zdecydował się przeznaczyć większego sługę do tego zadania. – Jego uśmiech stał się pożądliwy, jak u Harnaka, lecz był w nim również strach, a książę zrozumiał jego powód, zanim jeszcze kapłan podjął myśl. – W związku z tym, że Bahzell po raz pierwszy wystąpił przeciwko Skorpionowi tutaj, w Navahk, jest odpowiednie, aby jego śmierć również nadeszła stąd, a za cztery noce nastąpi wielki mrok księżyca. Owej nocy wezwiemy jednego z większych sług, by zniszczył Bahzella, i chcemy, abyś dostarczył ofiarę.
– Oczywiście – powiedział natychmiast Harnak. – Powiedz mi, czego potrzebujesz.
– Ponieważ będzie to jeden z potężniejszych większych sług, mój książę, rytuał wymaga ofiary o specjalnej wartości. Będę potrzebować dziewicy w wieku rozpłodowym, zdrowej i silnej. Byłoby najlepiej, gdyby była zaręczona, abyśmy mogli przez nią związać również jej narzeczonego. Ach, ważna jest też inteligencja. Możesz znaleźć odpowiednią osobę w czasie, jaki mamy?
– Em – Harnak, nerwowym ruchem, który nabył, potarł pozostałe mu na zawsze wgłębienie w czaszce, po czym zmarszczył brwi. – Tak sądzę. Nie będzie to łatwe. – Nie możemy do tego użyć wiejskiej szumowiny, a dziewczyna, o której myślę, pochodzi z potężnej rodziny. Mogę potrzebować pomocy Kościoła, aby pojmać ją bez śladów.
– Jesteś pewien jej dziewictwa?
– Któż może być pewien? – zachichotał ochryple Harnak, lecz kapłan nie dołączył do niego, a jego wzrok usunął rozbawienie z twarzy księcia. – Wierzę, że tak – powiedział bardziej defensywnie książę – lecz nie bardzo mogę ją zapytać!
– Nie, nie przypuszczam. – Tharnatus zmarszczył brwi i potarł podbródek, po czym westchnął. – Bardzo dobrze. Kościół pomoże ją pojmać, lecz lepiej będzie wybrać dwie, na wszelki wypadek. Do tej ofiary pod nóż musi pójść dziewica, lepiej się zabezpieczyć, a tę drugą zawsze możemy wykorzystać później.
– Oczywiście – zgodził się Harnak.
– Dobrze! Jednak po związaniu, mój książę, Skorpion będzie miał specjalne zadanie również dla ciebie.
– Dla mnie? – głos Harnaka stał się ostrożniejszy, a Tharnatus przytaknął.
– Dla ciebie. Sługa może zawieść. Wydaje się to nieprawdopodobne, lecz jak dotąd coś wydaje się chronić Bahzella. Nawet jeśli jednak tak jest, nie będzie pomocne, cokolwiek to jest, przeciwko ostrzu konsekrowanemu we krwi ofiary. Musi być wszakże ręka trzymająca to ostrze, i musi to być twoja ręka, osoby osobiście najbardziej dotkniętej przez Bahzella.
– Ja muszę to zrobić? – Harnak spojrzał na Tharnatusa z przerażeniem.
– Ty, mój książę. To twoje przeznaczenie, bowiem ty i Bahzell staliście się przeciwnymi szalami w walce większej nawet niż ta pomiędzy Navahk a Hurgrum. Obydwaj jesteście książętami, a wojna, na którą jesteście wezwani, ma większe konsekwencje, niż nawet ja zdawałem sobie sprawę. Staniesz w owej wojnie zamiast Skorpiona i jedynie poprzez ciebie jego największa moc będzie mogła być wyzwolona.
– Ale powiedziałeś, że Bahzell jest w Cesarstwie Włóczni! – Harnak zaprotestował z desperacją.
– Bo jest. Zaraz gdy rytuał zostanie dopełniony, musisz wyruszyć do cesarstwa, by go odnaleźć.
– W zimie? – Harnak był przerażony samym tym pomysłem, a jeszcze bardziej myślą, że będzie musiał stanąć z Bahzellem twarzą w twarz, nieważne że będzie posiadał przeklęte ostrze. – Ta podróż zajmie tygodnie – miesiące! – przy takiej pogodzie. Jak usprawiedliwię się przed moim ojcem, a kto wie, gdzie Bahzell będzie mógł być, gdy już tam dotrę?
– Skorpion wymaga od ciebie tej służby – powiedział stanowczo Tharnatus. Harnak przełknął głośno ślinę, a kapłan z uśmiechem złagodził naganę. – Ależ mój książę! Istnieją odpowiedzi na wszystkie twoje troski.
– Istnieją?
– W istocie. Usprawiedliwisz podróż przed swoim ojcem, mówiąc mu, iż słyszałeś, że Bahzell kieruje się do krainy Purpurowych Lordów, tam zaś wiosną weźmie statek i w górę Włóczni popłynie nim z powrotem do Hurgrum. Psi bracia dopilnują, aby w przeciągu kilku następnych dni pojawił się w mieście „podróżny”, z informacją to potwierdzającą, a Churnazh będzie równie mocno jak my pragnął, by Bahzell nigdy już nie zrobił czegoś takiego. Przez jesień oraz zimę Bahnak stał się silniejszy, wiosną może być gotów, by znów wyruszyć na Navahk – a przynajmniej tego Churnazh będzie się obawiał, wie zaś równie dobrze jak my, jak mocno opowieści osłabiają twoją pozycję jako spadkobiercy. Twoje pragnienie skończenia z Bahzellem raz na zawsze jest dla niego całkowicie zrozumiałe, czyż nie?
Harnak przytaknął wbrew woli, a Tharnatus wzruszył ramionami.
– Zważywszy na okoliczności, wierzę, że nie tylko pozwoli ci jechać, lecz również da sporą świtę. Następnie weźmiesz statek w Krelik i popłyniesz w dół Włóczni. Przy odrobinie szczęścia powinieneś dotrzeć do cesarstwa, zanim Bahzell ponownie wypłynie na powierzchnię.
– Wezmę statek w Krelik?! – Szok postawił Harnaka na nogi. Myśl o podróżowaniu lądem wzdłuż biegu Saram śladem Bahzella była wystarczająco paskudna, lecz to było szaleństwo! – Jak zdołam dotrzeć do Krelik? – zapytał trochę spokojniejszym głosem pod ciężarem ganiących oczu Tharnatusa. – Z pewnością nie sądzisz, że inni Koniokradzi pozwolą mi bezpiecznie przejechać przez swoje ziemie? Nikt z nich nie śmiałby tak obrazić Bahnaka!
– Będziesz unikał ziem Koniokradów – rzekł Tharnatus. – I... – podjął, gdy Harnak znów otworzył usta – ... nie jestem takim głupcem, by sugerować ci przebycie Wietrznej Równiny. Pojedziesz na południe, wokół Koniokradów.
– Przez Trolli Ogród i Wrzosowisko Ghouli? – Harnak znów przełknął ślinę, głośniej, a głos mu osłabł. Trolle były dalekie od inteligencji i zwykły spędzać zimę w legowiskach, lecz były również trzymetrowymi, wiecznie głodnymi maszynami do zabijania. Jeśli jeden z nich wywęszy świeże mięso w zimie, cała wataha zmaterializuje się nagle jak spod ziemi, co zaś do Wrzosowiska Ghouli...!
– Przez Trolli Ogród i Wrzosowisko Ghouli – potwierdził Tharnatus. – Skorpion będzie cię chronił, aczkolwiek – dodał w zadumie – z pewnością rozsądniej będzie nie podróżować nocą.
– Tharnatusie, ja... – zaczął Harnak, lecz uciszyła go podniesiona dłoń.
– Skorpion wymaga tej służby – powtórzył kapłan, a Harnak opadł z powrotem na ławkę, z brwią zlaną potem. Nie można było uciec przed tym chłodnym, nieugiętym żądaniem, bowiem jeśli Skorpion dawał dużo, mógł również wiele wymagać... a ci w jego służbie, którzy odrzucali jego żądania, zazdrościli przed śmiercią ofiarom z jego ołtarzy.
– Nie obawiaj się, mój książę – powiedział delikatniej Tharnatus. – Będzie się nad tobą unosić żądło Skorpiona, a jego szczypce znajdą się po obu stronach. Żadne stworzenie mroku nie ośmieli się przeciwstawić jego potędze. – Ścisnął ramię Harnaka. – Gdyby było więcej czasu, nie posłałby cię na takie niebezpieczeństwo, nawet pod swoją ochroną. Z pewnością musisz być świadom swej wartości dla niego, jesteś przecież ukrytym żądłem, czekającym w sercu Navahk, by zniszczyć to, co mogliby tu osiągnąć tacy jego wrogowie jak Bahnak. Górna Włócznia jest już jednak zamarznięta. W przeciągu paru tygodni lód sięgnie aż do Burzowego Jeziora, a jeśli większy sługa zawiedzie, musisz dotrzeć do Bahzella i szybko go zabić. Koniokrad musi zginąć, mój książę, zarówno dla twojego jak i Skorpiona dobra, a więksi słudzy Skorpiona są zaledwie jego szczypcami. Ty będziesz jego żądłem, uzbrojonym w jego własną moc, potężniejszym niż każdy sługa. On dopilnuje, abyś dotarł do Bahzella bez szwanku.
– Oczywiście. – Harnak przywołał na twarz uśmiech. Nawet on wiedział, jak jest słaby, lecz Tharnatus znów ścisnął mu ramię i książę przytaknął, zgadzając się z nim.
– Dobrze, mój książę! I pamiętaj o nadchodzącym rytuale.
 
Rozdział dwudziesty ósmy
Białe płatki podrygiwały Bahzellowi przed nosem, po czym wystrzeliły w górę, gdy porwał je podmuch wiatru i rzucił na jego upstrzony śniegiem kaptur. On i Brandark wkroczyli na obrzeża Moczarów Ciemnej Wody, rozległą połać pagórkowatych trzęsawisk rozciągających się na wschód od rzeki o tej samej nazwie. Zimowy chłód sprawił, że grunt stał się twardszy i ułatwił podróż, za co Bahzell był wdzięczny, lecz chmury gęstniały coraz bardziej od trzech dni, które minęły od jego... rozmowy z Tomanakiem, teraz zaś szare jak żelazo niebo naciskało na niego niczym bezkresna misa. Było zaledwie wczesne popołudnie, lecz światło było przyćmione, zaś pomimo okazyjnych podmuchów w powietrzu wisiała dziwna, puszysta zasłona, którą północni hradani znali aż za dobrze. Niebiosa zamierzały zasypać ich śniegiem, on zaś czuł nieubłagany nacisk czasu, niczym gorący, wilgotny oddech straszliwego kota na szyi.
Ślady porywaczy Zaranthy wciąż były jednak dość wyraźne – co wcale ich nie uspokajało – a z ust Bahzella wydobyła się para, gdy tropiciel zaklął cicho, żarliwie, przyklękając, by znów przyjrzeć się ziemi. Ich przeciwnicy przedzierali się przez bagnisko wzdłuż linii pagórków, krętym, wężowym ruchem, który jeszcze bardziej spowalniał ich tempo, a hradani jeszcze bardziej zmniejszyli dystans. Z tropem za którym podążali, dawno połączył się jednak inny ślad, a jeźdźcy, których ścigali, zatrzymali się i zsiedli na jakiś czas z wierzchowców, zanim nie dołączyli do nich nowo przybyli. Zamarznięta gleba została poznaczona lodowymi, zasypanymi śniegiem otworkami, a Bahzell wstał i potrząsnął głową, gdy Brandark pociągnął obok niego za wodze.
– I?
– Sądzę, że mają chyba jednak jakiś sposób wysyłania wieści przed siebie – warknął Bahzell. – Widać wyraźnie, że zatrzymali się tu, by na kogoś zaczekać, a ktokolwiek to był, nigdy by ich nie znalazł, nie wiedząc, gdzie szukać.
– Ilu, jak sądzisz? – spytał Brandark, a Bahzell potrząsnął głową.
– Nie jestem w stanie powiedzieć, nie na pewno, lecz nie byłbym zaskoczony, gdyby podwoili swe siły.
– Na Phrobusa! – zaklął Brandark, a Bahzell przytaknął, po czym podrapał się w brodę.
– Mimo wszystko, Brandarku, mogło być gorzej. – Jego przyjaciel spojrzał na niego z niedowierzaniem, a on wzruszył ramionami. – Może być ich więcej, mój chłopcze, lecz czekali tu tak długo, że możemy nadrobić czas. Teraz jesteśmy za nimi nie więcej niż jedną, najwyżej dwie godziny.
– Cudownie. Kiedy ich dogonimy, ty weźmiesz dwudziestu po prawej, a ja dwudziestu po lewej... i miejmy nadzieję, że ci zasyfiali czarodzieje nie zamienią nas przedtem w ogórki!
– Jeśli o to chodzi, sądzę, że musimy skorzystać z każdej szansy, jaka nam się nadarzy – zripostował Bahzell, wskazując na opadające leniwie płatki. – Jeśli nie ugodzimy w nich szybko, spadnie tyle śniegu, że zakryje nawet trop całej armii. Teraz jest dość łatwo za nimi podążać, lecz gdy śnieg zasypie szlak, a oni postanowią zmienić kierunek, będziemy potrzebowali godzin, by ich znowu znaleźć – jeśli w ogóle nam się to uda.
– Coraz lepiej. – Brandark wyprostował się w siodle, przyglądając się horyzontowi poprzez powoli gęstniejącą kurtynę płatków, po czym westchnął z ponurą aprobatą i spojrzał ponownie na Koniokrada.
– Jakieś ślady naszego przyjaciela?
– Od poranka nie – odparł Bahzell – lecz kierował się na południowy zachód, więc sądzę, że znów przeciął wykonaną przez nich pętlę. Jest gdzieś przed nami, czekając na nich, choć nie jestem w stanie odgadnąć, jak ma zamiar to zrobić.
– Dlaczego miałby być w tym jakiś sens? – zapytał Brandark, wskazując ręką na wzgórza i nisko rosnące krzewy, którymi pokryte było zaśnieżone, na wpół zamarznięte bagnisko.
– Taa, tu masz rację. – Bahzell z roztargnieniem zdejmował skrzepy lodu z grzywy swego jucznego konia, wpatrując się jednocześnie w rozpościerające się przed nim tropy. On i Brandark znajdowali się w końcu w zasięgu uderzeniowym, lecz istniało zbyt wiele niewiadomych, by mógł się z tego cieszyć. Czarodzieje, którzy porwali Zaranthę, mieli teraz ze sobą przynajmniej czterdziestu ludzi, a nawet gdyby hradani zdołali w jakiś sposób wziąć ich przez zaskoczenie, wciąż szanse były nierówne. Był również tajemniczy jeździec, który nie był Sothoii, na czymkolwiek by nie jechał. Jedynie Tomanak wiedział, co on zamierza zrobić.
Parsknął na wybrane przez siebie słowa. Jeśli Tomanakowi tak wielce zależało, by zapewnić sobie jego służbę, czy nie mógł przynajmniej okazać się użyteczny, dając informacje, których Bahzellowi brakowało?
– Nie zrobiłem tego między innymi dlatego – w zakamarku jego umysłu odezwał się głęboki głos – że mnie nie zapytałeś.
– Czy mógłbyś przestać?! – warknął Bahzell, a zaskoczony Brandark podniósł wzrok, po czym przełknął ślinę i ostrożnie odsunął konia. Bahzell zobaczył to, a boleśnie neutralna mina Zakrwawionego Miecza jeszcze bardziej go rozzłościła. Nie była to pierwsza komunikacja z Tomanakiem od tamtej nocy w kotlince, a Brandark zareagował dalece mniej spokojnie, gdy Bahzell po raz pierwszy zatrzymał się jak wryty, kłócąc się z powietrzem. Nie zajęło Brandarkowi długo domyślenie się, do kogo tak naprawdę mówi Koniokrad, choć bardzo, bardzo uważał, żeby nigdy tego nie komentować. Bahzell przypuszczał, że tak było lepiej, niż by jego przyjaciel uznał, że jest szalony, choć i tak mu się to nie podobało.
– Jeśli nie chcesz odpowiedzi – głęboki, irytująco dźwięczny głos wydawał się wibrować w kościach – nie powinieneś zadawać pytań.
Bahzell wciągnął głęboki oddech, wypuścił połowę z niego i przytrzymał resztę, oparł dłonie na biodrach i spojrzał na chmury.
– O nic cię nie pytałem – powiedział powoli i wyraźnie – i próbuję sobie przypomnieć, czy nie powiedziałeś mi, że nie będziesz mnie męczył, dopóki nie będę gotów, by cię wysłuchać?
– Powiedziałem również, że wrócę – uzupełnił Tomanak cichym głosem – a ty zadałeś mi pytanie, czy zdawałeś sobie z tego sprawę, czy nie. Co zaś do gotowości wysłuchania, jeśli nie byłeś gotów, nie będziesz.
– Zamierzasz powiedzieć, że za każdym razem, gdy jeden z twoich „wybrańców” postanowi wypowiedzieć twoje imię, przychodzisz mu lamentować do ucha? – zażądał odpowiedzi Bahzell, po czym przetoczył się przez niego głęboki, odbijający się echem chichot.
– Zazwyczaj nie – powiedział po chwili bóg. – Większość umysłów śmiertelników nie jest w stanie wytrzymywać długo takiego kontaktu. Magowie mogą znieść więcej, lecz zbyt długi kontakt wypaliłby nawet ich.
– Cóż, to nie jest uspokajające! – parsknął Bahzell, a Tomanak znów zachichotał.
– Och, nie jesteś jeszcze w niebezpieczeństwie, Bahzellu. Masz dość silny umysł, i nie byłoby mnie tutaj, gdybym mógł go uszkodzić.
– To jest uspokajające. – Bahzell jeszcze przez chwilę wpatrywał się w chmury, po czym wzruszył ramionami. – Cóż, jeśli tu jesteś, dlaczego się nie przydasz i nie powiesz mi, co dzieje się przed nami?
– Powiedziałem, że to, że nie zapytałeś, było tylko jednym z powodów – przypomniał mu Tomanak. – Są inne.
– Na przykład?
– Po pierwsze, byłoby to zdecydowanie zbyt bliskie bezpośredniej interwencji, a nie jest to coś, co nawet bóg może robić zbyt często, więc pozostawiamy to na naprawdę ważne kwestie. Dalej, są również rzeczy, których nie powinieneś wiedzieć. Gdybym miał ci wszystko mówić, zacząłbyś na tym polegać i podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o to, co ci mówię. Po jakimś czasie byłbyś właśnie tym, czego z taką determinacją chcesz uniknąć – marionetką kontrolowaną przez dostarczane przeze mnie informacje.
– Em – Bahzell przygryzał przez chwilę wargę, po czym przytaknął z wahaniem.
– To co mogę robić i robię dla moich wybrańców – ciągnął Tomanak – to wzmacnianie ich, gdy tego potrzebują. Podejmowanie decyzji należy do nich. Znają mój kodeks oraz swoje serca, a wybrańcami czyni ich to, że polegają na własnej odwadze. Wojownik, który jest prowadzony za rękę i chroniony przed wszelkim niebezpieczeństwem, staje się pustą skorupą. Jeśli czynię ich kimś słabszym, zdradzam ich... i pozostawiam niedostosowanymi do zadań, do których ich potrzebuję, niczym ostrze, które straciło swą ostrość.
Bahzell znów przytaknął, z mniejszym wahaniem, po czym westchnął.
– No dobrze, tyle rozumiem. Jednak jeśli na tym to polega, to będę wdzięczny, jeśli nie będziesz ze mną gadał bez żadnego ostrzeżenia.
– To może być trochę trudne – powiedział niemal przepraszająco Tomanak. – Część mojej uwagi jest bez przerwy nakierowana na ciebie, a gdy masz pytania, które mogą wpłynąć na twoją ostateczną decyzję, jestem ci winien odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę, o co cię proszę, a ty zasługujesz na najpełniejsze wyjaśnienia, jakie mogę ci dać, w czasie, gdy wszystko musisz przemyśleć. Dopóki więc nie podejmiesz takiej czy innej decyzji, obawiam się, że będę z tobą „gadał” za każdym razem, gdy będziesz miał do mnie pytanie.
– Ale ja tego od ciebie nie chcę! – wycedził Bahzell.
– Może nie, ale jestem nie tylko bogiem wojny, lecz również sprawiedliwości, Bahzellu, a byłoby niesprawiedliwe, gdybym nie wyjaśniał tego, co mogę. Jeśli nie chcesz mnie słyszeć, to nie myśl o mnie.
– Och, to dopiero wspaniała rada! A jak niby mam przestać myśleć o tobie, gdy chcesz wywrócić moje życie do góry nogami?!
– Podejmując decyzję, taką czy inną – Tomanak zripostował z rodzajem nieprzejednanej grzeczności. – Do tego czasu...
Bahzell miał silne wrażenie niewidzialnego wzruszenia ramionami, po czym głos w jego umyśle zamilkł. Było już tylko wycie nabierającego siły wiatru oraz spadający coraz gęściej śnieg. Hradani warknął pod nosem i wypełniło go rozległe poczucie wykorzystania – które było jeszcze bardziej rozwścieczające dzięki wrażeniu, że zachowywał się jak dziecko, myśląc w ten sposób. Choć nagłe, nieoczekiwane wewnętrzne konwersacje mogły być ogłupiające, Tomanak miał rację – każdy kto prosi kogoś o lojalność, jest winien temu komuś najpełniejsze wyjaśnienia, jakich może w danej kwestii udzielić. To tylko przeklęte szczęście Bahzella postanowiło, że w jego przypadku bóg mógł wyjaśnić – lub nie, zależnie od sprawy – wszystko.
Hradani znów warknął i otrząsnął się. Dyskusje z bogiem mogły robić ogromne wrażenie, pomyślał zrzędliwie, lecz wydawały się dawać znacznie mniej, niż głosiły opowieści. Wciąż od niego i od Brandarka zależało rozprawienie się z tymi szumowinami przed nimi i Bahzell rozejrzał się dookoła, szukając swego przyjaciela.
Zakrwawiony Miecz cofnął się do grupki zwierząt. Siedział na swym koniu z pewną wystudiowaną nonszalancją, by wykazać swój brak zainteresowania jednostronną rozmową Bahzella. Koniokrad uśmiechnął się cierpko i podszedł do niego.
– Sądzę, że najlepiej będzie na nich uderzyć tego popołudnia – rzekł, powracając do dyskusji, którą przerwał im Tomanak. – Nie jest to sytuacja, która by mi się podobała, lecz nie poprawi się specjalnie dla nas, a uważam, że moglibyśmy wykorzystać przeciwko nim śnieg. Jeśli zacznie padać tak mocno, jak na to wygląda, możemy go użyć dla osłony i nie dopuścić, by uświadomili sobie, że jest nas tylko dwóch.
Brandark miał nieszczęśliwą minę, kontemplując sytuację, lecz nie mógł potępić rozumowania Bahzella. Jeśli dwóch wojowników było na tyle szalonych, by atakować czterdziestu, powinni się jak najmocniej uchwycić każdej przewagi, jaką może im dawać zaskoczenie oraz zamieszanie, zaś niewiele rzeczy mogło wzbudzić większe zaskoczenie i zamieszanie niż zasadzka w burzy śnieżnej.
– Zgoda – powiedział po chwili – i uwa...
Przerwał w pół słowa, spoglądając ponad ramieniem Bahzella, po czym wydyszał przekleństwo. Koniokrad nie tracił czasu na pytania. Wyciągnął jedynie rękę i rozłożył płaszcz, obracając się jednocześnie. Odrzucił okrycie niczym wielkiego, ciemnego nietoperza, nabierającego kształtu pod nagłym podmuchem wichru, zaś druga jego dłoń podążyła za bark. W jednej chwili rozmawiał z Brandarkiem, w następnej z pochwy błysnęło półtora metra miecza i zalśniło w przyćmionym świetle, gdy przeszedł do postawy wyczekującej.
Dziesięć metrów dalej na koniu siedział jeździec. Żaden z hradani czy ich zwierząt nie dostrzegł jego przybycia. On tam po prostu był, jakby wyłonił się z mozaiki leżącego śniegu i kępek martwej trawy. Uszy Bahzella położyły się płasko i zaczęło go mrowić na karku. Śnieg czy nie śnieg, nikt nie zdołałby się podkraść tak blisko – nie na koniu! – nie niepostrzeżenie! Muł Zaranthy tupnął, stal zazgrzytała, a skóra siodła zaskrzypiała za nim, gdy Brandark wyciągnął swój miecz, zaś słyszane w tle jęki oraz westchnienia wiatru sprawiły, że cisza wokół nich stała się jeszcze bardziej przejmująca.
Bahzell obserwował jeźdźca, gotów do ataku, a konny przekrzywił głowę, odwzajemniając spojrzenie. Był wysoki jak na człowieka – niemal tak wysoki jak Brandark – i siedział w siodle tak, jakby się w nim urodził. Podniesiony kaptur jego poznaczonego śniegiem poncho w stylu Sothoii osłaniał mu twarz i skrywał rysy, lecz miał długi miecz, nie szablę, zaś przy jego siodle nie było kołczanu, a na plecach łuku. Obcy pozwolił, by cisza trwała jeszcze przez długą chwilę, po czym dotknął wierzchowca piętami. Koń podjechał powoli bliżej, a uszy Koniokrada położyły się jeszcze mocniej na czaszce. Ten porośnięty zimową sierścią wierzchowiec nie był rumakiem, lecz jedynie Sothoii – lub ktoś z książęcą sakwą – mógłby sobie na niego pozwolić. Hradani wstrzymał oddech, gdy jeździec znów się zatrzymał, daleko poza zasięgiem miecza Bahzella, i położył osłonięte rękawicami dłonie na łęku siodła.
– Imponujące – powiedział sucho. Jego głos był głęboki jak na człowieka, chociaż dalece lżejszy niż bas Bahzella. – Bardzo imponujące. Ten cały bitewny zapał nie ma jednak sensu, zapewniam was.
– Czyżby? – zagrzmiał Bahzell.
– Oczywiście, że tak, Bahzellu Bahnaksonie.
Koniokrad zacisnął zęby z czystą frustracją. Sny, magowie, czarodzieje, bogowie, misje – jego życie stało się zdecydowanie zbyt pełne zwiastunów i omenów, by nagle spod ziemi materializował się tajemniczy jeździec i nazywał go po imieniu. Gdy znów przemówił, w jego głosie brzmiała twarda, niebezpieczna nuta.
– Załóżmy, że będę miał na ten temat własne zdanie. A jeśli tak swobodnie posługujesz się moim imieniem, jak brzmi twoje?
Obcy zachichotał. Czysta wesołość w tym odgłosie smagnęła hradani niczym bicz, i mężczyzna poczuł pierwszy, gorący płomień Szału. Zdusił go obcasem, lecz było to trudne w jego aktualnym nastroju. Już dość długo służył za obiekt paskudnych dowcipów całego wszechświata, warknął więc, gdy nowo przybyły wyciągnął rękę i ściągnął kaptur swego poncho.
Jeździec był starszy, niż Bahzell zakładał z jego głosu oraz sposobu, w jaki siedział na koniu. Jego starannie przystrzyżona broda oraz włosy były bielsze niż otaczający ich śnieg, a szczupła twarz ciemna i wyniszczona. Było na niej zdumiewająco mało zmarszczek w porównaniu z siwymi włosami, lecz coś w jego rysach sugerowało pradawną twardość, która wykraczała poza zwyczajny wiek. Koniokrad zauważył skórzaną opaskę w stylu Sothoii, która przytrzymywała mu z tyłu włosy, silny i prosty nos, kanciastą szczękę, która sterczała uparcie tak, że nie mogła tego ukryć nawet broda. Lecz to wszystko ledwo się zauważało, bowiem nad wszystkim dominowały i wszystko zaćmiewały oczy jeźdźca. Dziwne oczy, które nie miały własnej barwy, lecz migotały i zmieniały się, gdy się na nie patrzyło, które tańczyły niczym ogniki w przyćmionym zimowym świetle. Nie miały ani źrenic, ani białek, jedynie nieziemski ogień, który wypełniał przestrzeń pod wyrazistymi, białymi brwiami.
Bahzell wpatrywał się w nie, wstrząśnięty i na wpół zauroczony. Głęboko w nim dzwon wydawał się bić na alarm, targając fascynacją, która utrzymywała go bez ruchu. Bahzell słyszał, jak Brandark syczy z tyłu.
– Sądzę, że Brandark mnie rozpoznaje, Bahzellu – obcy powiedział tym samym, rozbawionym tonem.
– Możliwe, lecz ja nie – odparł gwałtownie Bahzell, otrząsając się z wysiłkiem z wpływu, jaki wywierały te ogniste oczy – a miałem zbyt ciężki dzień, by bawić się na śniegu w zagadki.
Wykonał pół kroku do przodu, z mieczem w gotowości. Jeździec jedynie się uśmiechnął, jakby na rozzłoszczone dziecko, a Bahzell znów poczuł, jak z powodu wesołości tamtego znów rozpala się w jego wnętrzu Szał, lecz nagle za nim przemówił Brandark.
– Nie robiłbym nic pochopnego, Bahzellu. – Ton Zakrwawionego Miecza był bardzo ostrożny. – Nie, jeśli nie chcesz spędzić kilku lat jako żaba.
– Co? – Bahzellowi zadrgały uszy, lecz jego uwaga była tak skupiona na obcym, że ledwo zarejestrował słowa swego przyjaciela.
– Takie rzeczy dzieją się z osobami, które atakują czarodziejów – powiedział Brandark, a na słowo „czarodzieje” przez Koniokrada przepłynął strumień czystej furii. Szał wyśliznął się z osłabionej smyczy jego woli i hradani rzucił się naprzód z morderczym warkotem. Bahzell mierzył czubkiem miecza w pierś obcego, lecz jeździec nawet się nie poruszył. Wpatrywał się jedynie w hradani, a jego niesamowite oczy jaśniały niczym dwa słońca.
W Bahzella uderzyło coś, na czego opisanie nie miał słów. Ugodziło niczym młot będący w stanie zmiażdżyć świat, choć była w tym również delikatność – niemal łagodność, jak w przypadku człowieka chwytającego kolibra z powietrza, marszcząc mu jedynie piórka – a w jego sercu rozgorzała nietypowa dla niego panika, gdy stało się coś niemożliwego i hradani zastygł w objęciach Szału. Bahzell zauważył, że jest całkowicie niezdolny do poruszania się, że jego mordercze pchnięcie zatrzymało się na trzydzieści centymetrów od celu, i że obcy potrząsa przepraszająco głową.
– Wybacz mi. Wiem, że ostatnio miałeś ciężkie przeżycia, a ja naprawdę nie powinienem był pozwolić, by moje wątpliwe poczucie humoru wzięło nade mną górę. Od bardzo dawna jednak wyczekiwałem tej chwili, Bahzellu, i po prostu nie mogłem się powstrzymać. – Bahzell stał bez ruchu i znowu zszokował się, gdy zdał sobie sprawę, że Szał zniknął. W jakiś sposób obcy wygnał go, jakby nigdy się nie pojawił, i to było najdziwniejsze ze wszystkiego.
Jeździec odsunął swego wierzchowca na bok od linii ciosu Bahzella, lecz wciąż w zasięgu wzroku hradani, i ukłonił się z siodła.
– Znów proszę o wybaczenie za moje zachowanie – powiedział poważnie. – A odpowiadając na twoje pytanie, Bahzellu, nazywam się Wencit. Wencit z Rum. – Tym razem wykonał jedną dłonią drobny gest, a to, co trzymało Bahzella, zniknęło. Hradani zatoczył się do przodu pod siłą swego przerwanego ataku, lecz nowy paraliż – tym razem wywodzący się z czystego niedowierzania – trzymał go równie mocno jak wcześniej czar. Koniokrad wgapiał się w mężczyznę na koniu, z otwartą szczęką, oszołomiony bardziej nawet niż nocną wizytą Tomanaka. Po chwili, powoli, bardzo powoli opuścił swój miecz.
Wencit z Rum. To było niemożliwe. A jednak musiało być możliwe. Tylko jeden mężczyzna miał takie oczy, a on był głupcem, nie uświadamiając sobie tego, lecz jeszcze gdy o tym pomyślał, zdał sobie sprawę dlaczego. Nie można było się spodziewać, że w burzy śnieżnej, sto staj od czegokolwiek, spotka się postać z legendy.
– Wencit z Rum? – powtórzył osłupiałym tonem, a jeździec przytaknął. – Ten Wencit z Rum? – Bahzell nalegał, otępiały od szoku.
– Z tego co wiem, jestem tylko jeden – powiedział Wencit poważnie. Bahzell rzucił okiem na Brandarka, a zdumienie na twarzy Zakrwawionego Miecza było niemal głębsze niż jego. Oczywiście. Brandark był uczonym, który zawsze chciał być bardem. Bez wątpienia znał wszystkie opowieści o Upadku oraz o roli, jaką Wencit z Rum, lord ostatniej białej rady czarodziejów, odegrał w uratowaniu tego, co tylko było można ze zniszczonego Kontovaru. To jednak miało miejsce dwanaście stuleci temu – zdecydowanie ten mężczyzna nie mógł tyle żyć!
Był jednak czarodziejem, przypomniał sobie Bahzell. Dzikim czarodziejem. Chyba najpotężniejszym czarodziejem, jaki kiedykolwiek istniał. Któż wiedział, czym mógł lub nie mógł być?
– Cóż – Koniokrad powiedział w końcu, z mechaniczną precyzją chowając swój miecz. – Wencit z Rum. – Otrząsnął się niczym pies strząsający z sierści wodę. – Mój lud nie przepada za czarodziejami, lecz wszakże większość z nich nie przepada również za nami. – Uśmiechnął się krzywo i skrzyżował ręce na piersi. – A co, jeśli mogę spytać, sprowadza Wencita z Rum? – Poruszył uszami w gęstniejącym śniegu, a w uśmiechu, którym odpowiedział Wencit, widniał mrok.
– W dużej części to, co ciebie. – Czarodziej zsiadł z wierzchowca i pogładził jego kark, podczas gdy koń z uczuciem chwycił wargami jego białe włosy.
– Tak?
– Tak, w istocie. Nie ma już białej rady, Bahzellu, lecz robię, co mogę, by powstrzymywać nadużycia sztuki. Przywykłem mocno polegać przy tym na pomocy magów, a akademia magowska w Toporzysku dała mi znać, gdy Zarantha nie wróciła do domu zgodnie z planem.
Wzruszył ramionami, a Bahzell przytaknął.
– Ano, jest ważna dla ciebie oraz dla magów, czyż nie?
– Jeśli masz na myśli jej plany założenia włóczniowej akademii magów, odpowiedź brzmi tak. Jeśli jednak sugerujesz, że jej talent magowski jest jedyną rzeczą, która czyni ją dla nas ważną, mylisz się. – Wencit mówił niemal łagodnie, lecz w jego głosie brzmiała nuta stanowczości, a Bahzell znów przytaknął, przyjmując naganę, jeśli to właśnie nią było.
– Dość słusznie – rzekł powoli – jednak jestem troszeczkę skonfundowany. Już od wielu dni jesteś przyklejony do jej śladów jak magnes, a sądzę, że ktoś taki jak ty mógłby sobie poradzić z trzymającymi ją czarodziejami.
– I chcesz wiedzieć, dlaczego tego nie zrobiłem. – Wencit zrobił z tego pytania stwierdzenie, a Bahzell ponownie przytaknął. – Nie jest to takie proste, jak mógłbyś sądzić, Bahzellu. Och, masz rację, mógłbym sobie poradzić z każdym z nich – lub obydwoma jednocześnie – dość łatwo, lecz nie przy ludziach, których mają ze sobą. W każdym razie nie bez naruszenia Zastrzeżeń.
– Zastrzeżeń? – uniesione brwi Bahzella domagały się dalszych wyjaśnień, lecz to Brandark mu odpowiedział.
– Zastrzeżeń Ottovara, Bahzellu – rzekł Zakrwawiony Miecz, zsiadając ze swego wierzchowca, by stanąć obok przyjaciela. – To były zasady czarodziejstwa w Kontovarze, a biała rada została utworzona, by pilnować ich przestrzegania.
– Między innymi – poprawił Wencit ze skinieniem głowy.
– A jakież są te Zastrzeżenia? – spytał Bahzell.
– Dokładnie to, co powiedział Brandark: prawa czarodziejstwa. Lub taż białego czarodziejstwa, w każdym razie. Zostały napisane przez Ottovara Wielkiego i Gwynythę Mądrą, gdy zakończyli ówczesne wojny czarodziejów i założyli cesarstwo Ottovara. Mówiąc krótko, miały za zadanie chronić tych, którzy nie mają mocy przed nadużyciami tych, którzy ją mają.
– A ty wciąż ich przestrzegasz po tylu latach?
– Jeśli nie ja, to kto? – Do głosu Wencita wróciła stanowcza nuta, a jego dziki wzrok wbił się w oczy Bahzella. – Czy tylko czas określa dobro lub zło? A nawet gdyby, jakim prawem mógłbym wymagać, aby inni czarodzieje ich przestrzegali – lub odpowiadali za ich złamanie – gdybym sam je łamał?
– Noo, coś w tym jest – zgodził się powoli Bahzell, pocierając jedną dłonią podbródek, po czym spojrzał ostro na czarodzieja. – Mimo to nie mogę przestać myśleć, że wyszukałeś nas tylko po to, by nam opowiedzieć, czego nie możesz zrobić.
– Prawda. – Wencit uśmiechnął się niemal diabelsko i znów klepnął konia po karku, po czym oparł się o siodło i przyjrzał dwóm hradani. – Zgodnie z Zastrzeżeniami mogę używać czarodziejstwa przeciwko nieczarodziejom jedynie w bezpośredniej samoobronie, a nawet wtedy nie mogę ich zabić, jeżeli nie zabijając ich, mógłbym utrzymać się przy życiu. Czarodzieje – zwłaszcza mroczni – to zupełnie inna sprawa. Ich mogę wyzwać na magiczną walkę, lecz jakoś wątpię, by ich zausznicy mogli się powstrzymać przed wbiciem mi noża w plecy, gdy będę to robił.
– Acha – mruknął Bahzell i wymienił spojrzenia z Brandarkiem, zanim znów spojrzał na Wencita. – Mam nadzieję, że nie weźmiesz mi tego za złe – powiedział grzecznie – lecz sądzę, że widzę, dokąd zmierzasz, a przewaga dwudziestu do jednego może być trochę zbyt duża, abyśmy mogli zachować twoje plecy w całości, podczas gdy ty będziesz przestrzegał swoich zasad, Wencicie.
– Wiem – rzekł radośnie Wencit – lecz przy odpowiedniej pomocy nie będzie to przewaga dwudziestu do jednego.
– Wydawało mi się, że mówiłeś, iż nie możesz używać czarodziejstwa przeciwko nieczarodziejom.
– Och, ależ nie rzucę na nich ani jednego czaru – powiedział Wencit, a w jego uśmiechu było coś równie chłodnego jak padający śnieg.
 
Rozdział dwudziesty dziewiąty
Wartownik skulił się pod osłoną kępy krzaków, owijając się szczelnie płaszczem, podczas gdy obok przelatywały tumany śniegu. Tak silne burze rzadko się zdarzały na południowych równinach, on zaś tupał stopami i wpatrywał się bezskutecznie w wirujące białe bałwany. Widoczność sięgała trzydziestu metrów pomiędzy podmuchami wichru, lecz takie przerwy zdarzały się rzadko i zaklął paskudnie. Wystawianie straży w taką noc jak ta było bezcelowe, lecz nie było możliwości spierania się. Znów się przeklął, że w ogóle wstąpił na służbę Kościoła Carnadosy.
Czarni czarodzieje zawsze byli groźnymi pracodawcami, bowiem stosowali takie same kary wobec swych podwładnych jak wobec siebie. Służenie im oznaczało oczywiście dobre pieniądze, lecz aktualnie jego pracodawcy byli mniej szczodrzy niż zwykle, a obecność skrytobójców wzbudzała w nim taki sam niepokój jak niewiedza, kto jest na ich tropie. Carnadosa i Sharna nigdy nie byli lojalnymi sojusznikami, a wszystko co mogło skłonić ich wyznawców do przymierza, musiało wiązać się z ryzykiem.
Wartownik wiedział, że był jedynie najemnikiem wynajętym przez Kościół, lecz był to pierwszy raz, kiedy jego panowie odmawiali jakichkolwiek wyjaśnień. Po prostu posłali jego oraz dwudziestu innych, by spotkali się z dwoma spośród nich – oraz z psimi braćmi – w środku tej dziczy, a niepokój ludzi, których spotkali, wystarczał, by każdego uczynić nerwowym. Cokolwiek deptało im po piętach, skłaniało podróżnych do niebezpiecznego forsowania koni i wystawiania straży nawet w sercu śnieżycy, zaś wartownik był pewien, że to wszystko jest w jakiś sposób związane z obecnością ich więźniarki. Nie wiedział, kim ona jest, i nie chciał tego wiedzieć. Starszy z jago pracodawców – nie tylko czarodziej, lecz również kapłan Carnadosy – trzymał ją pod jakimś rodzajem przymusu, który zmienił ją w chodzącego trupa, coś, co poruszało się ulegle oraz posłusznie i zjadało wszystko, co wsuwano mu do ust, lecz strażnik raz widział jej oczy, i nie było w nich nic martwego. Płonęły furią i jakąś desperacką grozą, która sprawiła, iż zaczął żałować, że w ogóle wziął pieniądze.
Wziął jednak, a czarodziei się nie zdradzało i nie dezerterowało się z ich szeregów... nawet gdyby było dokąd zdezerterować na tym zapomnianym przez bogów pustkowiu. Nie, był przywiązany i...
Nigdy nie dokończył tej myśli. Ogromna, obsypana śniegiem sylwetka wyłoniła się w ciszy z wirującej za nim bieli, dłoń szarpnęła jego głowę do tyłu, a sztylet wbił mu się pod brodę, sięgając do mózgu. Wartownik nawet nie zdał sobie sprawy, że już nie żyje.
Bahzell pozwolił, by ciało się osunęło i wytarł sztylet w płaszcz trupa. Potem schował ostrze i wyciągnął miecz. Wtedy z ryczącej, przetykanej bielą ciemności niczym para duchów wyłoniły się dwa konie. Hradani poczuł, jak znów włosy na karku stają mu dęba. Wencit z Rum miał rodowód, którego nawet hradani nie mógł zakwestionować, lecz to nie czyniło go ani trochę mniej niesamowitym, a żaden hradani nigdy nie czułby się wygodnie u boku żadnego czarodzieja. Bahzell potrzebował czasu, by przyzwyczaić się do myśli, że na świecie wciąż istnieje jakiś biały czarodziej, i nawet teraz Bahzell nie mógł do końca uwierzyć, że on i Brandark naprawdę zgodzili się, by pozwolić mu otoczyć ich swą magią. Z drugiej strony, Wencit doprowadził ich do obozu przeciwników tak bezbłędnie, jakby noc była bezchmurna, a nie ogarnięta śnieżnym huraganem, a jeśli jego czary działały tak, jak twierdził...
Myśli Koniokrada zostały przerwane, gdy dotarli do niego jego towarzysze i pociągnęli za wodze. Wencit stanął w strzemionach, wysuwając głowę ponad osłoną nisko rosnących drzew i wpatrywał się w ryczący wiatr, jakby naprawdę coś widział. Pozostał tak przez kilka minut, obracając głowę, by objąć wzrokiem coś, co jedynie dla niego było widoczne, po czym usiadł i wytarł śnieg z brody. Potem zadarł dolną część swego poncho, by oczyścić znoszoną rękojeść miecza, a Bahzell powiedział sobie, że to jedynie zimno sprawiło, iż zadrżał, gdy te płonące dziko oczy znów na niego spojrzały.
– Jest jeszcze czterech wartowników! – Wencit musiał wrzeszczeć, by było go słychać. – Najbliższy jest jakieś pięćdziesiąt metrów w tę stronę! – Wskazał w lewo, po czym wzruszył ramionami. – Myślę, że wezmą nogi za pas, gdy uświadomią sobie, co się dzieje, lecz uważajcie na plecy!
Obydwaj hradani przytaknęli ponuro, a Brandark wyciągnął swój miecz. Wencit nie zrobił tego, lecz przecież, jeśli wszystko pójdzie dobrze, czarodziejowi nie przyda się dzisiaj stal.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze.
– Pamiętajcie! Jak dotąd nie zrobiłem nic, by ściągnąć na siebie uwagę, lecz w chwili gdy czar zostanie rzucony, czarodzieje dowiedzą się, że tu jestem! Zostawcie ich mnie, lecz dostańcie się do Zaranthy tak szybko, jak potraficie!
Bahzell znów przytaknął. Czarodzieje mogli chcieć wykorzystać śmierć Zaranthy, by wzmóc swą potęgę, lecz jeśli ich głównym celem była eliminacja włóczniowych magów, ich podwładni mogą mieć rozkazy, by zabić ją celem uniemożliwienia ucieczki.
– Gotowi? – zapytał Wencit. Odpowiedziały mu dwa następne przytaknięcia, choć zakątek umysłu Bahzella wrzeszczał do niego, aby uciekał stąd w cholerę. Zbyt duża część ich planu zależała od mężczyzny, którego poznali jedynie kilka godzin wcześniej, a niezależnie od swej reputacji, Wencit był czarodziejem. Nie było jednak czasu na zastanawianie się, więc Bahzell wyszedł zza krzaczastych drzewek prosto w objęcia wiatru.
Brandark podążał tuż przy nim. Poruszali się pewnie do przodu, mimo że widoczność była bliska zeru. Byli całkowicie ślepi, lecz Wencit dobrze ich poinstruował. Bahzell poczuł się mocno nieswojo, gdy czarodziej wyciągnął wypolerowany kamień, który nazywał gramerhainem, i w niego spojrzał. Kryształ wielkości serca rozbłysnął i migotał nawet jaskrawiej niż oczy Wencita, oślepiając hradani, jeśli zanadto się zbliżyli, lecz Wencit wpatrywał się w niego przez długą chwilę. Następnie odłożył go i narysował w śniegu niezwykle szczegółowy plan wrogiego obozowiska. Wiatr powinien go zdmuchnąć w jednej chwili, lecz tego nie zrobił, on zaś opisywał go im cierpliwie, dopóki nie poznali go tak dobrze jak własnych dłoni. Bahzellowi mógł się nie podobać sposób, w jaki zostały zdobyte informacje, lecz musiał przyznać, że były dobre strony posiadania czarodzieja po swojej stronie.
Zakładając, oczywiście, że Wencit naprawdę był po ich stronie.
Bahzell potrząsnął gwałtownie głową, strofując się za swe wątpliwości, lecz niech to weźmie Fiendark, ten mężczyzna jest czarodziejem. Dwunastu stuleci gwałtownej, instynktownej nienawiści nie można zamienić w jednej chwili na...
Dręczący prąd myśli został przerwany i Bahzell dotknął Brandarka w kolano, gdy ziemia pod nimi zaczęła nachylać się w dół. Stali na skraju głębokiego, osłoniętego wgłębienia, które ich wrogowie wybrali sobie na obóz. Nadszedł czas.
Bahzell przez krótką chwilę patrzył na swego przyjaciela, widząc w twarzy Zakrwawionego Miecza echo własnych wątpliwości, po czym wyszczerzył krzywo zęby, wzruszył ramionami i znów ścisnął kolano Brandarka. Zakrwawiony Miecz skinął w odpowiedzi głową, a Bahzell położył obie dłonie na rękojeści miecza, wziął głęboki oddech i rzucił się w dół zbocza z donośnym rykiem.
Obok niego zadudniły kopyta, gdy Brandark wystrzelił do przodu, a wysoki, żarliwy wrzask Zakrwawionego Miecza odpowiedział jego okrzykowi bojowemu. Ich głosy powinny takiej nocy zaginąć bez śladu, lecz nie zaginęły. Nie mogły, ponieważ odpowiedziało im kilkadziesiąt innych głosów i nagle nie tylko dwóch hradani szarżowało w dół zbocza. Było ich trzydziestu, zarówno konno jak i pieszo, i choć Bahzell Bahnakson wiedział, że tak miało się stać, głęboko w jego wnętrzu zakotłowało się przerażenie.
Czuł chłód i wiatr i śnieg na twarzy, rękojeść miecza w dłoni oraz zaciekłe dudnienie serca. Gdy poddał się Szałowi, wypełniła go radość, wypędzając przerażenie, a widmowi wojownicy nacierali u jego boku. Okrzyki bitewne jego oraz Brandarka wyzwoliły utkany przez Wencita czar i przez Bahzella przepłynęło dziwne poczucie tworzenia – powoływania innych do istnienia za pomocą własnej woli. Zresztą, w pewnym sensie, to on ich stworzył, nawet bardziej niż Wencit. Czarodziej mógłby po prostu zrobić zwyczajne duplikaty jego oraz Brandarka, lecz jego czar był subtelniejszy. Mag wyciągnął ze wspomnień hradani obrazy zapamiętanych wojowników i tchnął w nich życie, a dokładność iluzji była oszałamiająca. Wrzeszczące, niematerialne sylwetki naprawdę zostawiały ślady na śniegu, a sama ilość wojowników nie pozostawiała miejsca na pytania. To był prawdziwy atak, a wrzaski paniki oraz rżenie przestraszonych koni rozdarły noc, gdy Bahzell wpadł przez ostatnią wirującą śnieżną kurtynę do osłoniętego zagłębienia.
Czterdziestu ludzi wygramoliło się ze swych koców, chwytając broń i podnosząc się z przerażeniem, gdy w ich środek wpadła horda hradani. Nie było czasu na przywdziewanie zbroi – ci, którzy zdjęli swe kolczugi na noc, musieli pozostawić je odłogiem, a podatność na zranienia napełniała ich paniką.
Jeden z mężczyzn uchylił się szaleńczo, by umknąć przed Bahzellem, lecz na to było za późno. Świsnęło ogromne ostrze Koniokrada i jego ofiara padła, wrzeszcząc, gdy jej trzewia wylały się, tworząc obłok pary. Brandark przemknął obok, wychylając się z siodła i zamiatając swym mieczem niczym kosą. Podniesione ostrze starało się z desperacją zablokować cios, lecz dzierżąca je ręka odpadła w strumieniu krwi, a jej były właściciel wrzasnął, gdy tratował go Zakrwawiony Miecz. Okrzyki zostały przerwane z przyprawiającą o mdłości gwałtownością pod podkutymi żelazem kopytami. Gdy Brandark pociągnął za wodze, koń bojowy zawrócił, a wtedy wojownik rozszczepił czaszkę uciekającego przeciwnika. Kolejny wróg, odważniejszy od innych, bez hełmu lecz odziany w kolczugę, przyskoczył, by zająć Bahzella, a Koniokrad zmiażdżył go na krwawą miazgę jednym potężnym uderzeniem.
Stal brzęczała wszędzie wokół i nawet poprzez Szał zakamarek umysłu Bahzella zdumiewał się głębią iluzji Wencita. Jego widmowi sprzymierzeńcy nie mogli nikogo naprawdę zranić – to byłoby przeciwko Zastrzeżeniom – była to jedyna rzecz, jakiej nie potrafili zrobić. Walczący z nimi ludzie „czuli” i słyszeli”, jak ich ciosy trafiają w zbroje lub tarcze. Wiedzieli – nie tylko sądzili, lecz wiedzieli – że toczą śmiertelną walkę z prawdziwymi przeciwnikami, a Bahzell i Brandark siali wśród nich zniszczenie niczym straszliwe koty. Hradani byli jedynymi w całym tym szalonym zamieszaniu, którzy znali prawdę, i przedzierali się prosto do grupki postaci przy ognisku.
Dwóch nieuzbrojonych mężczyzn zerwało się na nogi w niemal komicznym niedowierzaniu – to byli czarodzieje. Nawet poprzez kakofonię wrzasków, krzyków oraz zderzającej się stali Bahzell usłyszał, jak jeden z nich wywrzaskuje przekleństwo, gdy rozpoznał, czym jest iluzoryczna horda. Głowa mężczyzny obróciła się w poszukiwaniu prawdziwych napastników, którzy, jak wiedział, musieli być obecni. Czarodziej podniósł rękę, gdy Bahzell przedarł się przez jego spanikowanych podkomendnych. Na jego dłoni błysnęło światło, a gdy Koniokrad kopnął strażnika w brzuch i obciął mu głowę, poczuł, że coś nim szarpie. Odpowiadający za to zaklęcie czarodziej nie był jednak Wencitem z Rum. Pierwotna furia Szału odrzuciła jego czar na bok, a obydwaj czarodzieje cofnęli się gwałtownie, gdy Bahzell przeskoczył przez ciało ostatniego strażnika stojącego mu na drodze do nich.
Błysnęła stal, gdy jeden z ich ludzi rzucił się w stronę szczupłej, owiniętej kocem sylwetki przy ogniu. Zarantha nie poruszyła się, gdy ostrze podniosło się w górę. Leżała tam po prostu, obserwując, jak się wznosi, widząc, jak opada. Desperacko walczyła z czarem, który utrzymywał ją bez ruchu, lecz nie mogła uciec. Nie mogła nawet krzyknąć – i nagle na opadające ostrze spadł krwawy piorun. Odtrącił śmiertelny cios, a mężczyzna, który próbował ją zabić, wrzasnął, gdy Bahzell obciął mu nogi.
Bahzell stanął okrakiem nad nieruchomym ciałem Zaranthy. Rzuciło się na niego dwóch kolejnych strażników, lecz warknął z rozkoszą Szału i powalił ich. Koń Brandarka stanął na tylnych nogach, wpadając na następną ofiarę, miażdżąc ją przednimi kopytami niczym buzdyganem boga wojny, a Zakrwawiony Miecz wykonał cios na odlew, który w fontannie krwi odrzucił ciało na bok. Dookoła nich ludzie odrzucali broń, odwracali się i uciekali szaleńczo. Pół tuzina z nich pomyślało o swych koniach i pobiegło desperacko do linii palików, lecz Brandark następował im na pięty. Stratował dwóch z nich i roztrącił resztę, zaś Bahzell rozciął ostatniego strażnika, który był na tyle głupi, by na niego ruszyć.
Koniokrad obrócił się do czarodziejów, chcąc wyprowadzić cięcie w bliższego z nich, lecz śmierć ich świty zapewniła im kilka bezcennych sekund. Posypały się iskry, gdy ostrze Bahzella uderzyło w niewidzialną barierę i odbiło się od niej, zaś stojący za ową osłoną czarodziej zaklął i uniósł obie ręce, kierując je w stronę Zaranthy.
Bahzell rzucił się między te ręce a ich cel. Nie miał pojęcia, czy jego Szał ochroni kogoś innego przed czarem, ani też czy jego osłoni przed śmiercionośną magią, lecz była to jedyna obrona, jaką mógł dać Zarancie. Koniokrad padł na kolana, powarkując na czarodzieja, zasłaniając kobietę własnym ciałem, a czarodziej obnażył triumfalnie zęby, wyrzucając konwulsyjnym gestem obie ręce w dół.
Światło błysnęło i zasyczało między jego zaciśniętymi pięściami, wystrzeliwując w kierunku Bahzella niczym złowroga, zielona błyskawica, lecz nie trafiło. Coś zalśniło na jego ścieżce – jaskrawy błękitny dysk, jaśniejszy nawet niż błyskawica – i syczący, świetlny wąż rozbił się jak szkło.
Czarodziej zatoczył się do tyłu z niedowierzaniem, po czym obrócił gwałtownie głowę, gdy podjechał powoli kolejny jeździec. Oczy konnego płonęły jaśniej niż obozowe ognisko, a miecz w jego dłoni błyszczał tym samym błękitnym światłem, które osłoniło Bahzella i Zaranthę. Ocalali psi bracia zniknęli w śniegu, ostatni strażnik zaskamlał z paniką i odrzucił broń na ten widok, zaś czarodziej, który próbował zabić Zaranthę, wydawał się skurczyć sam w sobie. On oraz jego towarzysz stali jak przytwierdzeni do ziemi, z twarzami bielszymi niż śnieżyca, a Wencit zatrzymał swego konia. Zsiadł z powolną, wdzięczną precyzją i schował miecz, ani na chwilę nie spuszczając ognistego wzroku z przeciwników.
– Moje miano brzmi – nie podnosił głosu, lecz niósł się on wyraźnie i czysto przez zawodzenie wichru w dialekcie nie słyszanym w Norfressie od stuleci – Wencit z Rum, a na mocy mego najwyższego autorytetu, jako lord Rady Ottovara, uznaję was winnych pogwałcenia Zastrzeżeń. Czy zamierzacie się bronić, czy też mam was zabić tam, gdzie stoicie?
Jeden z czarodziejów zaskomlał, lecz kapłan Carnadosy, który starał się zabić Zaranthę, był wykonany z twardszego materiału. Nie tracił czasu na słowa. Jego lewa dłoń pomknęła do pasa, wyszarpnęła krótką, grubą różdżkę i podniosła ją gwałtownym łukiem w stronę Wencita.
Dziki czarodziej niemal od niechcenia podniósł rękę, a różdżka wybuchła deszczem dymiących fragmentów. Czarodziej zawył i złapał lewą dłonią prawy nadgarstek, potrząsając nim szaleńczo, gdy z uszkodzonej dłoni podniósł się obłok dymu, a Wencit skinął głową.
– Niech więc tak będzie. – W jego głosie brzmiała beznamiętność kata. Czarodziej wskazał palcem na wijącego się przeciwnika. – Jaką wybrałeś, takąż odpowiedź dostaniesz.
Włócznia światła – tego samego dzikiego światła, które widniało w jego oczach – wyskoczyła mu z palca, a kapłan wrzasnął, gdy ugodziła go w pierś. Plecy wygięły mu się w łuk, dostał bolesnych konwulsji, a dziki ogień wdarł się w głąb jego ciała, po czym wylał się jaskrawym strumieniem z jego ust, błyszcząc i pulsując w rytm jego szaleńczo pędzącego serca. Ciało czarodzieja skurczyło się niczym kukła w środku pieca. Dym uniósł się z gorejącego ciała cuchnącym obłokiem, po czym został rozwiany przez wicher, a gdy się rozjaśniło, pozostała jedynie dymiąca kupka popiołu.
Drugi czarodziej padł na kolana, poruszając bezgłośnie ustami, gdy unosił dłonie w żałosnej prośbie, lecz twarz Wencita był chłodniejsza niż śnieżyca. Mag poruszył ręką, wymierzył palec i wystrzelił z niego drugi świetlny pocisk. Jego płonąca ofiara wrzasnęła niczym dusza w piekle.
Bahzell ukląkł, wciąż osłaniając Zaranthę, i nawet poprzez Szał poczuł ukłucie czystego, atawistycznego przerażenia, gdy wpatrywał się w Wencita. Wiatr ryczał w zagłębieniu, nakrywając je kotłującą się bielą, a dziki czarodziej majaczył na jej tle niczym istota z najbardziej przerażających mitów Kontovaru. Wencit w końcu opuścił powoli dłoń, podczas gdy dym z jego przeciwników dalej rozpływał się na wichrze, a jego słowa poniosły się z tą samą niemożliwą wyraźnością przez ryk śnieżycy.
– Poznałem ich po ich dziele, oceniłem zgodnie z Zastrzeżeniami, a zadziałałem zgodnie z moją przysięgą – powiedział spokojnie, po czym się odwrócił.
 
Rozdział trzydziesty
Nie było świtu. Burza szalała, rycząc niczym rozwścieczony gigant, a Bahzell siedział przy ognisku i przyglądał się więźniom.
Było ich jedenastu: sześciu strażników i pięciu psich braci. Jeden skrytobójca zapewne wkrótce miał umrzeć, wszyscy jego czterej towarzysze oraz dwaj strażnicy byli ranni, a chłodna nienawiść podjudzała Koniokrada, by poderżnął im gardła. Czuł jednak na języku posmak Szału, miedziany od zbyt wielkiej ilości krwi i zbyt dużej rozkoszy wynikającej z jej przelewania. Ci ludzie poddali się. Gdyby teraz ich zabił, musiałby to zrobić z zimną krwią, co byłoby mordem, nie zabójstwem w walce, a Bahzell Bahnakson nie był psim bratem.
Trzynaście ciał leżało spiętrzonych poza ciepłem ognia, zamarzniętych i sztywnych. Pozostali zausznicy martwych czarodziejów uciekli w szalejącą śnieżycę, większość bez płaszczy, niektórzy nawet bez butów. Niewielu przetrwa burzę, a gdy Bahzell spojrzał na Zaranthę, poczuł ponurą satysfakcję z tej myśli.
Kobieta leżała po przeciwległej stronie ogniska niż on, z zamkniętymi oczyma wyglądającymi niczym rany w jej surowej, białej twarzy, gdy spała z głową na udzie Wencita. Jej porywacze nie molestowali jej fizycznie, chcieli bowiem, by była silna i gotowa do ofiary, ona zaś, Zarantha z Jashân, była twarda. Mimo to groza tego co przeżyła – posłusznej jazdy ku strasznej śmierci, fakt bycia więźniem we własnym ciele – naznaczyły ją... a przymus, który ją trzymał, przetrwał po śmierci jej porywaczy.
Wencit pochylił się nad nią z ponurą twarzą, a Bahzell przyklęknął obok, wspierając jej barki o swe kolano, gdy czarodziejowi zapłonęły oczy, a oczyszczający ogień jego czarodziejstwa zapalił się głęboko w niej. Bahzell czuł, jak Zarantha trzęsie się strasznie, gdy ta magia walczyła ze szkodliwą, nieugiętą zasłoną wokół jej duszy, słyszał dobywający się spomiędzy zaciśniętych zębów jęk bólu, gdy czar rozpadł się i rozerwał pod potęgą nowego czaru. Bahzell wziął Zaranthę w ramiona i przycisnął do opancerzonej piersi, gdy zaczęła gwałtownie łkać. Gładził jej czarne włosy, mówił do niej, trzymał ją jak dziecko, a ona przytulała się, przyciskając do niego swą twarz.
To niemal wystarczyło, by wpadł pomiędzy więźniów, nieważne czy byłoby to morderstwo, czy nie, lecz nie zrobił tego. Trzymał ją jedynie i nie przestawał o niej myśleć, gdy płakała, bowiem hradani znali grozę bezradności w rękach czarodziejów.
Pokonała łzy szybciej, niż uważałby za możliwe. Przywołała do siebie dyscyplinę maga i uśmiechnęła się do niego, z białymi policzkami mokrymi od łez.
– A więc znów zawdzięczam ci swoje życie, Bahzellu Bahnaksonie – powiedziała z głosem łamiącym się po płaczu. – Och Bahzellu, Bahzellu! Jakiż bóg przysłał do mnie ciebie oraz Brandarka i jak kiedykolwiek okażę się ciebie warta?
– Cśśś, dziewczyno – mruknął i poklepał ją niezręcznie, czując się jak wyrostek pod blaskiem bijącym jej z oczu. – Po co miałabyś być „warta” kogoś takiego jak my!
– Och, ale nie jestem, was obydwu. – Wyciągnęła rękę do Brandarka, a Zakrwawiony Miecz ścisnął ją delikatnie. – Okłamałam was i wpakowałam w to wszystko, a wy mimo to po mnie przyszliście.
– Ha! – parsknął Brandark. – To była zaledwie leniwa przebieżka dla takiego drągala jak ten tutaj! Natomiast ja, z drugiej strony...!
Zarantha odpowiedziała śmiechem przez łzy, lecz potrząsała głową, dopóki Bahzell nie chwycił wielką dłonią jej twarzy i nie skierował z powrotem do siebie.
– Dziewczyno, nigdy nie kłamałaś. Nie była to pełna prawda, owszem, lecz czy sądzisz, że jesteśmy obaj na tyle głupi, by nie domyślać się, że miałaś po temu powód? – Zadrżały jej wargi, a on znów dotknął jej włosów. – Tothas opowiedział nam, o co chodzi, a ja nie winię cię za twoje rozumowanie – ani za twój osąd.
– Tothas! – wydyszała i zaczęła się gwałtownie rozglądać, z nowym, nagłym przerażeniem w oczach, gdy zauważyła nieobecność zbrojnego. – Czy on...?!
– Z Tothasem wszystko w porządku – powiedział stanowczo Bahzell. – Nie miał sił do takiej wyprawy, zostawiliśmy go więc dość bezpiecznego w Dunsahncie, by pilnował Rekah. Był na wpół oszalały ze strachu o ciebie, lecz miał dość rozsądku, by wiedzieć, że tak będzie dla nas najlepiej.
– Rekah żyje?! – W jej zacienionych oczach błysnęła niedowierzająca radość. – Mówili mi, że nie żyje!
– Ano, cóż, jeśli o to chodzi, bez wątpienia za taką ją uważali, lecz gdy ostatni raz ją widzieliśmy, była dość żywa, a uzdrowicielka, która się nią opiekowała, znała swą robotę.
– Tak właśnie jest – powiedział Wencit. Bahzell obrócił głowę i podniósł brwi, a dziki czarodziej uśmiechnął się. – Staram się trzymać rękę na pulsie – wyjaśnił szorstko – a z Tothasem i Rekah wszystko w porządku. Prawdę mówiąc, przed czterema dniami przybył tam dowódca dunsahnckiego okręgu wojskowego i od tego czasu usuwa przyjaciół zmarłego barona.
Zarantha zamknęła oczy i znów przycisnęła się do Bahzella.
– Znów odpowiedziałeś na moje modlitwy – mruknęła. – Drogi przyjacielu, nigdy nie odpłacę się za wszystko, co dla mnie zrobiłeś.
– I nie ma potrzeby, abyś to zrobiła – powiedział, pozwalając jej spocząć w swych ramionach. – Mówiłem ci już wcześniej, dziewczyno – na tym świecie trzeba się troszczyć o swych bliskich.
* * *
Bahzell wrócił myślami do chwili obecnej i spojrzał z powrotem na Zaranthę. Nie chciał oddawać jej Wencitowi, gdy zasnęła, lecz choć mało znał się na czarodziejstwie, rozpoznał jego minę. Dziki czarodziej się martwił, a Bahzell wyczuwał jakieś niewidoczne sondowanie, jakby umysł Wencita zagłębiał się w Zaranthę, szukając nie wyleczonych jeszcze ran. Teraz oczyścił gardło, a czarodziej podniósł na niego wzrok.
– Sądzę, że nie jesteś tak zadowolony, jakbyś chciał – rzekł hradani, a Wencit westchnął.
– Jeszcze nie. Po jakimś czasie w pełni wydobrzeje, jak sądzę, lecz będzie potrzebowała opieki – i obserwacji – dopóki nie będzie zdrowa.
– Ach? – Bahzell przekrzywił oczy.
– Oni ją zgwałcili, Bahzellu. Nie fizycznie, lecz wewnątrz umysłu, a ona jest magiem. – Wencit potrząsnął głową z twarzą ściśniętą gniewem. – Ona wiedziała, co jej robią, co tylko pogarszało sprawę. Ona... jest na nich otwarta. Wrażliwa. A jeśli będą mieć szansę, by znów w nią uderzyć, nie będą chcieli jej kontrolować, lecz zabić.
– Możesz ich powstrzymać? – zapytał beznamiętnie Koniokrad.
– Mogę, lecz muszę mieć ją na oku, by ją osłaniać. Wszystko co naprawdę mogę zrobić z jej obrażeniami, to nie dopuścić, by się rozprzestrzeniały – dopóki nie zaprowadzimy jej do jakiegoś bezpiecznego i znajomego miejsca, gdzie będę mógł wykorzystać dawne powiązania, aby pomóc jej odbudować osłonę. To oznacza albo magowską akademię, albo samo Jashân, zaś zawiezienie jej do obu tych miejsc nie będzie proste.
– Dlaczego nie? – spytał Brandark.
– Carnadosa ma w Norfressie więcej wyznawców, niż większość ludzi uważałaby za możliwe – odparł Wencit. – Nie ośmielają się zwracać na siebie uwagi, lecz zawsze są z nami. Bogowie mroku obiecują wiele swym czcicielom, a żądza mocy sięga głęboko... zwłaszcza wśród czarodziejów. – Uśmiechnął się ponuro do dwóch hradani. – Dla tych, którzy potrafią, potrzeba – głód – dzierżenia sztuki jest zbyt straszna, by się jej oprzeć. Jest to poniekąd nasz własny Szał. Daje nam moc oraz pasję, których, jak sądzę, nie może zrozumieć nikt poza hradani.
Bahzell siedział bez ruchu przez długą chwilę, po czym przytaknął powoli. Nigdy nie rozważał tego w tych kategoriach, choć miało to sens, a Wencit odpowiedział skinieniem, gdy ujrzał na twarzy Koniokrada zrozumienie.
– Ottovar i Gwynytha rozumieli to, gdy ustalali Zastrzeżenia – powiedział dziki czarodziej. – Czarodziej musi używać swych mocy, bowiem w sztuce, której nikt nie może się oprzeć, jest chwała oraz splendor. Możesz zabić czarodzieja, lecz nie możesz zakazać mu używania sztuki, podobnie jak nie możesz zakazać zimie, by przychodziła po jesieni, więc Ottovar oraz Gwynytha zamiast tego ukierunkowali to i zebrali. Stworzyli kodeks, aby zapobiegać nadużyciom w sztuce, choć właśnie dzięki swej naturze ów kodeks jest w wiecznym konflikcie z pragnieniami, które stoją przed każdym czarodziejem. Sam fakt, że zabrania nieograniczonego stosowania mocy, wywołuje wiele pretensji oraz nienawiści, lecz jest w tym coś więcej, bowiem badanie czarodziejstwa jest niebezpieczne, a ograniczenia nakładane przez Zastrzeżenia jeszcze to zwiększają.
– Czemu? – spytał Brandark.
– Bowiem gdy czarodziej posługuje się swą sztuką, staje się skupiskiem mocy. To co jest w stanie osiągnąć, zależy bezpośrednio od ilości energii, jaką wkłada w zadanie i musi on zrobić z siebie soczewkę dla energii, jaką dzierży. Potrzeba wielu lat nauki, by wykształcić technikę oraz siłę woli do radzenia sobie z naprawdę potężnymi koncentracjami, zwłaszcza przy rodzajach energii, z których Zastrzeżenia pozwalają czarodziejowi czerpać. Jeśli uwaga czarodzieja zachwieje się w krytycznym momencie, moc ta w mgnieniu oka obróci się przeciwko niemu, lecz krwawa magia i czarne czarodziejstwo są dalece łatwiejsze niż czarodziejstwo dopuszczane przez Zastrzeżenia. Biały czarodziej musi w maksymalnym stopniu wykorzystywać swoje zdolności, by władać mocą przy złożonych, wysokopoziomowych zastosowaniach, zaś czarny czarodziej potrzebuje mniej siły woli, ponieważ natura sił, które wykorzystuje, czyni je łatwiejszymi do kontrolowania. To dlatego mroczna sztuka jest tak kusząca i daje czarnym czarodziejom pewną przewagę. Odrzucają oni Zastrzeżenia i wypaczają sztukę, zaś większość z nich jest słabsza niż biali czarodzieje, ponieważ rzadko w pełni rozwija swój potencjał. Mroczni czarodzieje mogą mniej osiągnąć z daną ilością mocy, ponieważ ich technika jest mniej wymagająca. W związku jednak z tym, że energia, którą czerpią, jest bardziej podatna na kontrolę, mogą występować przeciwko znacznie potężniejszym czarodziejom ograniczanym Zastrzeżeniami – zaś jeśli biały czarodziej ucieknie się do pragmatyzmu, by im dorównać, stanie się tym samym, z czym walczy, podobnie jak wojownik, który łamie kodeks Tomanaka zniża się do poziomu Churnazha lub Harnaka.
Oczy Bahzella zmrużyły się na świeży dowód na to, że Wencit wie o nim aż nazbyt wiele, lecz Brandark wychylił się w stronę czarodzieja, spoglądając na niego uważnie.
– Zawsze zastanawiałem się, czym tak naprawdę jest czarodziejstwo. Mówisz o rodzajach energii i mocy, o krwawej magii i czarnych czarodziejach. Jak to, co ty robisz, różni się naprawdę od tego, co oni robią?
– Nie różni się – powiedział po prostu Wencit i uśmiechnął się, gdy obydwaj hradani zesztywnieli. – Czy miecz w waszych dłoniach różni się od tego samego miecza w dłoni Harnaka? – prowokował dalej mag. Brandark zmarszczył brwi, a Wencit parsknął. – Sztuka jest narzędziem, moi przyjaciele, zaś to sposób jej użycia określa, czy jest „biała” czy „czarna”.
– Nawet krwawa magia? – tym razem sprowokował Brandark.
– Nawet krwawa magia, choć ona jest zdecydowanie najłatwiejsza do wypaczenia. Czarodziejstwo – każde – jest po prostu zastosowaniem energii, a wszystko ma swoją energię. Ty ją masz, Bahzellu, głaz na którym siedzę, ją ma. W istocie, gdybyście mogli to widzieć, cały wszechświat jest złożony wyłącznie z energii. To co uważacie za solidną materię, jest energią, ograniczoną kształtem, formą i substancją.
Bahzell zmarszczył sceptycznie brwi, po czym przypomniał sobie, kto to mówi. Jeśli ktokolwiek żyjący wie, czym jest czarodziejstwo, owym kimś jest właśnie Wencit z Rum.
– Problem – ciągnął czarodziej – polega na tym, że nie każda energia jest w tym samym stopniu dostępna. Na przykład energia skryta w materii nieożywionej jest trudna do zaczerpnięcia, czy nagięcia do swojej woli. Jest... nazwijmy ją surową energią. Jest nieuregulowana i niebezpieczna, może uderzyć w czarodzieja, jeśli jego koncentracja się załamie, uczy się więc określonych technik, starannie ograniczonych sposobów jej użycia. Jednak żyjące stworzenia, zwłaszcza inteligentne, działają jak soczewki. Zawartość ich energii nie różni się od żadnej innej, lecz jest ukierunkowana i skupiona. Rezonuje w tym samym rytmie co czarodzieje, co czyni ją znacznie łatwiejszą do uchwycenia. W życiu jest moc, moi przyjaciele, we krwi, a niektóre z najdelikatniejszych zastosowań sztuki, dozwolone Zastrzeżeniami, zostały umożliwione tylko przez dobrowolne oddanie tej skupionej mocy w ręce czarodzieja.
– Ale Zastrzeżenia wymagają, aby to oddanie było dobrowolne, zaś to co uważacie za krwawą magię, dobrowolne nie jest. Właśnie to czyni ją „złą”, podobnie jak miecz użyty, by ugodzić w bezbronnego, jest „zły”. Co, niestety, nie czyni jej ani trochę mniej potężną dla kogoś, kto chce pochwycić ją siłą.
– Sądzę, że nie przepadam zbytnio za kimkolwiek, kto babrze się w takich mocach, nieważne czy jest to dobrowolne, czy nie – zagrzmiał Bahzell.
– I dlatego ograniczenia Zastrzeżeń są tak specyficzne – odparł Wencit. – A jedyną karą za złamanie tych ograniczeń jest śmierć.
Zapadła cisza, zakłócana jedynie przez wiatr zawodzący w tle, w końcu Brandark zmarszczył brwi.
– Ale jest też trzeci rodzaj mocy, nieprawdaż? – Wencit spojrzał na niego, a Zakrwawiony Miecz wzruszył ramionami. – To znaczy, wszystkie opowieści określają cię jako dzikiego czarodzieja. Czy nie oznacza to, że istnieje jakaś energia, którą tylko ty lub czarodzieje tobie podobni mogą czerpać?
– Nie. To oznacza jedynie, że czerpiemy ją w inny sposób. – Brandark wyglądał na równi zakłopotanego jak Bahzell, a Wencit uśmiechnął się krzywo. – Dzikie czarodziejstwo przychodzi z trudem – kiedyś może opowiem wam o cenie, jaką ze sobą niesie – lecz wykorzystuje tę samą energię. Różnica... – dzikie oczy zabłysły i spojrzały w ich stronę – ... polega na tym, że dziki czarodziej może wykorzystywać całą energię dowolnego obiektu.
Tym razem to Bahzell zmarszczył brwi, lecz później jego oczy powiększyły się, a uszy wychyliły do przodu.
– Chcesz powiedzieć...?
– Dokładnie – przytaknął Wencit. – Większość czarodziejów to tacy, których nazywamy „różdżkowymi czarodziejami”. Nie mogą tak naprawdę bezpośrednio dotknąć energii wszechświata. Potrzebują technik – nazwijmy je narzędziami – aby nią manipulować. Dziki czarodziej w ogóle nią nie manipuluje, on ją po prostu ukierunkowuje. Teoretycznie, dziki czarodziej może pochwycić całą energię każdej cząstki materii w całym wszechświecie i skupić ją na jednym zadaniu, jednym celu.
– Bogowie! – wydyszał Brandark, wpatrując się w Wencita z czymś przypominającym przerażenie.
– Powiedziałem „teoretycznie” – przypomniał mu grzecznie Wencit. – Tak naprawdę żaden śmiertelnik nie mógłby ukierunkować nawet ułamka takiej energii. Właściwie to wątpię, czy bóg zdołałby ukierunkować ją całą! Nawet jednak ta jej drobna część, której może dotknąć dziki czarodziej, jest dalece większa od jakiejkolwiek, którą mógłby dzierżyć którykolwiek z potężnych różdżkowych czarodziejów. Ona... go zmienia, oczywiście. To... – wskazał na swe płonące oczy – ... to tylko najbardziej wyraźne z owych zmian, pozostałe są znacznie głębsze i subtelniejsze. Jednak to właśnie owa zdolność czerpania z nieskończonego rezerwuaru mocy sprawia, że inni czarodzieje tak obawiają się dzikich. Żaden różdżkowy czarodziej nie może im dorównać, a im młodszy i silniejszy jest dziki czarodziej, tym więcej może znieść jego ciało.
– Więc tak to wygląda – rzekł sucho Bahzell, wskazując na miejsce, w którym Wencit zabił dwóch czarnych czarodziejów. – Sądzę, iż nie ma w tym nic dziwnego, iż ci dwaj nie byli zbytnio zadowoleni, widząc cię.
– Chyba masz rację – godził się Wencit z chłodnym, cienkim uśmiechem, po czym otrząsnął się. – Jednak natura sztuki ma mniejsze bezpośrednie znaczenie niż jej konsekwencje – powiedział żwawiej. – A konsekwencje są takie, że jest znacznie więcej czarnych czarodziejów niż mnie, zaś w tej chwili sporo z nich bez wątpienia pracuje nad określeniem mojego dokładnego położenia. Mój dotyk jest dość charakterystyczny, obawiam się. Nawet gdyby nie był, i tak musieliby podejrzewać, kto stoi za tym, co stało się z tymi dwoma, jak to ująłeś. Nie będą zbyt chętni, by stanąć przeciwko mnie, lecz tak naprawdę nie muszą. Są jak pająki tkające pajęczynę wpływów w mroku, gdzie nikt nie widzi. Nawet z pomocą magów nie mogę mieć nadziei, że odnajdę wszystkich baronów Dunsahnta, których w tę sieć wplątali, lecz oni mają wystarczająco mieczy, by wysłać je za mną, jeśli mnie wytropią. Co więcej, obecność psich braci w ich konwoju sugeruje współpracę z Sharną, a jeśli jego Kościół bierze aktywny udział...
Wencit wzruszył ramionami, a Bahzell wzdrygnął się. Nieważne, że mieli ze sobą czarodzieja, myśl o napotkaniu jednego z demonów Sharny była przerażająca.
– Co więc według ciebie należy zrobić? – spytał po chwili.
– Muszę trzymać Zaranthę blisko przy sobie, by ją strzec, i w końcu zaprowadzić w bezpieczne miejsce. W tej chwili utrzymuję zaklęcie – pomyślcie o nim jak o czarze uchylającym, który odrzuca na bok wszystkie ich próby szpiegowania. Dopóki trzymam owo zaklęcie, ja i wszyscy ze mną stają się białą plamą, czymś czego oni nie mogą całkowicie „widzieć”.
– Więc jesteś zabezpieczony przed wykryciem – rzekł Brandark.
– Nie, po prostu mnie nie mogą widzieć – sprostował Wencit, a Zakrwawiony Miecz z wyraźnym zakłopotaniem podrapał się w brodę. – Nie mogą widzieć niczego tam, gdzie jestem, Brandarku. Wszystkim co muszą zrobić, jest wpatrywać się na tyle długo i uporczywie, aby odnaleźć białą plamę w swych czarach szpiegowskich, a wtedy będą wiedzieć, że jestem w jej środku.
Bahzell mruknął z pełnym niezadowolenia zrozumieniem. Nie mogli poruszać się przy takiej pogodzie, zwłaszcza że Zarantha była osłabiona i wyczerpana. Musieli zaczekać, aż skończy się burza, a było aż nazbyt prawdopodobne, że sojusznicy martwych czarodziejów już teraz wiedzą, gdzie ich szukać. Jeśli owi sojusznicy po prostu musieli dostrzec białą plamę w swym polu widzenia, wyśledzenie ich będzie niemal tak proste, jak wyśledzenie celu, który mogą wyraźnie widzieć, zaś jeśli wiedzą, że Wencit jest w środku, rzucą na nich wszystko, co w danej chwili będą mogli, jednak...
– Powiedz mi – zaczął powoli Bahzell – czy będą wiedzieć, że ty wiesz, iż mogą szukać tej białej plamy?
– Oczywiście.
– Cóż, w takim razie czy nie byliby zaskoczeni, gdybyś nie utrzymał zaklęcia? – Wencit podniósł brew, a Koniokrad wzruszył ramionami. – Zastanawiam się, czy wyczuliby coś, gdybyś postanowił zaufać prędkości, i po prostu uciekał.
– Nie wiem. – Wencit wydął wargi, po czym wzruszył ramionami. – Chyba nie, przynajmniej gdybym uciekał w kierunku, który miałby dla nich sens.
– Ach – przytaknął z satysfakcją Bahzell, a Brandark rzucił na niego podejrzliwe spojrzenie.
– Znam ten ton, Bahzellu, Ty coś zamierzasz.
– Ano, zamierzam – przyznał Koniokrad. – Myślę o tym, że moglibyśmy dać im coś, co widzieliby wystarczająco wyraźnie i pozwolić im pogonić za tym czymś.
– Jak co? – spytał Brandark, a Bahzell spojrzał na czarodzieja.
– Załóżmy, że rzuciłbyś kolejną iluzję, Wencicie – tym razem nie hradani, lecz nas wszystkich, i posłał ją prosto do Jashan, podczas gdy my byśmy kierowali się na północ pod twoim zaklęciem? Do czasu, gdy dogoniliby iluzję, znajdowalibyśmy się tak daleko, że jedna „biała plama” byłaby zbyt trudna do znalezienia na takim obszarze.
– To nie zadziała – sprzeciwił się Wencit, potrząsając głową. – Och, plan jest dość dobry, lecz iluzja wymaga skupienia. Nie mógłbym wyświetlić czegoś tak skomplikowanego dalej niż na staję lub dwie ode mnie bez czegoś, do czego mógłbym to przywiązać, a to nie jest dość daleko, by dało nam coś dobrego.
– A jakiego skupienia byś potrzebował? – spytał uważnie Bahzell.
– W ostateczności wystarczyłoby cokolwiek, lecz najlepszy jest żywy umysł. Iluzja napędza się poniekąd sama z siebie. Jeśli ktoś kto jest w jej sercu, widzi ją wokół siebie, postrzeganie jej przez niego staje się częścią czaru, pomaga go utrzymywać i wzmacnia go dla innych obserwatorów.
– Naprawdę? – mruknął Bahzell, a Brandark wyprostował się gwałtownie.
– Bahzell...! – zaczął ostro, lecz Koniokrad uciszył go podniesieniem dłoni, ani na chwilę nie spuszczając wzroku z Wencita.
– Załóżmy, że użyłbyś mnie jako tego punktu skupienia. Sądzę, że mógłbym poprowadzić ich w radosnym pościgu, podczas gdy ty i Brandark dowieźlibyście Zaranthę do domu.
– Nie! – Brandark zignorował spojrzenie, jakie posłał mu Bahzell i potrząsnął zaciekle głową. – Nie wymkniesz się beze mnie, Bahzellu.
– Och, cicho bądź! Jaki jest sens ryzykować więcej niż jedną głową, gdy nie ma żadnej potrzeby tego robić?
– Jeśli postanowiłeś zostać bohaterem, to niech będę przeklęty, jeśli pozwolę ci zagarnąć całą chwałę dla siebie! – Brandark zripostował głosem ostrzejszym niż normalnie. – Zresztą jaki bard porzuciłby szansę napisania ballady z centrum wydarzeń?
Bahzell zaczął odpowiadać, lecz Wencit mu przerwał.
– To szczodra oferta, Bahzellu, lecz nie sądzę, byś zdawał sobie sprawę, w co wchodzisz. Masz wystarczająco własnych kłopotów, by przywłaszczać sobie jeszcze moje, i to nie tylko ze strony psich braci.
– Czyżby? – Koniokrad nadstawił uszu w kierunku czarodzieja. – A któż inny mógłby jeszcze za mną podążać?
– Nie mogę być pewien – Wencit przerwał, a gdy podjął myśl, wydawał się bacznie dobierać słowa. – Jesteś teraz w... centralnej pozycji. Zdaję sobie sprawę, że nie postanowiłeś przyjąć, hmm, oferty, którą ostatnio ci złożono, lecz pewne inne moce wiedzą, że była ona złożona. Są zdecydowane, abyś jej nie przyjął, i spodziewam się, że podejmą drastyczne kroki, aby się co do tego upewnić.
– Wiesz co – Bahzell powiedział niemal w zadumie – wydaje mi się, że jak na mój gust wiesz o mnie zdecydowanie zbyt wiele, Wencicie z Rum.
– Jestem czarodziejem. Czarodzieje zwykli wiedzieć zbyt wiele jak na gust innych.
– Czyżby? Czy nie sądzisz, że to może być jeden z powodów, dla którego mogą nie być zbyt popularni wśród innych?
– Bez wątpienia. To nie zmienia jednak faktów, a fakty są takie, że nawet beze mnie lub Zaranthy będziesz ściągać na siebie zdecydowanie zbyt wielu wrogów, gdziekolwiek się nie udasz. Nie ma sensu dodawać moich kłopotów do twoich.
– Przyznaję to, lecz nie można również powiedzieć, że jest sens dodawać moje kłopoty do twoich. Jeśli wiedzą już, że jesteśmy razem, to sprowadzimy na nas wszystkich naszych wrogów – spierał się Bahzell. – Dałem swoje słowo, że dopilnuję, aby Zarantha wróciła bezpiecznie do domu, a nie zrobię tego, jeśli znów ją porwą. Nie, Wencicie – potrząsnął głową. – Najlepiej dać im cel, który będą mogli widzieć, podczas gdy ty zawieziesz ją do ojca. Co do mnie zaś, to sądzę, że będzie im dość trudno mnie złapać – lub coś mi zrobić, jeśli im się to uda!
– Ty – powiedział w zadumie Wencit – masz czaszkę z litej skały!
– To zostało już wcześniej powiedziane, zdecydowanie nie bez powodu, lecz nie można powiedzieć, że to źle, nieprawdaż? – Koniokrad wytrzymał płonący wzrok czarodzieja i to Wencit odwrócił oczy, potrząsając gniewnie głową.
– Dobrze czy źle, nie wymkniesz się beze mnie – powtórzył Brandark. Bahzell zmierzył go spojrzeniem, a Zakrwawiony Miecz odpowiedział tym samym. – Jeśli Wencit ma unikać wrogów, to nie będzie potrzebował nikogo, by pilnował mu pleców, a ty owszem.
– Brandarku, nie mam zamiaru widzieć cię martwym – odparł cicho Bahzell.
– Trochę maczałem rękę we wplątywaniu cię w kłopoty – zripostował Brandark. – Pamiętasz jaskinię? Gdyby nie było mnie tam z tobą, wciąż mógłbyś w ogóle nie wiedzieć, co się dzieje i ci dranie nie ścigaliby cię. Poza tym potrzebujesz opieki. Gdybym pozwolił ci odejść beze mnie, nigdy nie mógłbym już spokojnie spać.
Bahzell otworzył usta, po czym zatrzasnął je z westchnieniem, gdy dostrzegł w minie Brandarka elementarny hradański upór. Zakrwawiony Mecz parsknął triumfalnie, po czym spojrzał na Wencita.
– Co zaś do ciebie – rzekł – nadszedł czas, żebyś przestał myśleć o powodach, dla których nie powinniśmy tego zrobić, a zaczął zastanawiać się, jak zrobić to najskuteczniej. – Wencit zamrugał, słysząc szorstkość w jego głosie, a Brandark ponownie parsknął. – Na przykład, ile czasu będziesz potrzebował, aby oddalić się na tyle, by było dla nich niemożliwe cię odnaleźć?
– Nie mogę uczynić tego niemożliwym – Wencit powiedział łagodnie po krótkiej pauzie. – Mogę to jedynie utrudnić. – Brandark zmarszczył brwi, a czarodziej uśmiechnął się krótko. – Wiem jednak, o co ci chodzi. Dajcie mi dwa lub trzy dni, a uczynię obszar docelowy tak wielkim, że będą potrzebowali wyjątkowego cudu, by mnie dostrzec.
– Dobrze więc – przytaknął z satysfakcją Brandark. – Rzuć swą iluzję, wykorzystując nas jako punkt skupienia, lecz spraw, by zniknęła, rozpłynęła się lub cokolwiek Phrobus z tym zrobi, po trzech dniach. Kiedy tak się stanie, zdadzą sobie sprawę, że się rozdzieliliśmy, lecz nie będą mogli być całkowicie pewni, kiedy lub gdzie to zrobiliśmy. Będą musieli szukać obydwu grup – a gdy to zrobią, prawdopodobnie podzielą się z powrotem na frakcje. Ci, którzy chcą ciebie oraz Zaranthy, wyruszą polować na was i zostawią nas w spokoju, zaś ci, którzy chcą Bahzella i mnie, będą ścigać nas i dadzą wam spokój.
Brandark wpatrywał się w swych towarzyszy z poczuciem triumfu, a Bahzell i Wencit zamrugali do siebie, gdy uświadomili sobie, że ma rację. Najlepszym na co mogli mieć nadzieję, było podzielenie uwagi ich przeciwników, a propozycja Brandarka była ich najlepszą szansą, by właśnie to osiągnąć. Wokół ogniska zawisła cisza, zakłócana jedynie przez wiatr zawodzący w tle, po czym Wencit westchnął.
– W porządku. Nie podoba mi się to, lecz tak zrobię.
 
Rozdział trzydziesty pierwszy
Linia drzew wzdłuż południowego horyzontu po raz pierwszy pojawiła się tego poranka, zaś gdy Bahzell i Brandark zatrzymali się w południe, była już wyraźnie zarysowana i znacznie ciemniejsza.
– Sądzisz, że do nadejścia nocy dotrzemy do lasu? – spytał Brandark, który po zejściu z konia, drapał się tam, gdzie kończą się plecy.
– Taak. – Bahzell grzebał przy jucznym siodle, lecz podniósł wzrok, by mrużąc oczy, spojrzeć na drzewa. Wencit zaopatrzył ich (sposobami, nad którymi Bahzell wolał się zbyt mocno nie zastanawiać) w najlepsze mapy, jakie Koniokrad kiedykolwiek widział. Jeśli nie mylił się, czytając je, to był Las Okrętowy, pokrywający granicę między Cesarstwem Włóczni a Purpurowymi Lordami. Hradani czuł ulgę, widząc go. Minęły cztery dni, odkąd rozstali się z Wencitem i Zaranthą. Przedtem Bahzell był pewien, że nie uda im się dotrzeć tak daleko, nie będąc przez nikogo atakowanym.
Pomogło im, że śnieg tak szybko stopniał po burzy. Północne przyzwyczajenia Bahzella sprawiły, że był dość zakłopotany tym, jak śnieg szybko zniknął, choć nie zamierzał się skarżyć. Ostry mróz trwał na tyle długo, by mogli się wydostać z bagnisk, a nawet jeśli gąbczasta, błotnista ziemia równin czyniła ich podróż niezbyt przyjemną, było to zdecydowanie lepsze niż jazda po koński brzuch w śniegu.
Hradani znalazł ser i wysuszone mięso, których szukał, i zostawił juki. Brandark odczepił już duży bukłak piwa, jaki wyzwolili z rąk swych wrogów i obaj zasiedli do jedzenia, obserwując, jak ich zwierzęta przechadzają się po błotnistej, zmaltretowanej przez zimę trawie.
Dość dziwnie czuli się przez te trzy dni, kiedy widzieli jadących obok Wencita oraz Zaranthę. Świadomość, że tak naprawdę ich nie ma, z początku wywoływała w Bahzellu niepokój, lecz przeszedł on szybko w fascynację czystą perfekcją iluzji. Fałszywi wojownicy, których Wencit przywołał do ataku na obozowisko czarodziejów, byli wyjątkowo szczegółowi, lecz nie miał wtedy czasu, by zwracać większą uwagę na owe szczegóły. Tym razem miał, a gdy im się przyglądał, jego instynktowna nienawiść do czarodziejstwa przerodziła się w coś bardzo podobnego do zachwytu.
Bahzell uznał, że Wencit był w równym stopniu czarodziejem, co artystą. Fałszywi Zarantha oraz Wencit nigdy nie mówili nic do hradani, lecz prowadzili własne konwersacje, a każdy niuans tonu oraz gestu był doskonały. Niematerialne obrazy zostawiały iluzoryczne ślady podków na śniegu, dopóki nie stopniał i rzucały cienie pod kątem idealnie odpowiadającym ruchowi słońca. Na każdym postoju zajmowały się swymi równie nierzeczywistymi końmi, jedli z nieistniejących talerzy obok ogniska, a nawet uzyskiwali świeże plamy z rozbryzgów błota. Wencit wyjaśnił, że to, co widzą Bahzell i Brandark, jest częścią czaru, powracającą do iluzji, aby zachować jej integralność i uaktualnić szczegóły, lecz nawet w związku z tym czasami trudno było pamiętać, że Zaranthy oraz czarodzieja nie ma tak naprawdę przy nich.
Tak było do wczorajszego poranka, kiedy to czar raptownie zamarł.
Bahzell spoglądał dokładnie na „Wencita”, gdy to się stało, a nagłe zniknięcie czarodzieja ugodziło go niczym pięść. Hradani wiedział, że to nadciąga, lecz iluzja była tak prawdziwa, tak solidna. To było tak, jakby zniknął prawdziwy Wencit, a Koniokrad poczuł lodowate mrowienie. Było to niczym omen, przeczucie katastrofy mającej na celu uderzyć w ich odległych towarzyszy i trudno było odrzucić tę myśl. Udało mu się to w końcu, gdy przypomniał sobie spotkanie z prawdziwą, płaczącą wówczas Zaranthą i jej żarliwe żądanie, aby on i Brandark obiecali odwiedzić ją w Jashan, zanim wrócą do domu. Wykorzystywał to wspomnienie jak talizman, dowód, że widmowa Zarantha, która zniknęła wraz z Wencitem, nie była tą prawdziwą, choć wciąż łapał się na tym, że się o nią martwi.
Jak teraz. Parsknął i strząsnął z siebie troski. Nic nie mógł zrobić, jeśli naprawdę miała kłopoty, a każdy, kim opiekował się Wencit z Rum, miał więcej pomocy, niż większość śmiertelników mogłaby sobie wyobrazić. Poza tym on i Brandark mieli własne zmartwienia.
Bahzell spojrzał z ukosa na słońce, żując twardą jak stal wołowinę. Uznał, że powinni dotrzeć do drzew, mając w zapasie jeszcze godzinę światła słonecznego. Hradani pomyślał, że ucieszy się, gdy znajdą się pod ich osłoną. Tutaj czuł się nagi, bardziej odsłonięty niż kiedykolwiek na Wietrznej Równinie, bowiem Sothoii nie korzystali z czarodziejów, polując na hradańskich łupieżców. Mimo to, gdyby plan Brandarka zadziałał, każdy życzący im źle czarodziej wysilał się teraz, chcąc odnaleźć Wencita oraz Zaranthę, co oznaczało, iż dwaj hradani mogli mieć teraz do czynienia tylko z własnymi przeciwnikami.
I było dość możliwe, że zredukowali trochę liczbę owych przeciwników. Niezbyt prawdopodobne, lecz możliwe. Zostawili swym więźniom bardziej wyczerpane z pojmanych koni – bardziej z grzeczności dla zwierząt niż dla ich jeźdźców, musiał przyznać Bahzell – oraz zapasy na dwa, trzy tygodnie, on zaś poświęcił trochę czasu, by wystosować bezceremonialne ostrzeżenie dla dowódcy czterech ocalałych psich braci.
– Nie jestem zbyt cierpliwym osobnikiem – powiedział beznamiętnym, chłodnym głosem – i powinienem był poderżnąć wam gardła, bowiem obaj wiemy, co by się stało, gdyby but znajdował się na drugiej stopie. – Ujrzał strach migoczący w oczach skrytobójcy i parsknął. – Nie zastanawiaj się nad tym, bowiem tego nie zrobię. Zamiast tego mam wiadomość dla waszej wspaniałej gildii.
Przerwał, marszcząc brwi i nie powiedział nic, dopóki mężczyzna nie mógł już znieść dłużej milczenia i nie przełknął głośno śliny.
– Wiadomość? – spytał, a Bahzell przytaknął.
– Tak, wiadomość. Według moich obliczeń poświęciliście około sześćdziesięciu ludzi, starając się mnie zabić. Cóż, zamierzam nazwać rzecz po imieniu. Odwołaj swoje ogary, póki możesz, psi bracie. Będziecie musieli ciężko pracować, zanim zdołacie mnie powalić – a nie będę tak wyrozumiały, jeśli znowu zobaczę, że któryś z was znowu depcze mi po piętach. – Uśmiechnął się chłodno. – Póki co nie robiłem nic poza bronieniem się, lecz jeśli będziecie mnie nadal nękać, to rozpocznę swoje polowanie – no, a ze mną cholernie wielu innych Koniokradów. Sądzę, że twoja gildia zdecydowanie nie będzie zadowolona, jeśli tak się stanie.
Zmierzył pobladłego nagle skrytobójcę jeszcze jednym spojrzeniem, po czym odszedł powoli. Teraz zaś wyszczerzył zęby na to wspomnienie. Odgryzając kolejny kamienisty kęs wołowiny, musiał przyznać, że jego ostrzeżenie mogło nic nie dać, lecz z pewnością on sam poczuł się dzięki temu lepiej.
* * *
Mieli nawet lepszy czas, niż Bahzell się spodziewał. On i Brandark mieli jeszcze przed sobą dobre trzy godziny światła dziennego, gdy osiągnęli Las Okrętowy. Zagłębili się w nim, będąc z tego bardzo zadowoleni. Cień rzucany przez ogromne drzewa przyhamował wzrost poszycia, które w innych warunkach byłoby najprawdopodobniej nie dającą się przebyć plątaniną. Zimowa nagość lasu była ciemna, pusta, zimna i nieprzyjazna.
Po tak długim okresie na otwartej równinie w lesie czuli się ogrodzeni i ograniczeni. Bahzell prowadził, brnąc po kostki w stertach opadłych liści, a drzewa wydawały się rzucać na niego złowieszcze spojrzenia. Był tu intruzem, zaś one nie akceptowały jego obecności.
Hradani starał się odrzucić tę myśl, przypominając sobie, jak dążył do tego, by znaleźć się pod osłoną drzew, choć był boleśnie świadom nagłej, zupełnie przeciwnej tęsknoty za rozległymi, czystymi obszarami równin. Mógł się tam czuć nagi i odsłonięty, lecz był również przyjemnie pewien, że nikt nie podczołga się do niego niezauważony. Teraz czuł, że kark mu się jeży, jakby coś oczekiwało, by uderzyć, i przeklął swą nerwowość.
Podniósł niepewnie wzrok. Pod drzewami było ciemno, nawet podczas bezlistnej zimy, lecz niebo ponad siecią wiszących nad głową konarów wciąż było czyste i błękitne. Mimo to mrowienie na karku jedynie wzmocniło się. Zatrzymał się jak wryty, obracając się w miejscu, by przypatrzeć się wilgotnemu, suchemu lasowi.
– Co? – delikatne pytanie Brandarka zabrzmiało szokująco głośno w ciszy, a Bahzell zastrzygł uszami.
– Nie jestem zbyt pewien – odparł cicho – lecz coś...
Przerwał, kładąc uczy płasko na czaszce, gdy wiatr zaszumiał nagle w gałęziach nad nim. Dzień był wcześniej spokojny, jedynie z lekkim wietrzykiem, i Bahzell usłyszał, jak Brandark przeklina za jego plecami, gdy w las uderzył podmuch powietrza. W jednej chwili wszystko było spokojne, w następnej wichura chwyciła drzewa niczym wygłodniałe ręce. Konary trzeszczały i skrzypiały, krzycząc przeciwko nagłej przemocy, a popołudniowe światło zostało gwałtownie zduszone. Nie przygasło. Nie zostało odcięte przez przesuwające się chmury. Po prostu zamarło, zatapiając las w atramentowej czerni, a długi, dziki odgłos grzmotu przebił się przez ryk nienaturalnego wichru.
Bahzell zachwiał się, gdy nad nim rozległ się hałas. Zasypały ich małe, połamane gałązki, a koń Brandarka zarżał w panice. Zwierzęta juczne oraz luźne wierzchowce podchwyciły jego strach, ciągnąc za swe postronki i rżąc przerażone, a Bahzell skoczył pomiędzy nie, by je uspokoić. Brandark osiągnął na powrót kontrolę nad swym koniem, po czym zsiadł z niego, trzymając jedną ręką jego wodze, jednocześnie starając się, jak mógł, pomóc Bahzellowi przy pozostałych, lecz uderzył w nich wszystkich wicher. Dwa konie wyrwały się i szaleńczo odbiegły, po nich trzeci, zaś wycie wiatru trwało i trwało, i trwało, i trwało.
Rozległ się nowy grzmot, jeszcze głośniejszy niż wcześniej. Blask niczym setka błyskawic oświetlił las gwałtownym jaskrawym światłem, a Brandark coś wrzasnął. Bahzell obrócił głowę, lecz Zakrwawiony Miecz nie patrzył na niego. Wpatrywał się w górę, z wargami cofniętymi w grymasie. Bahzell podążył za jego wzrokiem – i zastygł, gdy grzmot znów rozdarł niebiosa.
W tej targanej wichrem ciemności było coś więcej niż grzmot. Było coś wielkiego i czarnego, lecącego wraz z huraganem na nietoperzowych skrzydłach. Nie widział tego dokładnie, lecz to co mógł widzieć, było rodem z koszmaru. Blask błyskawicy odbijał się od mahoniowej skóry, łusek i chitynowych płyt, zaś okropna sylwetka zawróciła, krążąc niczym jastrząb w poszukiwaniu zdobyczy.
Grzmot rozbrzmiał w ostatnim, rozdzierającym spazmie, straszniejszym niż którykolwiek wcześniej, po czym, równie nagle jak odbywa się trzaśnięcie drzwiami, zamarł. Wiatr zelżał – trochę – a obydwa muły juczne zerwały swe postronki i pogalopowały szaleńczo w mrok.
– BAHZELLU! – Ogłuszający ryk był jeszcze głośniejszy niż grzmot. Rozdarł ciemność niczym topór, był wielki i nieludzki, syczący, kraczący odgłos, którego uszy śmiertelników nigdy nie powinny słyszeć. – BAHZELLU! – wrzasnął ponownie potwór, a Brandark opuścił wzrok z nieba, by spojrzeć na swego przyjaciela.
Żaden z nich nic nie powiedział. Po prostu odwrócili się jak jeden mąż, ciągnąc za sobą pozostałe im konie, i uciekli, a straszny głos wył z nieba.
Donośny, nieludzki głos znów wyryczał imię Bahzella i pochwyciła go nietypowa dla niego panika. Prowadzony przez niego koń juczny zarżał, ciągnąc z przerażeniem za postronek, gdy wpadł na nisko rosnącą gałąź, on zaś zaklął, oswobadzając go. Las był ciemniejszy niż otchłanie Krahany, drzewa majaczyły niczym szorstkie nogi potworów zamierzających go powalić, a ten gardłowy głos wciąż wywrzaskiwał jego imię. Koń Brandarka padł na kolana, a Bahzell zatrzymał się gwałtownie, czekając, aż Zakrwawiony Miecz zmusi zwierzę, by wstało, inaczej zgubiliby się nawzajem w mroku.
Coś uderzyło za nimi, jakby tuzin bram miejskich pękło pod dwudziestoma taranami. Coś wyło i bełkotało z ciemności jego imię. Zdwoili prędkość, biegnąc na ślepo, wpadając na drzewa, potykając się na nierównym terenie, a odgłosy pękania gałęzi ścigały ich. Bahzell mógł wyobrazić sobie potwora wyrywającego całe drzewa z korzeniami i odrzucającego je na bok w pogoni za nimi. Słyszał zdesperowane dyszenie Brandarka obok siebie, gdy jego przyjaciel starał się złapać oddech. Bahzell wiedział, że nie mogą biec szybciej, lecz odgłosy pękającego drewna zbliżały się szybko. Hradani zaklął paskudnie. Nie mogli przegonić czegoś, co mogło niszczyć całe drzewa na swej drodze, a myśl, że mogą zostać powaleni od tyłu, gdy biegną jak króliki, była nie do zniesienia.
Ziemia zaczęła się nagle wznosić, a on zachwiał się, bowiem zbocze zaskoczyło go. Bahzell otarł pot z oczu, oddychając ciężko, i ujrzał wzgórze przypominające ogromną gałkę cukru. Dawno temu ogień stworzył wokół niego pustkę, a Bahzell obrócił głowę, gdy Brandark zatrzymał się obok niego.
– Nie... znajdziemy... lepszego miejsca! – wydyszał Zakrwawiony Miecz, a Bahzell przytaknął ponuro. Przynajmniej jeśli tutaj stawią czoła temu czemuś, nie będzie mogło rzucać na nich drzew – chyba że przyniesie ze sobą pień czy dwa.
– Biegnij dalej! – odsapnął, lecz Brandark potrząsnął głową. Prowadził już dwa pozostałe mu konie na szczyt wzgórza i nawet udało mu się zdobyć na uśmiech, gdy spojrzał przez ramię.
– Nie ma sensu! – wrzasnął. – Naprawdę myślisz, że mógłbym to przegonić?!
Bahzell znów zaklął, lecz jego przyjaciel miał chyba rację – poza tym nie było czasu, by się spierać. Koniokrad podążył za Brandarkiem na wzgórze, po czym obydwaj przywiązali pozostałe im konie do spalonego kikuta ogromnego dębu. Bahzell poświęcił chwilę, by upewnić się, że węzeł jest bezpieczny – częściowo dlatego, że gdyby nieprawdopodobnym zbiegiem okoliczności przetrwał, będzie potrzebował zapasów z konia jucznego, lecz głównie dlatego, że dzięki temu mógł zrobić coś innego, niż po prostu stać – po czym wyciągnął miecz. Wszedł na sam szczyt wzgórza i stał, wpatrując się w stronę, z której przyszli, a usta wypełnił mu smak strachu. Hradani znał swoje możliwości i wiedział, że żaden człowiek nie miałby raczej szansy, wygrać z jego przeciwnikiem.
Brandark wspiął się obok niego, z własnym mieczem w dłoni, a wiatr zawodził im wokół uszu. Lekki, trupiozielony poblask oświetlał niebo nad nimi, a oni stali na jego tle, wsłuchując się w trzask powalanych drzew, gdy nietoperzoskrzydły koszmar pędził w ich stronę. Obolałe płuca Bahzella wciągały ogromne hausty powietrza, próbując dotlenić organizm po długim, uciążliwym biegu. Nagle hradani zesztywniał, gdy wielki dąb pękł na pół. To drzewo musiało mieć ze dwadzieścia metrów wysokości, lecz uderzyło o ziemię i odbiło się niczym młoda brzózka, zaś potworna sylwetka – składająca się w całości z pajęczych nóg, nietoperzowych skrzydeł oraz wielkiej, zębatej, uzbrojonej w szczypce głowy popędziła wzdłuż leżącego drzewa niczym ucieleśniony koszmar z piekła.
– BAHZELLU! – zawyła i ruszyła w górę zbocza.
Była to obsceniczna krzyżówka insekta i nietoperza, poruszająca się z żywotnością jaszczurki, a długie na trzydzieści centymetrów kły zderzały się ze sobą, gdy kłapała szczęką i wywrzaskiwała jego imię. Przypomniał sobie opis demonów jako czegoś tak słabego, że bogom trudno je było „widzieć”, i zdał sobie sprawę, że nigdy nie chciałby spotkać niczego, co bogowie mogliby ujrzeć wyraźnie. Oddech istoty syczał i bulgotał, z zębów oraz szczypców spływały pasma szmaragdowej śliny i czuć było od nich smród otwartego grobu.
– Ach, Bahzellu – tenor Brandarka był nienaturalnie jasny, niemal spokojny. – Zdaję sobie sprawę, że miałeś ostatnio coś w rodzaju religijnego kryzysu i nigdy nawet nie śniłem, by pchnąć cię w jedną lub drugą stronę. Jeśli jednak rozważyłeś przyjęcie oferty Tomanaka, to może być na to dobra chwila.
Bahzell zacisnął zęby, skupiając wzrok na zbliżającym się demonie. Szał pobłyskiwał w nim, już starając się go pochwycić, lecz dotarły do niego słowa Brandarka i hradani poczuł nagłe, straszne podejrzenie. Czy Tomanak wiedział, że to się stanie? Co gorsza, czy zaaranżował to, by podstępem zmusić Bahzella do służby? Dwanaście stuleci nieufności wrzasnęły, że bóg właśnie to zrobił, lecz jedynie przez chwilę. Jedynie na tyle długo, by to dostrzegł... i natychmiast odrzucił. Tomanak był bogiem sprawiedliwości, a sprawiedliwość mogła być twarda, lecz nigdy nie kłamała – podobnie jak jej patron.
Co więcej, nie było potrzeby, by Tomanak wpuszczał go w pułapkę. Nie teraz. Tomanak miał bowiem rację – Bahzell jedynie sądził, iż wie, czym jest zło. Teraz ujrzał jego ucieleśnienie, pędzące w jego kierunku po błotnistym zboczu, i uświadomił sobie, że bóg wojny znał go lepiej niż on sam siebie. Bahzell Bahnakson nie mógłby spojrzeć na taki koszmar i nikczemność, nie mógłby wyobrażać sobie, jak to coś zbliża się do kogoś innego, i z tym nie walczyć. Jego przerażenie jaśniało niczym błyskawica, a nadciągający demon sprawił, że zaczęły mu się skręcać jelita. Hradani desperacko pragnął odwrócić się i uciec i to nie Szał go powstrzymał, usztywniając kręgosłup. To była wściekłość silniejsza nawet niż strach. Świadomość złego... oraz wiedza, akceptacja, że jest to coś, do walki z czym został przeznaczony.
– Dobrze! – zakrzyknął na wiatr. – Jeśli mnie chcesz, to proszę, weź mnie sobie, jeśli zdołasz!
Uniósł miecz oburącz, a stal zabłysła niczym lustro, gdy jaskrawobłękitna błyskawica rozszczepiła ciemność. Bahzell poczuł, jak uderza w półtorametrowe ostrze, jak spływa po nim, rozpala ręce, zakłóca bieg serca, a wargi odchyliły mu się do tyłu w grymasie Szału.
– Bahzell, nie! – wrzasnął Brandark. – Nie sam, ty idioto!
Zakrwawiony Miecz chciał złapać za pas swego przyjaciela, lecz było na to za późno. Bahzell rzucił się w dół zbocza na opancerzoną potworność, która wywrzaskiwała jego imię, a z jego gardła wydarł się nowy okrzyk bojowy.
– Tomanak! – zagrzmiał, a demon stanął na czterech tylnych nogach, łopocząc nietoperzowymi skrzydłami i wyjąc z furią na dźwięk tego imienia. Dwie przednie kończyny rozwarły się szeroko, wyciągając, zaś pomimo swego wzrostu Bahzell wydawał się pigmejem szarżującym prosto w ich objęcia.
Brandark wykrzyknął z desperacją przekleństwo i pospieszył w dół wzgórza za Bahzellem, po czym odbił się z wstrząsającym kośćmi trzaskiem od niewidzialnej bariery. Zachwiał się do tyłu, uderzając w niewidoczną ścianę mieczem oraz całą furią swego Szału, lecz ta nie poddała się. Nie mógł przez nią przejść, nie mógł pójść dalej. Mógł jedynie obserwować z przerażeniem, jak jego najlepszy przyjaciel rzuca się na tytanicznego przeciwnika.
– BAHZELLU! – demon zagrzmiał raz jeszcze, zamachując się szponami grubszymi niż ramię Bahzella. Koniokrad wciąż parł naprzód. Ociekający śluzem szpon zachrobotał na jego zbroi, zrywając strumień żelaznych łusek, a miecz Bahzella świsnął w ciosie. Miecz uderzył niczym stalowa lawina, a oślepiające błękitne światło błysnęło, gdy przedzierał się przez chitynowy pancerz oraz ciało. Prysnęła lepka krew, a potwór wrzasnął i cofnął zranioną kończynę jak przed ogniem, lecz jego drugie odnóże zamachnęło się, by uderzyć w Bahzella od tyłu.
Siła ciosu zwaliła wojownika z nóg. Koniokrad przewrócił się i pokoziołkował przez błotnisty popiół pozostały z pożaru lasu, na szczęście w jakiś sposób zachował miecz. Obrócił się, po czym przetoczył na kolana i znalazł się pod demonem. Nad nim majaczył brzuch potwora, wyłożony grubymi, czarnymi łuskami, a potwór kręcił głową, wyjąc i szukając swej zwierzyny.
W Bahzellu Bahnaksonie nie było już strachu. Był w nim Szał, a wraz z nim pojawiło się coś innego. Coś strasznego, równie jaskrawego lecz gorętszego – totalna koncentracja, która zlewała się z Szałem. Podsycała Szał, napędzała go, owijała się wokół niego i stawiała go na nogi.
Brandark osunął się po niewidzialnej ścianie, a oczy mu się powiększyły, gdy Bahzell podniósł się gwałtownie pod brzuchem demona. Koniokrad błyszczał w ciemności, jaśniejąc oślepiająco białą aureolą. Gdy pchnął swe ostrze prosto w górę, wzdłuż miecza błysnęła jasność. Demon wrzasnął, gdy prawie metr płonącej stali przebił się przez jego łuski.
Potwór rzucił się do tyłu z bulgoczącym wyciem, miotając głową. Przycisnął zranioną kończynę do ciała i szarpał się w przód i w tył, podczas gdy z jego brzucha wypływała gęsta, smrodliwa krew. Stał w ten sposób przez jedną, nieskończenie długą sekundę, wpatrując się w drobniutkiego hradani, który ośmielił się wbić stal w jego ciało, a Bahzell parsknął w jego wielodzielne, owadzie oczy.
– No chodź! – zagrzmiał hradani, a głowa demona pomknęła morderczym łukiem w dół. Szczypce zaorały liście i ziemię, gdy cofały się do ciosu zdolnego rozciąć tytana, a Bahzell wszedł prosto pomiędzy nie. Opuścił ostrze, by przywitać je wyjącym półokręgiem światła, a rozdzierający odgłos tego uderzenia zatrząsł lasem.
Nic śmiertelnego nie byłoby w stanie wytrzymać siły ataku demona. Bahzell poleciał w tył. Wpadł na dąb, który stwór rozwalił w drzazgi, i odbił się od rozdartego pnia, lecz jego jęk cierpienia zagubił się we wrzasku potwora, któremu rozszczepiły się szczypce. Nawet zdumiewająco silny cios Bahzella nie byłby w stanie ich odciąć, lecz ich śliska czarna powierzchnia rozdarła się oraz popękała, więc obwisły niegroźnie. Koniokrad zdołał się podnieść.
– Tomanak! – znów zagrzmiał, wykonując dokładnie wyliczony cios, a demon ponownie wrzasnął, gdy jaśniejące ostrze rozbiło jedno z wielkich oczu. Okaleczona głowa zakołysała się gwałtownie w tył i w przód, po czym Bahzell znów znalazł się pod potworem, zaś jego miecz splunął błękitnym ogniem, gdy przebił się przez kolejną przednią nogę potwora.
Brandark Bahnakson przykucnął na kolanach, starając się uwierzyć własnym oczom, gdy demon przechylił się na bok pod furią ataku Bahzella. Zdołał się podeprzeć i podnieść, roztrącając błoto, liście oraz połamane gałęzie, a miecz Bahzella znów opadł. Rozszczepione łuski wystrzeliły kawałkami chityny, prysnęła krew, a demon wrzasnął ponownie – tym razem z wysoką, piskliwą nutą paniki – i odsunął się gwałtownie od niewielkiego przeciwnika.
Bahzell podążył jednak za nim, brodząc w jego smrodzie, i z furią wykonując cios za ciosem w jego zęby. Te kłapały i gryzły, lecz stwór był na wpół oślepiony i kulał w wyniku obrażeń kończyn. Łopoczące skrzydła utrzymywały demona w pozycji wyprostowanej, choć straciły swą jaszczurczą zwinność. Skrzydła miotały się i młóciły w Bahzella, a on chwiał się pod masywnymi ciosami, lecz zachowywał równowagę. Ostrze hradani wyło mu w rękach. Był zbyt blisko, kły demona mogły go ugodzić, lecz był istotą ze stali i żelaza, nie ciała i kości. Niezmordowany i nieprzejednany, wchłaniający szaleńcze ciosy, których nie mógł uniknąć i uderzający raz za razem.
Demon odsunął się i znów na wpół upadł, po czym podniósł się, łopocząc szaleńczo skrzydłami, lecz ten straszny błękitny miecz wbił mu się w lewe skrzydło, przedarł się przez chrząstki, mięśnie i kości, a świat wypełnił nieartykułowany ryk bólu. Stwór rzucił się na Bahzella z odnowioną furią, choć teraz była to furia wypływająca z desperacji, a Bahzell znów wykrzyczał imię Tomanaka i rzucił się całym ciałem na niego.
But wystrzelił do przodu, wbijając się w sączącą się ranę w skrzydle demona. Noga wyprostowała się, a Brandark ujrzał z niedowierzaniem, jak Bahzell wskakuje na grzbiet potwora. Stworzenie otrząsnęło się, starając się szaleńczo go zrzucić, lecz on zamachnął się swym ostrzem po raz kolejny, i nawet przez ryki demona Brandark usłyszał jego stęknięcie, gdy opuszczał miecz w dół.
Półtora metra zaostrzonej stali – i ta jaśniejąca błękitna aura – wbiło się w wężową, opancerzoną szyję z rozdzierającym uszy TRACH! Przedarło się przez grubą na półtora centymetra, łuskopodobną tkankę, wgryzło głęboko w nienaturalne ciało i demon zesztywniał z gwałtownym jak trzaśnięcie z bicza agonalnym wstrząsem. Przez jedną chwilę stał, z uzębioną paszczą otwartą w strasznym, bezdźwięcznym wrzasku, po czym przewrócił się w przerażająco zwolnionym tempie, niczym zapadająca się góra chityny i łusek – grzebiąc pod sobą Bahzella.
 
Rozdział trzydziesty drugi
Huragan zamarł i gwałtownie zapadła cisza, przerywana jedynie przez cichy, niespokojny stukot – odgłos spadania ostatnich połamanych gałęzi. Trzymająca Brandarka niewidzialna bariera zniknęła i hradani zerwał się na nogi, po czym popędził w dół błotnistego wzgórza do kolosalnego, porąbanego ścierwa demona, wciąż podrygującego ostatnimi iskrami swej nienaturalnej witalności. Pod nim, twarzą do dołu, na wpół pogrzebany pod wyciągniętą kończyną stwora, leżał Bahzell.
Brandark rzucił się na kolana, a dłoń drżała mu od czegoś więcej niż tylko pozostałości po Szale, gdy mężczyzna dotknął boku szyi Bahzella i westchnął z ulgą, czując powolny, silny puls Koniokrada. Pajęcza kończyna leżąca w poprzek niego była równie masywna jak pień drzewa, lecz Zakrwawiony Miecz otoczył ją rękoma i podniósł. Potrzebował całej swej siły, by ją poruszyć, lecz zdołał przesunąć ją na tyle, by wyciągnąć spod niej Bahzella.
Odsunął swego przyjaciela dalej, po czym ułożył go na plecach. Bahzell był posiniaczony, zmaltretowany i brudny od paskudnie śmierdzącej krwi, zaś z jego zbroi zostało wydartych sporo stalowych łusek, lecz Brandark jeszcze głębiej westchnął z ulgą, gdy go zbadał. Hradani zwykli przeżywać wszystko, co nie zabiło ich od razu, a Bahzell, choć wydawało się to niemożliwe, nie miał chyba nawet żadnej złamanej kości. Zakrwawiony Miecz osunął się na pięty z niedowierzaniem. Widział to na własne oczy i nic to nie pomogło. Wciąż nie mógł uwierzyć.
Niesamowita czerń przeszła w bardziej naturalny półmrok wieczora, a Brandark otrząsnął się. Wstał zesztywniały jak bardzo, bardzo wiekowy starzec, i skierował się w dół, do demona. Zajęło mu kilka minut, zanim dostrzegł miecz Bahzella – był niemal po rękojeść schowany pod ciałem stwora – a jeszcze więcej zebranie odwagi, by go dotknąć. Brandark znał to ostrze równie dobrze jak swe własne, lecz trzaskająca błękitna aura, która przemieniła je w broń rodem z legendy, zbiła go z tropu i wzbudziła niepewność. Nie pozostał żaden ślad tego niesamowitego blasku, lecz mimo to musiał wziąć głęboki oddech i zacisnąć zęby, zanim złapał za rękojeść. Nic się nie stało. Wyciągnął broń spod potwora i zaniósł ją delikatnie z powrotem w górę zbocza. Bahzell jęknął i zaczął się poruszać.
Koniokrad znów jęknął, podniósł się i usiadł na błotnistym zboczu. Zamrugał oczyma, jakby nie mógł skupić wzroku, po czym przetarł je dłonią. Dłoń była równie brudna jak cała reszta jego ciała i pocierając nią, hradani roztarł sobie po twarzy jeszcze więcej błota i krwi. Brandark przyklęknął obok niego i położył przy nim miecz.
– Mam nadzieję... – Brandark potrzebował sporo wysiłku, by mówić normalnym głosem – ... że nie zamierzasz tego powtarzać w najbliższym czasie?
– Ach? – Bahzell znów zamrugał niczym sowa i potrząsnął głową. Był to niepewny gest, jakby się upewniał, czy głowa wciąż znajduje się na karku, lecz udało mu się krzywo uśmiechnąć. – Nie – powiedział po chwili. – Nie, nie uważam tego za coś, co chciałoby się robić zbyt często. Najlepiej zostawić to na czasy, gdy życie staje się naprawdę nudne.
– Nudne – powtórzył sucho Brandark. – Rozumiem. – Bahzell zaczął wstawać, a Zakrwawiony Miecz pchnął go z powrotem. – Posiedź tu po prostu i ponudź się jeszcze trochę, dopóki nie wróci ci dech – poradził.
– Cicho bądź! – Bahzell odtrącił powstrzymującą go rękę i wstał. – Mam wrażenie, że ktoś upuścił na mnie drzewo, gdy nie patrzyłem, lecz ciągle jestem w jednym kawałku, Brandarku!
Bahzell przeciągnął się potężnie, po czym położył dłonie na biodrach i spróbował kilku rozciągających ćwiczeń, a następnie uśmiechnął się bardziej naturalnie do swego przyjaciela, gdy stawy oraz mięśnie zadziałały. Brandark wciąż wyglądał na powątpiewającego, lecz tak naprawdę Bahzell czuł się znacznie lepiej niż, jak sądził, powinien. Posiniaczony, zmaltretowany i może zmęczony – była to niedorzecznie mała cena za przeżycie. Potarł szczególnie bolesny siniec na szczęce, a jego uśmiech zmienił się w zmarszczenie brwi, gdy popatrzył na Zakrwawionego Miecza.
– Choć w istocie sądzę, że powinienem czuć się znacznie gorzej, niż się czuję. Gdzie jest...
Bahzell odwrócił się, a jego głos zamarł, gdy mężczyzna ujrzał martwego demona. Światło już niemal zniknęło, ukrywając co okropniejsze szczegóły stwora, lecz widział wystarczająco wiele. Jego dłoń przestała poruszać się po szczęce. Stał bez ruchu, wpatrując się w ogromny zewłok, po czym powoli, powoli opuścił rękę. Odwrócił się, by spojrzeć na Brandarka, otworzył lekko usta i na wpół położył uszy, a Zakrwawiony Miecz wzruszył ramionami.
– Nie pytaj mnie. Widziałem, jak to zabijałeś, ale nie wiem, jak to zrobiłeś. Wiem tylko, że zacząłeś wykrzykiwać imię Tomanaka, zaświeciłeś się jak miecz Wencita i zaszarżowałeś przed siebie jak maniak. Oczywiście – Brandark wstał i klepnął go w bark, szczerząc zęby – nigdy nie byłeś znany z odkrywczej taktyki, lecz mimo to...
– To jest taktyka? – Bahzell zamknął z wysiłkiem usta i starał się przypomnieć blask.
– Nie, nie taktyka, lecz jej brak – sprostował Brandark. – Wszakże wygląda na to, że podziałało i...
– W istocie, podziałało – zagrzmiał nagle za nimi donośny głos.
Obydwaj hradani obrócili się i tym razem to Brandarkowi opadła szczęka, gdy ujrzał wielką sylwetkę na szczycie wzgórza. Lśniło z niej błękitne światło, podobne do blasku, który otaczał Bahzella, a Zakrwawiony Miecz poczuł, jak automatycznie pada w odpowiedzi na jedno kolano.
Bahzell nie zrobił tego. Podniósł głowę, wyprostował ramiona i spojrzał Tomanakowi prosto w oczy. Bóg przekrzywił na chwilę głowę, po czym przytaknął z aprobatą.
– Dobrze postąpiłeś, Bahzellu. – Jego niemożliwie głęboki głos był cichy, choć w jego czeluściach wydawała się brzmieć fanfara trąb.
– Ano, cóż, jeśli o to chodzi, to wydaje mi się, że ty również miałeś z tym coś wspólnego.
– Mówiłem ci, że wzmacniam swych wybrańców.
– Czyżby? – Bahzell nadstawił uszu, a w jego głosie zabrzmiała zaduma. – Uznałem, że może tym razem zrobiłeś trochę więcej.
– Niewiele – rzekł Tomanak i potrząsnął głową w obliczu sceptycznego spojrzenia Bahzella. – Och, użyczyłem twemu mieczowi trochę mojej mocy, lecz niewiele by to oznaczało bez twego serca oraz poczucia celu, Bahzellu.
– Mojego? – Bahzell brzmiał na zaskoczonego, a Tomanak przytaknął, po czym opuścił oczy, by objąć swym spojrzeniem również Brandarka.
– Twojego i niczyjego innego. Szał jest klątwą waszego ludu, lecz nie musi być nią zawsze. To jeden z powodów, dla których chciałem, byś został mym wybrańcem.
Bahzell spojrzał na niego pytająco, a bóg wojny westchnął.
– Bahzellu, Brandarku, to co stało się z waszym ludem, sięgnęło głębiej, niż wyobrażali sobie stojący za tym czarodzieje. Oni chcieli po prostu was kontrolować, stworzyć broń.
Hradani wpatrywali się w niego, słuchając bacznie, a Tomanak skrzyżował ręce na ogromnej piersi.
– Czarodziejstwo jest mocą – niczym więcej i niczym mniej. Jak powiedział wam Wencit, jest to energia, która może zostać zastosowana do określonych zadań. Niektóre z tych zadań są bezpośrednie, inne złożone i subtelne, zwłaszcza gdy odnoszą się do żywych stworzeń. Obiekty nieożywione można zmieniać, przekształcać, nawet niszczyć ze względną bezkarnością i nie zmieniając ich fundamentalnej natury. Jeśli rozbijesz głaz na żwir, pozostanie tym samym głazem. Po prostu roztrzaskasz go na fragmenty.
Podniósł brew, jakby pytając, czy go rozumieją, oni zaś przytaknęli w milczeniu.
– Zmiany w żyjących stworzeniach są jednak bardziej złożone. Życie trwa, wiecznie się zmienia i przekształca, a gdy mroczni czarodzieje uczynili z waszego ludu mięso bitewne, wymusili zmianę głębszą, niż się spodziewali. Zmienili waszą podstawową matrycę, czynniki które kontrolują waszą dziedziczność. To dlatego Szał rozkwitł naprawdę pośród hradani... lecz nie jest już tym Szałem, który według nich mieliście mieć.
Zamilkł, a Bahzell podrapał się w czubek ucha i zmarszczył brwi. Hradani zerknął na Brandarka, który wyglądał na równie zakłopotanego jak on sam, po czym z powrotem na Tomanaka.
– Błagam o wybaczenie, ale nie rozumiem.
– Wiem. – Tomanak popatrzył na Koniokrada, po czym uniósł dłoń, by wskazać na ścierwo demona. – Mroczni czarodzieje chcieli, abyś ty oraz twój ludu nie byli niczym więcej, niż był ów demon – szaleńczymi bestiami z niepohamowaną żądzą zabijania. I, na jakiś czas – bardzo długi, według rachuby śmiertelników – właśnie tym uczynił was Szał. I wciąż tak jest z niektórymi z was. Co się jednak dzieje, gdy oddajesz się Szałowi, Bahzellu?
Koniokrad zaczerwienił się, przypominając sobie wstydliwe pokusy mocy, jaką daje Szał, lecz Tomanak potrząsnął głową.
– Nie, Bahzellu – powiedział delikatnie. – Wiem, co myślisz, że się dzieje, lecz Szał nie czyni cię zabójcą, gdy go przyjmujesz... ponieważ to w ogóle nie jest tak naprawdę Szał.
Bahzell zamrugał, a Brandark podniósł się nagle u jego boku.
– Nie...? – zaczął Koniokrad, a Tomanak ponownie potrząsnął głową.
– Nie. Jest to podobne do Szału i ma swoje źródło w tych samych zmianach, jakie wyzwoliło w was czarodziejstwo, lecz jest dość odmienne. Być może twój lud da temu w nadchodzących latach inną nazwę, gdy dowiecie się więcej o tym oraz o sobie. Widzisz, Szał kontroluje tych, w których uderza bez ostrzeżenia, lecz ty go kontrolujesz, gdy wzywasz go do siebie. Staje się narzędziem, czymś co możesz wykorzystać w potrzebie, nie czymś co wykorzystuje ciebie.
Bahzell zesztywniał z szoku, a Tomanak skinął głową, lecz gdy podjął myśl, w jego głosie była ostrzegawcza nuta.
– Nie zrozum mnie źle. Nawet gdy ty kontrolujesz Szał, pozostaje on śmiertelnie niebezpieczny. Podobnie jak czarodziejstwo, to zastosowanie określa, czy jest dobry, czy zły. Osoba, która świadomie przywołuje Szał, by pomóc sobie w zbrodni, nie staje się mniejszym zbrodniarzem – staje się wręcz większym zbrodniarzem niż ktoś, kogo Szał ogłupia wbrew jego woli – zaś stary Szał, ten którego chcieli czarodzieje, jest jeszcze daleki od wymarcia wśród waszego ludu. Umiera. Za jakiś czas będzie nie więcej niż wspomnieniem, lecz czas ów zostanie osiągnięty za wiele lat, i zawsze będą tacy jak Churnazh oraz Harnak, którzy radują się zniszczeniem i wykorzystują go, by je osiągać. Jednak dla reszty waszego ludu, gdy nauczycie się go kontrolować i wykorzystywać – jak ty wykorzystałeś go dzisiaj, Bahzellu – Szał stanie się darem.
Bahzell wciągnął głęboko powietrze. To, co powiedział Tomanak, wydawało się niemożliwe. Tak długo jak tylko hradani mogli spamiętać, Szał był ich najmroczniejszą hańbą, ich najbardziej gorzkim przekleństwem. Jak coś, co kosztowało ich tak wiele, co uczyniło ich potworami pogardzanymi przez inne rasy ludzi, mogło być darem?
Kiedy jednak o tym myślał, powrócił myślą do tej garstki razów, kiedy przywoływał Szał, i tknęło go pierwsze, lekkie przeczucie. Uświadomił sobie, że nigdy się tak naprawdę nad tym nie zastanawiał. Czuł zbyt wielką hańbę, zbyt go to przerażało... i nigdy nie przywoływał go inaczej niż w walce. Demon ten był zbyt potężny, by spuszczać go z łańcucha, chyba że kwestia przetrwania nie pozostawiała mu wyboru, i zawsze zatrzaskiwał okowy z powrotem wokół niego tak szybko, jak tylko mógł.
I ponieważ tak robił, nigdy nie zdawał sobie sprawy, że to nie zniszczenie, jakie niósł za sobą Szał, tak go pociągało. To było uniesienie, skupienie, poczucie, że w jego objęciach stawał się wszystkim, czym tylko mógł być. Nigdy po prostu nie rozważał wykorzystywania tej mocy oraz skupienia w czymś innym niż walka i wciągnął głęboko powietrze, całkowicie zszokowany, gdy uświadomił sobie, że to potrafi. Że nie musiał wykorzystywać go do zniszczenia.
Że jego lud trzymał w swych rękach moc, by wyzwolić się w końcu od swej pradawnej klątwy.
– Ja... – przerwał i wziął kolejny oddech. – Ja sądzę, że będę potrzebować więcej czasu, aby zrozumieć wszystko, co powiedziałeś – rzekł, a choć nie chciał, głos mu się łamał. – Jednak jeśli to prawda...
Zawiesił głos, a Tomanak znów przytaknął.
– To prawda, Bahzellu, a jednym z twoich zadań będzie przekazanie tego twemu ludowi. Tak, oraz przypomnienie mu, że miecz ma dwie krawędzie, że hradani muszą wykształcić nowe prawa władające wykorzystywaniem Szału oraz karać tych, którzy go nadużywają. Podobnie jak Ottovar niegdyś uczył czarodziejów, by powściągali swą moc, ty musisz uczyć swój lud, by powściągał swą, a nauka nie będzie łatwa.
– Nie będzie – powiedział łagodnie Bahzell. – Ale mogę się tym zająć.
– Wiem – rzekł spokojnie Tomanak. – Był to jeden z powodów, dla których cię wybrałem – oraz miałem nadzieję, iż ty wybierzesz mnie. Teraz zaś – głos boga stał się żwawszy – w związku z tym, iż wygląda, że rzeczywiście mnie wybrałeś, czy jesteś gotów wykonać wobec mnie Przysięgę Mieczy, Bahzellu Bahnaksonie?
Nagłe pytanie oderwało Koniokrada od rozpatrywania oszałamiającego objawienia, którego zaznał dzięki Tomanakowi, i otrząsnął się, wpatrując w boga. Zakątek jego umysłu wciąż lamentował w panice na myśl o „przeznaczeniu” i dawanych przez boga „zadaniach”, lecz głos ten był cichy, przytłoczony przez ten straszny moment jasności, kiedy to pierwszy raz ujrzał wyraźnie demona, dostrzegł wszystko, co sobą reprezentował, i uświadomił sobie, do walki z czym się urodził. Nawet zaś gdyby to wspomnienie nie zostało nieodwołalnie wyryte w jego sercu i myślach, nie miał wyboru. Oddał się już w służbę boga wojny, przyjął pomoc Tomanaka w walce, zaś, jak powiedział bogowi owej pierwszej nocy, kiedy Bahzell Bahnakson dawał swoje słowo, coś to oznaczało.
Tak więc spojrzał na jaśniejącą sylwetkę przed sobą i przytaknął.
– Owszem, jestem – powiedział spokojnie, a Tomanak uśmiechnął się, sięgnął za ramię i wyciągnął własny miecz.
Była to prosta, użyteczna broń, z rękojeścią pozbawioną złota czy klejnotów i ostrzem bez inkrustacji. Miecz był równie wysoki jak Bahzell i w przekonaniu wojownika przemieniał wszystkie inne miecze w niedoskonałe kopie – jakby zawierał w sobie każdy zasadniczy element samej idei miecza i nie zawierał żadnego niezasadniczego. Nie była to książęca zabawka, nie był to miecz paradny. Była to broń dzierżona przez wojownika oraz przywódcę wojowników.
Aura Tomanaka rozjaśniła się, dotykając pni oraz gałęzi drzew otaczających wzgórze, gdy bóg uniósł w dłoniach jasne jak zwierciadło ostrze. Następnie Tomanak wyciągnął rękojeść do Bahzella, a hradani oblizał wargi i naszykował się, by położyć dłonie na tej prostej, owiniętej drutem głowicy. Coś zatrzeszczało mu pod palcami niczym żyjące serce elektryczności, trzymane na uwięzi echo tej surowej mocy, jaką poczuł z własnej klingi, gdy szarżował na demona, a gdy Tomanak spojrzał na niego surowo, również nad nim zabłysnęła aureola boskiego światła.
– Czy ty, Bahzellu Bahnaksonie, przysięgasz mi lojalność?
– Tak – powiedział Bahzell, a Brandark przełknął głośno ślinę, bowiem głos jego przyjaciela był stanowczym, cichym echem donośnego grzmotu boga. Istniało pomiędzy nimi pokrewieństwo, niemal połączenie, a Brandark poczuł się zarówno zachwycony, jak i upokorzony oraz dziwnie odsunięty, gdy tak obserwował i słuchał.
– Czy będziesz szanował i przestrzegał mojego kodeksu? Czy będziesz prawdziwie służył mocom światła, podążając za rozkazami swego serca oraz umysłu i zawsze występował przeciwko mrokowi, nawet jeśli grozić ci będzie śmierć?
– Będę.
– Czy przysięgasz na mój oraz swój miecz okazywać współczucie tym, którzy są w potrzebie, sprawiedliwość tym, którymi możesz dowodzić, lojalność tym, którym postanowisz służyć, oraz karać tych, którzy świadomie służą mrokowi?
– Tak.
– Więc przyjmuję twą przysięgę, Bahzellu Bahnaksonie, i proszę, byś wziął swoje ostrze. Noś je dobrze w sprawie, do której zostałeś wezwany.
Wiatr zamarł. Wszystko zastygło w bezruchu i zapanowała cisza niczym pauza w rytmie serca wieczności, po czym Tomanak uśmiechnął się do swego wybrańca. Bóg wziął swój miecz z rąk Bahzella, a hradani zamrugał, jakby zbudził się ze snu. Stał przez chwilę, po czym odpowiedział uśmiechem bogowi, który stał się jego bóstwem, i pochylił się, by podnieść klingę, którą Brandark wyciągnął spod ciała demona. Hradani podniósł ją z łatwością, po czym przystanął ze skupioną miną i spojrzał na nią, ponieważ inaczej czuło się ją w rękach.
Podniósł ostrze, by mu się przyjrzeć i uszy mu się poruszyły z zaskoczenia. Była to ta sama broń co zawsze, choć ważyła mu mniej w dłoniach. Klinga wykuta z dobrej stali jaśniała nowym, bogatszym błyskiem w świetle boga wojny, zaś głęboko na niej, tuż pod jelcem, wyryte były skrzyżowane miecz oraz buzdygan Tomanaka. Nie czuł drżenia mocy, żadnego nagłego przypływu siły, choć broń została w jakiś sposób dotknięta tą samą podstawową doskonałością, która nasączała miecz boga. Bahzell podniósł swe zamyślone oczy ku Tomanakowi.
– Mój wybraniec nosi mój miecz, oprócz swego własnego, Bahzellu, więc dokonałem w nim pewnych zmian.
– Zmian? – w głosie Bahzella zabrzmiało echo instynktownej nieufności hradani do wszystkiego co magiczne, a Tomanak uśmiechnął się z lekką ironią.
– Nic przeciw czemu mógłbyś oponować – powiedział łagodnie bóg, a uszy Bahzella cofnęły się. Mężczyzna zmarszczył brwi, a bóg roześmiał się głośno. – Och, Bahzellu, Bahzellu! Czy nawet walka z demonem nie może cię zmienić?
– Jestem pewien, że nie. wiedziałbym o tym – Bahzell rzekł grzecznie, lecz w jego oczach błysnęło rozbawienie i zuchwale zastrzygł uszami. – Ale mówiłeś chyba o tym, jak dokonałeś pewnych zmian w moje klindze?
– W istocie. Po pierwsze nosi teraz mój znak, więc inni rozpoznają ją jako ostrze mojego wybrańca i będą wiedzieć, że jesteś tym, kim twierdzisz, że jesteś.
Bahzell naprężył kręgosłup i przekrzywił głowę. – Nie sądzę, abym był zadowolony, że potrzebuję dowodu na me własne słowa!
– Bahzellu – odparł Tomanak – jesteś hradani. Pierwszym od ponad dwunastu stuleci hradani, który stał się moim wybrańcem. Może ci się to wydawać nieuczciwe, lecz czy nie sądzisz, że pewna ilość sceptycyzmu jest nieunikniona?
Głęboko w gardle Bahzella rozległ się dźwięk, a Tomanak westchnął.
– Czy poczujesz się choć trochę lepiej, wiedząc, że miecze wszystkich moich wybrańców noszą mój znak? Czy też chcesz stać tutaj i kłócić się o to przez całą noc?
Bahzell zaczerwienił się i zastrzygł uszami, a Tomanak wyszczerzył zęby.
– Dziękuję ci. A teraz co do innych zmian. Na przykład ostrze jest teraz niełamliwe. Poza tym tego miecza nigdy nie upuścisz ani nie zgubisz w walce, a poza tobą nikt inny nie może go dzierżyć. Tak naprawdę nikt inny nie może go nawet chwycić, chyba że postanowisz mu go podać. Ufam, że nie masz zastrzeżeń?
Bóg zadał to pytanie z pewną kpiną w głosie, a Bahzell, potrząsając głową, zdobył się na uśmiech.
– Dobrze, ale jest jeszcze jedna drobnostka, której miecze innych wybrańców nie potrafią.
– Drobnostka? – Bahzell znów nadstawił uszu, a Tomanak wyszczerzył zęby.
– Tak. Zobaczysz to, gdy dojdzie do tego, że je wezwiesz.
– Ale co? – Bahzell wpatrywał się w niego jak ktoś oczekujący na puentę dowcipu, a uśmiech Tomanaka poszerzył się.
– Gdy dojdzie do tego, że je wezwiesz – powtórzył. – To jest symbol tego, czym się stałeś, Bahzellu, a choć cenię sobie niezależność moich wybrańców, może ona czynić ich trochę... kapryśnymi, nieprawdaż? Jako hradani możesz potrzebować trochę częściej niż większość, dowodzić swego statusu przed pobratymcami, dałem ci więc możliwość przywoływania do ciebie swego ostrza.
Bahzell znów zamrugał, a wyszczerzone zęby Tomanaka stały się uśmiechem, który wyglądał dziwnie grzecznie, choć wcale nie na miejscu na tej stanowczej twarzy wojownika.
– Z tymi zaś słowy życzę ci dobrej nocy, Bahzellu – powiedział bóg i zniknął niczym zdmuchnięty przez wiatr płomień świecy.
 
Rozdział trzydziesty trzeci
Koronny książę Harnak stał przy relingu, jeszcze mocniej owijając się płaszczem, gdy nad szarą jak stal Włócznią zadął wicher. Powietrze było mroźne, choć dalece cieplejsze niż w domu, w Navahk, a pokład wciąż wydawał się obcy i groźny pod nogami, choć był nieskończenie lepszy niż lodowa podróż przez Wrzosowisko Ghouli oraz Trollowy Ogród.
Wzdrygnął się, lecz nie z zimna, lecz ze wspomnień tej koszmarnej jazdy. Jego ojciec jedynie symbolicznie zaprotestował przeciwko wybranej przez niego trasie. Harnak wręcz podejrzewał, że Churnazh nie przelewałby łez, gdyby jego pierworodny syn nie wrócił – tak długo jak nikt by jego za to nie winił. Świta Harnaka była zupełnie inną kwestią. Ludzie znali niebezpieczeństwa drogi równie dobrze jak on, zaś im nikt nie dał gwarancji ochrony Sharny.
Sam Harnak był dość niepewny co do owej obietnicy i rozumiał, dlaczego mężczyźni, którym nie mógł nawet o niej powiedzieć, byli tak przerażeni, lecz zrozumienie nie uczyniło go cierpliwym. Wyzwolił na nich swój własny strach, biczując ich swą pogardą, przypominając im o ich przysięgach, doprowadzając ich do takiego stanu, iż bardziej bali się jego niż niebezpieczeństw podróży, i zadziałało. Byli opryskliwi i wystraszeni, gdy ich konie przedzierały się przez śnieg, lecz nikt nie śmiał protestować, a jego status zwiększył się, gdy nie było żadnych ataków. Była noc czy dwie na Wrzosowisku Ghouli, gdy kulili się w swych kocach niczym przerażone dzieci, nie chcąc spoglądać na istoty poruszające się w księżycowym świetle za ich obozowiskiem, lecz obietnica Skorpiona została dotrzymana i podróż do Krelik odbyła się bez incydentów.
Harnak miał sprzeczne odczucia. Ulga jaką odczuł, gdy dotarł do Krelik i znalazł obiecany statek była ogromna, lecz podróż dała mu zbyt wiele czasu do zastanawiania się nad misją.
Ceremonia, która związała demona zadaniem, była wszystkim, o czym marzył. Ofiara była nawet silniejsza, niż Tharnatus miał nadzieję. Jej wrzaski na długo przed końcem stały się bulgotliwymi, zwierzęcymi odgłosami cierpienia, jednak przetrwała to wszystko aż do momentu, gdy demon pojawił się, aby wydrzeć jej wciąż bijące serce. Poczucie mocy, echo jego własnego głosu, które zalewało go przez dalszą część kongregacji, wzmocnione przez zachwyt oraz przerażenie odczuwane w obliczu czystej potegi, jaką przyzwali, napełniły go ogromną pewnością, że ich zadanie musi się powieść.
Była też inna chwila, niemal jeszcze słodsza, kiedy Tharnatus podał mu konsekrowane ostrze nasączone duszą ofiary. Harnak nie wiedział, w jaki dokładnie sposób Tharnatus przygotował miecz do tego zadania, lecz książę spodziewał się, że poczuje rozczarowanie. Z pewnością nic nie mogło dorównać potędze, jaką odczuwał, wiedząc, że ten potworny demon jest na ich rozkazy!
Mylił się. Demon pożarł energię życiową ofiary w ramach zapłaty za swą służbę, lecz Harnak wiedział już, że istniało coś więcej niż owa energia, bowiem Tharnatus uwięził duszę ofiary. Schwycił ją, zanim zdołała uciec, i zamknął ją w chłodnej, ostrej stali, nasączonej jej własną krwią. Harnak czuł, jak jej dusza krzyczy z przerażenia i bólu gorszego nawet niż tortury ciała, gdy coś innego – macka samej esencji Sharny – wyciągnęło się niczym pełen triumfu ruchomy piasek, by wessać ją w swoje objęcia. Wyczuł tę straszną chwilę, gdy dusza pękła i roztrzaskała się, rozpadła na odłamki czystego cierpienia w tym krótkim, nie kończącym się momencie, gdy stała się czymś innym.
Kluczem. Drzwiami do innego miejsca oraz ścieżką do studni mocy. Mocy, jak uświadomił sobie z drżeniem, samego Sharny. Własna obecność Skorpiona wypełniła ostrze i Harnak poczuł, jak podryguje mu przy boku, żywe i brzęczące pragnieniem, gdy Tharnatus uroczyście zapiął mu je na biodrze. Harnak dotknął rękojeści i wyczuł tęsknotę broni za jej celem. Ostrze było niecierpliwe, chętne wypić krew oraz duszę Bahzella. Ostrze szeptało obietnice niezwyciężoności, a cień jego potęgi opadł na Harnaka niczym mroczna, nieprzenikniona zbroja.
Była jednak zimniejsza, bardziej przerażająca strona tego wszystkiego, bowiem Kościół zgromadził cała tę potęgę, by zapewnić zniszczenie Bahzella, zaś Harnak, pomimo wszystkich swych wad, nie był na tyle głupi, żeby nie wiedzieć, że nie stałoby się tak, gdyby nie było potrzeby. Widział demona, czuł wokół niego aurę zniszczenia. Żaden śmiertelny wojownik nie mógłby stawić mu czoła, lecz Kościół wykuł również ostrze, które teraz nosił. Na wszelki wypadek, powiedział Tharnatus, lecz sama obecność miecza mówiła, że Kościół był niepewny, czy demon zdoła pokonać Bahzella. Zaś jeśli owa niepewność była usprawiedliwiona, jeśli Bahzell w istocie mógł przetrzymać ów pomiot Sharny, czy moc klingi Harnaka będzie wystarczająca?
Książę stał na pokładzie i nasłuchiwał, jak wiatr skamle w olinowaniu, słyszał plusk wody wzdłuż pokładu. Były to samotne odgłosy, zimne, zwiększające chłód w jego sercu, lecz nie miał wyboru. Zgłosił się do tego zadania, świadomie czy nie, kiedy pierwszy raz wkroczył do świątyni Sharny i przyjął protekcję oraz moc Skorpiona. Jeśli Harnak go zawiedzie, będzie zazdrościł dziewczynie, która zginęła na ołtarzu, i książę wiedział o tym.
Znów się wzdrygnął, po czym otrząsnął. Nie było czasu na zadumę. Znajdowali się cztery dni od Południowej Twierdzy. Zbyt szybko nadejdzie czas, by wyładować konie i znów ruszyć śladem Bahzella... jeśli demon już go nie zabił.
Harnak z Navahk zamknął oczy, pragnąc pomodlić się za sukces demona. Tylko jeden bóg go jednak teraz słyszał, a on zrobił już, co mógł, by ów sukces się ziścił. Wziął więc głęboki, mroźny oddech, wyprostował ramiona i znów zszedł pod pokład.
* * *
Południowa Twierdza była ufortyfikowanym miastem zbudowanym u styku rzek Włóczni i Ciemnej Wody. Jej mury górowały nad wodą, szare i zimne na tle stalowego zimowego nieba, gdy żaglowiec Harnaka wpłynął na zatłoczoną przystań, gdzie wysokie statki o ożaglowaniu prostym stały przy bojach lub szorowały o doki. Na owych statkach powiewały bandery domów handlowych Purpurowych Lordów, bowiem Południowa Twierdza mogła być wprawdzie głównym portem Cesarstwa Włóczni, lecz Purpurowi Lordowie odmawiali podróży w górę rzeki morskim żaglowcom z jakiejkolwiek innej krainy. Wykorzystywali swoje położenie, by zmonopolizować włóczniowy handel i ani trochę nie dbali o zaogniające się urazy.
Rzeczny szkuner Harnaka płynął pośród nich, on zaś stał na przednim pokładzie, wgapiając się w rozmiary miasta i oceniając jego możliwości obronne. Navahk przy Południowej Twierdzy wyglądał jak nędzna dziura, którą naprawdę było, a sam Harnak poczuł nagły chłód na myśl, jak takie miasto może zareagować na przyjazd czterech dziesiątek hradani z północy.
Nie musiał się jednak tym martwić, bowiem małomówny szyper Harnaka znał swoją pracę. Harnak nigdy się nie dowiedział, kim ów człowiek naprawdę był – co najmniej szmuglerem, choć z brutalności jego załogi można było wnioskować, iż, gdy pojawiała się sposobność, parał się również innym procederem – lecz z pewnością Kościół przygotował go dobrze do misji. Szyper przeprowadził swój statek przez główny basen bez zatrzymywania się, po czym wślizgnął się zwinnie w koryto Ciemnej Wody i ruszył wzdłuż zaniedbanego nabrzeża na południowym brzegu rzeki. Rozciągające się za nim magazyny były w równie opłakanym stanie jak same doki, a znajdowały się dwa kilometry za murami Południowej Twierdzy. Było wyraźnie widoczne, jakiemu rodzajowi handlu służyły – potwierdzili to opryskliwi, dobrze uzbrojeni „strażnicy”, którzy spoglądali podejrzliwie na szkuner.
Szyper szkunera nie tracił czasu. Ledwo co żagle zostały zwinięte, a cumy przymocowane, gdy zaczął już wypychać swych pasażerów na brzeg. Zdecydowanie chciał wypełnić swą misję i zniknąć, lecz Harnak miał mało czasu, by nad tym myśleć, bowiem ktoś oczekiwał na niego przy dokach.
Książę gestem wezwał do siebie dowódcę swych strażników i wskazał podbródkiem grupę mężczyzn oraz koni, która miotała się niezdarnie po nabrzeżu.
– Zorganizuj tych głupców, Gharnash. Nie chcę, by zwracano na nas uwagę.
– Tak, wasza wysokość – Gharnash znów wyglądał, jakby chciał zapytać, co naprawdę się dzieje. Strażnik był twardy i brutalny, pozbawiony klanu, wypędzony przez własne plemię i wzięty na służbę do Harnaka dokładnie dlatego, że nie mógł nigdzie indziej się zwrócić, lecz nie był głupcem. Służył Harnakowi od ponad sześciu lat i zbyt dobrze znał księcia, by przyjąć za prawdziwe powierzchowne wyjaśnienia Harnaka co do celu tej podróży. Że Harnak nienawidził Bahzella i pragnął jego śmierci – owszem, w to Gharnash jak najbardziej wierzył, wiedział jednak również, że książę bał się Koniokrada. A to sprawiało, że jego naleganie, by osobiście wyśledzić Bahzella, brzmiało niewiarygodnie, poza tym było coś... dziwnego w nowym mieczu Harnaka.
Lecz Gharnash nic nie powiedział. Jego książę miał sekrety, których on nie znał – i nie chciał znać – zaś zarówno instynkt, jak i rozsądek podpowiadały mu, że to był jeden z nich.
Harnak popatrzył Gharnashowi w oczy, odczytując myśli mężczyzny wyraźniej, niż ów sądził, po czym parsknął i odwrócił się. Ruszył wzdłuż doku z arogancką pewnością siebie, od której odczuwania był naprawdę dość daleko, a niski, odziany na czerwono człowiek ukłonił się przed nim.
– Witaj, wasza wysokość. Nasz pan cieszy się z twojej wizyty.
Harnak odwzajemnił powitanie płytszym ukłonem ... i stracił otuchę. Jeśli wszystko poszło dobrze, demon powinien już do tego czasu zabić Bahzella, lecz na twarzy witającego nie było radości. Mężczyzna wyprostował się i rozpiął płaszcz, odsłaniając wysadzany klejnotami amulet, a Harnak wciągnął gwałtownie powietrze. Witający go był arcykapłanem, stojącym nawet wyżej w hierarchii niż Tharnatus, zaś książę stał się nagle dotkliwie świadom braku szacunku, jakim oznaczał się jego ukłon.
Arcykapłan napotkał jego wzrok, a lekki uśmiech wykrzywił mu wargi, gdy ujrzał w oczach Harnaka wyraz paniki. Wstrzymał się jednak przed komentarzem i wskazał na pobliski magazyn.
– Chodź, wasza wysokość. Przedyskutujmy nasze sprawy na osobności.
– Ach, oczywiście – zgodził się Harnak i wszedł za kapłanem przez drzwi, które jeden z jego świty trzymał otwarte. Służący zamknął za nimi wrota i stał, pilnując ich prywatności, zaś Harnak oblizał wargi.
– Proszę mi wybaczyć możliwy brak szacunku – zaczął niepewnie – lecz...
– Nie kłopocz się, wasza wysokość – powiedział spokojnie arcykapłan. – Obaj służymy Skorpionowi. Niech jego służba uczyni nas braćmi.
Harnak skinął sztywno głową w podziękowaniu, a kapłan znów się uśmiechnął. W owym śmiechu nie było wesołości, a książę poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła.
– Znam oczywiście twoją misję – powiedział mu arcykapłan – i mam dla ciebie informację.
– Informację? – głos Harnaka był ostrzejszy, niż książę zamierzał. Istniała tylko jedna informacja, którą chciał usłyszeć, a ton głosu kapłana mówił mu, że tak się nie stanie.
– Tak. Żałuję, że musze cię poinformować... – uśmiech mężczyzny przeszedł w posępny grymas – ... iż większy sługa zawiódł w swym zadaniu.
– Zawiódł?! – Harnak wybałuszył oczy z niedowierzaniem – oraz strachem. – Jak? Widziałem sługę – nic nie mogłoby mu się oprzeć!
– Niestety dowody sugerują, iż jesteś w błędzie. – Oczy kapłana zaświeciły w półmroku magazynu. – Nie wiem dokładnie, jak to się stało, lecz sługa został zniszczony, a Bahzell... nie. – Wzruszył ramionami i zerknął wymownie na ostrze u boku Harnaka. – Z pewnością powiedziano ci, że może zawieść, wasza wysokość. Gdyby nie, dlaczego byś tu był?
– Cóż, oczywiście, wiedziałem, że to jest możliwe – wymruczał Harnak – lecz nie sądziłem... Tak jest, trudno mi uwierzyć, iż żądło Skorpiona mogło minąć cel.
– Ależ nie minęło, wasza wysokość. Jeszcze nie, ponieważ to ty jesteś jego prawdziwym żądłem, nieprawdaż?
Harnak skinął krótko głową, niezdolny nic powiedzieć, a arcykapłan znów przywdział swój uśmiech.
– Bądź dobrego serca, wasza wysokość. Skorpion zaprowadzi cię do tego, którego szukasz, a ostrze, które nosisz, nie zawiedzie. On będzie walczył u twego boku, a żaden śmiertelny nie może mu się oprzeć, gdy on sam wkracza do walki. Choć obawiam się, iż musisz wkrótce wyruszyć w drogę, jeśli chcesz doścignąć Koniokrada.
– Wiesz, gdzie on jest?
– Nie, lecz wiem, dokąd się kieruje, co jest niemal równie dobre.
– Więc? – naciskał Harnak.
– Przez jakiś czas, wasza wysokość, był w towarzystwie pewnych przeciwników Carnadosy. Nie powiedzieli nam, kim są owi przeciwnicy, lecz mamy własne źródła, w tym pewnych psich braci, którzy ich spotkali, zresztą i tak nie muszą już cię kłopotać, bowiem Bahzella już z nimi nie ma. Carnadosczycy wrócili do swoich spraw, pozostawiając nam nasze, lecz możemy być pewni, iż Bahzell wkrótce będzie chciał dotrzeć do Alfromy.
– Alfromy? Gdzie to jest i dlaczego Bahzell miałby tam iść?
– Leży w księstwie Jashân, wasza wysokość, a to, dlaczego chce tam iść, również nie musi cię kłopotać. Jeśli tam jednak dotrze, twoje szanse, by go zabić, znikną... a Skorpion będzie, ach, niezadowolony.
Harnak przełknął ślinę i przytaknął.
– Wspaniale – powiedział dobrodusznie arcykapłan. – Bahzell znajdował się tuż za północną krawędzią Lasu Okrętowego, gdy sługa przechwycił go i został zniszczony. To było dwa dni temu. Biorąc pod uwagę jego pragnienie dotarcia do Alfromy, wydaje się pewne, że będzie podążać dalej na południe przez las. Jeśli dotrze do Ciemnej Wody, będzie mógł podróżować łodzią do swego celu, lecz przejście Lasu Okrętowego powinno go spowolnić i dać ci czas na doścignięcie go.
– Ale jak go znajdę? – Harnak starał się ukryć swą sekretną nadzieję, że nie ma sposobu, by to zrobić, lecz kapłan jedynie wskazał na jego miecz.
– Skorpion cię poprowadzi. Obawiam się, że psi bracia odnieśli tak wielkie straty podczas prób pochwycenia go, iż odwołali polowanie na niego, lecz dwóch z nich doprowadzi cię aż do Sindark nad Ciemną Wodą. Jeśli Bahzell wystarczająco dobrze zna okolicę oraz swoje położenie, bez wątpienia sam skieruje się do Sindark, jako do najbardziej prawdopodobnego miejsca, aby znaleźć przeprawę w górę rzeki. Jednak podczas gdy on będzie przedzierał się przez las, ty możesz podróżować gościńcami. Możesz go doścignąć. Jeśli nie, powinieneś znaleźć się na zachód od niego, pomiędzy nim a celem jego podróży, i możesz wziąć statek i popłynąć w dół rzeki na jego spotkanie. Mniejszym sługom wciąż jest trudno zlokalizować go w dziczy, lecz miecz, który nosisz, nie jest mniejszym sługą. Kiedy znajdziesz się na dziesięć staj od Bahzella, miecz zaprowadzi cię bezpośrednio do niego.
Arcykapłan wzruszył ramionami, a chłód dotknął serca Harnaka, gdy człowiek znów się uśmiechnął.
– Wtedy, wasza wysokość – powiedział spokojnie – pozostanie ci tylko wypełnić zadanie.
 
Rozdział trzydziesty czwarty
– Cóż, to mi się podoba – westchnął Bahzell. Objął wzrokiem szybko płynącą rzekę i przyklęknął na piętach, wciąż trzymając wodze konia jucznego. Zwierzę rozglądało się za czymś, co mogłoby poskubać, lecz znalazło jedynie martwe liście oraz zbrązowiały mech i odetchnęło ciężko z rezygnacją.
– Jako nawigator dowodzisz, że jesteś dobrym wybrańcem Tomanaka.
Brandark stał obok swego przyjaciela, pocierając czoło swego konia, a jeden z mułów szturchnął go z nadzieją. W przeciwieństwie do koni, które uciekły, obydwa muły – na tyle bystre, by pamiętać, że hradani są źródłem ziarna – wróciły o poranku po śmierci demona. Muł znów szturchnął Zakrwawionego Miecza, mocniej, po czym potrząsnął głową i musnął wargami worek z ziarnem zawieszony na siodle swego towarzysza.
– To podobne do ciebie – odparł Bahzell. – Jeśli sądzisz, że poradzisz sobie lepiej, prowadź, malutki.
– Ja? Jestem chłopakiem z miasta, nie pamiętasz? To ty jesteś Koniokradem.
– Ano, a żaden pozostający przy zdrowych zmysłach Koniokrad nie łaziłby zimą po tym zapomnianych przez bogów lesie – odwarknął Bahzell.
– Co wyjaśnia twoją obecność, lecz co ja tutaj robię?
Bahzell parsknął i zadumał się nad rozciągającą się przed nim wodą. Była zbyt szeroka, aby być czymś innym niż Ciemną Wodą, lecz już dwa dni temu spodziewał się dotrzeć do wody. Oznaczało to, iż był zdecydowanie poza kursem, który starał się utrzymywać, lecz czy zboczył na wschód, czy na zachód?
Osunął się, by usiąść na korzeniu drzewa i wyciągnął przed siebie nogi. Jego buty były mocno znoszone, co było powodem do zmartwienia, bowiem trudno było trafić na jego rozmiar. Przez ich coraz cieńsze podeszwy czuł twarde nierówności kamieni oraz upadłych gałęzi, choć prawdę mówiąc, był bardziej świadom zmęczenia swych nóg. Choć był wykutym z żelaza Koniokradem, podróż ta dawała mu się we znaki i był zadowolony, iż przesunęli się wystarczająco na południe, by natrafić na cieplejszą pogodę.
Tak rozmyślając, cisnął kamień do rzeki i obserwował plusk, po czym spojrzał na niebo, starając się określić czas. Około drugiej po południu, zdecydował w końcu. To dawało im jeszcze trzy lub cztery godziny światła, a on nie miał zamiaru siedzieć tu na tyłku, zastanawiając się, gdzie jest, podczas gdy czas mijał.
– Cóż – powiedział w końcu. – Sądzę, że zboczyliśmy trochę za daleko na wschód lub zachód, a gdziekolwiek byśmy nie byli, nie mamy większego wyboru, niż podążać wzdłuż rzeki, dopóki nie znajdziemy przez nią przeprawy. Tak więc, w związku z tym, że z takim sarkazmem odnosiłeś się do mego przewodnictwa, dlaczego nie zasugerujesz, w którą stronę powinniśmy pójść?
– Racja, zwal to wszystko na mnie. – Tym razem to Brandark zerknął na niebo, po czym wzruszył ramionami. – Biorąc pod uwagę kierunek biegu nurtu Ciemnej Wody oraz to ile czasu potrzebowaliśmy, by tu dotrzeć, powiedziałbym, że zboczyliśmy na wschód. W takim razie postuluję, abyśmy ruszyli w górę biegu.
– Ach, cóż za spryt! – zdumiał się Bahzell. – Czy naprawdę sam to wszystko wymyśliłeś?
Brandark zrobił brzydki gest, a Koniokrad roześmiał się.
– Cóż, nie byłbym zaskoczony, gdybyś miał rację, zresztą każda strona jest lepsza niż żadna, więc lepiej pójdźmy.
Podniósł się, zawiesił miecz na plecach i ruszył na północny zachód, wzdłuż brzegu rzeki.
* * *
Słońce znajdowało się już nisko, gdy dotarli do miejsca, w którym brzegi zostały wykarczowane na długości ponad półtora kilometra. Po południowej stronie przycupnęła mała, otoczona palisadą wioska, zaś na prowizorycznym nabrzeżu spoczywał zbity z szerokich belek prom. Przez nurt przerzucone były grube liny, biegnące po prymitywnych, lecz skutecznych bloczkach, a Brandark jęknął z rezygnacją, gdy on i Bahzell skierowali się do nich.
Koniokrad zignorował go i chwycił za linę, po czym stęknął, gdy przyłożył do niej cały swój ciężar. Prom tej wielkości nigdy w zamierzeniu nie miał być poruszany przez jednego mężczyznę, lecz potężne pociągnięcia Bahzella przesunęły go w nurt. Łódź osunęła się niezdarnie na wodę, a Brandark przyłączył się do wysiłków Bahzella. Prom poruszał się trochę szybciej, lecz rzeka była szeroka i minęło z piętnaście minut, zanim znalazł się po ich stronie.
Bahzell sapnął z ulgą, gdy prostokątny dziób wbił się w błoto u jego stóp, lecz zmarszczył ze zdumieniem brwi, gdy otarł z nich pot. Koniokrad zobaczył przynajmniej tuzin ludzi stojących przy bramie wioski oraz pół tuzina jeźdźców obróconych swymi wierzchowcami w ich stronę, a wyglądało na to, że żaden z nich nie zrobił żadnego gestu, gdy odpływał od nich prom. Podpowiadało to Bahzellowi, że coś było nie tak. Wieś była na tyle mała, by zagwarantować łatwe łupy bandzie bandytów (zakładając, ze jakaś pojawiłaby się w tych stronach), a ktoś z mieszkańców powinien mieć oko na łódź.
Odrzucił tę myśl i pomógł Brandarkowi wprowadzić zwierzęta na prom. Zakrwawiony Miecz stanął na dziobie, a Bahzell zajął rufę. Lina sięgała większości ludzi do piersi, choć Bahzellowi znacznie niżej. Hradani znów ją chwycili, by przedostać się na drugą stronę.
– Zastanawiam się, z czego tutaj żyją – powiedział Brandark, gdy dotarli do połowy nurtu. – Nie widzę żadnych oznak gospodarki.
– Drwale, jak sądzę – odparł Bahzell. – Och, stój spokojnie, ty szkapo! – Przerwał, by kopnąć jednego z mułów w zad, gdy ten podszedł niepewnie do burty. Muł spłaszczył uszy, spojrzał na niego i przestał się ruszać, na co Bahzell stęknął z satysfakcją.
– Sądzisz, że spławiają drewno z nurtem do Południowej Twierdzy?
– Cóż, nazywają to Lasem Okrętowym. – Bahzell zastrzygł uszami na wykarczowaną połać wzdłuż rzeki. – Nie użyliby całego tego drewna, by zbudować swą żałosną wioskę, lecz nie sądzę, by spławiali drzewo tylko do Południowej Twierdzy. Na południu jest zatoka Bortalik, a bez wątpienia Purpurowi Lordowie potrzebują sporo drewna do swych okrętów.
– Pewnie masz rację – stęknął Brandark, naciskając na linę.
– No – zgodził się Bahzell. Zbliżyli się do południowego brzegu, a Koniokrad zmarszczył brwi, gdy jego wzrok spoczął na ludziach zgromadzonych wokół bramy. Brandark podniósł wzrok, gdy usłyszał roztargnienie w jego głosie, po czym podążył za jego wzrokiem ku wiosce i nadstawił uszu.
– Sądzisz, że czekają nas kłopoty? – spytał niedbale.
– Jeśli o to chodzi, to nie mogę tego wiedzieć, lecz ci ludzie wydają się wielce zainteresowani czymś innym niż my, mój chłopcze.
– Cóż, już wkrótce się dowiemy – odparł filozoficznie Brandark, a Bahzell przytaknął, gdy prom zarył w brzeg. Nikt nie podszedł, by pomóc im się wyładować, a ciekawość Bahzella zapłonęła żywiej, gdy hradani wypędzili zwierzęta na nabrzeże. Ignorowanie przybycia promu było jedną rzeczą, ignorowanie jego powrotu z dwoma wielkimi, dobrze uzbrojonymi wojownikami to zupełnie coś innego. Koniokrad zerknął niepewnie na Brandarka.
– Sądzisz, że powinniśmy podejść, by dowiedzieć się, co ich tak zafrapowało?
– Nie za bardzo – rzekł Brandark. – Cokolwiek to jest, to ich sprawa, a my jesteśmy dwoma hradani, daleko, daleko od domu.
– A to ty jesteś tym chłopakiem, który mówił, że pragnie przygody!
– Mówiłem z entuzjazmem wynikającym z ignorancji – a ty nie powinieneś ucierać mi nosa w ten sposób.
– Ach, ale to jest przecież taki długi, śliczny nos – zachichotał Bahzell. – Mimo wszystko możesz mieć rację. Nie mamy powodu, by mieszać się w sprawy innych, a...
Przerwał, nadstawiając uszu, gdy nagle z wioski dobiegło głośne zawodzenie. Zmrużył oczy i spojrzał bacznie na jeźdźców przy bramie. Jeden z nich, ubrany w znacznie bogatszy sposób niż pozostali, siedział w swym siodle z otaczającą go aurą ogromnej arogancji, trzymając szpicrutę, drugą zaś dłonią dzierżył wodze, zaś dwóch wieśniaków padło przed nim na kolana. Byli zbyt daleko, by Bahzell mógł wyróżnić słowa, lecz dostrzegł ich błagalną postawę. Uszy Koniokrada położyły się płasko na czaszce, gdy bogato odziany konny wychylił się z siodła i zamachnął się szpicrutą. Na policzku jednego z klęczących mężczyzn pojawiła się nagle szrama i chłop przewrócił się. Bahzell parsknął.
– Cóż, to, jak sądzę, zmienia trochę postać rzeczy – wycedził, gdy podniósł się głośniejszy płacz. Z wioski wypadła kobieta i pochyliła się nad leżącym. Wykrzyknęła coś na mężczyznę ze szpicrutą, ta zaś znów błysnęła. Kobieta podniosła rękę, by zablokować uderzenie, a Bahzell znów parsknął i ruszył przed siebie.
– Bahzellu? – zatrzymał go głos Brandarka, odwrócił się więc, by zmierzyć swego przyjaciela wzrokiem.
– Co? – rzekł beznamiętnie.
– Chciałem tylko wspomnieć, że jesteśmy tu obcy. Pewna ostrożność byłaby wskazana.
– Ostrożność? A co z tym skurwysynem z biczem?
– O rany, a na twoich palcach nie ma krwi! – mruknął Brandark. Na wargach Koniokrada zatańczył uśmieszek, lecz w jego minie nie było rezygnacji, a Zakrwawiony Miecz westchnął. – Dobrze! Dobrze! Przypuszczam, że to ta nowa szlachetność wybrańca uderza ci do głowy. Jednak jeśli nie robi ci to różnicy, możemy chociaż spróbować z nimi porozmawiać?
– A myślisz, że co chcę zrobić? Po prostu podejść i strącić ze dwie lub trzy głowy z ramion?
– Cóż, czasami potrafisz być dość bezpośredni – wypomniał Brandark, lecz uśmiechał się, mówiąc to, po czym wskoczył na swego konia. – Dobrze – powtórzył. – Jeśli zamierzasz maczać w tym palce, bierzmy się za to.
Dotknął swego konia piętą i ten ruszył kłusem u boku Bahzella. W grupie przy bramie pojawiły się jeszcze dwie kobiety, a choć wciąż nie mógł wyróżnić ich słów, usłyszał błagalny ton. Bogato odziany mężczyzna potrząsnął głową i skinął jednemu ze swych ludzi, zaś zachodzące słońce zalśniło na wyciągniętym mieczu, gdy ten podjechał na swym koniu.
Wieśniacy odsunęli się z przerażeniem, a Bahzell zacisnął wargi. Przyspieszył trochę kroku, a najdalej wysunięty do tyłu jeździec spojrzał nagle przez ramię. Zesztywniał i wychylił się do przodu, wskazując Bahzella jednemu ze swych towarzyszy i gestykulując, zaś bogato odziany mężczyzna obrócił głowę. Człowiek z mieczem zatrzymał się i również odwrócił głowę, po czym wszyscy jeźdźcy zmienili pozycję, kierując swe wierzchowce w stronę nowo przybyłych i kładąc dłonie w pobliżu rękojeści mieczy.
Bahzell pokonał kilka ostatnich metrów błotnistej ziemi i przystanął, składając ręce i trzymając dłonie z dala od własnej broni. Wieśniacy spoglądali na niego przerażonymi oczyma, osadzonymi w zrozpaczonych twarzach, lecz on skupił swą uwagę na bogato odzianym mężczyźnie – półelfie, sądząc po rysach oraz karnacji – oraz uzbrojonych i opancerzonych jeźdźcach u jego boku.
– A ty czego chcesz? – spytał półelf we włóczniowym i nawet jego okropny akcent nie mógł ukryć ogromnej pogardy, którą osobnik odczuwał na widok hradani.
– Jeśli o to chodzi, jedynie przejeżdżamy – odparł Bahzell głosem znacznie spokojniejszym, niż dopuszczał za możliwe.
– Więc jedźcie dalej – parsknął Purpurowy Lord. – Nie ma tu miejsca dla takich jak wy.
– Takich jak my? – Bahzell nadstawił uszu i przekrzywił głowę, by lepiej się przyjrzeć półelfowi. – A mógłbyś mi powiedzieć, kim jesteś, że mówisz coś takiego?
– Jestem właścicielem tej wioski – zripostował Purpurowy Lord – a wy stąd odjedziecie. Podobnie jak te szumowiny. – Wskazał pogardliwie szpicrutą na wieśniaków i splunął na ziemię.
– To dziwne – odparł Bahzell – ponieważ sądzę, że wyglądają jak ludzie, którzy tę wioskę zbudowali.
– A tobie co do tego? – spytał półelf z arogancją, z której Purpurowi Lordowie byli znani. – Jestem właścicielem ziemi, na której leży wioska, oraz drzew, które wycinają.
– I zrobili to wszystko całkowicie bez twojej wiedzy, nieprawdaż? – zdumiał się Bahzell.
– Oczywiście, że nie, ty głupcze!
– Przyjacielu – powiedział łagodnie Bahzell. – Nie używałbym tak swobodnie takich słów jak „głupiec”, gdybym był tobą.
Purpurowy Lord zaczął coś mówić, ale przerwał i zmierzył ogromnego hradani badawczym wzrokiem. Zmarszczył brwi, po czym wzruszył ramionami.
– Naprawdę mnie nie obchodzi, co ty byś zrobił. To nie twoja sprawa. Ci leniwi bękarci są mi winni należność za następny kwartał, lecz nie mogą zapłacić!
Bahzell zerknął na wieśniaków, jego oczy pobłąkały się po znoszonych ubraniach i spracowanych dłoniach, po czym wróciły z powrotem na miękkie ręce i wypolerowane paznokcie Purpurowego Lorda. Półelf zaczerwienił się gniewnie pod owym spojrzeniem, lecz Bahzell jedynie przeniósł z powrotem wzrok na wieśniaków.
– Czy taka jest prawda? – spytał i odpowiedziały mu bojaźliwe spojrzenia. Oczy przesunęły się niepewnie na Purpurowego Lorda oraz jego uzbrojonych ludzi, a Bahzell westchnął. – Nie obawiajcie się – powiedział łagodnie. – Jestem wybrańcem Tomanaka – poczuł się śmiesznie, gdy po raz pierwszy wypowiedział to na głos – więc po prostu powiedzcie mi prawdę.
Mężczyzna na którego twarzy widniała krwawiąca szrama po szpicrucie, spojrzał na niego z oczyma rozszerzonymi z powodu nagłego oświadczenia, a Purpurowy Lord roześmiał się pogardliwie.
– Ty? Wybrańcem Tomanaka?! Jesteś kiepskim kłamcą, hradani!
– Nie zmuszaj mnie, bym dowiódł, że się mylisz – poradził mu Bahzell – ponieważ nie spodoba ci się sposób, w jaki to zrobię.
Jego głęboki głos był spokojny, lecz Purpurowy Lord zbladł i cofnął swego konia o krok. Bahzell popatrzył przez chwilę w jego oczy, po czym spojrzał z powrotem na wieśniaka, a mężczyzna przełknął głośno ślinę.
– Czy... naprawdę jesteś tym, kim twierdzisz, panie? – spytał bojaźliwie.
– Jestem, choć nie obwiniam cię, że się nad tym zastanawiasz. – Bahzell spojrzał na swe zmaltretowane ubranie i uśmiechnął się krzywo. – Mimo to nie szata zdobi człowieka, inaczej tamten pyszałek byłby królem!
Ktoś roześmiał się nerwowo, a Purpurowy Lord zaczerwienił się.
– Powiedz mi więc, co tu się dzieje – ponaglił Bahzell.
– Cóż, panie. – Wieśniak zerknął z niepokojem na Purpurowego Lorda, po czym wziął głęboki oddech. – Prawda jest taka, co to był śmiertelnie ciężki rok – powiedział szybko. – Cena drewna była połowę niższa niż zwykle, a gdy milord wziął swojom dole, nic nie zostało. My... my zapłaciliśmy połowę, panie, naprawdę, a jeśli milord zaczeka do wiosny, zapłacimy wszystko, bez pytania. Ale...
Wzruszył bezradnie ramionami, a Bahzell przeniósł wzrok z powrotem na właściciela ziemskiego. Purpurowy Lord zaczerwienił się jeszcze bardziej, lecz wydął wargi.
– Zawsze mają jakąś wymówkę, ale jest wielu innych, którzy wykorzystają szansę, by zająć ich miejsce... i będą płacić o czasie!
– Więc zamierzasz wypędzić ich w zimie? Gdy zapłacili już połowę należności za następny kwartał?
– A co ci do tego? – warknął Purpurowy Lord. – Jestem u siebie!
– Czyżby? I bez wątpienia masz jakiś skrawek papieru, by tego dowieść?
– Dowieść?! – właściciel ziemski wydyszał niedowierzająco, po czym otrząsnął się. – Na Hirahima! Dlaczego w ogóle tracę czas na kogoś takiego jak ty? Idź swoją drogą, hradani, a ja będę zadowolony, że poszedłeś!
– Jeśli o to chodzi, będę szczęśliwy, mogąc iść dalej – rzekł spokojnie Bahzell. – Zaraz gdy zwrócisz należność, jaką ci ludzie zapłacili.
– Co? – Purpurowy Lord popatrzył na niego. – Jesteś szalony!
– To możliwe, lecz jeśli zamierzasz ich wypędzić, to sądzę, że nie powinni ci płacić za okres, gdy ich tu nie będzie. – Bahzell zmrużył oczy. – I mam przeczucie, że ten twój drogocenny papier mówi to samo, czyż nie?
– Istotnie, panie – powiedziała nerwowo jedna z kobiet. – Mówi, i o to go właśnie prosiliśmy, gdy przyjechał nas wyrzucić, ale powiedział...
– Zamknij pysk, suko! – warknął z furią Purpurowy Lord. Kobieta, która mówiła, skuliła się, on zaś zmierzył ją wzrokiem. – To nie jest sprawa tego bękarta! Jeszcze jedno słowo i cię wybatożę!
– I tu się mylisz – powiedział beznamiętnie Bahzell, a właściciel ziemski zadrżał ze wściekłości, gdy popatrzył na obszarpaną, zabłoconą sylwetkę przed sobą. Poruszyły mu się usta i odwrócił się do swych siedmiu strażników.
– Zabić tę świnię! – warknął.
Jego ludzie spodziewali się tego rozkazu i natychmiast wyciągnęli miecze. Ostrze Bahzella wciąż znajdowało się w pochwie, gdy wystrzelili do przodu, szczerząc zęby na rozrywkę, jaką zesłał im los, lecz nikt z nich nie zdawał sobie sprawy, czemu stawiają czoła. Hradani rzadko byli widywani na tych ziemiach i nigdy tak daleko na wschód, oni zaś byli zupełnie nieprzygotowani na to, jak szybko poruszyły się ręce Bahzella. Świsnęło półtora metra błyszczącej stali, a kapitan straży wrzasnął, gdy ostrze wbiło się głęboko w jego opancerzoną pierś.
Ciało stoczyło się z konia, a jeden z ludzi wykrzyczał pełne szoku oraz niedowierzania przekleństwo i rzucił się prosto na hradani. Jego miecz błysnął, lecz strażnik był bardziej przywykły do terroryzowania wieśniaków niż walki z doświadczonymi wojownikami, a klinga Bahzella wysunęła się niemal z pogardą. Strażnik stęknął, wpatrując się głupawo w ponad pół metra stali zagrzebane w jego trzewiach, po czym wrzasnął, gdy Bahzell wysadził go z siodła niczym nabitego na włócznię łososia.
Dwóch kolejnych ludzi zaszarżowało na Koniokrada, lecz jeden z nich zboczył na bok, z twarzą wykrzywioną nagłą paniką, gdy Brandark obrócił się na jego przybycie. Strażnik podniósł swe ostrze akurat, by zablokować cięcie wykonane wyprostowaną ręką, lecz siła ciosu odrzuciła jego miecz na bok, a szybki jak błyskawica cios na odlew poderżnął mu gardo. Żołnierz padł bulgocząc, a Bahzell wymierzył opancerzony bark w pierś stającego dęba konia jego towarzysza.
Koń przewrócił się, rżąc, a Bahzell strącił kolejnego strażnika z siodła, gdy mężczyzna starał się wydostać spod swego wierzchowca. Udało mu się – wstał akurat, by powitać miecz Brandarka. Przewrócił się z powrotem z pękniętą czaszką, a dwaj ocalali strażnicy nie uśmiechali się już, gdy rzucili się z desperacją na hradani.
Nie przetrwali dłużej niż ich towarzysze, a Purpurowy Lord sapnął z przerażeniem, gdy Bahzell oraz Brandark gładko i skutecznie wycięli jego ludzi. Jego koń stanął dęba, gdy dźgnął go ostrogami, lecz był uwięziony między palisadą a Bahzellem. Rozejrzał się z desperacją, a jego dłoń pomknęła do ozdobnej, wysadzanej złotem rękojeści miecza.
– Nie bądź głupi! – warknął Bahzell, lecz półelf był zbyt spanikowany, by posłuchać ostrzeżenia. Znów uderzył ostrogami, a jego miecz zawirował szaleńczo, gdy zwierzę zarżało i wystrzeliło do przodu.
Bahzell z łatwością uchylił się przed nieporadnym ciosem, a jego własne ostrze zaświszczało w przerażającej, oszczędnej ripoście. Nawet się nad tym nie zastanawiał, po prostu zareagował, a Purpurowy Lord bez słowa wyleciał z siodła. Upadł w błoto z głuchym łupnięciem, wieśniacy stęknęli z przerażeniem, po czym była już tylko cisza oraz ośmiu martwych mężczyzn rozciągniętych na stratowanej ziemi.
Bahzell opuścił powoli miecz i wymruczał przekleństwo, gdy przyjrzał się pobojowisku. Nigdy nie sądził, że mężczyzna będzie na tyle głupi, by próbować czegoś takiego, i zasmucił się, gdy uświadomił sobie nadciągające kłopoty. Obrócił głowę, by spojrzeć Brandarkowi w oczy, a jego przyjaciel westchnął.
– Cóż – powiedział z lekką ironią – nikt nigdy nie powiedział, że hradani są bystrzy.
 
Rozdział trzydziesty piąty
– Nie, nie, nie, Malith! – Bahzell westchnął i potrząsnął głową, gdy sołtys wioski popatrzył na niego, a w jego starych oczach widniał upór. – Po prostu mówcie każdemu, kto zapyta, dokładnie to, co ci powiedziałem.
– Ale armia, milordzie – zaprotestował Malith. – Nie będą szczęśliwi, a to nieuczciwe, żeby ścigali cię, gdy...
– Och, cicho, człowieku! Zrodzona przez Phrobusa armia sama się sobą zajmie, a w tej chwili myślę o waszych karkach. Powiedz mi więc, czy pamiętasz wszystkie szczegóły.
– Ale to nieuczciwe, milordzie! To był nasz kłopot i...
– Malith! – Wieśniak wzdrygnął się pod natężeniem głosu Bahzella i potarł o siebie spracowanymi dłońmi, po czym przełknął ślinę.
– Tak, milordzie. Pamiętam – powiedział potulnie.
– Dobrze! – Bahzell podniósł wzrok, gdy żona Malitha odeszła pospiesznie, by ukryć pieniądze, jakie znaleźli przy martwym właścicielu ziemskim. Dwie inne kobiety pod nadzorem Brandarka były zajęte pakowaniem jucznych siodeł hradani pożywieniem, a Koniokrad pokiwał z satysfakcją głową. Tęsknił za nocą czy dwoma pod dachem, lecz to było, zanim wpakował siebie oraz Brandarka w tę aferę. Niech to Fiendark weźmie! Czy ten napuszony goguś musiał być spokrewniony z lokalnym gubernatorem?!
Brandark zapiął ciasno juki i zastrzygł mocno uszami w stronę dwóch młodych kobiet, po czym pocałował mocno obydwie. Obie zachichotały i zaczerwieniły się, lecz jedna roześmiała się głośno i chwyciła go za prawe ucho, by opuścić mu głowę, po czym pocałowała odważnie w odpowiedzi. Po chwili obie zniknęły za palisadą.
Bahzell jęknął, podniósł się i przeszedł do Brandarka. Już dawno nadszedł czas, by się stąd zmyć, pomyślał, choć gdzie dokładnie on i Brandark mogli teraz pójść, było zupełnie innym pytaniem. Jedyną rzeczą jakiej był pewien, było to, że nie mogą zabrać swych świeżych kłopotów do Jashân i zrzucić ich na Zaranthę oraz jej rodzinę. Relacje pomiędzy Włócznikami a Purpurowymi Lordami zawsze były cierpkie, bowiem cesarstwo nienawidziło monopolistycznych praktyk półelfów. To właśnie monopol na handel czynił Purpurowych Lordów siłą, z którą nawet najpotężniejszy włóczniowy szlachcic nie mógł postępować bezkarnie, a oni aż nazbyt chętnie zrobiliby przykład z księcia Caswala, gdyby spróbował ochronić dwóch hradani, którzy „zamordowali” syna potężnej rodziny. Zrobili to już wcześniej, wykorzystując swój chwyt na Włóczni, aby zablokować handel szlachciców, którzy ich zirytowali. Była to nauczka dla ich pobratymców i przypomnienie, kto trzyma smycz cesarstwa.
– To – stwierdził Brandark, gdy Bahzell do niego doszedł – jest chyba najgorszy pomysł, jaki dotąd miałeś. Wiesz o tym, prawda?
– Masz lepszy?
– Nie, nie bardzo – przyznał Zakrwawiony Miecz.
– Cóż więc. – Bahzell zmarszczył brwi, widząc osiem koni, jakie dodali do swego orszaku. Były to dobrze odhodowane zwierzęta, bez wątpienia można by za nie gdzieś dostać dobrą cenę, lecz było ich trochę za dużo, aby dwie osoby mogły sobie z nimi poradzić, zresztą żaden z nich nie wytrzymałby ciężaru hradani. Z drugiej jednak strony, nie mogli przecież ich zostawić, nieprawdaż?
Koniokrad westchnął i klepnął Brandarka w ramię.
– Cóż, wskakuj, malutki. Wskakuj! Musimy trochę przejechać przed wschodem słońca!
– Bez wątpienia. – Brandark wskoczył na siodło i zastrzygł uszami do swego przyjaciela. – Choć raz, Bahzellu – tylko raz! – chciałbym opuścić z tobą jakieś miejsce i nie mieć nikogo na swym tropie. Czy proszę o zbyt wiele?
– Och, siedź cicho! – Bahzell biegł już nierównym traktem, który służył wiosce za drogę, a Brandark skłonił swego wierzchowca, by pokłusował jego śladem. Pozostałe zwierzęta ruszyły na swych postronkach, a głos Koniokrada poniósł się ponad mokrym plaskaniem kopyt o błoto. – Narzekasz więcej niż burdelmama! Cóż, po sposobie, w jaki się zachowujesz, inni mogliby uznać, że nic cię nie cieszy.
– Cieszy mnie! Posłuchaj, ty przerośnięta kupo sadła, ja...
Ich radosne przekomarzanie zamarło w ciemnościach, a wieśniacy potrząsali głowami, spoglądając na siebie z niedowierzaniem.
* * *
Major Rathan No’hai Taihar był szczupłym, niebezpiecznym człowiekiem. Był również bardzo dobrze urodzonym Purpurowym Lordem i było to widać – zarówno w aroganckim przekrzywieniu głowy jak i we wściekłości w oczach, gdy spoglądał na ciało swego kuzyna Yithara i wysłuchiwał niedouczonego sołtysa ten żałosnej zbieraniny chałup.
– ... a wtedy milord Yithar przybył zabrać resztę należności za nastympny kwartał, milordzie – powiedział z niepokojem Malith, międląc przed sobą bezkształtną czapkę. – Spodziewaliśmy się go, oczywiście, bo powiedzioł, że przyjdzie, i właśnie nadjeżdżał szlakiem, gdy to usłyszeliśmy.
– Usłyszeliście co? – zażądał Rathan, wymachując przed nosem wyperfumowaną chusteczką, aby odegnać błotnisto-leśny zapach. Major wiedział, że w drzewnym interesie były pieniądze, lecz co podkusiło Yithara, by kupić tę paskudną wiochę...
– Usłyszeliśmy, jak wychodzom z lasu, milordzie. – Oczy Rathana przemknęły z powrotem z ciała na twarz Malitha, wieśniak przełknął głośno ślinę. – To byli hradani, milordzie. Musiało być ich przynajmniej z pół tuzina – może więcej – i sądzę, że czyhali na milorda Yithara, jakby wiedzieli, że zbiera.
– Hradani? – powtórzył niedowierzająco Rathan.
– Ano, milordzie. Hradani. – Sam możesz zobaczyć ich ślady tam, skund przyszli, i jeszcze tam, gdzie pojechali na południe z końmi milorda Yithara... później.
Rathan zmierzył go wzrokiem, a Malith znów przełknął ślinę, gniotąc czapkę.
– I nikt z was nie zrobił nic, by mu pomóc, co? – Głos Rathana był niczym lód owinięty w jedwab, a Malith zbladł.
– Milordzie... Milord Yithar nie zezwalał na broń swoim ludziom, tylko włócznia na dziki i jeden czy dwa łuki do polowań, a my nie jesteśmy w nich wyćwiczeni. Wszystkim co zrobić mogliśmy, było zamknąć bramy i ochronić siebie, tak było, milordzie.
Rathan warknął. Palce jego prawej dłoni ruszyły w kierunku miecza, lecz niezdolność tej zbieraniny chłopków by się bronić, była wyraźna. Napięcie trwało przez długą chwilę, po czym znów warknął i odsunął dłoń z grymasem pogardy.
– A więc po prostu obserwowaliście, jak ci dranie hradani mordują lorda Yithara i jego ludzi? – rzucił kpiąco, a Malith spojrzał na ziemię i pokiwał głową.
– Tak było, milordzie. To niedobrze myśleć, że mogliśmy zrobić inaczej, bo nie mogliśmy. Naprawdę nie utrzymalibyśmy nawet bramy, gdyby chcieli nas później zaatakować.
– Was zaatakować? – Rathan roześmiał się pogardliwie. – Dlaczego, w imię Hirahima, mieliby atakować to? – Wskazał pogardliwym gestem wioskę, a Malith podniósł poważnie wzrok.
– Cóż, milordzie, zrobiliby to w jedną chwilę, gdyby wiedzieli.
– Wiedzieli co, ty głupcze?
– Cóż, gdyby wiedzieli, że oszczędziliśmy pieniądze na należność dla milorda Yithara, milordzie. Każdego miedziaka. – Sołtys wioski wyciągnął rękę, by chwycić majora za dłoń, zanim ten się nie opamiętał i nie cofnął się, lecz jego żałosna ochota był aż nazbyt widoczna. – Byli tak zajęci łupieniem jego oraz jego ludzi, że musieli sobie nie uświadomić, że milord Yithar przyjeżdżoł tu, nie odjeżdżoł, milordzie, a my byliśmy wszyscy wystraszeni, że wrócom i zabiorom też należność!
Rathan zamrugał, zakładał bowiem, iż wieśniacy będą twierdzić, że bandyci ukradli należność. Nie można by dowieść, że było inaczej, a rzadko zdarzał się chłop, który nie pozbawiłby z radością swych panów należnych im pieniędzy.
– Chcesz powiedzieć, że nie zabrali należności?
– Nie, milordzie, to właśnie mówię. Nie wiedzieli, że była tutaj, a my bylibyśmy wdzinczni, gdybyś ją zabrał za sobom, jak będziesz jechał. To nie dużo dla rodziny milorda Yithara, wcale, ale czujem mocno, że nie mogliśmy nic zrobić, by go ocalić. On... on mógł być trochę ostry, jeśli rachunki były nie w porządku, bez urazy, ale jeśli mógłbyś się, milordzie, zająć, aby jego rodzina dostała to, co jesteśmy winni...?
Wieśniak zawiesił głos, a Rathan otrząsnął się. Odwrócił się od wioski, wpatrując się w niezliczone ślady znaczące błotniste pole, na którym zginął jego kuzyn – ślady, które tak naprawdę zrobili sami wieśniacy pod dowództwem Bahzella – po czym z powrotem spojrzał na Malitha. Jego mina była równie arogancka, lecz w jego śmiechu pojawił się drobny ślad aprobaty, jak u pana cieszącego się z mądrości psa.
– Oczywiście, sołtysie Malith. Daj to memu księgowemu. Przeliczy i pokwituje ci, a ja osobiście dopilnuję, aby rodzina lorda Yithara je otrzymała. Tak – jego uśmiech zniknął, gdy znów skierował oczy na południe – oraz całą resztę pieniędzy, które zebrał, gdy wbijemy tych bydlaków w ziemię!
Stał jeszcze przez chwilę, wpatrując się w zapadający zmierzch, po czym odetchnął gwałtownie i skinął na swego zastępcę.
– Przyprowadź tu Tregara, aby zajął się należnością tych chłopów, Halicie – powiedział krótko. – Pilnuj go, gdy będzie liczył, a później przygotuj ludzi do wyjazdu.
– Dziś, panie? – spytał Halith, a Rathan parsknął.
– Rankiem, idioto! Potrzebujemy światła, by śledzić tropy. Wyślij jednak natychmiast kilku kurierów, aby ostrzec posterunki graniczne. Ci dranie mogą próbować zawrócić na północ, a nawet jeśli nie, chcę, aby w świetle dnia patrole przeczesywały południe. Nauczymy te szumowiny, co to znaczy zamordować Purpurowego Lorda!
– Tak, panie! – rzucił podkomendny i pobiegł do pozostałych ludzi, podczas gdy Rathan skierował z powrotem swą uwagę na Malitha.
– Z tego co widzę, rzeczywiście niewiele mogliście zrobić – uznał – i dobrze się spisaliście, chroniąc należność dla lorda Yithara. Dopilnuję, aby znalazło się to w moim raporcie.
– Dziękuję ci, milordzie! – Malith służalczo pokiwał głową, wciąż gniotąc czapkę.
– A póki co, będziemy tu nocować, a rankiem za nimi ruszymy – ciągnął Rathan. – Będziemy potrzebować paszy dla naszych wierzchowców. Niech wasze kobiety zabiorą się za jakąś kolację dla moich ludzi.
– Natychmiast, milordzie!
– Dobrze. – Rathan odszedł, a gdy odwracał się, nie dostrzegł jak najbardziej niesłużalczej satysfakcji – i troski o dobroczyńców wioski – jaka zapaliła się w chytrych, starych oczach Malitha.
* * *
Bahzell oraz Brandark usiedli na posłaniach w pozbawionym ogniska obozowisku, jedząc, gdy zapadał zmrok. Mieli za sobą dobrą, ciężką noc oraz dzień podróży i nie było prawdopodobne, by już teraz ktoś szedł im po piętach, lecz nie było powodu, by być beztroskim i rozpalać ogień.
– Cóż – Brandark rozparł się w końcu, brzdąkając ciche akordy na bałałajce – myślisz, że jak szybko ruszą za nami?
– Jeśli o to chodzi – odparł Bahzell, ściągając buty i machając z ulgą palcami – to nie mogę wiedzieć na pewno, lecz jeśli Malith miał rację co do tego, jak szybko zaczną tęsknić za tym draniem Yitharem, jest dość prawdopodobne, że pojadą za nami o poranku.
Wyciągnął zwój wyprawionej skóry, który dał mu Malith, i rozwinął go. Postawił na nim stopę i pochylił się, by obrysować ją czubkiem małego noża, po czym zabrał się za krojenie skóry, aby zrobić sobie wkładki do znoszonych butów.
– Muszę powiedzieć, że przyjmujesz to bardzo spokojnie – zauważył Brandark.
– Nie ma nic, zupełnie nic, co mógłbym zrobić, przyjmując to inaczej – odrzekł Bahzell. – A ogólnie rzecz biorąc, lepiej, że będą ścigać kogoś takiego jak my, niż grabić lud Malitha.
– Cóż, opowieść, jaką podałeś Malithowi, z pewnością powinna to zagwarantować – powiedział cierpko Brandark.
– Ano, a to jest bystry mężczyzna. Mam zaledwie niewielkie wątpliwości, czy ją dobrze przekazał – zgodził się z chichotem Bahzell.
– A nie boisz się, że któryś z innych wieśniaków mógłby opowiedzieć prawdę w nadziei na jakąś nagrodę od władz?
– Kto? – Bahzell roześmiał się głośno. – Brandarku, w tej wiosce nie ma człowieka, który w ten czy inny sposób nie byłby spokrewniony z Malithem, a w takich osiedlach wie się co nieco o lojalności! Och nie, mój chłopcze. Kiedy lud jest uciskany, wykorzystuje każdą okazję, by się odgryźć. To coś, o czym Churnazh lepiej powinien pamiętać.
– Prawda – potwierdził Brandark, po czym wyszczerzył zęby. – A pomyśl, że sporą zachętą jest jeszcze świadomość, że mają dobrze schowaną przynajmniej dwuletnią należność!
– To możliwe, lecz nie dlatego chciałem im ją zostawić. Wzięliśmy sobie nawet za dużo jak na nasze potrzeby, lecz ci ludzie... pracowali śmiertelnie ciężko na to niewiele, co mają. Jeśli stary Yithar mógł odpłacić im trochę z tego, co z nich wycisnął, cóż, naszym obowiązkiem było pozwolić mu na to.
– Może, ale...
Wypowiedź Brandarka zamarła, a obydwaj hradani zadarli głowy, gdy nagle zmaterializowała się ogromna sylwetka. Konie oraz muły stały cicho, nieświadome nagłego pojawienia się, lecz Bahzell podniósł się żwawo, gdy Tomanak skrzyżował ręce na piersi i zmierzył go wzrokiem.
Trwała cisza, a Brandark odłożył swą bałałajkę i stanął obok swego przyjaciela. Cisza wciąż trwała, póki w końcu Bahzell nie odchrząknął.
– Wydaje mi się, że masz więcej rzeczy do roboty, niż wpadać do nas regularnie – powiedział do boga. – Zwłaszcza, jeśli, jak mówisz, komunikowanie się ze śmiertelnymi jest takie trudne.
– Dobrze ci się wydaje – Tomanak zagrzmiał i potrząsnął głową. – W wiosce wykonałeś uczciwą robotę, Bahzellu, lecz tylko uczciwą. Wyżynanie łajdaków może być wspaniałym sposobem na złagodzenie twoich napięć, lecz czasami lepiej jest załatwiać sprawy bez mieczy.
– Jeśli o to chodzi, to był ich pomysł, nie mój – zripostował Bahzell. – Ja po prostu pilnowałem, by działa się sprawiedliwość.
– Prawda – zgodził się Tomanak – i nie mogę cię winić – ani ciebie, Brandarku... – Zakrwawiony Miecz poruszył się, gdy bóg wojny zerknął na niego – ... za samoobronę. Byłeś po prostu troszkę zbyt pochopny, gdy powaliłeś samego Yithara, Bahzellu. Zdecydowanie nie był odpowiednim przeciwnikiem dla jednego z moich wybrańców i prawdopodobnie mógłbyś go rozbroić. Rozumiem jednak, że takie rzeczy mogą się zdarzać, gdy instynkty wezmą górę w walce.
– Nie, nie winię cię, lecz ta opowieść, którą kazałeś przekazać Malithowi!
Bóg zmarszczył brwi, a Bahzell nadstawił uszu, zaskoczony.
– Cóż, sądzę, że to była dość zgrabna opowieść – powiedział po chwili – a oni jej potrzebowali, by zachować głowy.
– Ale powiedziałeś mu, żeby skłamał.
– I dobrze zrobiłem! – zripostował Bahzell.
Tomanak zamrugał. Na jego twarzy pojawiło się coś bardzo podobnego do zdumienia, po czym bóg rozłożył ręce, by oprzeć pięści na biodrach i pochylił się w stronę Koniokrada.
– Bahzellu – powiedział niemal prosząco – jestem nie tylko bogiem wojny, lecz również sprawiedliwości. Moi wybrańcy nie mogą okłamywać innych!
– Ale tego nie zrobiłem – powiedział cnotliwie Bahzell. Tomanak jeszcze mocniej zmarszczył brwi, a Koniokrad wzruszył ramionami. – Każde słowo, które poleciłem przekazać Malithowi oraz jego ludziom, było śmiertelnie prawdziwe – wskazał – i nie powiedziałem o tym nikomu innemu – poza tobą oraz Brandarkiem – więc jak mógłbym kogoś okłamać?
– Ale powiedziałeś Malithowi, by kłamał. W istocie wymyśliłeś całe kłamstwo i go w nie wplątałeś! Kłamstwo z drugiej ręki wciąż jest kłamstwem, Bahzellu.
– To już jest czysta głupota – odparł Bahzell. – Prawda jedynie wprowadziłaby ich w śmiertelne kłopoty.
– Być może, lecz nie mówię, że oni nie byli usprawiedliwieni. Ty jednak nie możesz kłamać, kiedy tylko znajdziesz się w kłopotach.
– Znajdę się w kłopotach, co? – Tym razem to Bahzell parsknął i to szykownie. – Jasne, a byłbyś tak miły i powiedział mi, jak opowieść Malitha mogłaby mnie wyciągnąć z kłopotów? Rozumiem, że kłamstwo dla zysku może cię wyprowadzać z równowagi, lecz to...?
Podniósł dłonie, wnętrzami do góry, a Tomanak zakołysał się na piętach. Pół tuzina myśli wydawało mu się ścigać po twarzy, lecz westchnął i potrząsnął głową.
– Dobrze, Bahzellu. Dobrze! – Uśmiechnął się krzywo i znów potrząsnął głową. – Jesteś w tym nowy, a minęło sporo czasu, odkąd miałem za wybrańca hradani. Nie wydajesz się mieć dość, ach, normalnego światopoglądu. – Bahzell jedynie znów parsknął, a śmiech boga stał się wyszczerzeniem zębów. – Nie, nie przypuszczam – mruknął, po czym wyprostował się i pomachał palcem w stronę Koniokrada.
– Bardzo dobrze, Bahzellu. Tym razem to pominiemy – i prawdopodobnie miałeś rację. Pamiętaj jednak, żadne kłamstwa nie dadzą ci zysku! – upomniał i zniknął w mroku, zanim jego nie skruszony wybraniec zdołał odpowiedzieć.
 
Rozdział trzydziesty szósty
Książę Harnak pociągnął za wodze i z irytacją otarł pot z brwi. Ubranie, które zabrał ze sobą, było dobre na zimnej północy, lecz nie pasowało do klimatu tej południowej krainy. Spoglądając na okolicę, Harnak wymruczał paskudne przekleństwo na ciepłe, wełniane rzeczy, jakie miał pod kolczugą.
Nigdy nie radził sobie dobrze z mapami i jego pojęcie co do miejsca, w którym się znajdował, stało się nieprzyjemnie mgliste. Tak naprawdę jedyną rzeczą, jakiej był pewien, było to, że był daleko na południe od Sindark, błąkając się po nieznanej krainie, w której każdy był potencjalnie nieprzyjazny... i że Bahzell wciąż był gdzieś przed nim.
Przyglądanie się terenowi nic mu nie dało. Były to po prostu kolejne, łagodne, rzadko zalesione wzgórza, które rozciągały się od Lasu Okrętowego do zatoki Bortalik, bez żadnej osady w polu widzenia. Było to dobre – niemal zetknęli się ze świtą jakiegoś miejscowego właściciela ziemskiego, gdy trzy dni temu zbliżyli się zanadto do małego miasteczka – lecz brak jakiejkolwiek drogi czy drogowskazu wzbudzał w nim niepokój.
Nie żeby był bez żadnych przewodników. Dotknął znów rękojeści swego miecza, niemal wbrew woli, i poczuł to, co pierwszy raz pociągnęło go na południe od Sindark. Tam, pomyślał – znów na południowy wschód. Przeklęte ostrze wyszukiwało Koniokrada niczym magnes... i stawało się silniejsze. Dziesięć staj, powiedział arcykapłan – to był zasięg w jakim miecz mógł wykrywać Bahzella. Zważywszy na to, jak silne stały się jego impulsy, zbliżali się, a Harnak splunął na ziemię, puszczając rękojeść. Przytłaczająca obcość tej krainy – poczucie, że jest daleko, daleko od domu i z każdą godziną jazdy jest coraz dalej – czyniło go poirytowanym, a strach o to, co się stanie, gdy on i Bahzell w końcu się spotkają, przeżerał mu żołądek niczym robak. Pomimo tego wszystkiego, ponaglało go zniecierpliwienie. Jego własna nienawiść walczyła z jego strachem... lecz cokolwiek się stanie, gdy w końcu dogoni Koniokrada, niektóre z jego zmartwień zostaną rozwiązane.
Usadowił się znów wygodnie w siodle, skinął z irytacją głową na Gharnasha i ruszył kłusem.
* * *
– Jesteś pewien, że mamy zimę? – spytał Brandark, ocierając spoconą twarz.
– Taa, lub to, co w tych okolicach za nią uchodzi. I przyjemnie, że to ty narzekasz, ty, który masz konia pod dupą! – parsknął Bahzell.
– Nie narzekam. Ja tylko zadałem pytanie – rzekł Brandark z godnością i skierował wzrok do tyłu. – Sądzisz, że wciąż tam są?
– Jeśli o to chodzi, masz takie samo pojęcie jak ja – lecz jeśli wciąż nie są za nami, przynajmniej posłali wiadomość do przodu. Możesz być tego pewien, chłopcze.
Brandark stęknął nieszczęśliwie, choć obydwaj byli świadomi, że naprawdę dobrze się spisali... póki co. Dwa dni po ostatniej wizycie Tomanaka była napięta sytuacja, gdy konny patrol przemknął spiesznie obok ich kryjówki, w będącym akurat pod ręką zagajniku. Patrol nie podążał ich tropem, choć żaden z nich nie wątpił, co przywiodło go w te strony. Kraina Purpurowych Lordów była siedliskiem na wpół niezależnych miast-państw, tkwiących w zaciekłej rywalizacji (handlowej i nie tylko) pomimo swej nominalnej lojalności wobec konklawe lordów w Bortalik. Populacja była rzadka, bowiem półelfy były mniej płodne niż większość innych ras ludzi, a wioski ich głównie ludzkich chłopów zwykły skupiać się wokół większych miast, podczas gdy większe, wciąż nie podbite terytoria – na szczęście dla uchodźców – leżały poza jakimikolwiek drobnymi księstewkami. Armia konklawe miała za zadanie zaprowadzać porządek w tych okolicach, lecz spędzała większość czasu na granicach, i niewiele rzeczy mogłoby sprowadzić jej kawalerzystów tak daleko na południe. Przy tym większość miejscowych lordziątek wpadłaby w szał, gdyby armia naruszyła ich prywatne domeny... chyba że, oczywiście, oficer dowodzący wyprawą miałby dobre usprawiedliwienie dla swej obecności.
– Gdzie w ogóle jesteśmy? – spytał po chwili Brandark.
– Zgodnie z moimi wyliczeniami przebyliśmy może sto pięćdziesiąt staj od Ciemnej Wody – odparł Bahzell. – Jeśli tak jest, jesteśmy tylko jakieś pięćdziesiąt staj od wybrzeża.
– Tak blisko? – Brandark zmarszczył brwi i pociągnął się za nos. – Co się stanie, gdy dotrzemy do wybrzeża, jeśli mogę zapytać? Jak mówisz, musieli posłać wieści o nas do portów. To oznacza, że statki nie wchodzą w grę, a w związku z tym, że ja wciąż nie umiem pływać, a ty nie potrafisz chodzić po wodzie, może nadszedł czas, abyśmy zastanowili się, co zrobimy?
Bahzell parsknął, zgadzając się i przystanął w zapraszającym cieniu małej kępy drzew. Otarł twarz, po czym wzruszył ramionami.
– Sądzę, że najprawdopodobniej zgubiliśmy każdego, kto mógł być na naszym tropie – rzekł w końcu. – Nie narzuciliśmy tak forsownego tempa, by nie zobaczyć również jakiegoś ich śladu, a tamten deszcz był na tyle silny, by zmazać nasze tropy. Jeśli tak jest, wszystkim co naprawdę musimy robić, jest nie pokazywać się na widoku i trzymać z dala od dróg.
– I?
– Sądząc z mapy, na zachód od Bortalik jest dość niewiele miast. Zamierzam dotrzeć prosto do morza, jeśli nam się uda, po czym skręcić na zachód i udać się wzdłuż wybrzeża.
– Dokąd?
– Jeśli o to chodzi, będziemy musieli to postanowić, gdy już tam dotrzemy. Możemy ruszyć prosto do kanału Marfang, znaleźć drogę przez niego i wziąć statek z samego Marfang. Albo też możemy spróbować na północny zachód, pośród hradani Dzikiej Mielizny, lub też przejść na północ przez Las Tańczących Liści, wracając do Cesarstwa Włóczni.
– Masz w ogóle pojęcie jak to daleko? – zapytał Brandark.
– Ano, mam – lepsze niż ty, jak sądzę. – Bahzell podniósł stopę i skrzywił się, widząc dziury w podeszwie. – Jednak jeśli ty masz lepszy pomysł, z chęcią go usłyszę.
– Nie, nie. Zdecydowanie nie chcę się wtrącać, gdy wykonałeś tak dobrą robotę przy planowaniu naszej wycieczki. Cóż znaczy jeszcze kilkaset staj, gdy tak dobrze się bawimy?
* * *
– I? – odezwał się ostro Rathan, gdy zwiadowca podjechał do niego stępa. Elegancki wygląd majora po tygodniu forsownej jazdy przy często padającym deszczu odszedł w zapomnienie, lecz twardość, jaką owa elegancja skrywała, stała się bardziej wyraźna, a zwiadowca poruszył się niepewnie. Major nie był zbyt zadowolony, gdy stracili trop zabójców jego kuzyna. Jego rozkaz, by rozproszyć się i znów go odnaleźć, był szorstki, a konieczność sprawdzenia każdej piędzi nierównej ziemi spowolniła ich mocno, zaczął więc wyładowywać swą frustrację na każdym, kto nie odnalazł żądanych przez niego tropów.
– Ja... nie jestem pewny, panie – powiedział teraz zwiadowca.
– Nie jesteś pewny? – Rathan powtórzył niebezpiecznym tonem, a zwiadowca przełknął głośno ślinę.
– Cóż, znalazłem jakiś trop, majorze. Po prostu nie jestem pewien, czy to ten, za którym podążaliśmy.
– Pokaż mi! – warknął Rathan.
Tak, panie.
Zwiadowca zawrócił konia i poprowadził. Niemal żałował, że nie trzymał gęby na kłódkę, lecz jeśli nie zgłosiłby tego, a ktoś inny tak, konsekwencje byłyby gorsze, pomyślał ponuro.
Po dwudziestu minutach dotarli do jego znaleziska i żołnierz zsiadł z konia obok popiołów ogniska.
– Tutaj, majorze – powiedział.
Rathan również zsiadł z wierzchowca, oparł dłonie na biodrach i zatoczył pełen okrąg. Obozowisko było wyraźnie świeże, lecz hradani których ścigali, byli sprytni i przebiegli. Ich ogniska, jeśli w ogóle je rozpalali, były mniejsze niż to, wybierali lepsze miejsca, by się ukryć i wykonywali znacznie lepszą robotę niż tu przy ukrywaniu śladów swej bytności, gdy ruszali dalej.
– A co – spytał złowróżbnie cicho – sprawia, iż sądzisz, że to byli ci dranie, których chcemy?
– Nigdy tego nie powiedziałem, panie – zwiadowca powiedział szybko – lecz chciałeś wiedzieć o wszystkich tropach, jakie znajdziemy, zresztą ścigamy hradani.
– Więc? – zażądał Rathan.
– To, panie. – zwiadowca wyciągnął z sakwy przy pasie brązową sprzączkę. – Znalazłem to, gdy po raz pierwszy przeszukiwałem obóz.
Major obrócił sprzączkę w palcach i zmarszczył brwi nad poszarpanymi symbolami wyrytymi w metalu.
– Co to jest? – zapytał po chwili, mniej zirytowanym a bardziej skupionym głosem, zaś gdy pocierał znaki palcem, zwiadowca starał się ukryć swą ulgę.
– To są runy hradani, panie. Widziałem takie na ekwipunku schwytanych Dzikich Mielizn.
Rathan podniósł gwałtownie głowę i jeszcze raz rozejrzał się po obozie. Było tu więcej koni, na dodatek cięższych niż te, które ścigali, zaś tropy wiodły ze złego kierunku, co oznaczało...
– Połączyli się z resztą swojej brudnej bandy! – warknął i obrócił się do swego zastępcy. – Halith!
– Panie!
– Roześlij kurierów. Wezwij wszystkich zwiadowców, po czym poślij jeźdźców do najbliższych posterunków regularnej armii. Jest ich więcej, niż sądziłem, a chcę mieć wszystkich, gdy ich dogonimy. Dalej, człowieku! Ruszaj się!
– Tak, panie! – Halith zawrócił konia, już wykrzykując imiona wybranych przez siebie posłańców, a Rathan roześmiał się. Nie był to przyjemny śmiech, a oczy zalśniły mu, gdy spojrzał na południowy wschód, wzdłuż wyraźnie widocznych tropów wychodzących z obozowiska.
– Mam was, wy morderczy dranie! – wyszeptał i upuścił sprzączkę. Wylądowała runiczną stroną do góry, a gdy odwrócił się, by wsiąść z powrotem na konia, jego obcas opadł na pieczęć osobistej straży koronnego księcia Harnaka.
* * *
Słońce wisiało nisko nad zachodnim horyzontem, gdy Bahzell zarządził postój. Na dnie głębokiego, wysadzanego drzewami parowu płynął strumień, zaś trawa na brzegach wciąż była zielona. Koniom oraz mułom się to spodoba, a do Bahzella przemawiała osłona, jaką oferował wąwóz.
Brandark zsiadł z konia, by sprowadzić go po stromym, północnym zboczu parowu. Było ono tak mocno nachylone, że przeprowadzenie tędy zwierząt byłoby trudne, lecz południowa strona była znacznie niższa, a Zakrwawiony Miecz pokiwał z aprobatą głową. Bahzell miał znacznie lepszy instynkt do takich rzeczy niż on – bez wątpienia dzięki czasowi, jaki spędził na Wietrznej Równinie, lecz Brandarkowi to odpowiadało. Gdyby ktokolwiek wpadł na nich, najprawdopodobniej przybyłby z północy, zaś stromość tego zbocza spowolniłaby go, podczas gdy hradani pomknęliby na południe.
– Widzę, że wykazałeś swoje zwyczajowe dobre oko przy wybieraniu kwater pierwszej klasy – powiedział. – Co sądzisz o ognisku?
– Lepiej nie – odparł Bahzell. – Jest wystarczająco ciepło, zaś ci, którzy nie będą widzieć płomieni, wciąż mogą wyczuć dym, jeśli wiatr będzie wiał w nieodpowiednią stronę.
– Em. – Brandark pociągnął się za nos, po czym przytaknął. – Pewnie masz rację. Oczywiście my sami śmierdzimy pewnie teraz tak, że mogliby nas wyczuć bez dymu, gdyby zbliżyli się na staję.
– Cóż, tam jest dość głęboki strumień. Gdy przymocujemy konie, obejmę pierwszą wartę, jeśli masz zamiar wymoczyć swą delikatną skórę.
– Zgoda! – westchnął Brandark. – Bogowie! Nawet zimna woda będzie teraz dobra!
* * *
Harnak zaklął, gdy jego koń się potknął. Wszystkie ich wierzchowce były zmęczone, a jego ludzie znów utracili szyk, gdy słońce zaczęło na nowo chować się za horyzont, lecz książę nie rozważał postoju. Nie musiał już nawet dotykać rękojeści swego miecza, by czuć mocne, pełne nienawiści impulsy. Owo żarliwe pragnienie wlewało mu się do krwi. Ciągnęło go dalej pomimo zmęczonych koni oraz zanikającego światła, połyskując w jego duszy, dopóki nie zahaczyło o samą krawędź Szału. Był tu. Ten skurwysyn był tu, tak blisko, że Harnak mógł go wyczuć. Książę parsknął i dźgnął wierzchowca ostrogami.
Koń zarżał, nagle zraniony, zrywając się tak mocno, że niemal wysadził go z siodła. Niezależnie od stopnia zmęczenia, nie można było oprzeć się wezwaniu karbowanej stali i Harnak popędził do przodu, podczas gdy strażnicy klęli pod nosem i starali się dotrzymać kroku swemu księciu.
Niektórzy z nich nie byli w stanie, jakkolwiek by się nie starali, a starali się mocno. Obawiali się tej podróży od chwili, kiedy o niej usłyszeli, poza tym, jak sam Harnak, czuli się obcy i zagubieni w tym dziwnym, zbyt ciepłym miejscu, w którym każdy, kogo spotkali, spoglądał na nich jak na bandytów lub najeźdźców. Przerażała ich myśl o stawianiu czoła tej wzburzonej i zagniewanej krainie, tak daleko od domu, choć zaczęli mieć coraz straszniejsze podejrzenia co do swego przywódcy oraz jego miecza. Harnak otaczał się twardymi i brutalnymi ludźmi, a część donośnego głosu przeklętej broni wlewała się również w nich. Dotykała mrocznych miejsc w ich splamionych krwią duszach niczym kuszący czarny ogień, mącąc im myśli, a gdy zdali sobie sprawę, co się dzieje, byli przerażeni.
Było im jednak coraz trudniej rozpoznać naciski. Stawały się ich częścią, niczym blade cienie paleniska, które zostało przez nie rozpalone głęboko w sercu Harnaka. Trzymały ich jak narkotyk, mieszając się z ich strachem i podjudzały ich, podobnie jak ostrogi Harnaka podjudzały jego konia. Choć jednak starali się, jak mogli, ich zmęczone wierzchowce nie były w stanie sprostać żądaniom. Coraz więcej z nich odpadało, rozciągając się w długą, nierówną linię, gdy zapadła ciemność.
Harnak wiedział, że to się dzieje, a zakątek jego umysłu żądał, by się zatrzymał, aby inni dojechali. Powinien zgromadzić wszystkich razem, zanim uderzy na Bahzella oraz Brandarka. Był to wszakże tylko zakątek zagubiony w rozszalałej żądzy krwi, i zignorował go, zagłębiając się dalej w noc.
* * *
Rathan obrócił głowę, by spojrzeć na zachodni horyzont, gdy ostatni karmazynowy skrawek słońca rozmył się pośród chmur. Byli już blisko tych drani. Wiedział to – czuł to. Hradani potrzebowali wielkich, ciężkich koni, które nigdy nie dorównałyby tempem oraz wytrzymałością lżejszym wierzchowcom jego ludzi, a doszło wystarczająco posiłków, by podwoić pierwotną, stuosobową siłę jego kompanii. Miał dość ludzi, by poradzić sobie z każdą szajką bandytów. Potrzebował jedynie jeszcze dwóch godzin światła dziennego, a nie miał ich.
Zacisnął zęby i walczył z własną niecierpliwością. To nieistotne, powiedział sobie. Słońce znów wstanie i może rzeczywiście rozsądniej jest na to zaczekać. Nocna walka była zawsze kłopotliwa. W najgorszym przypadku mogła zmienić się w katastrofę, gdy przyjaciel obracał się przeciwko przyjacielowi, a przeciwnik uciekał.
Właśnie otwierał usta, by zarządzić postój, gdy jadący na czele zwiadowcy wspięli się na niskie zbocze kilkaset metrów przed nim. Ostatnie promienie światła zalśniły nagle niczym krew na ich hełmach, po czym żołnierze gwałtownie zaczęli chwytać za łuki i usłyszał pierwsze przenikliwe okrzyki.
* * *
Harnak poruszył się gwałtownie w siodle, gdy koń kwiknął niczym torturowana kobieta. Wciąż było dość światła, by książę mógł dostrzec, jak jeden z jego najbardziej do tyłu wysuniętych ludzi spada na ziemię ze swego śmiertelnie rannego wierzchowca. Strażnik uderzył mocno o grunt i znieruchomiał, a okrzyki przerażenia zmieszały się ze świeżymi wrzaskami bólu, gdy strzały wbiły się w rozciągniętą tylną straż.
Książę wpatrywał się z niedowierzaniem, a jego wzrok przykuł zamazany ruch jeszcze dalej z tyłu. Ciemne, niewyraźne sylwetki, zamglone lecz upstrzone iskrami światła na hełmach i kolczugach, wylały się zza niskiego wzgórza, strzelając tak szybko, jak tylko mogły naciągać cięciwy. Światło było tak słabe, iż strzelali niemal na ślepo, choć tego typu salwy były równie śmiercionośne, gdy były wystarczająco gęste, i kolejny z jego ludzi wypadł z siodła.
Harnak nie miał pojęcia, kim są napastnicy, lecz ich nagłe pojawienie się wypełniło ten drobny kącik jego duszy, który wciąż do niego należał, paniką. Książę nie wiedział, ilu jest przeciwników, a jego podkomendni byli zbyt rozproszeni, aby skutecznie stawiać opór, zaś ich konie zbyt wyczerpane, aby uciekać. Poczuł nagle, bez cienia wątpliwości, że nigdy już nie ujrzy Navahk i że Skorpion posłał go na śmierć, a przerażenie zmieszało się z dzikim, wszechwładnym pragnieniem jego miecza – pragnieniem, które zdominowało całą jego osobę – i przerodziło się w Szał.
Zawył jak rozszalałe zwierzę i wściekle zielony blask pojawił się niczym błyskawica, gdy wyszarpnął miecz z pochwy. Jego podkomendni usłyszeli go, dostrzegli jego Szał i poczuli, jak odpowiada mu ich własny. Podniosły się dzikie, przenikliwe wrzaski hradańskiej furii, wypełniając dopiero co zapadłą noc, gdy na horyzoncie gasły ostatnie iskry słońca, i kolumna Harnaka rozpadła się.
Większość jego świty zawróciła w stronę napastników, promieniując potrzebą rozrywania i zabijania, dopóki sami nie zostaną zabici, lecz ci najbliżej Harnaka nie zrobili tego. W chwili gdy książę wyciągnął przeklęte ostrze, ogarnęła ich jego moc. Mroczne sekrety ich serc uczyniły ich łatwą zdobyczą i moc chwyciła ich za gardła, ciągnąc dalej na południe z Harnakiem, bowiem jedyna istota na tym świcie, do której zabicia klinga została wykuta, znajdowała się z przodu, nie z tyłu. Cisnęło ich naprzód, podczas gdy ich towarzysze zawrócili, i popędzili na ślepo w noc za swym wyjącym księciem.
* * *
– Co, w imię wszystkich bogów...?!
Major Rathan zbladł, gdy podniosły się demoniczne wrzaski. Ciemność zapadała z przerażającą prędkością, zmniejszając pole widzenia, lecz zdążył ujrzeć, jak pierwsza z wielkich sylwetek wpada na jego zwiadowców. Konni łucznicy próbowali się rozproszyć, lecz nie spodziewali się, że ich przeciwnicy skierują się prosto w ich ogień, a zmęczone wierzchowce hradani podchwyciły furię swych jeźdźców, spalając resztki sił w szaleńczym przypływie szybkości, przed którym nie było czasu umknąć. Większość łuczników wyciągnęła miecze, zanim natarcie dosięgło celu, lecz nie miało to znaczenia. Padli jak ścięte zboże, gdy ich zwierzyna obróciła się przeciwko nim.
– Formować szyk! Formować szyk! – wrzeszczał Rathan, i zabrzmiały trąbki, gdy jego oszołomieni ludzie odpowiedzieli. Nie było czasu, by odpowiednio ustawić szeregi, a organizacja oddziału poszła w rozsypkę, gdy starali się ustawić front. Wszędzie panował chaos, rozszalałe delirium miotających się koni oraz krzyków w mroku, lecz w jakiś sposób uformowali linię.
– Lance! – zagrzmiał Rathan. Zniknęło już całe światło, zalewając wzgórza ciemnością, która uniemożliwiała jakąkolwiek kontrolę, lecz nie śmiał pozwolić, by jego ludzie zostali zaatakowani w miejscu przez szarżujących przeciwników, zaś wynikające z Szału wrzaski hradani mówiły mu przynajmniej, gdzie są wrogowie.
– Szarża! – wrzasnął i dwustu jeźdźców popędziło w noc.
* * *
Bahzell Bahnakson poderwał się na nogi, gdy z północy dobiegły pierwsze wrzaski. Stał pośród drzew zaledwie przez chwilę, wpatrując się w ciemność, i zdał sobie sprawę, że słyszał już wcześniej takie odgłosy – sam je z siebie dobywał. To było niemożliwe. Nie tak daleko na południu! Mimo to nie można było się mylić, później zaś usłyszał trąbki grające ponad wzgórzami i wiedział już, że nie ma czasu do stracenia, ani na zdumienie, ani na zadumę.
Ześlizgnął się do parowu niczym zepchnięty głaz. Tuzin razy niemal upadł, lecz w jakiś sposób utrzymał równowagę i zataczając się wpadł do obozu, akurat gdy mokry, zupełnie nagi Bahzell wyskoczył ze strumienia.
– Co...?
– Nie ma czasu, stary! Nie ma czasu! Będą tu w przeciągu minut! – odkrzyknął Bahzell, a Brandark zdusił swe pytania i rzucił się do sterty swych ubrań oraz broni, ignorując koszulę oraz spodnie i wdziewając opancerzony dublet. Tymczasem Bahzell skoczył do szeregu palików, chwycił juczne siodło i zaczął przepychać się pośród tupiących, spanikowanych zwierząt, lecz kakofonia wrzasków zbliżała się niczym jakaś wielka, złowieszcza bestia i kierowała się prosto na nich.
Odwrócił się od koni i sięgnął po swój miecz, zdając sobie sprawę, że nie ma nawet czasu, by je osiodłać. Brandark wciąż zmagał się ze swym pancerzem, a Bahzell wycofał się od koni, znajdując się pomiędzy swym przyjacielem a krawędzią parowu, gdy jeźdźcy z szaloną prędkością wpadli w rozciągający się powyżej lasek.
Konie rzuciły się w dół, rżąc, gdy łamały sobie nogi lub nadziewały się na niewidoczne gałęzie, lecz kilka z nich w jakiś sposób ominęło przeszkody i stoczyło się po zboczu z wyjącymi demonami na swych grzbietach, zaś przetykany karmazynem zielony ogień buchał z miecza Harnaka, gdy niczym szaleniec książę wpadł do parowu. Jego koń zjechał na zadzie, ślizgając się, lecz jakoś odzyskał równowagę, a oczy księcia stały się jamami szaleństwa.
– Bahzell! – wrzasnął Harnak i zaszarżował.
Bahzell obrócił gwałtownie głowę na dźwięk swego imienia, a błękitny płomień zakwitł na jego własnym ostrzu, gdy miecz w ręku Harnaka cisnął księcia na niego. Nie było czasu na zdumienie – jedynie na odpowiedź jego Szału oraz skok na spotkanie wroga.
– Tomanak! – Jego gardłowy okrzyk bitewny przebił się przez wysoki, szalony wrzask nienawiści Harnaka, a miecz wystrzelił błękitnym ogniem i pchnął do przodu. Odpowiedział mu blask krwawo-zielonej stali i ostrza spotkały się w strasznej eksplozji furii, zalewając parów poświatą nienawiści. Przeklęty miecz zawył niczym żyjąca dusza, a szok uderzenia wyrzucił Harnaka z siodła.
Książę upadł na bark, lecz moc wlana w jego klingę opętała go i przetoczył się z powrotem na nogi ze śmiertelną prędkością. Jego przewracający się koń zablokował Bahzella na tyle długo, by Harnak podniósł się, zanim Koniokrad mógł go dosięgnąć, po czym książę rzucił się na Bahzella z szaleństwem w oczach.
Stal zderzyła się i zagrzmiała niczym młoty rozwścieczonych gigantów owiniętych posykującymi płachtami światła, które gorzało coraz jaśniej przy każdym ciosie. Bahzell czuł moc broni Harnaka, wyczuwał jego nienawiść oraz Szał Navahkczyka, i cofnął się o krok, a później następny, gdy Harnak rzucił się na niego. Wokół wrzeszczącego Navahkczyka wzniosła się wściekle szmaragdowa aura, rozmyty kształt, który zawirował i starał się przybrać kształt wielkiego, zielonego skorpiona. Jego szczypce rozłożyły się szeroko, sięgając w stronę Bahzella, a Koniokrad znów rzucił się do tyłu, gdy dźgnęło go śmiercionośne żądło. Cuchnąca para wzniosła się w powietrze w miejscu, w którym jad żądła rozprysnął się niczym deszcz, lecz za Bahzellem również coś się pojawiło. Wyczuł rozległą sylwetkę wznoszącą się wokół niego, promieniejącą lazurową chwałą, by dorównać jadowitej zieleni Harnaka, i wiedział już, że nie jest to tylko kwestia pojedynku między Koniokradem a Navahkczykiem.
Zakątek jego umysłu zadrżał w panice – nie przed Harnakiem, lecz przed tym, co Tomanak powiedział o niebezpieczeństwie, gdy bogowie spotykają się w walce – gdy wroga konfrontacja sił wrzała i pieniła się. Wypełniła parów niczym powódź, wylewając się na zewnątrz wraz z błyskawicami, zaś on oraz Harnak stali w jej sercu, jako jej punkty skupienia oraz awatary – jej naczynia w świecie śmiertelników. Usłyszał jeszcze więcej brzęków stali, gdy Brandark zaczął walczyć o życie, lecz nie śmiał odwrócić uwagi od Harnaka. Nie był to ten książę, o którym myślał – była to niewypowiedziana niegodziwość, sięgająca do niego z ostrza księcia, zaś owo ostrze było krótsze niż jego własne, szybsze i bardziej poręczne w walce. Wiedział – w jakiś sposób wiedział – że najlżejsza rana będzie śmiertelna i jeszcze gorsza niż śmierć, ono zaś świszczało raz za razem, wylewając swą nienawiść.
Bahzell zablokował kolejny śmiercionośny cios i wykręcił nadgarstki, kierując go na bok. Odwrócił się na lewej stopie, wykonując piruet dzięki sile uderzenia Harnaka, a jego prawa stopa wystrzeliła w górę w kręgosłup księcia, i uderzyła tak mocno, że Harnak wrzasnął z bólu pomimo Szału. Książę jednak nie upadł. Zatoczył się przed siebie, podnosząc miecz na czas, i ogień na nowo wylał się z parowu, gdy stal znów zetknęła się ze stalą.
* * *
Major Rathan przełknął ślinę, gdy gdzieś przed nim zalśniła błyskawica oraz pojawiła się poświata. Z oddali nic nie było słychać, lecz jej gorąco wydawało się palić na dużą odległość niczym silne letnie słońce. W co, na wszystkie piekła Krahany, wlazł ze swymi ludźmi? Jego szarża rozproszyła się w ciemności, dokładnie tak, jak się obawiał, a na spowitych nocą wzgórzach szalał huragan potyczek. Tuzin hradani, może więcej, zginęło na lancach jego ludzi, nie przedarłszy się, lecz inni dostali się w zasięg mieczy, zaś żaden żołnierz Purpurowych Lordów nie mógł się równać z hradani w szponach Szału. Krzyki, wrzaski, klątwy, brzęk stali oraz charczenie umierających wypełniały mrok, lecz kawaleria Rathana miała przewagę liczebną. W grupkach po trzech jego żołnierze angażowali w potyczki pojedynczych hradani. Konie padały, zabierając za sobą swych jeźdźców. Nagle wyjący, pozbawiony wierzchowca hradani, brocząc krwią z tuzina ran, rzucił się prosto na niego niczym sylwetka z koszmaru nocnego, a Rathan nie miał już czasu, by martwić się światłami na horyzoncie.
* * *
Bahzell zablokował kolejny cios i podniósł rękojeść miecza. Jej gałka uderzyła Harnaka w twarz, a ten wrzasnął, gdy pękła mu żuchwa. Harnak zatoczył się do tyłu, tnąc szaleńczo powietrze przed sobą, podczas gdy sylwetka skorpiona wywrzaskiwała swoją furię. Bahzell ruszył na niego. Jego ostrze opadło w dół, przedzierając się przez kolczugę, i oświetlona błękitem stal wbiła się w ramię Harnaka, lecz Navakhczyk odsunął się w ostatniej chwili i zamachnął szaleńczo. Bahzell znów od niego odskoczył, a książę rzucił się na Koniokrada, lecz pomimo całej furii jego atak był nieskoordynowany.
Bahzell dostrzegał niebezpieczeństwo, jakiemu stawiał czoła, znał podjudzającą siłę, jaką dałby Harnakowi Szał nawet bez tego demona, który zamieszkiwał trzymane przez niego ostrze, lecz Harnak walczył z bezmyślną furią, zaś umysł Bahzella był chłodny i czysty. Szał władał Harnakiem, lecz Bahzell władał Szałem i wojownik sięgnął w jego stronę, wykorzystując go tak jak nigdy wcześniej, wlewając jego moc w swe ręce i barki. Koniokrad przebrnął przez szturm Harnaka, znów odrzucając Navahkczyka o krok do tyłu, spychając go. Książę zatoczył się i niemal upadł, odzyskał równowagę i ponownie zaatakował, lecz tym razem był po prostu zbyt wolny.
Miecz Bahzella zabłysł w śmiercionośnym zamachu, po czym rozszarpał kolczugę Harnaka niczym zetlały materiał. Koronny książę Navahk zadrżał z bólu, gdy przebiła go klinga. Trzydzieści centymetrów zakrwawionej stali wystawało mu z pleców, a krew wylewała się z ust, a on wpatrywał się w miecz w swych trzewiach.
Światło owego miecza rozbłysło w jego zniekształconą twarz, zalewając ją przerażającym błękitnym poblaskiem, a ręce opadły mu po bokach. Czubek jego klingi zasyczał, dotknąwszy ziemi, a świetlna aura skorpiona zaskrzeczała donośnie. Zaczęła się wić i miotać, wciąż starając się dosięgnąć Bahzella, lecz jej awatarowi się to nie udało. Harnak zdjął jedną dłoń z rękojeści, jakby chciał wyciągnąć przebijającą go stal, po czym uniósł głowę. Jego oczy napotkały spojrzenie Bahzella – były wypełnione obłąkaniem oraz Szałem, lecz widniała w nich świadomość śmierci, a Koniokrad odstąpił o krok. Wyszarpnął swój miecz, a dłoń Harnaka zacisnęła się słabo, na próżno, na strasznej ranie w brzuchu, lecz jego wzrok nawet na chwilę nie opuszczał Bahzella.
Harnak wciąż wpatrywał się Koniokradowi w oczy, gdy płonący miecz Bahzella wykonał jeszcze jeden zamach i strącił mu głowę z ramion.
* * *
Rathan szarpnął swego spoconego konia na bok, a jego ręka na chwilę zdrętwiała od siły uderzenia, gdy jego miecz wbił się w kark przeciwnika. Szarżujący hradani upadł, on zaś obrócił się, szukając następnych przeciwników, lecz odgłosy bitwy ucichały. Tu i ówdzie dudniły kopyta, gdy niektórzy hradani przedarłszy się przez swych przeciwników, uciekali. Niektórzy z jego ludzi pogalopowali za nimi w pościgu, inni przyklęknęli nad wijącymi się, rannymi towarzyszami, zaś Rathan poczuł gulę w gardle, gdy uświadomił sobie, jak wielu jego żołnierzy zginęło.
Znów obrócił głowę, lecz na horyzoncie nie jaśniało już światło. Desperacko starał się sobie wyobrazić, co to było, a jakaś część niego ponaglała go, by pojechał i się dowiedział. Musiało być to powiązane z jego walką, cokolwiek to było, a choć to co nieznane było przerażające, wiedział, że musi to sprawdzić.
Lecz nie teraz, powiedział sobie. Jego pozycja była nadwątlona, ludzie rozproszyli się w pogoni za ocalałymi hradani. Czymkolwiek było to światło, musiał najpierw przegrupować oddział i zająć się rannymi.
* * *
Bahzell odwrócił się od ciała Harnaka. Na dnie parowu znajdowały się również trzy inne ciała, a Brandark, zepchnięty do linii palików, walczył desperacko z czwartym Navahkczykiem. Lewe ramię Zakrwawionego Miecza zwisało bezużytecznie, a na jego twarzy była krew. Szybko słabł i Bahzell skoczył mu na pomoc.
Zbyt późno. Brandark padł, gdy stal wbiła mu się w udo, a jego przeciwnik zawył triumfalnie i uniósł oburącz miecz. Zamierzał zadać zabójczy cios, lecz nagle ostrze Bahzella cięło go w poprzek pleców. Hradani przewrócił się, a Bahzell znów się obrócił, stając okrakiem nad bezbronnym ciałem Brandarka, gdy rzuciło się na niego dwóch ostatnich strażników Harnaka.
Jeden z nich był lekko wysunięty przed drugiego, a jego szarża zakończyła się łomotem martwego ciała, gdy wbiegł prosto na cios Bahzella. Bahzell jęknął, gdy stal drugiego hradani wbiła mu się w bok. Zbroja złagodziła cios, lecz krew polała mu się po żebrach. Jego lewe ramię wystrzeliło do przodu. Ręka owinęła się wokół ręki z mieczem przeciwnika, a dłoń Bahzella chwyciła go za bark. Koniokrad pociągnął, a Navahkczyk stracił zarówno równowagę, jak i miecz. Padł twarzą na ziemię, a Bahzell przydusił go kolanem.
Koniokrad upuścił miecz. Jego prawa dłoń wystrzeliła w dół, odnalazła podbródek przeciwnika, chwyciła go mocno i pociągnęła.
Parów wypełnił donośny trzask kręgów i nagle noc stała się na powrót cicha oraz ciemna.
 
Rozdział trzydziesty siódmy
Bahzell osunął się obok Brandarka z jękiem bólu. Połamane żebra pulsowały tępo pod wykonanym naprędce, sztywnym od krwi opatrunkiem na lewym boku, ale i tak Koniokrad czuł się lepiej niż Brandark. Zakrwawiony Miecz był ledwo świadomy, a Bahzell posmakował goryczy winy, otwierając swój bukłak z wodą.
Brandark stawił czoła nie mniej niż czterem rozwścieczonym Szałem przeciwnikom – i zabił trzech z nich – podczas gdy Bahzell zmagał się z Harnakiem. Była to taka walka, z której rodzą się legendy, lecz kosztowała go czubek prawego ucha oraz ostatnie dwa palce lewej dłoni. Nie były to zaś najgorsze z jego ran. Paskudna rana na lewym bicepsie krwawiła mocno, dopóki nie zamknęły jej niezbyt umiejętne szwy Bahzella, lecz stan prawej nogi był dalece gorszy. Stal dotarła do kości, przecinając mięśnie i ścięgna. Okaleczy go na całe życie... tyle że Bahzell znał się na tyle na medycynie polowej, by rozpoznać smród gangreny.
Jego przyjaciel umierał i była to wina Bahzella. Koniokrad wiedział, że Brandark by się nie zgodził z takim stwierdzeniem, że powiedziałby – prawdziwie – iż postanowił iść pomimo ostrzeżeń Bahzella, lecz to Bahzell sprowadził Harnaka i to Bahzell nalegał, by pomogli wieśniakom Malitha, co zgubiło Brandarka. Kawalerzyści Purpurowych Lordów natychmiast podcięliby mu gardło, nie zajmując się jego ranami, gdyby Bahzell zostawił go za sobą, lecz ciągnięcie go jedynie przedłużało jego udrękę, i Bahzell o tym wiedział.
Hradani przyłożył naczynie z wodą do ust Brandarka, a Zakrwawiony Miecz przełknął chciwie. Wypił pół butelki, a jego oczy się rozchyliły. Były zamglone od bólu i gorączki, lecz Brandark zdołał się uśmiechnąć.
– Widzisz, wciąż z tobą – zachrypiał w parodii swego zwyczajowego tenoru, a Bahzell zmoczył szmatę wodą i otarł mu twarz.
– Tak – odparł i w jakiś sposób zdołał zachować miarowy głos, gdy Brandark na powrót zamknął oczy.
Zakrwawiony Miecz leżał w ciszy, oddychając urywanie, a Bahzell przeklinał swą bezsilność. Zdołał zatrzymać krwawienie i wsadzić Brandarka na konia, po czym wrzucił siodło juczne na jednego z ich mułów i odpędził pozostałe zwierzęta, zanim skierował się znów na południe. Miał nadzieję, iż patrol, który musiał zaatakować oddział Harnaka, uzna że „bandyci” rozproszyli się i podzielili, aby ścigać bezpańskie konie, i wydawało się, że to działa. Nikt nie ruszył bezpośrednio za nimi, lecz ludzie wciąż polowali, a przynajmniej część z nich znajdowała się przed hradani. Bahzell położył się na szczycie wzgórza i obserwował, jak dwudziestu żołnierzy przeszukuje płytką dolinkę, którą on i Brandark dopiero co opuścili, i wiedział, że nie poddadzą się. Nie po stratach, jakie musieli odnieść w walce przeciwko strażnikom Harnaka. To była jedynie kwestia czasu, zanim doścignie ich jeden z tych patroli, a gdy tak się stanie...
– Wiesz, że... musisz mnie zostawić, prawda? – wyszeptał Brandark, a Bahzell szybko opuścił wzrok. Otworzył usta, lecz Brandark potrząsnął głową z kolejnym z tych wąskich uśmiechów. – Myślisz że... nie wiem, iż umieram?
– Cicho, mały! Nie ma potrzeby jeszcze mówić o umieraniu.
– Daj mi... kilka dni... a nie będę musiał o tym mówić. – Gorączka sprawiła, że słaby głos Brandarka był chrapliwy i łamał się, lecz wciąż był w nim ślad zwyczajowej cierpkości. – Wiem, że jesteś... idiotą, ale nie... udowadniaj tego. Beze mnie... możesz się jeszcze przebić.
– A co to za wybraniec Tomanaka, który opuszcza swoich przyjaciół, co? – zripostował Bahzell, znów ocierając Zakrwawionemu Mieczowi twarz. – Niezły wzorzec postępowania!
– Och... świńskie łajno. – Siły Brandarka szybko się wyczerpywały, lecz znów potrząsnął głową. – Nie gadaj... tak – mruknął. – Nigdy nie chciałeś... być brańcem, ty idio...
Zamilkł z niezrozumiałym mamrotaniem, a Bahzell wpatrzył się w mrok i przygryzł wargę. Nigdy nie czuł się tak bezradny, tak bezużyteczny. Przez długą, milczącą chwilę trzymał lekko dłoń na prawym barku Brandarka, po czym wstał i ruszył wolno przez pozbawiony ogniska obóz do juku z żywnością. Zaczął go otwierać, a uszy położyły mu się płasko, gdy spojrzał na długi, owinięty materiałem pakunek.
Był to miecz Harnaka, zawinięty w zakrwawiony płaszcz martwego księcia. Jego ogień zgasł w chwili śmierci Harnaka, lecz Bahzell wyczuwał spoczywające w nim moc oraz nienawiść, czekające jedynie na rękę, która znów go podniesie. Nie śmiał go zostawić – jedynie bogowie wiedzieli, co zrobiłby z kimkolwiek na tyle szalonym, by go dotknąć! – lecz cóż miał z nim teraz zrobić?
Koniokrad wyprostował obolały kręgosłup i jęknął z ponurą goryczą. Nie ośmielił się dotknąć broni nagą dłonią, lecz podniósł ją przez płaszcz Harnaka. Gdy się jej przyjrzał, zauważył skorpiona wyrytego na gardzie. Chciałby sądzić, iż oznacza to po prostu klingę skrytobójców, lecz to, co ujrzał – i odczuł w walce, czyniło z tego nonsens. Nie, wiedział dlaczego był na niej symbol Sharny... to dowodziło, iż sytuacja w Navahk była jeszcze gorsza, niż uważał. Bogowie! Czy Churnazh w ogóle podejrzewał, co go wykorzystywało? Wydawało się to niemożliwe. Choć Churnazh był okrutny i brutalny, z pewnością miał na tyle sprytu, by wiedzieć, co by się stało, gdyby któryś z jego sąsiadów zaczął go podejrzewać o kontakty z Sharną! Jednak jeśli kościół Sharny potrafił dosięgnąć aż do koronnego księcia Navahk, któż wiedział, do kogo jeszcze dotarł? Albo dokąd?
Bahzell potarł twarz, czując się chory i wyczerpany. Był jedyną osobą posiadającą dowód, jak daleko zło sięgnęło w Navahk. Zmuszało go to, by coś z tym zrobić, lecz był taki zmęczony. Tak bardzo, bardzo zmęczony i obolały na sercu.
– Więc – mruknął cierpko do swych dłoni – dlaczego nie powiesz mi, co powinienem teraz zrobić, Tomanaku?
– Naprawdę chcesz mnie o to poprosić?
Bahzell opuścił gwałtownie ręce i rozejrzał się zszokowany, lecz noc wciąż była spokojna i cicha, wolna od zjaw. Wojownik przełknął ślinę, po czym odetchnął.
– Jeśli o to chodzi – powiedział ciemności – jestem dość nowy w byciu wybrańcem. Naprawdę nie mam pojęcia, o co mogę, a o co nie mogę cię prosić.
– Możesz mnie pytać, o co tylko chcesz – wymruczał ten głęboki głos wewnątrz niego. – To co będę mógł ci dać, dam.
– Czyżby? A co z nim? – krzyknął z desperacją Bahzell. – To ja go do tego doprowadziłem i zupełnie nic nie mogę dla niego zrobić.
– Sadzę, że rozmawialiśmy już raz o tym – rzekł cicho Tomanak – i powiedziałem ci, że mogę leczyć przez mych wybrańców. – Bahzell zesztywniał i wyczuł niewidoczny uśmiech. – Zniszczyłeś gniazdo czarnych czarodziejów, ocaliłeś maginię, zabiłeś demona, uratowałeś całą wioskę i zmierzyłeś się ze sługą Sharny uzbrojonym w ostrze znacznie potężniejsze, niż się w ogóle domyślasz, Bahzellu. Po tym wszystkim, czy jest tak trudno uwierzyć, że pomógłbym twemu przyjacielowi, gdybyś mnie o to poprosił?
– Możesz go uleczyć? – zapytał Bahzell, nie zwracając uwagi na spis swych osiągnięć.
– My możemy go uleczyć – sprostował Tomanak – jeśli posłużysz mi za przekaźnik, lecz nie będzie to proces natychmiastowy. Wymagałoby to zbyt bezpośredniego wpływu z mojej strony.
– Nie obchodzi mnie „natychmiastowość” – zripostował Bahzell. – Powiedz mi po prostu, co i jak zrobić!
– Masz wyjątkowy sposób modlenia się – Tomanak powiedział tak sucho, że Bahzell zaczerwienił się, a bóg zachichotał w jego umyśle. – Nieważne. Taki jesteś, a choć sprawiasz trudności, nie zmieniłbym cię, nawet gdybym mógł.
Twarz Bahzella jeszcze bardziej się spłoniła, lecz Tomanak jedynie zachichotał raz jeszcze i powiedział – Wyciągnij swój miecz, Bahzellu. Trzymaj go w jednej dłoni, a drugą połóż na Brandarku, po czym po prostu skoncentruj się na swym przyjacielu. Pomyśl o takim nim, jakim go zapamiętałeś, i znów go takim postrzegaj.
– I to wszystko? – spytał z niedowierzaniem Bahzell.
– To może być dla ciebie trochę trudniejsze, niż zakładasz, mój przyjacielu – rzekł do niego Tomanak. – I nie stań się zbyt pewny siebie. To, ile uzyskamy, będzie zależeć w tym samym stopniu ode mnie, co od ciebie. Jesteś gotów?
Bahzell zawahał się nagle, stając się zaniepokojony. Walka z demonami oraz zaklęte ostrza to było coś innego. Było to przynajmniej coś, co rozumiał, natomiast to całe „leczenie” było czymś zupełnie odmiennym, a idea, że on mógłby to robić, była niepokojąca. A nawet więcej – przerażająca. Kolejny krok do przyszłości na jaką zgodził się, wstępując na służbę u boga wojny – niesamowity – który jednak uczyni akceptację owej przyszłości bardziej jasną i nieuniknioną. Bahzell stał bez ruchu jeszcze przez kilka sekund, po czym westchnął i wyciągnął miecz. Podniósł go prawą ręką i przyklęknął obok Brandarka, a następnie z wahaniem położył dłoń na rannym ramieniu przyjaciela.
– Ehem! – Bahzell zastrzygł uszami, gdy usłyszał w myślach odchrząknięcie. – Będziesz musiał się trochę lepiej postarać – poinformował go Tomanak.
– Lepiej?
– Bahzellu, nie zranimy go, lecz to jak dobrze to podziała, w niemałej części będzie zależało od tego, jak głęboko w to wejdziesz. A teraz przestań się obawiać, że coś mu się stanie – albo że ty zamienisz się w purpurową żabę – i zrób to!
Bahzell zaczerwienił się jeszcze mocniej niż wcześniej, lecz jego usta wykrzywiły się w lekki uśmiech na wesołość w mentalnym głosie boga. Hradani odetchnął głęboko, zamknął oczy i oparł wielką dłoń na obwisłym barku Brandarka. Nikt mu tego nie polecił, lecz pochylił głowę, opierając czoło o jelec miecza, i starał się oczyścić myśli. Było to trudne – znacznie trudniejsze niż się spodziewał – bowiem nawiedzał go obraz umierającego przyjaciela, a coś głęboko w jego wnętrzu trzęsło się na myśl, że on mógłby zrobić coś, aby to zmienić. Nie była to walka z gatunku tych, o których Bahzell Bahnakson miał pojęcie. W tej walce nie liczyła się siła ani znajomość uników czy kontr, lecz hradani zacisnął zęby i zaangażował w nią każdy skrawek woli oraz energii.
Pot zlał mu czoło, a zaciśnięte na mieczu palce zaczęły boleć, lecz powoli – tak powoli! – zmusił się do zmiany mentalnego obrazu Brandarka. Odrzucił rzeczywistość z obwisłą, szarą twarzą, walcząc z nią jak z jakimś żywym przeciwnikiem, i zastąpił ją nowym obrazem. Brandarkiem próżnującym na pokładzie promu, opuszczającym Brzeg w swej dandysowatej, koronkowej koszuli i wyszywanym płaszczu, uśmiechającym się do nadbudówki, w której znajdowały się Zarantha oraz Rekah, strzygącym uszami i śpiewającym im swój ogłupiający Poemat o krwaworękim Bahzellu. Żwawe dźwięki bałałajki, uśmiech na twarzy Brandarka, żywotność i humor, które stanowiły jego tak istotną część – Bahzell zebrał to wszystko razem, formując z nich obraz zdrowego Brandarka. Takiego, jakim był – powiedział sobie Bahzell żarliwie – i takiego, jakim znów będzie!
Pot lał mu się po policzkach i nagle, gwałtownie, umysł uzyskał skupienie. To było niczym wypuszczenie bełtu z arbalety, raptowny błysk w polu widzenia, i w owej chwili naprawdę usłyszał muzykę, głos Brandarka, plusk wody pod dziobem promu. Było to tak, jakby mógł tego wszystkiego dotknąć, znów sięgnąć do tej chwili. I wtedy, w jakiś dziwny sposób, którego, jak wiedział, nigdy nie będzie w stanie opisać, naprawdę tego dotknął, stał się mostem, połączeniem pomiędzy owym obrazem a tym paskudnym obozowiskiem. Coś przeszło przez ten most, przepłynęło przez niego, rozpaliło się boleśnie w jego żyłach, a razem z nim pojawiło się coś innego – coś pełnego okrzyków walki i brzęku stali, przerażającego tętentem ciężkiej kawalerii oraz chwalebnego od czystych, buntowniczych dźwięków trąbek. Przez zamknięte oczy nie mógł widzieć jaskrawobłękitnego światła, które błysnęło na krótką chwilę z jego ostrza, pokryło jego ciało i spłynęło wzdłuż ręki na Brandarka, lecz czuł je. Czuł je niczym uderzenie błyskawicy, rozpalające go, pochłaniające, a jego własna siła zlała się z tym i spłynęła w dół do osłabionego ciała Brandarka.
Była to najbardziej wyczerpująca, a zarazem najwspanialsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczył i dalece zbyt intensywna, by ją utrzymywać. Poczuł, jak ów strumień mocy wpada w Brandarka, czuł, jak serce jego przyjaciela porusza się spazmatycznie pod jego uderzeniem, po czym został odrzucony na bok. Energia była zbyt potężna, zbyt dzika i żarliwa, by można ją ograniczyć, a Bahzell krzyknął. Otworzyły mu się oczy, po czym spojrzał na Brandarka, którego pierś poruszała się gwałtownie, gdy hradani wciągał wielkie hausty powietrza, później zaś świat stał się bardzo, bardzo spokojny.
Odcięte ucho oraz palce jego przyjaciela były uleczone, nie pokryte już zakrzepłą krwią, lecz czystą, świeżą tkanką.
Bahzell wyciągnął rękę i dotknął tego zranionego ucha. Było zimne, nie rozgrzane już gorączką. Bahzell zaczął grzebać przy rękawie Brandarka. Rozerwał go i oczy stały mu się wielkie, gdy ujrzał cięcie. Nie było zaleczone w takim stopniu jak ucho czy palce, lecz rana wyglądała, jakby miała przynajmniej dwa tygodnie, zaś Bahzellowi trzęsły się ręce, gdy wyciągnął sztylet i przeciął bandaże na udzie Brandarka.
Zawahał się, gdy obnażył najniższą warstwę, nasiąkniętą sączącą się ropą, po czym zdjął ją i wypuścił gwałtownie powietrze. Straszna rana pozostała, lecz była czysta i zdrowa. Dotknął jej lekko, po czym nacisnął mocniej. Poczuł solidną, krzepką siłę nietkniętych mięśni oraz ścięgien i zaczerpnął głęboki, radosny oddech.
– Dobra robota! – krzyknął głęboki, odbijający się echem głos w jego głowie. – Naprawdę dobra robota, Bahzellu Bahnaksonie!
– Dziękuję ci – wyszeptał Bahzell. Znów zamknął oczy, przypominając sobie, jak prosto w twarz wyrzucał Tomanakowi bezużyteczność bogów, a coś zaśmiało się głęboko wewnątrz niego. Był to przyjemny śmiech, jak u dowódcy klepiącego z gratulacjami w ramię wojownika, który walczył odważnie i dobrze w swej pierwszej bitwie, on zaś uśmiechnął się.
– Dziękuję ci – powtórzył normalniej.
– Mówiłem ci, że będzie to wymagało nas obu – rzekł Tomanak – a nie każdy z moich wybrańców potrafi tak dobrze leczyć przyjaciół, jak pokonywać wrogów, Bahzellu. – Bahzell znów odetchnął, ciesząc się głęboką radością tej chwili – wiedząc, że trzymał w swych rękach życie, nie śmierć – a czyjaś inna wielka, delikatna dłoń wydawała się spoczywać lekko na jego głowie w tej nie kończącej się chwili. Wycofała się jednak, on zaś wyprostował się, jakby wyczuwając zmianę nastroju boga wojny.
– Brandark wyjdzie z tego całkowicie – powiedział mu Tomanak. – Będzie potrzebował opieki i minie jeszcze parę tygodni, zanim ta noga będzie w stanie utrzymać jego ciężar, lecz wyjdzie z tego. Obawiam się, że będzie pozbawiony czubka ucha oraz palców, lecz w każdym innym sensie jego ciało się zregeneruje. A jeśli to już jest za nami, może wrócimy do pytania, jakie pierwotnie zadałeś?
– Jakiego pytania?
– Co zrobić z mieczem Harnaka – powiedział sucho Tomanak.
– Ach, tego! – Bahzell otrząsnął się i przyklęknął, trzymając miecz na udach. – Nie zaprzeczę, że chętnie uzyskałbym na nie odpowiedź. Chciałbym również wiedzieć, co zrobić z działaniami demonicznego tchnienia w Navahk?
– Jedna rzecz na raz, Bahzellu. Jedna rzecz na raz. Moi wybrańcy są jedynie śmiertelnikami i oczekuję, że będą o tym pamiętać.
– Cóż, to dopiero ulga! – zachichotał Bahzell.
– Cieszę się, że tak sądzisz. Po pierwsze, miecz. Słusznie zrobiłeś, nie zostawiając go. Zawiódł w tym, do czego został stworzony, lecz to tylko czyni go na swój sposób bardziej niebezpiecznym. Został wykuty jako brama, Bahzellu – wrota do krainy Sharny, aby sam bóg mógł uderzyć w ciebie poprzez Harnaka. – Bahzell przełknął ślinę, lecz bóg kontynuował spokojnie. – Było to niezwykłe ryzyko, nawet dla niego, a gdy ty i ja go pokonaliśmy, kosztowało to bogów mroku więcej wpływów tutaj, niż mógłbyś sądzić. Jestem pewien, że jego towarzysze będą mieli mu coś do powiedzenia na ten temat, lecz pomimo jego porażki w tym przypadku, pozostaje bramą do niego, ścieżką, którą może pójść każdy na tyle pechowy, że go podniesie. Istnieje niewiele sposobów, by zneutralizować coś tak potężnego, nie niszcząc miecza, to zaś, niestety, wyzwoliłoby natychmiast całą jego energię – i zabiło każdego, kto go zniszczył. Zważywszy na okoliczności, najlepszym sposobem jest zatopić go w morzu. W jakimś przyjemnym, głębokim miejscu, gdzie mój brat Korthrala będzie mógł go pilnować.
– W morzu? A jak mam się tam dostać, gdy porty bez wątpienia są przede mną zamknięte?
– To, Bahzellu, zależy od ciebie. Jestem pewien, że coś wymyślisz.
Koniokrad stęknął pod nosem, lecz był w nim dziwny brak siły, by warknąć na głos, i poczuł błysk cierpkiej wesołości Tomanaka.
– A co do Navahk – bóg podjął po chwili wypowiedź – sądzę, że możemy je zostawić na później. Działają również inne siły, a nie oczekuję, byś sam radził sobie ze wszystkimi problemami Norfressy. Poślij wiadomość do swego ojca, niech ostrzeże swych sprzymierzeńców. Bogowie mroku najlepiej pracują właśnie w mroku. Jeśli wystawisz ich na światło dzienne, bitwa będzie wygrana. Na razie ty i Brandark będziecie mieli wystarczająco problemów na głowie. Po prostu postaraj się wydostać was obu z tego w jednym kawałku, Bahzellu. Brandark jest jednym z faworytów mojej siostry – a ja włożyłem bardzo dużo wysiłku w ciebie.
Bahzell zamierzał coś odkrzyknąć, lecz poczuł, że Tomanak odszedł.
– Cóż – wymamrotał zamiast tego, wpatrując się w zrelaksowaną twarz Brandarka i słuchając jego równego oddechu – to dopiero coś!
 
Rozdział trzydziesty ósmy
Wiatr dął z południa, porywisty i silny, niosąc za sobą rytmiczne uderzenia oraz wysoki, przenikliwy krzyk mew. Świat był pełen energii oraz życia. Bahzell przedarł się przez wysoką do pasa trawę, wszedł na sypki piasek wysokiej wydmy i ujrzał w końcu morze.
Na jego widok zamarł w bezruchu. Trzymał go niczym w garści, wpatrywał się w nieskończony granat przetykany bielą. Fale grzmiały i rozbijały się o jasnobrązową plażę w wybuchach piany, a warkocz Bahzella łopotał niczym ogon kota, gdy oddech oceanu szarpał jego znoszonym i wytartym ubraniem. Nigdy nie widział, nigdy nie wyobrażał sobie takiej chwili, i chwyciła go wielka, niewypowiedziana tęsknota. Nie wiedział, czego nagle zapragnął, lecz czuł, że morze woła go pluskami głębokiej wody oraz przenikliwymi głosami morskich ptaków, a jego serce wyrywało się, by odpowiedzieć.
– Na Phrobusa – powiedział delikatnie tenorowy głos, na wpół zatracony w otaczającym ich tumulcie. – Jest wielkie, czyż nie?
– Ano, jest – odparł Bahzell, równie cicho, i odwrócił głowę.
Brandark siedział na swym koniu z niechcianą niezdarnością, z oczyma powiększonymi ze zdumienia. Owinięta bandażem prawa noga wciąż sprawiała spory ból i wszystkim, co Zakrwawiony Miecz mógł zrobić, gdy nie jechał konno, było kuśtykać, bowiem jego ciało jeszcze się całkowicie nie wyleczyło. Mimo to wydawał się wręcz promieniować zdrowiem, a jego reakcja, gdy po raz pierwszy od paru dni obudził się z jasnym rozumem i głodny, była wszystkim, o czym Bahzell mógłby marzyć. Choć raz Brandark był oszołomiony tak, że stracił mowę, z powodu zmiany swego stanu, a gdy dowiedział się, jak owa zmiana została dokonana...!
Było to zbyt dobre, by mogło trwać wiecznie, a Bahzell w głębi serca cieszył się z tego. Choć obserwowanie jak za każdym razem gdy się obraca, Brandark mu ustępuje, mogło być czymś nowym, było również całkowicie nienaturalne, i Bahzell nie poczuł nic innego poza ulgą, gdy z ust Brandarka znów wymknęło się słowo „idiota”. Teraz sytuacja wróciła już niemal do normy, a Zakrwawiony Miecz otrząsnął się.
– Cóż – powiedział sucho – to robi bardzo wielkie wrażenie, jestem tego pewien, lecz jaką następną sztuczkę planujesz?
– Następną sztuczkę?
– W istocie. Sadzę, że mówiłeś coś o udaniu się na zachód wzdłuż wybrzeża, lecz to było, gdy wciąż mieliśmy wszystkie nasze zapasy. Teraz... – Brandark wskazał na pojedynczy, dość luźny juk na mule stojącym obok jego konia i wzruszył ramionami.
– Wiesz co, sam o tym trochę myślałem – zagrzmiał Bahzell – i sądzę, że tym, czego potrzebujemy, jest statek.
– Statek? – Brandark spojrzał na niego z niedowierzaniem. – A jak, powiedz, proszę, proponujesz to załatwić? Ci ścigający nas dranie wciąż są gdzieś za nami – wskazał kciukiem przez ramię – i popraw mnie, jeśli się mylę, lecz czy nie uznaliśmy, że musieli posłać wieść o nas do przodu?
– Ach, co za pesymizm! – Bahzell potrząsnął żałośnie głową. – Jest razem z wybrańcem Tomanaka, a może myśleć tylko o błahostkach!
– Jeśli myślisz, że pół armii kawalerii jest błahostką, to Harnak musiał uderzyć cię tym czymś w głowę – Brandark kopnął lewą stopą zawinięty w materiał miecz.
– Nonsens! Nie martw się o nic, ponieważ mam plan, malutki.
– Bogowie, miejcie nas w swojej opiece, on ma plan! – jęknął Brandark, a Bahzell odrzucił głowę do tyłu i roześmiał się. Nie mógł nic na to poradzić. Dziwna, głęboka radość wypełniała go od nocy, podczas której uleczył Brandarka – albo pomógł Tomanakowi go uleczyć – a dzika, beztroska witalność morza wpływała w niego. To było niczym moment odrodzenia, dziwna, niewzruszona pewność, radosny zachwyt, któremu nie można było się oprzeć, i ryknął śmiechem. Widział, jak Brandark wpatruje się w niego przez chwilę, po czym jego przyjaciel również zaczął się śmiać. Stali tam na wydmie, śmiejąc się jak głupcy, pijani radością życia, a Bahzell klepnął Brandarka w ramię.
– Dobra, mam plan, chodź więc, no już! Musimy zrobić trochę rzeczy, zanim wprowadzę go w życie i oszołomię cię moim sprytem!
* * *
– Ach tak! To jest to, czego potrzebujemy – powiedział z satysfakcją Bahzell. Słońce znów chowało się na zachodzie, gdy stali na plaży, a fale obmywały kopyta konia Brandarka oraz podeszwy Bahzella. Mężczyźni spoglądali na małą wyspę oddaloną o sto metrów od brzegu. Trudno było nawet mówić, że to wyspa – zaledwie naga, nierówna sterta piasku, trawy morskiej i karłowatych krzaczków, mierząca nie więcej niż sto metrów w najszerszym punkcie – a Brandark wpatrywał się w Bahzella z wyraźnym niedowierzaniem.
– To jest to, czego potrzebujemy?
– Ano, właśnie to. I jeśli się zbytnio nie mylę, przypływ się skończył – Bahzell zaobserwował z jeszcze większą satysfakcją.
– A co, jeśli mogę spytać, ty wiesz o przypływach?
– Niewiele – Bahzell przyznał radośnie – lecz spójrz tam. – Wskazał w górę plaży, gdzie piasek był suchy, a łańcuszek wyrzuconego drewna znaczył linię przypływu. – Sądzę, że to właśnie tam woda dociera przy wysokim przypływie, a gdy woda jest niska, tutaj, gdzie stoimy... – wzruszył ramionami, a Brandark westchnął.
– Nienawidzę, gdy jesteś taki dedukcyjny. Ale nawet zakładając, że masz rację co do przypływu, jaką to robi różnicę?
– To część planu – powiedział Bahzell z zadowoloną miną i zaczął wchodzić w morze.
– Hej! Gdzie się wybierasz?!
– Chodź za mną, to zobaczysz – zripostował Bahzell, nawet na chwilę nie odwracając głowy, a Brandark zamruczał pod nosem. Wahał się jeszcze przez chwilę, lecz Bahzell był już do pasa zanurzony w spienionej wodzie i nie widać było, aby chciał się zatrzymywać, więc Zakrwawiony Miecz zamknął gwałtownie usta i skierował swego wierzchowca w fale.
Koń nie chciał iść, a muł był jeszcze bardziej krnąbrny. Brandark musiał się mocno napracować, aby ruszyły, lecz Bahzell jedynie wyszczerzył zęby przez ramię, gdy Zakrwawiony Miecz zaklął na nie z żarliwą finezją. Muł położył uszy po sobie i obnażył zęby, lecz stanowcze szarpnięcie za postronek sprawiło, że znów zaczął iść.
Zwierzęta ani przez chwilę nie musiały płynąć, lecz niewiele do tego brakowało. W końcu jednak dotarły do wyspy i wspięły się na brzeg. Kiedy Brandark wyprowadził zmoczonego, oburzonego muła, Bahzell stał już na południowym krańcu wyspy, z rękoma na biodrach, wpatrując się z wyraźnym zachwytem w morze.
– Czy mógłbyś mi powiedzieć, co tu robimy?
– Ech? – Bahzell obrócił się w jego stronę, a Zakrwawiony Miecz machnął z rozpaczą ręką.
– Co my tu robimy?!
– Jeśli o to chodzi, to zamierzamy rozbić obóz – powiedział Bahzell i znów wyszczerzył zęby, gdy Brandark napęczniał z frustracji. – Spokojnie, spokojnie! Pomyśl przez chwilę. Od lunchu trzymaliśmy się poniżej linii przypływu. Jak sądzisz, co stanie się z naszymi śladami, gdy woda się podniesie?
Brandark znieruchomiał, podnosząc brwi, i potarł okaleczone prawe ucho.
– Dobrze – rzekł po chwili. – To rozumiem. Będą jednak wiedzieć, że właśnie to zrobiliśmy i po prostu ruszą w obydwie strony od miejsca, w którym zniknął ślad.
– Owszem, tak zrobią, lecz nie znajdą nas, jeśli nie przeszukają każdej drobniutkiej wysepki, na jaką się natkną, czyż nie?
Brandark podrapał się mocniej w ucho, po czym przytaknął.
– Dobrze – stwierdził. – Tak długo jak nie będziemy zwracać na siebie uwagi, zapewne założą, iż jedziemy dalej. Bogowie wiedzą, że tylko lunatyk nie przestałby jechać! Kończą nam się jednak zapasy, Bahzellu, a nie widzę nawet śladu świeżej wody. Nie możemy zostać tu długo.
– Nie musimy. Daj mi jeszcze kilka godzin, a wyruszę wraz z nastaniem mroku, by załatwić dla nas statek.
Brandarkowi opadła szczęka. Przez chwilę wpatrywał się w swego przyjaciela, nic nie mówiąc, po czym potrząsnął powoli głową.
– On jest szalony. Całkowicie szalony! Myślisz, że gdzie znajdziesz statek, ty idioto?
– Cóż, jeśli o to chodzi, sądzę, że jest pod dostatkiem statków w zatoce Bortalik – powiedział radośnie Bahzell – a my wciąż mamy tę miłą, ciężką sakiewkę, którą zostawił nam Yithar. Dzięki niej wszystkim, co muszę zrobić, jest znaleźć i, ach, wynająć jeden z nich.
* * *
Bahzell zrzucił ostatnie naręcze wyrzuconego przez morze drewna na kupę i przyjrzał jej się z dumą posiadacza. Starannie wybrał to miejsce na ognisko, po czym spędził ponad godzinę, spiętrzając piasek w wysoką ścianę. Niskie wypiętrzenie na wyspie oraz jego bariera nie dopuszczą, by ujrzał je ktoś z brzegu, lecz gdy zostanie już rozpalone, od strony morza powinno być widoczne na mile.
Brandark siedział oparty o swoje siodło, brzdąkając na swej bałałajce, podczas gdy on pracował. Okaleczona lewa dłoń Zakrwawionego Miecza utrudniała wydobywanie akordów i wydawał się koncentrować na tym z wyłączeniem czegokolwiek innego – dopóki Bahzell nie otrzepał z dumą rąk.
– Chyba zdajesz sobie sprawę, jakie to głupie, nieprawdaż? – powiedział wtedy, ani na chwilę nie podnosząc wzroku znad gryfu swego instrumentu.
– Cóż, nikt nigdy nie nazywał mnie sprytnym. – Bahzell podszedł do konia oraz muła, by odwiązać ich wodze z pachołków i wyszczerzył zęby na jadowite parsknięcie Brandarka. – A choć może jestem głupi, nie usłyszałem jeszcze od ciebie lepszego pomysłu.
– Wykonałem swoją cześć, próbując przekonać cię, byś tego nie robił. Nie mam dość energii, by na dodatek coś jeszcze wymyślić.
– A uważałem cię za tak sprytnego chłopaka! – Bahzell zebrał wodze zwierząt i skierował się w dół plaży. Woda wypełniła natychmiast jego znoszone, przeciekające buty, lecz zignorował to. Wciąż było mu mokro od pierwszej podróży na wyspę, a nie zamierzał zostawiać widocznych śladów wzdłuż żadnego z brzegów wysepki.
– Nigdy ci się to nie uda. Nie samemu – powiedział poważniej Brandark.
– Uważam, że się mylisz, a niezależnie od tego, jest to myśl warta wypróbowania. Mamy małe szanse, by im uciec lądem, a nie będą się spodziewać czegoś takiego.
– Może to po prostu wskazuje, na ile są od ciebie mądrzejsi! – warknął Brandark, wciąż skupiając wzrok na bałałajce.
– Możliwe – zgodził się Bahzell, wsłuchując się w miarowy oddech morza – lecz niezależnie od tego, nadszedł czas, abym poszedł. Tylko nie zasypiaj!
– Nie martw się o mnie, ty lunatyku. Pilnuj tylko swoich pleców i... – Brandark podniósł w końcu wzrok, a jego oczy były w świetle zmierzchu w niechciany sposób poważne – ... powodzenia.
Bahzell przytaknął, uniósł dłoń w lekkim machnięciu i ruszył w wodę.
* * *
Kiedy szli na wyspę, woda była nieruchoma i niska. Gdy Bahzell wracał na ląd, przypływ posyłał syczące fale w górę plaży. Świeżo wstający księżyc rozlewał na piasku srebrne światło, on zaś spojrzał z satysfakcją przez ramię, gdy wyprowadził pozbawionego siodła konia oraz muła z wody. Wcześniejsze ślady jego i Brandarka zostały już pochłonięte przez przypływ, on zaś przez prawie milę szedł szybko poniżej linii najwyższego przypływu, zanim wspiął się wyżej na plażę. Gdyby jacykolwiek tropiciele szukali wzdłuż brzegu jego tropu, znaleźliby dokładnie to, co chciał, by znaleźli: te same ślady jednej pary butów, jednego konia i jednego muła, i nic nie sugerowałoby, że przynajmniej jednej części ich zwierzyny nie ma już przed nimi. Miał nadzieję, że w ogóle nikt nigdy nie ujrzy tych śladów, lecz jeśli tak, przynajmniej wyciągnął z tego wszystkiego Brandarka i pozostawił mu wszystkie zapasy. Powinno mu to wystarczyć na około tydzień, jeśli będzie oszczędzał wodę. Do tego czasu wszelki pościg powinien już się przemieścić w inne regiony, a jego noga wyleczyć na tyle, by dać mu wspaniałą szansę na samodzielny powrót do Cesarstwa Włóczni.
Nie, przypomniał sobie Bahzell, nie będzie powodu, by Brandark miał robić coś takiego... zakładając oczywiście, że jego plan zadziała.
Hradani skierował zwierzęta w górę plaży, pod osłonę wysokich wydm, aby nie było go widać na tle osrebrzonego księżycem morza, i ruszył na wschód.
* * *
Bahzell przeszedł chyba ze staję, gdy podniósł gwałtownie głowę i zmarszczył brwi. Zastrzygł uszami, starając się zidentyfikować dźwięk, który przebił się przez uderzenia fal, i zamrugał z niedowierzaniem. Wysoki, przenikliwy okrzyk polującego sokoła dobiegł raz jeszcze, on zaś odwrócił się od morza, gdy czarny kształt przemknął po usianym gwiazdami niebie.
Chłodna panika dotknęła na chwilę jego serca, lecz miał zbyt mało czasu, by ją w pełni odczuć. Nie było sposobu, aby sokół latał tak późną nocą, a jeszcze mniej powodów, by ptak rzucał się na niego niczym magnes na stal. Pojawienie się ptaka na pewno nie było normalną rzeczą i Bahzell błyskawicznie podniósł prawą rękę, by osłonić twarz, gdy drapieżnik skierował się prosto na nią. Mięśnie napięły mu się, lecz sokół nie uderzył. Zamiast tego śmiercionośne pazury zacisnęły się na nadgarstku Bahzella i zamknęły z wielką delikatnością.
Bahzell wypuścił głęboki, drżący oddech, lecz był jeszcze daleki od poczucia całkowitej ulgi. Puścił powoli rękę, ostrożnie wyciągając ją przed siebie, a ptak poruszył się, przesuwając środek ciężkości, by zachować równowagę na jego nadgarstku. Sokół przekrzywił głowę, z małymi, okrągłymi oczyma, jasnymi od odbijającego się w nich światła księżyca, a Bahzell przełknął ślinę. Nie miał na sobie rękawicy sokolnika, lecz ptak wciąż trzymał go tymi delikatnymi pazurami, po czym otworzył dziób.
– Witaj, Bahzellu. – Koniokrad znów się wzdrygnął, gotów odskoczyć. Położył po sobie uszy, lecz zmusił się, by stać bardzo spokojnie, bowiem rozpoznał głos dobiegający z tego niebezpiecznego, zakrzywionego dzioba. To była Zarantha! Hradani wpatrywał się w sokoła i oblizał wargi, świadomy, że musi wyglądać jak absolutny idiota, po czym otworzył usta, by odpowiedzieć, lecz sokół znów przemówił, zanim zdążył to zrobić.
– Poprosiłam Wencita o przysługę – ciągnął głos Zaranthy – a ojciec zgodził się oddać w tym celu swego cennego sokoła. Wencit obiecał, że ptak cię znajdzie, lecz obawiam się, że nawet on nie może zagwarantować, że później wróci do domu. Ojciec był tym trochę wzburzony, lecz sądzę, iż uważa, że odzyskanie córki jest warte kilku poświęceń.
Bahzell wyszczerzył zęby, słysząc znajomą, wesołą, szelmowską nutę w głosie Zaranthy. Stało się to jeszcze przyjemniejsze – i cenniejsze – gdy przypomniał sobie jej bladą, wynędzniałą twarz, kiedy się rozstawali, a sokół znów załopotał skrzydłami, przemieszczając ciężar z nogi na nogę, jakby podzielał jej śmiech.
– W każdym razie Wencit doprowadził mnie bezpiecznie do domu, drogi przyjacielu – ciągnęła poważniej Zarantha. – Mówi mi, iż jego gramerhain sugeruje, że ty i Brandark nie będziecie mnie w stanie odwiedzić – przynajmniej nie tym razem – chciałam więc, abyście wiedzieli, że nie musicie się już o mnie martwić. Słyszałam również wieści od Tothasa. On i Rekah rzeczywiście czują się dobrze i za parę tygodni powinni także znaleźć się w domu. Dziękuję ci, mój przyjacielu. Dziękuję ci z głębi serca. Jeśli już nigdy więcej się nie spotkamy, wiedz, że nigdy nie zapomnę tego wszystkiego, co ty i Brandark dla nas zrobiliście.
Głos zamilkł na chwilę, po czym zmienił się. Nie należał już do Zaranthy, lecz do mężczyzny, był głęboki i miarowy.
– Niewiele wiem o czarodziejstwie, Bahzellu Bahnaksonie oraz Brandarku Brandarksonie, lecz jeśli Wencit ma rację i w ogóle usłyszycie tę wiadomość, wiedzcie, iż Caswal z Jashân pozostaje waszym wiecznym dłużnikiem. Powtarzam zaproszenie mojej córki i proszę was, abyście nas tutaj odwiedzili, jeśli to kiedyś będzie możliwe i nazywam was Bahzellem oraz Brandarkiem z Jashân, z rodu Jashân. Jeśli kiedykolwiek ja, bądź inny członek Jashân, będziemy mogli wam służyć, dajcie znać. Zaś jeśli bogowie postanowią, że nigdy się nie spotkamy, wiedzcie, iż gdziekolwiek pójdziecie, jesteście krwią z naszej krwi oraz kością z naszej kości, moi przyjaciele.
Głos księcia Jashân zamilkł, a ptak stał w milczeniu przez kolejną chwilę, podczas gdy Bahzell wpatrywał się w niego. Następnie Zarantha przemówiła ostatni raz, delikatnym głosem.
– Tak więc nasza podróż nareszcie się kończy, najdrożsi z przyjaciół, a teraz również moi bracia. Moje życie oraz żywoty mych bliskich były darem od was i daję wam jedyny dar, jaki mogę przekazać przez dzielącą nas odległość: moją miłość. Niech zawsze wam towarzyszy i niech bogowie światła was strzegą, jak wy strzegliście mnie. Żegnaj, Bahzellu Bahnaksonie, książę Hurgrum. Żegnaj, Brandarku. Pamiętajcie o nas.
Bahzell zamrugał oczyma, które wypełniły się nagłymi, nieoczekiwanymi łzami. Sokół siedział na jego nadgarstku, wciąż wpatrując się w niego, on zaś wziął głęboki oddech.
– Żegnaj, Zarantho z Jashân – wyszeptał, a ptak odrzucił do tyłu głowę, wydając z siebie kolejny wysoki, żarliwy okrzyk. Po czym, nagle, wystrzelił niczym strzała spuszczona z cięciwy i zniknął między gwiazdami, a noc zakłócały jedynie westchnienia wiatru oraz huk fal.
* * *
Podróż zajęła dłużej, niż Bahzell się spodziewał, lecz przebiegła bez żadnych dalszych incydentów, bowiem nie było wielu przystani pomiędzy zatoką Falan a Bortalik, zaś kupieccy książęta, którzy władali miastem Bortalik, chronili swą pozycję. Niemal nie słyszano tutaj o wioskach rybackich i zaledwie je tolerowano. Bortalik uznawało ich istnienie jedynie w obrębie kilku staj od samego miasta, gdzie miastowi stróże porządku mogli w nich zaprowadzać prawo, lecz żadnej nie pozwalano zajmować się handlem. Niejeden rybacki port został spalony – przez okręty wojenne oraz desanty wysłane przez kupców – jeśli miastowi kupcy choć podejrzewali go o szmuglowanie. Ironią natomiast było, że w kraju, którego ogromne bogactwo zależało od jego kontroli nad handlem morskim, cały ten rozległy obszar wybrzeża był niemal pusty.
Niemal, lecz nie całkowicie. Księżyc był już dobrze na zachodzie, gdy Bahzell okrążył przylądek i znalazł się nagle przed sporą wioską. Nie było zbyt wielu świateł, ani na brzegu, ani na wodzie, i zmarszczył brwi na widok łodzi rybackich wyciągniętych na plażę lub spoczywających wzdłuż krzywych pomostów.
Zwierzęta odetchnęły z wdzięcznością, gdy się zatrzymał, a on popatrzył na łodzie i zaczął się zastanawiać nad swymi możliwościami. Było to kuszące, lecz po kilku chwilach rozważań potrząsnął głową. Nie był żeglarzem, a te łodzie wyglądały na zbyt liche jak na jego lądowe oko. Większość z nich była niewiele więcej niż osławionymi łódkami wiosłowymi lub małymi, jednomasztowymi żaglóweczkami. Nie, on potrzebował czegoś większego i lepiej przystosowanego do głębokich wód... lecz to nie oznaczało, że wioska była dla niego bezużyteczna.
Wprowadził konia oraz muła w głąb lądu, przepatrując oczyma mrok. Mogła to być wioska rybacka, lecz gdzieś musiało być...
Ach! Wyszczerzył do siebie zęby, gdy odnalazł małe, otoczone kamiennym murkiem pastwisko. Było na nim może z tuzin krów oraz cherlawych koni. Bahzell przedostał się do bramy w niskiej ściance. Nawet szczekanie psa nie zakłóciło ciszy nocy, gdy otworzył wrota i cicho wprowadził własne zwierzęta na pastwisko. Stały tam przez chwilę, przyglądając mu się z zaciekawieniem, po czym potrząsnęły głowami i ruszyły kłusem do innych mieszkańców pastwiska, zaś Bahzell, chichocząc, zamknął za nimi bramę.
Jeśli się nie pomylił w przypuszczeniach, właściciel tego pastwiska nie wspomni raczej nikomu o pojawieniu się dwóch silnych, zdrowych, drogich zwierząt. Może wręcz podjąć jakieś wysiłki, by ukryć niespodziewane dary, co przysłużyłoby się Bahzellowi. Nawet gdyby doniósł o nich władzom, Bahzell powinien już dawno zniknąć, zanim owe władze domyślą się, skąd się wzięły zwierzęta, a czuł się lepiej, pozostawiając je pod czyjąś opieką. Dobrze służyły jemu oraz Brandarkowi i nie odpowiadała mu a myśl o zwyczajnym porzuceniu ich.
Znów wyruszył w drogę, a pozbawiony zwierząt poruszał się szybciej. Przebiegł obok dwóch kolejnych wiosek – ich obecność była mile widzianym znakiem, że zbliża się do swego celu – a księżyc wciąż pozostawał nad horyzontem, gdy w końcu wyśledził przed sobą zamazane zarysy wysokich murów.
Bortalik spało. Bahzell wdrapał się na skaliste wyniesienie i oparł się plecami o głaz, chwytając oddech, gdy patrzył wzdłuż szerokiego ramienia zatoki Bortalik na śpiące miasto. Światła posterunków straży pstrzyły flanki oraz czubki niezliczonych wież stojących wzdłuż długości murów, zaś jeszcze więcej świateł było rozmazanymi smugami wzdłuż nabrzeży. Nawet tak późno w nocy w dokach wrzała praca, a maszty i olinowanie wyrastały niczym czarny, splątany las na tle światła. Inne żaglowce stały wzdłuż zatoki, na kotwicach lub przy bojach, zaś Bahzell, wbrew sobie, poczuł podziw dla samego rozmiaru portu.
Plemiona północnych hradani nie wiedziały wiele więcej o Purpurowych Lordach ponad to, co Purpurowi Lordowie wiedzieli o nich, lecz nawet oni słyszeli o zatoce Bortalik, a Zarantha oraz Tothas opowiedzieli mu dalece więcej. Bortalik była niekwestionowaną królową południowego wybrzeża, w dodatku zdecydowaną nią pozostać. Ogromna zatoka nie tylko była wspaniałą naturalną przystanią – kontrolowała również całą deltę potężnej rzeki Włóczni, a dzięki temu całość handlu idącego wzdłuż Włóczni lub któregoś z jej dopływów. Przewagę tę Purpurowi Lordowie wykorzystywali bezlitośnie, a gdy Bahzell spoglądał na ich miasto, oczywista stawała się potęga, jaką im to dawało.
Hradani otrząsnął się po chwili i odwrócił wzrok od murów, spoglądając z powrotem za zatokę, szukając tego, czego potrzebował. Nie za mały, pomyślał, lecz również niezbyt duży, na dodatek zakotwiczony z dala od doków. Z pewnością między tyloma statkami musi być...
Jego oczy spoczęły na jednym ze statków i hradani podrapał się w brodę. Dwumasztowy szkuner znajdował się dalej od brzegu, niż by chciał, lecz poza tym wydawał się idealny. Światło kotwiczne na jego przednim pokładzie płonęło niczym samotna gwiazda, bowiem nie było niczego innego w promieniu stu metrów od niego, zaś nawet w niepewnym świetle księżyca wyglądał na niski, smukły i szybki. Co najlepsze, był niewiele większy od rzecznych barek Kilthana, co sugerowało rozsądnie małą załogę.
Przyglądał mu się chwilę, po czym kiwnął głową.
* * *
W obrębie osłoniętej zatoki woda nie rozbijała się gwałtownie o brzeg, lecz napierała i cofała się rytmicznie. Bahzell odłożył swój pas i odpiął broń. Arbaletę oraz kolczugę zostawił z Brandarkiem. Czuł się niebezpiecznie bezbronny, gdy się rozbierał. Przypiął sztylet oraz dużą, brzęczącą sakiewkę do nagiego pasa, po czym położył miecz na butach oraz ubraniu, ruchem, który, jak miał nadzieję, wyglądał na bardziej pewny niż był w rzeczywistości. Część hradani chciała spytać Tomanaka, czy to wszystko jest dobrym pomysłem, lecz reszta uparcie opierała się pokusie. Nie można było po prostu pytać – Czy mogę? – za każdym razem, gdy chciało się podjąć decyzję. Oczywiście Bahzell polegał mocno na tym, co Tomanak powiedział mu o mieczu, lecz nawet mimo to...
Mężczyzna parsknął i otrząsnął się, na wpół kładąc po sobie uszy w rozbawieniu. Albo to podziała, albo nie, zaś sterczenie tu i opóźnianie tego co nieuniknione, nie zmieni rezultatu! Uśmiechnął się krzywo na tę myśl i wszedł do wody.
Dno opadało ostrzej, niż się spodziewał. Będzie musiał płynąć dłużej, niż planował. Obok niego unosił się połamany, dryfujący kawałek drzewa i chwycił się go z wdzięcznością. Nie był rybą, a drewno się przydawało, gdy płynął przez zatokę. Noc była wystarczająco pełna hałasów, by ukryć większość dźwięków, lecz nie było sensu ryzykować i starał się – niezbyt pomyślnie – unikać plusków. Był to długi, ciężki odcinek. Zatoka była chłodniejsza, niż się spodziewał i Bahzell uświadomił sobie dotkliwie, iż jest zwierzęciem lądowym. Hradani wyczuwał pod sobą pustą przestrzeń, rozciągającą się pomiędzy nim a dnem, i wiedział, jak szybko mogła go wciągnąć. Zauważył, że myśli o rekinach. Albo ośmiornicach – one zjadały również ludzi, czyż nie? A nawet jeśli nie, jedynie bogowie wiedzieli, co jeszcze może się kryć pod wodą...
Stanowczo odepchnął tę myśl. Ludzie zawsze pływali w morzu i raczej nie robiliby tego, gdyby coś nastawało na każdego, kto by tego próbował! Oczywiście, nie znaczyło to, że nigdy nic nie nastawało, a...
Podniósł wzrok i odetchnął głęboko z ulgą, gdy niedaleko przed sobą ujrzał swój cel. Odepchnął się mocno, a uszy zastrzygły mu z rozbawienia, gdy zdał sobie sprawę, jak bardzo chce już być na statku. Miał wrażenie, że cała załoga żaglowca widziała, iż płynie, i ustawiła się za burtą, by rąbnąć go w głowę, kiedy tylko wyjdzie na pokład. Lecz to nie miało znaczenia.
Dotarł do burty szkunera i popłynął wzdłuż niej tak cicho, jak tylko mógł. Dziób oraz rufa wznosiły się lekko, a wolna burta miała około dwóch metrów, lecz wystarczało to, by utrudnić życie komuś znajdującemu się w wodzie. Był pewien, że mógłby wynurzyć się na tyle, aby przerzucić palce przez reling, lecz nie bez przerażającego hałasu. Płynął więc dalej, dopóki nie dotarł do poszerzonego dziobu. Bukszpryt był długą, zgrabną lancą, wysuwającą mu się nad głową, lecz obok niego zwisała do wody lina kotwiczna. Bahzell położył dłoń na grubym sznurze. Wygiął szyję w górę, spoglądając, gdzie chowa się w kadłubie. Wyglądało to na dalece bardziej obiecujące niż wejście przez burtę, więc pokiwał z satysfakcją głową i odrzucił połamane drewno.
Chwycił linę i podciągnął się na niej ostrożnie. Nad nim wystawał dźwigar, więc zahaczył o niego łokciem, po czym podkurczył ciało, aby przerzucić przez niego kolana. Przykucnął tam przez chwilę, chwytając oddech i słuchając, jak kropelki wody spływają z pluskiem z jego skóry do zatoki, po czym wychylił ostrożnie głowę przez reling.
Nie było nikogo w polu widzenia, lecz słyszał skrzypce i coś co brzmiało jak akordeon, zaś to, co uważał za zaledwie światło kotwiczne, było blaskiem z otworów w niskiej nadbudówce na środkowym pokładzie. Więcej światła płynęło z wejścia, a uszy spłaszczyły mu się, gdy uświadomił sobie, że przynajmniej część załogi nie śpi. Nie miał szczególnego zamiaru ranić kogokolwiek, lecz majtkowie nie mieliby pojęcia, że dąży do spokojnej rozmowy, czyż nie? To właśnie dlatego spodziewał się zaskoczyć ich we śnie na kojach, lecz wydawało się, że będzie musiał postąpić inaczej.
Westchnął i wstał, balansując na dźwigarze, po czym przeszedł na pokład. Jego nagie stopy nie powodowały dźwięków i ruszył w stronę otworu. Jeśli mógłby tam wejść i zablokować dostęp na pokład, wtedy...
– Ej, tam! Co robisz na moim statku?
Ostry, rzeczowy głos dobiegał zza Bahzella, i hradani obrócił się niczym kot, kładąc jedną dłoń na sztylecie.
– O co to, to nie! – głos zabrzmiał jeszcze ostrzej, a Bahzell wypluł przekleństwo. Na pokładzie byli ludzie. Nie dostrzegł ich, ponieważ byli tak niscy, iż schowali się za nadbudówką. Teraz stało przed nim pięciu niziołków, a każdy z nich trzymał krótki miecz, w sposób sugerujący, że wie, co się z nim robi.
Hradani cofnął się o krok w stronę relingu, ostrożnie zdejmując dłoń ze sztyletu, i zmrużył oczy. Widział paru niziołków, odkąd opuścił Navahk, lecz żaden nie był tak duży jak ci kolesie. Mogli mieć niewiele więcej niż połowę jego własnego wzrostu, lecz i tak byli o dobrą głowę wyżsi od jedynych, jakich spotkał, i nie było w nich żadnego wahania. Wydawali się być pewni, że są zdolni sobie z nim poradzić, zaś ten, który mówił, przekrzywił głowę, po czym splunął w bok.
– Ha! – Mówiący nosił znaczek ze złotym trójzębem, symbol wyznawcy Korthrali. Teraz przyglądał się górującemu nad nim, nagiemu, przemoczonemu intruzowi na jego pokładzie i podkręcał stojące wąsy z takim szykiem, że wargi Bahzella zadrgały mimo woli. – Wybrałeś tej nocy zły statek, przyjacielu – powiedział z wyraźną satysfakcją niziołek. – Sądzę, że po prostu wrzucimy cię z powrotem do rybek i będzie po problemie.
– Hej, hej. Nie róbmy nic pospiesznie – powiedział Bahzell.
– Och, my nie będziemy się spieszyć, przyjacielu! – Niziołek uśmiechnął się nieprzyjemnie i skinął głową swym towarzyszom, który rozdzielili się na pary, by ruszyć na Bahzella z dwu stron. – Ale ty możesz zechcieć szybko wrócić za burtę.
– A ja sądziłem, że niziołki są ostrożnym ludem – odparł Bahzell, wciąż trzymając dłoń z dala od sztyletu.
– Nie niziołki z wyspy Marfang. – Mówiący wciąż skupiał wzrok na Bahzellu, lecz wygięły mu się wargi. – My możemy natychmiast zrobić się nieprzyjemni, więc gdybym był tobą, jak najszybciej przeskoczyłbym przez tę burtę.
– Z wyspy Marfang? – mruknął Bahzell i nadstawił uszu. Słyszał o niziołkach z wyspy Marfang. Podobno byli szczepem odrębnym od swych pobratymców – wyżsi, silniejsi i znani z osobistej odwagi, która zbyt często zahaczała o brawurę. Nawet hradani Dzikiej Mielizny, którzy przez kanał sąsiadowali z ich wyspą, nauczyli się traktować ich z szacunkiem pomimo swej przewagi wzrostu. Co więcej, wyspiarze z Marfang byli również najlepszymi żeglarzami w Norfressie i nienawidzili Purpurowych Lordów z powodu ich wtrącania się w wolny handel.
– Ano, owszem – zgodził się niziołek. – A morze wciąż na ciebie czeka – dodał wymownie.
– Macie sporo odwagi, jak na pięciu małych, drobnych kolesiów – rzekł swobodnie Bahzell, a niziołek roześmiał się donośnie.
– Możliwe, lecz nas jest pięciu, a ty sam nie masz nic poza nożem, drągalu!
– Czyżby? – mruknął Bahzell i podniósł prawą dłoń w krótkiej, cichej modlitwie, w nadziei, że dobrze zrozumiał Tomanaka tamtej nocy w Lesie Okrętowym. Niziołki przystanęły, stając się nagle ostrożne, a on wziął głęboki oddech.
– Przybądź! – ryknął, a niziołki odskoczyły, zaskoczone samą głośnością jego wrzasku – po czym znów odskoczyły, z dziwnym pośpiechem, gdy półtora metra lśniącej stali wskoczyło mu nagle do ręki, a pusta pochwa padła na pokład u jego stóp.
– Cóż! Naprawdę działa – stwierdził Bahzell. Położył obie dłonie na rękojeści, lecz opuścił czubek ostrza, by dotknąć nim pokładu i uśmiechnął się do przywódcy niziołków. – Sądzę, że teraz mam coś więcej niż nóż, przyjacielu – wypomniał grzecznie, a niziołek przełknął ślinę.
– Jak... jak...? – Niziołek przerwał i otrząsnął się, po czym odchrząknął. – Kim, w imię Korthrali, jesteś, i czego chcesz? – zażądał.
– Jeśli o to chodzi, nazywam się Bahzell Bahnakson, jestem księciem Hurgrum, i chcę twojego statku.
– Książę...? – zaczął z niedowierzaniem niziołek, po czym przerwał ze śmiechem. – Ano, oczywiście, że jesteś księciem! Kimże innym mógłbyś być? – Z powrotem przejechał wzrokiem po nagim hradani i znów zadarł wąsy. Uszy Bahzella zadrżały z rozbawienia jego tonem, lecz w jego oczach nie było ani trochę więcej ustępliwości niż w niziołka. Koniokrad przytaknął.
– Owszem, jestem nim, przyjacielu, a także wybrańcem Tomanaka. – Niziołki popatrzyły na siebie z niedowierzaniem, a głos Bahzella spoważniał. – Nie śmiałbym się z tego, gdybym był na waszym miejscu, bowiem nie jestem w dobrym nastroju. – Podniósł lekko czubek miecza, a przywódca niziołków podniósł powstrzymująco dłoń, gdy jego towarzysze poruszyli się, pragnąc odpowiedzieć.
– Jeszcze nie, chłopaki – powiedział, wciąż krzyżując wzrok z Bahzellem. Więcej stóp zaszurało w zejściu na dół, gdy załoga pod pokładem zdała sobie sprawę, że coś się dzieje, lecz ani on, ani Bahzell się nie odwrócili. Wpatrywali się w siebie w mroku, po czym niziołek spojrzał wymownie na miecz Bahzella i podniósł brew. Koniokrad obrócił lekko miecz, pozwalając, by światło odbiło się w symbolach Tomanaka wyrytych głęboko w stali, a niziołek skinął głową i opuścił swoją broń.
– Cóż więc, Bahzellu Bahnaksonie – rzekł sucho – nazywam się Evark i jestem kapitanem tego statku. Jeśli go potrzebujesz, ja jestem tym, z którym musisz o tym rozmawiać, więc powiedz mi, dlaczego powinienem tracić czas, by cię słuchać?
– Nie zamierzam być niegrzeczny – odparł uprzejmie Bahzell – lecz sądzę, że to... – poruszył mieczem – ... może być jednym z powodów.
– Może – zgodził się Evark – mógłbyś nawet pokroić nas wszystkich na pokarm dla ryb z jego pomocą, choć wątpię, czy Tomanak by to pochwalił. To wciąż pozostawia cię jednak z małym problemem, przyjacielu – chyba że masz gdzieś schowaną zapasową załogę?
Bahzell zachichotał i schylił plecy, opierając swój ciężar na mieczu.
– Masz coś w sobie, Evarku, naprawdę. Dobrze więc, mogę ci dać powód. – Poruszył swą ciężką sakiewką tak, że zabrzęczała, i dodał – Masz moje słowo, że nie stracisz, jeśli posłuchasz.
– Och, przypuśćmy, że tak będzie. – Evark wskazał gestem swym marynarzom, by się odsunęli i usiadł na dachu nadbudówki, trzymając swój miecz w poprzek ud oraz uśmiechając się do Bahzella. – Zakładam oczywiście, iż rozumiesz, że wciąż możemy pociąć cię na karmę dla psów, jeśli nie spodoba nam się ten powód.
* * *
Brandark siedział skulony na kocu obok sterty drewna i wpatrywał się posępnie w morze. Noc kończyła się, na wschodnim horyzoncie widać było oznaki szarości, a on przygryzał wewnętrzną stronę wargi.
Bahzell powinien już wrócić, zakładając, że jego plan zadziałał, i Zakrwawiony Miecz zaczął się martwić. Cały ten pomysł był szalony, zaś on był gorzko świadom, dlaczego Bahzell się go trzymał. Dotknął swej zabandażowanej nogi i zaklął. Sama radość zdawania sobie sprawy, że w końcu się zagoi, była tak wielka, że niemal był w stanie zapomnieć, co oznaczało jego kalectwo, lecz nie mógł już dłużej udawać. Gdy Bahzell nie musiał o niego dbać, mógł bawić się w kotka i myszkę z patrolami kawalerii, zaś z kimś kto ledwo mógł jeździć konno, nie mówiąc już o chodzeniu, było to niemożliwe. To dlatego Bahzell wpadł na pomysł, by w jakiś sposób wynająć – lub ukraść – statek. Idea ta miała w sobie jakąś elegancką prostotę, lecz jedynie idiota mógłby pomyśleć, że ktoś tak zawzięcie ścigany może wślizgnąć się do samej stolicy Purpurowych Lordów, dostać na pokład statku i...
Jego myśli zostały przerwane, gdy coś zalśniło w ciemności. Znów mrugnęło, po czym zapłonęło na stałe – drobny punkcik światła rozlewający na morzu swe odbicie. Brandark wpatrywał się w niego z niedowierzaniem, niezdolny uwierzyć własnym oczom, po czym zaczął szaleńczo dłubać przy krzesiwie.
* * *
Jaskrawy rąbek słońca wyłonił się z wody w momencie, gdy do brzegu zgrabnie podpłynęła łódź. Było w niej coś dziwnego i Brandark potrzebował kilku sekund, by uświadomić sobie, co. Ta ogromna sylwetka na dziobie musiała być Bahzellem, lecz wioślarze wyglądali przy nim jak dzieci, zaś Zakrwawiony Miecz potrząsnął głową w niedowierzaniu, gdy ujrzał błysk rogów i uświadomił sobie, że to niziołki.
Szalupa wślizgnęła się na plażę, a Bahzell – z mieczem oraz sztyletem, lecz poza tym nagi jak go bogowie stworzyli – przeskoczył przez burtę i wciągnął łódź na piasek.
– Widzę, że są jednak jakieś korzyści z wożenia kogoś o twoim rozmiarze! – dobiegł głos od steru, a Bahzell wyszczerzył zęby.
– Masz ostry język jak na kogoś tak małego, Evarku! – odparł. Wąsaty niziołek roześmiał się, zaś Bahzell przebiegł przez płytką wodę, by poklepać Brandarka po ramionach.
– A ty, malutki! Nie mów mi, że nie czułeś się choć trochę zaniepokojony.
– Ja? Zaniepokojony? – Brandark usłyszał chrypkę w swym głosie i odchrząknął. – Nonsens! – powiedział silniej. – Każdy wie, iż co ma wisieć, nie utonie. Co mogło ci się stać przy tak prostej robocie?
Pomachał w stronę łódki, gdy Evark wyskoczył na plażę i zaczął ich wyzywać. Kapitan oparł dłonie na biodrach i spojrzał na dwóch hradani, po czym potrząsnął głową.
– Nie utonie, co? Cóż, prawie do tego doszło, jak przypuszczam. Co jednak można zrobić z idiotą mającym więcej miecza niż mózgu, który przełazi w środku nocy przez burtę statku?
– Hejże! Wystarczy jak jeden z was mnie wyzywa!
Evark zignorował Bahzella i wyciągnął rękę do Brandarka. – Więc to ty jesteś bardem, tak? – spytał szorstko.
– Ach, nie – Brandark chwycił z uśmiechem podaną dłoń. – Chciałbym nim być, lecz powiedziano mi, że brak mi do tego głosu.
– Czyżby? Cóż, nieważne. Z tego co powiedział mi twój przyjaciel, wy dwaj zdołaliście wkurwić pół armii Purpurowych Lordów, a to wystarczająca rekomendacja dla kogoś, kto kiedykolwiek musiał mieć z nimi do czynienia! Poza tym Korthrala już by mnie nie lubił, gdybym zostawił jednego z trzódki Równoważącego Szale samemu sobie, zaś jeśli Tomanak jest na tyle szalony, by brać sobie hradani na wybrańca, kimże jestem, aby się z nim spierać?
– Ach, ten jego język! – pożalił się Bahzell, po czym położył doń na barku kapitana. – Brandarku, poznaj Evarka z wyspy Marfang, kapitana Tańczącego z Wiatrem, który był na tyle miły, że zaoferował nam przejażdżkę.
– Ale nie zmienię dla was mojego rozkładu, pamiętajcie! – powiedział szorstko Evark. – Kieruję się prosto do Belhadan z ładunkiem daktyli z Wakuo. Nie potrwa to długo, więc udacie się do Belhadan, jeśli popłyniecie ze mną. No dobra, ładujcie się na pokład!
– Belhadan? – roześmiał się Brandark. – Wiesz, nagle zapragnąłem ujrzeć Belhadan. Gdzie to jest?
– Dowiesz się, mój chłopcze – zapewnił go Evark. Kilku z jego załogi wyskoczyło na brzeg i zaczęło zbierać ekwipunek hradani, zaś kapitan wykonał gest w stronę szalupy. – Na pokład, na pokład! Twój przyjaciel już dość długo mrozi sobie dupę. Lepiej zabierzmy go z powrotem na Tańczącego z Wiatrem i wsadźmy w jakieś ubranie, zanim odmrozi sobie coś, co może mu się jeszcze przydać!
– Ano, zgadzam się. – Bahzell wyszczerzył zęby do Evarka i otoczył Brandarka ramieniem, by pomóc mu dokuśtykać do łódki. – Ma straszny charakter jak na kogoś tak małego – powiedział Zakrwawionemu Mieczowi – lecz przy tym ma głowę na karku.
– No i dobrze – parsknął Evark, goniąc swych pasażerów po plaży. – Korthrala wie, że was dwóch potrzebuje opieki, nawet jeśli tylko połowa z tego, co mi powiedziałeś, jest prawdą, drągalu! Niech stanę się Purpurowym Lordem, jeśli wiem, który z was jest większym idiotą – ty, że się w to wpakowałeś, czy ten drugi mędrzec, że za tobą podąża!
– Och, Bahzell, zdecydowanie – zapewnił go Brandark, gdy Koniokrad przeniósł go nad okrężnicą i posadził na ławce dla wioślarzy. Jeden z ludzi Evarka podał mu z uśmiechem bałałajkę, a Bahzell zepchnął szalupę z plaży i wdrapał się przez rufę.
Ogień wciąż płonął, blady i dymiący w jaśniejącym, złotym świetle, a Brandark spojrzał na niego i znów potrząsnął głową, myśląc o oszałamiającej prędkości, z jaką wszystko się zmieniało. Wyglądało na to, że przeżyją.
– A więc ja jestem większym idiotą, co? – warknął Bahzell, gdy łódź sunęła po wodzie. – A gdzie byłbyś beze mnie?
– W przytulnym łóżku w Navahk i nienawidziłbym go z każdą chwilą coraz bardziej – powiedział Brandark, a Evark parsknął za jego plecami.
– Cóż, jesteś daleko od Navahk, gdziekolwiek to jest – stwierdził kapitan, skręcając sterem – a ja ledwo mogę się doczekać, aż wysadzę was dwóch na brzeg w Belhadan! Korthralo, Toporczycy będą mieć zabawę! Mimo to – zmrużył oczy, patrząc pod słońce, a w jego głosie słychać było większą zadumę – wątpię, byście zdołali dotrzeć tak daleko, gdybyście nie potrafili o siebie zadbać.
– Och, będzie dobrze – rzekł Brandark, odwracając się na ławce w jego stronę. – Zakładając, oczywiście, że Bahzell nie znajdzie nikogo innego, komu ruszy szlachetnie z pomocą.
– Szlachetnie? On? – Evark roześmiał się. – Cóż, jakoś nie sądzę, że takim właśnie słowem bym go opisał!
– Och, ale on taki jest! – Brandark zapewnił kapitana. – Szlachetniejszy niż byś się w ogóle domyślał.
– Hej! Wystarczy! – zaprotestował Bahzell, a cała załoga zachichotała.
– Nie pozwól, by oszukała cię jego skromność – powiedział szczerze Brandark z paskudnym błyskiem w oku. – Jest zbyt wstydliwy, by sam się przechwalać, lecz ja wiem. A tak w ogóle, może zabawiłbym cię pieśnią w drodze na twój statek, kapitanie?
– Och, nie, nie rób tego! – Bahzell próbował chwycić bałałajkę, lecz nie mógł sięgnąć przez wioślarzy, zaś Brandark z anielskim uśmiechem ułożył instrument w objęciach.
– To takie maleństwo, nad którym wciąż pracuję – powiedział uśmiechającemu się Evarkowi, podczas gdy Bahzell prychał z tyłu. – Nazywam to Poematem o krwaworękim Bahzellu, i biegnie tak...
 
Dodatek
Bogowie Norfressy
Bogowie światła
Orr Wszechojciec: Orr, często nazywany Stwórcą lub Ustanawiającym, jest uważany za twórcę uniwersum oraz króla i sędziego bogów. Jest ojcem oraz stwórcą wszystkich bogów światła poza jednym, najpotężniejszym ze wszystkich bogów, czy to światła, czy mroku. Jego symbolem jest niebieska promienista gwiazda.

Kontifrio: Matka Kobiet jest żoną Orra i boginią domu, rodziny oraz żniw. Według norfressyjskiej teologii, Kontifrio była drugim tworem Orra (po Orfressie, reszcie uniwersum) i jest największą żywicielką ze wszystkich bogów oraz matką wszystkich dzieci Orra, poza samą Orfressą. Jej nienawiść do Shigu jest nieubłagana. Jej symbolem jest snopek parzenicy związany winoroślą.

Chemalka Orfressa: Pani Burzy jest szóstym dzieckiem Orra i Kontifrio. Jest boginią pogody, dobrej oraz złej i ma niewiele do czynienia ze śmiertelnikami. Jej symbolem jest słońce widziane przez chmury.

Chesmirsa Orfressa: Śpiewaczka Światła jest czwartym dzieckiem Orra oraz Kontifrio i młodszą bliźniaczką Tomanaka, boga wojny. Chesmirsa jest boginią bardów, poezji, muzyki i sztuki. Ukochała sobie ludzi i ma łobuzerskie poczucie humoru. Jej symbolem jest harfa.

Hirahim Lekkostopy: Hirahim, znany jako Śmiejący się Bóg oraz Wielki Uwodziciel, dość odbiega od pozostałych bogów światła. Jest jedynym spośród nich, który nie jest spokrewniony z Orrem (nikt nie wydaje się mieć pewności, skąd przybył, choć uznaje autorytet Orra... w równym stopniu jak każdego innego) i jest prawdziwym psotnikiem. Jest bogiem kupców, złodziei oraz tancerzy, lecz znany jest również jako bóstwo uwodzenia i ma ogromną słabość do atrakcyjnych śmiertelniczek (lub bogiń). Jego symbolem jest srebrny flet.

Isvaria Orfressa: Pani Pamięci (nazywana również Zabójczynią) jest pierwszym dzieckiem Orra i Kontifrio. Jest boginią koniecznej śmierci i dopełnienia życia oraz zasad Domu Umarłych, w którym trzyma Zwój Umarłych. Ku pewnej pogardzie swej matki, jest również kochanką Hirahima. Pośród bogów światła jest trzecia co do potęgi, jest wyjątkową przeciwniczką Krahany, a jej symbolem jest zwój z gałkami w kształcie czaszek.

Khalifrio Orfressa: Pani Błyskawic jest drugim dzieckiem Orra oraz Kontifrio i boginią elementarnej entropii. Pomimo swych destrukcyjnych skłonności jest uważana za boginię światła, lecz ma bardzo mało do czynienia ze śmiertelnikami (a śmiertelnicy są z tego powodu bardzo zadowoleni). Jej symbolem jest rozwidlona błyskawica.

Korthrala Orfro: Korthrala, nazywany Morską Pianą oraz Spienioną Brodą, jest piątym dzieckiem Orra i Kontifrio. Jest bogiem morza, lecz również miłości, nienawiści i namiętności. Jest bardzo potężnym bogiem, choć nie pobłogosławionym zbytnią mądrością, i uwielbia ludzi. Jego symbolem jest sieć oraz trójząb.

Lillinara Orfressa: Lillinara, znana jako Przyjaciółka Kobiet i Srebrna Pani, jest jedenastym dzieckiem Orra oraz Kontifrio, boginią księżyca i kobiet. Jest jednym z bardziej złożonych bóstw i niezwykle skupia się na tym, co robi. W swym aspekcie panny zajmuje się młodymi kobietami i dziewicami, a w aspekcie matki dojrzałymi kobietami i matkami. Jako starucha jest mścicielką, która również pociesza zmarłych. Bardzo nie lubi Hirahima Lekkostopego, lecz każdą cząstką swej istoty nienawidzi Shigu (jako zasadniczego wypaczenia wszelkiej kobiecości). Jej symbolem jest księżyc.

Norfram Orfro: Pan Przypadku jest dziewiątym dzieckiem Orra oraz Kontifrio, bogiem losu, dobrego i złego. Jego symbolem jest znak nieskończoności.

Orfressa: Według norfressyjskiej teologii Orfressa nie jest boginią, lecz samym uniwersum, stworzonym przez Orra jeszcze przed Kontifrio, i nie jest naprawdę „przebudzona”. Czy też raczej rzadko jest świadoma czegoś tak efemerycznego jak śmiertelnicy. W tych rzadkich przypadkach, kiedy dostrzega sprawy śmiertelników, zwykły dziać się straszne rzeczy, i nawet Orr jedynie z trudnością może powstrzymać jej gniew.

Semkirk Orfro: Semkirk, znany jako Obserwator, jest dziesiątym dzieckiem Orra i Kontifrio. Jest bogiem mądrości oraz dyscypliny umysłowej i fizycznej, zaś przed Upadkiem Kontovaru był bogiem białej magii. Po Upadku stał się specjalnym opiekunem magów psionicznych, którzy toczą bezlitosną wojnę ze złymi czarodziejami. Jest śmiertelnym wrogiem Carnadosy, bogini czarnej magii. Jego symbolem jest złote berło.

Silendros Orfressa: Silendros (zwana Klejnotem Niebios), czternaste i ostatnie dziecko Orra oraz Kontifrio, jest boginią gwiazd oraz nocy. Jest wielce czczona przez jubilerów, którzy swą sztukę postrzegają jako próbę uchwycenia piękna jej niebios w dziele swych dłoni, lecz zasadniczo ma niewiele do czynienia ze śmiertelnikami. Jej symbolem jest srebrna gwiazda.

Sorbus Kontifra: Sorbus, znany jako Zginający Żelazo, jest kowalem bogów. Jest również owocem największego uwiedzenia w historii (Kontifrio przez Hirahima – nigdy mu do końca nie wybaczyła tej „psoty”), lecz mimo to jest najobojętniejszym i najwiarygodniejszym z bogów, a Orr akceptuje go jako własnego syna. Jego symbolem jest kowadło.

Tolomos Orfro: Niosący Pochodnię jest dwunastym dzieckiem Orra i Kontifrio. Jest bogiem światła i słońca oraz patronem wszystkich tych, którzy pracują przy cieple. Jego symbolem jest złoty płomień.

Tomanak Orfro: Tomanak, trzecie dziecko Orra i Kontifrio, jest starszym bliźniakiem Chesmirsy, a pod względem mocy jest drugi po samym Orrze. Jest znany pod wieloma imionami – Miecz Światła, Równoważący Szale, Pan Bitwy i Sędzia Książąt to zaledwie kilka – a ojciec powierzył mu istotne zadanie doglądania równowagi Szal Orra. Jest również najwyższym generałem bogów światła i największym wrogiem mrocznych bogów (w istocie to on wypędził Phrobusa, gdy ten pierwszy raz zbuntował się przeciwko swemu ojcu) Jego symbolami są miecz i/lub nabijany kolcami buzdygan.

Torframos Orfro: Torframos, znany jako Kamienna Broda i Pan Trzęsień Ziemi, jest ósmym dzieckiem Orra i Kontifrio. Jest panem Ziemi, strażnikiem miejsc położonych głęboko i specjalnym patronem inżynierów oraz tych, którzy kopią. Cieszy się wyjątkową czcią wśród krasnoludów. Jego symbolem jest kilof.

Toragan Orfro: Łowczy, zwany również Leśnym Hełmem, jest trzynastym dzieckiem Orra oraz Kontifrio i bogiem natury. Szczególnie święte są dla niego lasy i ma reputację karzącego tych, którzy polują dla sportu lub w okrutny sposób. Jego symbolem jest dąb.
Mroczni bogowie
Phrobus Orfro: Phrobus, nazywany Ojcem Zła i Panem Oszustwa, jest siódmym dzieckiem Orra i Kontifrio, co wyjaśnia, dlaczego siódemka jest uważana w Norfressie za bardzo nieszczęśliwą liczbę. Nikt nie pamięta jego prawdziwego imienia, a miano Phrobus (Naginający Prawdę) zostało mu dane przez Tomanaka, gdy ten wypędził go za zdradziecką próbę wyrwania Orrowi władzy. Po owej porażce Phrobus otwarcie otworzył się na mrok i w istocie stał się klinem, który stworzył szczelinę, przez którą do Orfressy wkroczyło zło. Po Tomanaku jest najpotężniejszym z bogów światła i mroku, a nienawiść pomiędzy nimi jest niewyobrażalna. Lecz Phrobus obawia się swego brata bardziej niż samej śmierci. Jego symbolem jest czaszka o płonących oczach.
Shigu: Shigu, nazywana Wypaczoną, Królową Piekła i Matką Szaleństwa, jest żoną Phrobusa. Nikt nie wie dokładnie, skąd się wzięła, lecz większość sądzi, iż była tak naprawdę potężną demonicą wyniesioną do boskości przez Phrobusa, gdy szukał partnerki, aby spłodzić własny panteon przeciwko swemu ojcu. Jej potęga jest głęboka lecz subtelna, jej okrucieństwo i złośliwość nie mają granic, a jej ulubioną bronią jest szaleństwo. Śmiertelnicy jeszcze bardziej jej nienawidzą, czują do niej większe obrzydzenie i bardziej się jej obawiają niż Phrobusa, a wyznawanie jej jest karane śmiercią we wszystkich krainach Norfressy. Jej symbolem jest płonący pająk.

Carnadosa Phrofressa: Pani Magii jest piątym dzieckiem Phrobusa i Shigu. Stała się boginią czarnej magii, lecz mogłaby być uważana raczej za całkowicie amoralną niż złą dla samego zła. Uświęca ideę potęgi poszukiwanej za pomocą wszelkich dostępnych środków i za wszelką cenę. Jej symbolem jest czarodziejska różdżka.

Fiendark Phrofro: Fiendark, pierworodne dziecko Phrobusa i Shigu, jest znany jako Pan Furii. Jest bardzo podobny do swego ojca (choć, na szczęście, znacznie mniej potężny), a wszystkie złe stworzenia są mu winne lojalność jako wysłannikowi Phrobusa. W przeciwieństwie jednak do swego ojca, który zawsze pragnie wypaczać lub podbijać, Fiendark raduje się również destrukcją dla samej destrukcji. Jego symbolami są płonący miecz lub wypływający z płomieni obłok dymu.

Krahana Phrofressa: Pani Przeklętych jest czwartym dzieckiem Phrobusa oraz Shigu i najokropniejszym z nich wszystkich. Znana jest ze swego okrutnego piękna. Trzyma ona władzę nad niemartwymi (co czyni ją najbardziej znienawidzoną przeciwniczką Isvarii), a także włada piekłem, w którym spędzają wieczność dusze tych, którzy zaprzedali się złu. Jej symbolem jest pęknięta trumna.

Krashnark Phrofro: Krashnark, drugi syn Phrobusa oraz Shigu, jest sporym rozczarowaniem dla swych rodziców. Najpotężniejsze z dzieci Phrobusa, znane jako Władca Diabłów, jest bogiem diabłów i wojny wypływającej z ambicji. Jest bezwzględny, bezlitosny i okrutny, lecz odznacza się odwagą osobistą i posiada silny kodeks honorowy, który czyni go jedynym mrocznym bogiem naprawdę szanowanym przez Tomanaka. Niestety jest lojalny swemu ojcu, a potęga i poczucie honoru uczyniły go „katem” mrocznych bogów. Jego symbolem jest płonąca laska marszałkowska.

Sharna Phrofro: Sharna, nazywany Demonim Pomiotem oraz Panem Skorpionów, jest młodszym, identycznym bliźniakiem Krashnarka (co nie cieszy żadnego z nich). Sharna jest bogiem demonów i patronem skrytobójców, uosobieniem sprytu i oszustwa. Jest znacznie mniej potężny niż Krashnark, i jest przy tym absolutnym tchórzem, zaś demony, które są mu lojalne, nienawidzą i obawiają się potężniejszych diabłów Krashnarka niemal tak mocno jak Sharna nienawidzi i obawia się swego brata. Jego symbolami są gigantyczny skorpion (służący mu za wierzchowca) oraz krwawiące serce w opancerzonej pięści.

