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Chwała wszystkim Obrońcom Ahury! 
A zwłaszcza:

DOROTCE
gdyby nie TWA miłość, byłaby to co najwyżej ksiąRZka

JERZOWI (MG)
mistrzowi mistrzów

ANERAZOWI (Miltez Regalia)
za nieprzespane noce

EWELINIE (Klaudia Gevier)
za uśmiech

JOLI (Shu – Eleonora van de Sark)
za gadżeciarstwo

MŁODEMU (Vissen von Osterlöw)
bratu z braci mych najlepszemu

RAVENOWI (Albert van de Sark)
gra z Tobą to czysta przyjemność
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PROLOG

– ACIKGOLGE! – krzyknąłem, wyrywając się ze snu. Szarpną-
łem się do przodu, jednak ból rozciągniętych ramion spowodo-
wał, że natychmiast opadłem na plecy.

– Na wszystkich utopionych bogów tego zapiździałego księ-
stwa, niech on się już przestanie drzeć! A ty ani drgnij! – Usłysza-
łem czyjś głos w oddali.

Czułem, jakby me ciało trawiły płomienie. Z trudem unio-
słem powieki, lecz nie byłem w stanie podnieść głowy. Wszyst-
ko widziałem jak przez dym, który, na domiar złego, wyciskał 
z mych oczu łzy. Usłyszałem gwałtownie otwierane drzwi. Jakaś 
ognista postać zamajaczyła nade mną. Uniosła mą głowę i wlała 
mi coś do ust. Słony i oleisty płyn powoli przelewał się przez me 
gardło. Puszczona głowa opadła bezwiednie, a powieki znów się 
zasklepiły.

OBUDZIŁEM SIĘ. Byłem w niskiej drewnianej izbie. Nigdzie 
nie dostrzegłem okna, a jedyne światło, jakie docierało do po-
mieszczenia, przedostawało się spomiędzy grubych szpar w krzy-
wo zawieszonych drzwiach.

Świat pomału nabierał ostrości.
Leżałem z rękoma przywiązanymi za głową do łóżka, ubrany 

jedynie w długą, szarą koszulę do połowy zakrywającą nagie uda. 
Obie ręce miałem odrętwiałe, w ustach czułem suchość, a przez 
mą głowę przetaczała się niewielka burza piaskowa. Jednak mimo 
to, nie odczuwałem jakiegoś większego bólu.
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– Wina… – Spróbowałem krzyknąć, ale z wyschniętego gar-
dła wydobył się jedynie stłumiony jęk. – Wina – powtórzyłem po 
chwili.

W odpowiedzi usłyszałem jakiś ruch. Przez długi czas nic się 
nie działo i już miałem ponownie krzyknąć, kiedy drzwi do mej 
izby otwarły się. Wchodzący osobnik miał na sobie przemoczo-
ny, długi, skórzany płaszcz z obszernym kapturem zasłaniającym 
twarz. Spod płaszcza dało się dostrzec kaftan spięty szerokim, 
ćwiekowanym pasem, do którego przyczepiono swobodnie zwi-
sający nadziak.

– Pij – do ust przystawiono mi bukłak – tylko nie zlej się tak 
jak ostatnio.

Piłem. Piłem długo i zachłannie.
– Woda – mlasnąłem, oblizując spękane wargi.
– A ty się wina z Keres spodziewałeś, ahujski pięknisiu?  – 

zadrwił kobiecy głos. – I tak już sporo grosza mi zalegasz za te 
wszystkie eliksiry, jakie w ciebie wlałam. Teraz leż grzecznie i nie 
drzyj się. Niedługo wrócę z jedzeniem, wtedy pogaworzymy.

Zakorkowała bukłak i opuściła pomieszczenie. Pozostawione 
przez nią mokre ślady, szybko wsiąkły w trociny, którymi wysypa-
ne było klepisko.

Patrząc w sufitowe deski, starałem przypomnieć sobie, jak ja 
się tu znalazłem. Ostatnią rzeczą jaką pamiętałem, była pochła-
niająca mnie ziemia. Na samo to wspomnienie poczułem w us-
tach jej zbroczony krwią smak.

Zamknąłem oczy.
Przez mą głowę przetoczyła się nawałnica poszarpanych obra-

zów. To, wraz z żywicznym zapachem, jaki unosił się w izbie, 
sprawiło, że miałem wrażenie, jakbym się znajdował w jakiejś 
świątyni. Każda świątynia, bez względu na to, komu ma służyć, 
posiada galerię obrazów przedstawiających wizerunki bogów sto-
jących nad najprzedziwniejszymi stworzeniami. Jednak tu, to 
potwory tryumfowały nad poległymi bohaterami. Widziałem 
Alberta zrzuconego z wierzchowca uderzeniem, które zapewne 
w całości zmiażdżyło mu bark. Leżał bez tchu na ziemi, która 
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łapczywie wchłaniała jego krew. W następnym portrecie, z krwi-
stą raną, spoczywał Vissen, z żebrami wgniecionymi tak głęboko, 
iż ginęły w nieprzeniknionej czerni. Kolejny malunek przedsta-
wiał rosłe drzewo z fioletowymi liśćmi. W jego cieniu spoczywa-
ły niewielkie postacie – Enefas wraz z Ylvesem. Mały łapczywie 
opróżniał bukłak, którego zawartość, wraz z krwią, wylewała się 
przez obszernie rozcięty policzek. Natomiast mój chorąży zdawał 
się spać. Jednak przez sen, tak jak złotnik delikatnie, lecz pew-
nie trzyma swój najcenniejszy wyrób, tak on, obejmował dłońmi 
wyrwane mu oko. Z pustego oczodołu wystawał jedynie odwłok 
jakiegoś białego robaka.

Żółć cofnęła mi się do gardło i w chwili, kiedy już byłem bliski 
zwymiotowania, z czerni wyłoniły się dwa krwiste ślepia. Wwier-
cały się we mnie z pazernym pożądaniem, tak, że aż poczułem ich 
dziki głód. Wycie wilczej watahy rozlało się po mym ciele, wypeł-
niając je strachem.

– Czarny Wilk – niemalże krzyknąłem przerażony.
Począłem panicznie rozglądać się po izbie, ale nigdzie nie do-

strzegłem Wilczego Kła. Chciałem się przewrócić na któryś z bo-
ków, jednak wiążące mnie liny skutecznie mi to uniemożliwiały. 
Zarzuciłem nogi za głowę, co okazało się bardzo głupim pomy-
słem. Z powrotem ułożyłem się na łóżku, zamknąłem oczy i spo-
kojnie czekałem, aż Czarny Wilk sam do mnie przybędzie.

– E, PIĘKNISIU! – Poczułem kopnięcie w stopę. – Wstawaj.
Przed moim łóżkiem stała kobieta. Chyba dopiero co wyszła 

z kąpieli, gdyż długie, mokre włosy rudego koloru opadały na sze-
rokie i jeszcze wilgotne ramiona. Niewielkie piersi, dość ciasno 
spięła skórzanym gorsetem, pospiesznie zasznurowanym z przodu. 
Na jej wąskie biodra opadał ćwiekowany pas z przyczepionym doń 
nadziakiem, który już gdzieś widziałem. Całość ubioru wieńczyła 
szara suknia z wysokim rozcięciem obszytym białą koronką. Spo-
między rozcięcia dało się dostrzec umięśnione, acz zgrabne udo.

– Widzę, że coś ci się śniło? – parsknęła, spoglądając na me 
nagie krocze.
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– Widzę, że czasami sny mogą się urzeczywistnić. – Odwza-
jemniłem uśmiech i zmierzyłem ją bezczelnie wzrokiem.

– Taaa, czasami tak, ale niestety, teraz nie mam czasu na zabawę.
Postawiła tacę z jedzeniem na podłodze. Nalała wina do stoją-

cego kielicha, a sama z bukłakiem w dłoni rozsiadła się w fotelu. 
Pociągnęła łyk, zarzucając nogę na oparcie. Jej szara suknia zafalo-
wała wysoko, przez krótką chwilę ukazując to, co powinna zasła-
niać. Mógłbym przysiąc, że nie miała pod nią bielizny.

– Nie zamierzasz mnie poczęstować?  – zapytałem, oblizując 
wysuszone wargi.

– No właśnie zastanawiam się, jak to zrobić,  – odparła, po 
czym ponownie upiła z bukłaka. – Z pewnością nie zamierzam 
cię karmić jak jakieś dziecko, ale obawiam się, że będziesz próbo-
wał uciekać, a wtedy musiałabym cię zabić.

– Skąd ta pewność, że będę uciekał, a tym bardziej, że to ty 
mnie zabijesz?

– Pięknisiu, już ci to powiedziałam, ale możesz nie pamiętać, 
żyjesz dzięki Foniss. I dopóki nie będziesz próbował pokazać swej 
męskiej głupoty, żyć będziesz.

– Foniss – powtórzyłem w zamyśleniu – to ty mnie wyciągnę-
łaś z pola bitwy?

– A ty myślałeś, że to ta twoja Akigole? – Nadpiła wina, drapiąc 
się po odsłoniętym kolanie. Miała na palcu złoty pierścień, a ra-
czej męski sygnet, z topornie wybitym wzorem, chyba podkową.

– Acikgolge – poprawiłem – dahacka bogini śmierci.
– A to, to by się nawet zgadzało, jeśli się postarasz, mogę być 

twoją boginią śmierci.
– Czego chcesz? – spytałem, łypiąc na tacę z jedzeniem.
– O, widzę, że już ci się ta rozmowa mniej podoba. – Parsknęła 

śmiechem, ponownie zerkając w kierunku mego krocza.
– Znacznie bardziej by mi się podobała, gdybyś mnie uwolniła.
– Do tego może jeszcze dojdziemy. Pewien stary dureń dał ci 

coś, co miałeś mi przekazać.
– Stary dureń? – Zmarszczyłem brwi, spoglądając na nią.
– Dokładnie tak. Stary szopojebca dał ci list.
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– Szopojebca?
– Tak, dał ci list.
– List?
– Kurwa, czy tu jest jakieś echo? Oddaj mi list.
Właśnie wtedy przypomniałem sobie łysego starca z biblio-

teczki w Pajęczym Zamku. Jako jedyny wręczył mi list. I, o ile do-
brze pamiętałem, powiedział, że zgłosi się po niego jakaś kobieta.

– To ty jesteś tą kobietą.
– A co, wolałbyś ahujską księżniczkę? – Foniss parsknęła do-

nośnym śmiechem.
– Widzę, że masz o Ahurczykach dość niskie mniemanie.
– Równie wysokie co burdelmama o kliencie chcącym na kre-

dyt. Powtórzę powoli, stary dureń, szopojebca, dał ci list, oddaj 
mi go, póki grzecznie proszę. – Ostatnie zdanie wycedziła przez 
zaciśnięte zęby.

– Gdzie moje ubranie i mój miecz?
Kobieta wstała i wyszła z izby. Wróciła po chwili i rzuciła me 

ubrania wraz ze zbroją pod łóżko. Ponownie zasiadła na fotelu, 
tym razem z Wilczym Kłem na kolanach.

– Muszę przyznać, że ten miecz wygląda całkiem przyjemnie. 
Byłeś nieprzytomny, a i tak siłą musiałam ci go z rąk wyrywać. 
Podobno jego ostrze w twych rękach świeci? Dziwne, w moich nie 
chce. A i jakiś taki zbyt rzucający się w oczy. Ale jak już tak sobie 
miło gaworzymy, to gdzie jest ten list?

– W kamizelce, po wewnętrznej stronie jest ukryta kieszeń, 
tam znajdziesz swój list.

Foniss włożyła Wilczy Kieł do pochwy i rzuciła go pod drzwi. 
Następnie pochyliła się przy łóżku i zaczęła grzebać w stercie 
ubrań. Podniosła kamizelkę i po chwili poszukiwań, znalazła we-
wnętrzną kieszeń. Wyjęła list, uśmiechając się do mnie.

– A teraz zasłużyłeś na nagrodę.
Pochyliła się nade mną i szybkim ruchem noża uwolniła mą 

lewą rękę.
Kiedy ja z trudem sięgałem po jedzenie, ona ponownie roz-

siadła się w fotelu, schowała nóż i zaczęła czytać.
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Tym razem w kielichu było wino, dość podłej jakości, ale cóż, 
darowany kielich zawsze wlewaj w gardło – jak mawiał mój wuj. 
Byłem zbyt głodny, by się kłopotać łyżką, toteż wypiłem gulasz 
wprost z drewnianej misy. O dziwo, nie czułem już nigdzie bólu, 
a jedynie odrętwienie w kończynach.

– By mu chuj sczezł, a kaprawe ślepia nigdy więcej pizdy nie 
ujrzały! – Foniss krzyknęła, gniotąc w garści list.

Miała długie, wąskie, bordowe wargi, które właśnie przygryza-
ła. Cała twarz jej drżała, a oczy zdały się lśnić zielonym blaskiem..

– Ho, ho – zaśmiałem się możliwie donośnie – widzę, że masz 
o nim dość niskie mniemanie, a na dodatek chyba ostro zaszedł 
ci za skórę?

– A to nie twoja sprawa, co o nim myślę i co nas łączy.  – 
Dziewczyna splunęła siarczyście. – Ale wiedz, ahujski pięknisiu, 
że to on kazał mi cię nie zabijać, a teraz jeszcze to.

– To? – zapytałem, ale kiedy odpowiedź nie padała, kontynuo-
wałem: – Czyli to jemu winien jestem podziękowania. – Wyszcze-
rzyłem zęby znad misy. – Oczywiście złożę je osobiście, jak tylko 
raczysz mnie stąd wypuścić, o piękna pani.

– Ty już się tak lepiej nie podniecaj  – Foniss nadpiła wina, 
kątem oka zerkając tam, gdzie podwinięty materiał już nie sięgał.

Szybkim ruchem naciągnąłem cienką koszulę, zasłaniając swe 
krocze.

– Niepotrzebnie, pięknisiu, wierz mi na słowo, że nie masz się 
czego wstydzić.

– Wdzięczny ci jestem niczym kwiat ogrodnikowi za ścięcie 
i wstawienie do wazonu.

– A ciekawe, czy zawsze tak znakomicie władasz swym językiem?
– Może sama sprawdzisz, piękna Foniss.  – Mrugnąłem do 

niej, odkładając pustą misę.
Wyglądała, jakby zastanawiała się nad tym, co przed chwilą 

powiedziałem. Nie czekając na jej odpowiedź, złapałem za pusty 
kielich i wyciągnąłem rękę w jej kierunku.

– Możesz mi powiedzieć, jak się skończyła bitwa o Rede? – za-
pytałem, wciąż trzymając przed sobą naczynie.
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– Powiedzmy, że tylko z bogom znanych powodów bitwę wy-
graliście, ale zamek wciąż nie jest wasz.

– Nie widzę, byś była zadowolona, czyżbyś była po stronie 
zdrajców?

– Zdrajców? – Foniss parsknęła śmiechem, a następnie wstała 
i nalała mi wina. Dopiero wtedy dostrzegłem niewielki tatuaż na 
wewnętrznej stronie jej lewego nadgarstka. Jakby kawałek sznura, 
z jednej strony zakończony pętlą, a z drugiej dziwnym kleksem. – 
Ty jesteś z Dahaku, tak? A powiedz, od jak dawna jesteś w Ahurze, 
pięknisiu?

– Nie wiem, jak długo mam przyjemność korzystać z twej goś-
cinności, piękna Foniss, ale od czasu, kiedy przybyłem do Ahury, 
do bitwy, pełnia księżyca już trzy razy zdążyła swymi promieniami 
okrasić twe pachnące różą lico.

– Księżyc nie ma promieni, to po pierwsze, a po drugie, to nie 
róża tylko maciejka, kurwa – odparła, upijając wina. – Nie tacy 
jak ty już poematy mi do uszu wyrzygiwali. Zamiast zajmować się 
dupczeniem, trzeba było poczytać coś o historii Górnego Hakonu.

– Wiem, że wasz wspaniały król, Delirial Dracofether, został 
haniebnie zamordowany przez swego brata, Archarda. Prawowity 
następca tronu, Uther Dracofether, syn Deliriala, musi uciekać, 
gdyż wuj i na jego życie dybie. Zatem nie mów mi, że popierając 
bratobójcę, nie jesteś zdrajczynią królestwa!

– Wspaniały król – żachnęła się Foniss. – Przez ładnych kilka 
lat się tak nie uśmiałam jak z tobą przez jeden wieczór. Jeśli już 
tą drogą chcesz podążać, to powinieneś wiedzieć, że według na-
szego prawa tron po zmarłym, wspaniałym królu wpierw należy 
się jego żonie.

– Przecież nikt nie wie, gdzie się podziewa królowa Aude. Bie-
daczka zapewne ukrywa się gdzieś w jakimś zamku lub marznie 
w lochu przetrzymywana przez swego oprawcę.

– Na krew bogów w morzu zatopionych, wy tam w Dahaku to 
wszyscy tacy bardowsko-pierdolnięci jesteście? – Foniss pokręciła 
głową z niedowierzaniem. – Wysokie wieże z uwięzionymi księż-
niczkami, oczywiście dziewicami, potworne smoki ogniem srające 
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i jeszcze niedupczący rycerze w swych brudem nieskalanych zbro-
jach! No, bo rzygnę miodem!

– A wy tu w Rede wszystkie takie bezpośrednie?
– W tej sytuacji, ahujski pięknisiu, ciężko jest udawać, że ci się 

to nie podoba.
Foniss puściła oko, po czym ponownie upiła z bukłaka.
– Wiele rzeczy w życiu swym już robiłam, ale nigdy jeszcze nie 

dawałam lekcji historii, a tym bardziej za darmo. – Parsknęła śmie-
chem. – A zatem, od czego by tu zacząć? A tak, wspaniały król – prze-
mówiła po krótkiej chwili namysłu – absolutną władzę w królestwie 
objął, mając szesnaście lat. Jest to wiek, kiedy każdy szlachciura powi-
nien w pysk dostawać od wiejskich dziewek za podszczypywanie ich 
w dupę, a nie na królewskim tronie zasiadać. Zresztą, twój wspaniały 
król, od młodości miał nieokiełznaną chuć do dziewek, a jak się póź-
niej okazało i nie tylko do dziewek. A tak, nie rób takiej skwaszonej 
miny, pięknisiu, jak się już od młodości władzą upijasz, to na sta-
rość bardziej wyszukanych trunków potrzebujesz. A wspaniały król 
szybko dał się poznać ze swej nadgniłej strony zarówno w komnacie 
tronowej, jak i w alkowie. Tak po prawdzie to przez niego księstwa 
nadmorskie chciały wypowiedzieć wojnę tym z kontynentu.

– Mówisz o Konflikcie Wody z Lądem? – wtrąciłem, aby po-
chwalić się swoją wiedzą.

– A, proszę, jednak coś tam liznąłeś z naszej historii.
– Niewiele, nie przeczę, ale wiem, że to dzięki ślubowi króla 

Deliriala z królewną Aude konflikt ów został zażegnany.
– A, gówno tam wiesz – prychnęła niczym kocica i opróżniła 

bukłak do końca. – Podsunęli mu tę dziewicę niczym smokowi na 
pożarcie. Ona była wtedy młoda i piękna, a w dodatku niezwykle 
religijna. Rodzice ją na kapłankę chcieli słać, ale za namową złota 
i gróźb, zwłaszcza gróźb, zdecydowali się dobrowolnie za mąż ją 
wydać. Liczono, że duchessie uda się okiełznać wspaniałego króla. 
Piękna i bestia, powinni baśń o tym stworzyć. Ale, no cóż, nie 
wszystko potoczyło się tak, jak to bardowie śpiewają.

Foniss wstała, spojrzała na mnie i wyszła bez słowa. Nim zdą-
żyłem pomyśleć o oswobodzeniu drugiej ręki, wróciła do izby. 
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Trzymając w ręku nowy antałek wina, ponownie rozsiadła się 
w fotelu. Była ode mnie starsza, lecz jak na swój wiek miała na-
prawdę długie, zgrabne nogi. Jej jeszcze nie tak dawno mokre 
włosy poczęły się skręcać w rude loki, które dość bujnie otaczały 
jej pociągłą twarz.

– To jebaka był niewyżyty. Żonę szanował, ale to raczej z lęku, 
by krzywdząc jej znów jakiejś wojny nie wywołać. Jednak o tym, 
co wyprawiał w podziemiach swego zamku, nawet bardowie nie 
mają odwagi śpiewać. Zresztą, mają czy nie, dla swego dobra tego 
nie czynią. Królowa długo wszystko to zdzierżyła, znajdując opar-
cie w bogu i Archardzie.

– Archardzie – powtórzyłem zaskoczony – królewskim bracie?
– Ona: samotna w wielkim zamku, odepchnięta przez męża. 

On: książę bez ziemi, całe życie drugi. No, jakoś znaleźli wspólne 
tematy do całonocnych debat przy kominku – Foniss zaśmiała się 
rubasznie. – A rozmowy na tyle im się kleiły, że postanowili uciec. 
Całkiem sprytnie to sobie wymyślili. Uciekli w…

– Góry Głosów, do opuszczonej świątyni Aduna.
– Dokładnie!
Foniss, jakby w nagrodę, wstała i napełniła mój kielich.
– Jednak tego twój wspaniały król już znieść nie mógł – roz-

poczęła, rozsiadając się w fotelu. – Ponad pół roku zajęły mu dys-
kretne poszukiwania uciekinierów. A zapewne byłby i ich zabił, 
gdyby nie wstawiennictwo jego przyjaciela i zaufanego doradcy. 
Wiedział on, że czasy ponownie robiły się ciężkie. Konflikt Wody 
z Lądem nie wygasł, a jedynie został chwilowo stłumiony dzięki 
zaślubinom króla z piękną Aude. Mimo to spory między rodami 
trwały, a zemsta za rodową krew była czymś powszednim w Gór-
nym Hakonie. Niektóre rody polowały na przedstawicieli z rodów 
znienawidzonych. Takie czasy potrzebują spokoju i dobrobytu. 
Ale jak tu, kurwa, szerzyć wieści o dobrobycie w królestwie, kiedy 
królowa ucieka z kochankiem, a król, mimo że ochoczo puszcza 
się na wszystkie strony, to potomstwa mieć nie może? Co aku-
rat wyszło królestwu na dobre, bo zapewne bękartów jego byłoby 
mnogo niczym potworów w oceanach.
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– Chcesz mi powiedzieć – wtrąciłem niepewnie – że król ich 
złapał, a następnie pozwolił im żyć? I co, na szlacheckie słowo im 
uwierzył, że już więcej nie będą się spotykać?

– A tak, dokładnie tak.
– I oni dotrzymali złożonej obietnicy?  – Jakoś nie mogłem 

w to wszystko uwierzyć.
– A bo widzisz, mój ahujski pięknisiu, gwarancją przysięgi nie 

jest to, kto i przed kim ją składa, ale konsekwencje, jakie za sobą 
pociągnie jej niedotrzymanie. A czy może być coś okropniejszego 
dla rodziców, jeśli za niedotrzymanie swej przysięgi, życie utraci 
ich dziecko?

– Przecież sama mówiłaś, że Delirial nie mógł mieć dzieci.
– A tak, ten z dwójki braci akurat nie mógł posiadać potomstwa.
Gdy tylko uświadomiłem sobie to, co Foniss właśnie mi po-

wiedziała, opróżniłem cały kielich wina.
– Zatem Uther jest synem…
– A właśnie tak. Uther jest synem królowej i brata króla. Do-

radca króla podpowiedział królowi, by rozkazał tej dwójce przy-
siąc na życie swego dziecka, że nigdy więcej się nie zobaczą. A jeśli 
któreś z nich złamałoby tę przysięgę, dziecko natychmiast miało 
zostać rozcięte, tak, aby każde z rodziców otrzymało jego połowę.

– No, a te wszystkie wieści o rozpuście Archarda, o założeniu 
Orszaku Aduna przez królową Aude?

– A nie, to, to akurat prawda jest. Kiedy zakochani nie mogli 
się ze sobą spotykać, to każde z nich innym gównem wypełniało 
pustkę w sercu. Archard topił swą niedolę w alkoholu, a głowę 
jebaka ma tęgą. Aude natomiast, zawierzyła się Adunowi, licząc, 
że dzięki temu jej winy zostaną wymazane, a bóg powróci by dać 
jej wybaczenie. Ach, ta smutna i niespełniona miłość, zawsze, gdy 
o takiej słyszę, czuję motyle w brzuchu. – To mówiąc, Foniss głoś-
no beknęła, a następnie przepłukała gardło winem.

– Czekaj no, czekaj, księżniczko wiejskich salonów, ale skoro 
o tym wszystkim wiedział ten zaufany doradca króla, to zapewne 
on się opiekował Utherem, czyli że tym doradcą był diuk Aud, 
Sirion von coś tam.
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– Dobrze kombinujesz, pięknisiu, ale nie. Cała ta sprawa była 
bardzo dobrze ukrywana. Stworzono też wiele historii mających 
przykryć ten królewski burdel, które powtarzano i wyśpiewywano 
tak często, że stały się dla wszystkich prawdą oczywistą. No, przy-
najmniej dla ludu, który w nie wierzy. Ale lud tępy, we wszystko 
wierzy, byleby miał co do michy włożyć. Jedynie kilka osób znało 
całą prawdę. Królowi przybyło też trochę lat, to i sprytu nabrał, 
choć nieznacznego, to jednak. Wbrew woli doradcy oddał Uthera 
pod opiekę diuka Siriona von Erm, który jako jedyny nie mieszał 
się w politykę i nigdy nie przynależał ani do Ligi Baronów, ani do 
Frakcji Króla, a tym bardziej do Orszaku Aduna.

Zapadła cisza. Foniss powoli opróżniała bukłak, a ja nie mo-
głem oderwać od niej wzroku. Sam nie wiem, co mnie w niej 
bardziej pociągało, jej prostackie zachowanie czy ognista uroda.

– No dobra, ale teraz, gdy już to wszystko wiem, sprawy są 
dwie – powiedziałem, drapiąc się po zmarszczonym czole. – Po 
pierwsze, czy możesz nalać mi jeszcze wina? I po drugie, po jasną 
cholerę ty mi to wszystko mówisz?

– A po taką cholerę, by ci twe piękne niebieściutkie oczęta ot-
worzyć, a jak już będziesz szeroko nimi patrzał, to pomyśl, komu 
pomagasz, ahujski pięknisiu.

– Komu pomagam? – zdziwiłem się, nie wiedząc, co ma na 
myśli. – A co to wszystko ma wspólnego z diukiem Edwardem… 
Kurwa-stycznie! – zakląłem donośnie.

– A, proszę mi tu porządnych nierządnic nie obrażać.
– To jest ten zaufany doradca króla?
– We własnej, chujowej, osobie.
Foniss uśmiechnęła się do mnie i choć widać było, że dobrze 

jej się siedzi, to jednak wstała, by ponownie napełnić mój kielich. 
Miała soczyście zielone oczy, dla których zapewne niejeden już 
stracił rozum, a może i życie.

Kłębiąca się w mej głowie burza myśli była niemal widoczna, 
a z pewnością bolesna. Kolejny raz poczułem się wykorzystany. 
Okazało się, że jestem niczym chłop, plebs pospolity, który, przy-
pisując wojnie szczytne ideały, idzie ginąć za czyjeś dziewictwo, 
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a raczej jego brak, i jakieś bękarcie szczenię. Chciałem wyć! Chcia-
łem się spić! Ale przede wszystkim chciałem stąd uciec.

Widząc Foniss pochyloną nad moim kielichem, szybkim ru-
chem złapałem ją za rękę, przerzucając prawą nogę nad jej głową. 
Ściągnąłem rudowłosą mocno do siebie i w chwili, gdy ścisną-
łem ją między udami, poczułem ostrze wbijające się w mój nagi 
pośladek.

– Mówiłam, że jeśli będziesz próbował uciec, to cię 
zabiję – warknęła.

– Kto powiedział, że ja próbuję uciec – odparłem, puszczając 
jej rękę. – Szybka jesteś.

– Dlatego wciąż jeszcze żyję. A i ty nie zginiesz ze starości, 
ahujski pięknisiu, a nie.

Powoli przełożyłem uwolnioną rękę za głowę. Foniss usiadła 
na mej piersi. Wyciągnęła nóż z mego ciała i nieśpiesznie przeciąg-
nęła nim po mym torsie, aż do gardła. Poczułem zimno ostrza na 
krtani i ciepło krwi spływającej po mym pośladku.

– A teraz, bóg morskich głębin mi świadkiem, że jeśli jeszcze 
raz coś takiego odjebiesz, osobiście spotkasz się z tą swoją Akkigole.

– Acikgolge – odparłem, kiedy pochyliła się nade mną, by mi 
zacisnąć pętlę na nadgarstku. – Dahacka bogini śmierci. Uważana 
jest za najpiękniejszą kobietę, jaka kiedykolwiek istniała. Jej uroda 
jest tak zachwycająca, iż każdy, kto ją zobaczy, umiera w ekstazie. 
I kto wie, może właśnie się z nią widzę.

– A to trzeba od razu umierać? – powiedziała, po czym mocno 
ugryzła mnie w ucho.

Jęknąłem, co widocznie jej się spodobało, gdyż wsunęła mi 
język do ucha. Zakreśliła krąg, a następnie, zostawiając mo-
kry ślad na mym policzku, przesunęła język ku mym wargom. 
Pierwszy pocałunek był mocny i zwierzęcy, usłyszałem zderzenie 
zębów. Tak całują się kochankowie jedynie po raz pierwszy lub 
po raz ostatni.

Zdjęła nóż z mego gardła i położyła przy mym boku. Oderwa-
ła się od mych ust, przenosząc wargi na szyję. Drapieżnie prze-
ciągnęła zębami po mej skórze. Jedną ręką ścisnęła mą twardą 



Prolog ■ 19

męskość, a palec drugiej wbiła w krwawiącą ranę. Zawyłem, a całe 
me ciało wygięło się z bólu.

Wyprostowała się, posyłając mi dziki uśmiech. Dopiero gdy 
wyjęła palec ze świeżo rozciętej rany, ja zacząłem odczuwać przy-
jemność z jej zabawy moim członkiem.

Oblizała zakrwawiony kciuk, a następnie przyłożyła mi go 
do ust. Wymalowała me wargi mą własną krwią, zupełnie jak-
by przygotowywała jakiś rytuał. Przez chwilę przyglądała mi się 
tryumfalnie. Złapałem jej kciuk zębami i ugryzłem. Pisnęła, a jej 
dłoń poczęła szybciej unosić się i opadać wzdłuż mego członka. 
Przytrzymując między zębami jej kciuk, łaskotałem go swym ję-
zykiem. Ponownie zacisnąłem zęby na jej palcu, jednak tym ra-
zem znacznie gwałtowniej. Zamknęła oczy, wypięła piersi, a kiedy 
znów na mnie spojrzała, jej oczy zalśniły zielonym pożądaniem.

Wyszarpała kciuk i w dwóch szybkich ruchach jej kolana zna-
lazły się nad moimi ramionami. Nim zakryła mnie lekko prze-
świtującą szarością swej sukni, byłem już pewien, że nie miała 
pod nią bielizny. Uniosła się na kolanach, odsłaniając przede 
mną swą kobiecość.

Lizałem i całowałem jej kształtne uda, to wspinając się, to opa-
dając po umięśnionych zboczach jej ciała. Mój język wywoływał 
u niej drżenie i nie byłem pewien, czy to objaw podniecenia czy 
łaskotania. A może obu naprzemiennie.

Pachniała jakimś kwiatem. Może maciejką. Dotarłszy do pra-
wej pachwiny, wpiłem w nią swe usta niczym wygłodniały w doj-
rzałą brzoskwinię. Przyssałem się mocno, zębami podgryzając jej 
napięte mięśnie. Prześlizgnąwszy się językiem nad jej kobiecym 
wzgórzem, począłem ją pieścić z drugiej strony. Zupełnie jak-
bym obgryzał brzoskwinie ze skóry, zostawiając soczysty miąższ 
na koniec.

Nim skosztowałem ofiarowanego mi owocu, nieśpiesznie ob-
rysowałem językiem jego kształt. Dopiero wtedy przywarłem do 
niej ustami.

Zacząłem ją ssać i drażnić zębami. Poczułem jak obie ręce 
opiera na mym brzuchu wyginając się w tył. Nie zamierzałem 
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czekać. Wsunąłem w nią język coraz szybciej nim poruszając i co-
raz głębiej sięgając.

Usłyszawszy jej jęk naparłem z całą żarliwością. Zachłannie pe-
netrowałem ją językiem wsuwając go do granic możliwości. Do-
pasowała ruch swych bioder do mego rytmu. Jej wargi pulsowały 
i poczęły nabrzmiewać. Wbiła mi pazury między żebra niemalże 
do krwi. Całe jej ciało przeszyły dreszcze, a me usta wypełnił jej 
cierpki smak.

Na krótką chwilę zamarła w bezruchu. Odczułem ulgę, kiedy 
rozluźniła palce. Poczułem krople spływające z mego torsu na łoże 
i nie wiedziałem, czy był to pot czy może krew. Zaczęła wolno 
zsuwać się wzdłuż mego ciała, zostawiając na nim wilgotny ślad. 
W chwili kiedy otarła się o mego członka, posłała mi zawadiacki 
uśmiech, a w zielonych oczach pojawił się błysk.

– Nie – wyszeptała, pochylając się nad mym uchem. – A nie 
zginiesz ty ze starości, ahujski pięknisiu. – Wbiła mi palec w ranę 
na pośladku tak głęboko, że aż krzyknąłem z bólu.

Poczułem ciepłą krew spływającą po mej nodze.
– A pamiętaj, że mogłam zabić. – Ponownie naparła wargami 

na me wargi, namiętnie i dziko mnie całując.
Zeszła ze mnie powoli, z widocznym zadowoleniem na twarzy. 

Podniosła bukłak, nalała mi wina do kielicha, a resztę opróżniła 
jednym haustem.

– A nie daj się za szybko zabić, to gwarantuję, że się jeszcze 
spotkamy.

Zbliżyła się do łóżka, szybkim ruchem wbiła nóż zaraz przy 
mej nodze i wyszła.
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