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Słowo wstępu

Wszystko zaczęło się pod koniec października 2016 roku. Siedziałem w kuch-
ni z rodziną i narzekałem na książkę jakiegoś młodego youtubera – będącą 
napisanym koszmarnym stylem maszkaronem, a mimo to wydaną drukiem 
i chyba przynoszącą zyski. Wtedy moja siostra Anka wypowiedziała te słowa: 
„To może sam coś wydaj, a nie tylko narzekaj, bo narzekać to każdy umie”.

No i pomyślałem – dlaczego nie? Lubię pisać, lubię bawić się słowem. Nie 
mnie oceniać, czy potrafię, ale skoro ludzie, których przerasta ułożenie po-
prawnego zdania w języku ojczystym, mogli wydać książkę, to… dlaczego nie 
ja? Napisałem ją z pasji, w wolnym czasie. Nie sądzę, żebym był w stanie zo-
stać zawodowym pisarzem, choć z pewnością czułbym się dumny, gdyby moje 
dzieło odniosło jakiś sukces. Ostatecznie jednak to coś, co po prostu chciałem 
zrobić. Wydać książkę. Doprowadzić jakiś projekt od początku do końca. Po-
zostawić coś po sobie.

Dlaczego krasnoludy? Od dziecka interesowałem się fantastyką. Pierwszą 
przeczytaną książką z tego gatunku, którą pamiętam, był „Władca Pierścieni”. 
Dzieło Tolkiena zrobiło na mnie ogromne wrażenie – przede wszystkim z po-
wodu wielkiej złożoności i szczegółowości świata. Później spędziłem wiele lat, 
grając w gry fabularne – w ten sposób zawiązałem zresztą kilka kluczowych 
w moim życiu znajomości. Krasnoludy zaś zawsze były moją ulubioną rasą 
istot w fantastycznych światach. Przyciągało mnie ich nieugięte przywiązanie 
do honoru, maksymalizm moralny posunięty do granic rozsądku, a często na-
wet i poza te granice, a także mocno idealistyczne przekonania w wielu tema-
tach – od lojalności i obowiązku poczynając, a na przyjaźni i miłości kończąc.
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Krasnoludy tak mocno cenią to, co uważają za słuszne, że wolą zapłacić 
życiem, niż się temu sprzeniewierzyć, i traktują własne słowa z tak ogromną 
powagą, że raz złożona przysięga to dla nich świętość. W końcu – ich kodeks 
moralny jest dla nich rzeczą na tyle kluczową, że często same, bez udziału 
prawa, a po prostu na skutek naturalnych mechanizmów społecznych, karzą 
się za odstępstwa od niego. To wszystko są idee, które dotykają rzeczy bardzo 
dla mnie ważnych i mocno mnie poruszają. Można powiedzieć, że krasnoludy 
są w pewien sposób ucieleśnieniem mojego światopoglądu i moralnego ideału. 
A opowiadania zawarte w tym zbiorze często będą dotyczyć właśnie moral-
ności oraz przeróżnych wartości ważnych w życiu krasnoludów – i w moim.

Ten literacki debiut jest dla mnie powodem wielkiej radości, ale także po 
prostu owocem pasji. Jak już wspominałem – piszę, bo sprawia mi to przyjem-
ność. Na tej jednej publikacji się zatem nie skończy. Już teraz planuję powieść 
osadzoną w tym samym świecie, w której pojawi się wielu obecnych w niniej-
szym zbiorze bohaterów, zatem jeśli pewne wydarzenia lub postaci wydadzą 
się niedostatecznie rozwinięte, całkiem możliwe, że opowiem o nich więcej 
w następnym moim dziele. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Na koniec chciałbym podziękować Tobie, Czytelniku, który zechciał sięgnąć 
po tę książkę – mam nadzieję, że podczas lektury będziesz się bawić przynaj-
mniej w połowie tak dobrze, jak ja bawiłem się w trakcie tworzenia.

Niech twoja broda rośnie aż do ziemi, a twój honor zawsze lśni tak jasno 
jak twój topór.

Maciek
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Vorgaard

Świat pogrążony w nieustających wojnach i konfliktach. Przesiąknięty magią 
i wypełniony niezwykłymi stworzeniami. Zamieszkany przez ludzi, elfy, ar-
lokki, orków i wiele innych rozumnych ras. W tym także przez krasnoludy.

Ludzie od dawien dawna powiadają, że ci niscy brodacze to proste, czasem 
wręcz prostackie istoty. Pijacy i pieniacze znajdujący szczęście w prymityw-
nych rozrywkach i nieprzerwanej libacji. Ludzie jednak – jak to często bywa  – 
nie mają racji.

Krasnoludy są starożytnym, długowiecznym i dumnym ludem ceniącym 
sobie doświadczenie, rzemiosło, bogactwo i umiejętności, które pozwalają 
owo bogactwo osiągnąć. To istoty pamiętliwe zarówno wobec wrogów, jak i so-
juszników. Nieprzejednane w swym gniewie i niezrównane w wierności swym 
przyjaciołom. Nade wszystko jednak cenią sobie honor i większość z nich woli 
zginąć, niż go stracić. To, co uznają za słuszne, stanowi dla nich najwyższą 
wartość, w imię której są zdolne do wielkiego poświęcenia, nieopisanego mę-
stwa i godnego pieśni heroizmu.

Znajdą się tu historie o wartościach ważnych w życiu krasnoludów, o roli, 
jaką pełnią, o ich znaczeniu – i o tragicznych sytuacjach, w których wchodzą 
ze sobą w konflikt. Honor jest wszystkim, ale czasem może się okazać, że ceną 
honoru jest hańba…
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Cena honoru

Rok 2252 
wedle rachuby krasnoludów

hormar Mistrz Kuźni otarł pot z czoła, 
przekraczając próg swego domostwa, 
po czym zamknął za sobą drzwi. Żar 
panujący w  sercu Angazgron, Kuźni 
Angaza – stolicy krasnoludów nazwa-
nej tak na cześć boga-kowala i stwórcy 
tej rasy – był w istocie piekielny, choć 
Thormar zauważał to jedynie wtedy, 
gdy porównywał go do przyjemnego 
chłodu grubych, kamiennych ścian. 
Krasnolud wciągnął w nozdrza zapach 
mięsnej polewki i skierował wzrok ku 

palenisku. Jego usta rozciągnęły się w mimowolnym uśmiechu. Przy ogniu stała 
krasnoludzka kobieta. Nie byle jaka kobieta, należało dodać. Była nieco wyższa 
i szczuplejsza od typowych przedstawicielek Wielkiego Klanu Młotodzierżców, 
do którego należał Thormar. Sylwetkę miała przyjemnie zaokrągloną, zaś pło-
miennorude, długie włosy opadały swobodnie na ramiona i uroczo kontrasto-
wały z ciemną skórą.

– Pachnie wspaniale, ukochana – rzekł krasnolud, zbliżając się. – Chociaż 
po dzisiejszym dniu pożarłbym pewnie nawet barana z kopytami. Na surowo!

Kowalowi odpowiedział szczery, radosny śmiech.




