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Niewielka kuźnia rozbrzmiewała dźwiękiem rytmicznego uderzania metalu o metal. 

Pomieszczenie wypełnione było dymem i parą, a w rogu znajdowało się palenisko, na któ-

rym płonął ogień. Xandrus, kształtny centaur, z uznaniem spoglądał na spocone, potężnie 

umięśnione ciało kowala. Olbrzymi młot, którym posługiwał się mężczyzna, zachowywał się 

w jego ręku niczym zabawka. Xandrus był atletycznie zbudowany nawet jak na przedstawi-

ciela swojej rasy, jednak w porównaniu z towarzyszem wyglądał nader niepozornie. 

Służebna dziewka weszła z wiadrem wody, którą wlała do drewnianego cebra. Wy-

chodząc, obrzuciła pracującego kowala długim, powłóczystym spojrzeniem. Xandrus, zanu-

rzając w zimnej wodzie rozgrzany do czerwoności miecz, uśmiechnął się. Dziewczyna 

z plebsu nie mogła mieć u kowala żadnych szans. Wszak był to sam Lucjusz, książę, którego 

włości rozciągały się dziesiątki mil dookoła. 

Fakt, iż książę, mimo trzydziestki na karku, dotąd się nie ożenił, trochę centaura 

dziwił, kandydatek wszak nie brakowało. I tych z nizin, marzących o przygodzie niczym 

mityczny Kopciuszek, i tych z najwyższych rodów. Niektórzy podejrzewali nawet, iż Lucjusz 

cierpi na rzadką przypadłość, czyli uwielbienie dla osobników płci męskiej. Kiedy jednak 
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dokładnie obejrzano to, co po jednym, jedynym ciosie zostało z pewnego rycerza, który 

ośmielił się rzucić taką sugestię w przytomności księcia, plotki te natychmiast ucichły.  

A przecież Lucjusz był przystojny ― prawie dwa metry wzrostu i góra mięśni, którą 

opinała opalona skóra, a jednocześnie łagodna twarz i długie blond włosy. Do tego inteli-

gencja, którą książę rozwijał, studiując wszelakie manuskrypty z biblioteki Harpagony, 

nadwornej wiedźmy. Ale najbardziej znano go ze swych wyczynów, o których śpiewali bar-

dowie po wsiach i mieścinach, a nawet na królewskim dworze. Był jedynym znanym czło-

wiekiem, który pokonał w pojedynczej walce mantikorę. Walczył również z borowikami, 

wampirami, jedna z pieśni mówiła nawet o pokonaniu smoka. Zawsze, kiedy ją słyszał, 

uśmiechał się.  Nie komentował. 

Drzwi kuźni nagle się otwarły. Do pomieszczenia weszło bezceremonialnie dwóch 

ogolonych na łyso mężczyzn. Nosili skórzane, naćwiekowane spodnie, a ich nagie torsy opi-

nały dwa skrzyżowane, również błyszczące srebrnymi punktami pasy. Wzrostem i posturą 

niewiele ustępowali Lucjuszowi. Stanęli po obu stronach wejścia, szybkim wzrokiem lustru-

jąc całe pomieszczenie. Po chwili weszła trzecia osoba. 

― Królu ― rzekł krótko Lucjusz, klękając na jedno kolano. 

― Wstań, książę. ― Przybysz niedbale machnął ręką. ― W naszej obecności masz przy-

wilej stania i konwersacji, jak równy z równym z naszą skromną osobą. 

Lucjusz milczał. Wizyta króla, zwłaszcza tak niespodziewana, wiązała się niewątpli-

wie z jakąś ważną misją. 

Nie mylił się. 

― Wpadłem do Harpagony po nowe eliksiry. Robi najlepsze, a dwór mi się ostatnio po-

większył o nowe służące. Nie uwierzysz, jak potrafią człowieka zamęczyć, a lata już nie te ― 

zarechotał obleśnie, udając, iż nie zauważa zmieszania księcia. ― No dobra, ale my tu nie 

o chędożeniu gadać wstąpiliśmy. Albo i o chędożeniu, ale później. Najpierw chcielibyśmy się 

ożenić. 

Spostrzegł uniesione w geście zdziwienia brwi Lucjusza i Xandrusa. Milczeli, nie 

śmieli zadać oczywistego pytania osobie, która znana była wzdłuż i wszerz królestwa ze 

swej jurności. Na szczęście król wybawił ich z kłopotu. 
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― Spójrzcie. ― Otworzył medalion, pokazując im malutki portrecik. Lucjusz aż wes-

tchnął. To była najpiękniejsza kobieta, jaką widział. A widział wiele. 

Król zamknął oczko naszyjnika i poklepał Lucjusza po ramieniu. 

― Życzeniem naszym jest, byś udał się do księstwa Astiic. Towarzyszyć ci będą moi żoł-

nierze, pod dowództwem Jararakki. Oni doprowadzą cię wprost pod szklaną górę, w której 

uwięziona jest ta piękność. Ty masz tylko wejść do wieży. 

― Tylko? ― zdziwił się Lucjusz. 

― Tylko.  

― Rozumiem, że na straży stoi jakieś paskudztwo? 

― Inteligentny superbohater… jakżeż was mało ― zarechotał znowu król, po czym po-

ważniejąc, odparł: 

― Tak, stoi. Niestety nie wiem jakie. 

― Jak to do cholery nie wiesz! ― krzyknął Lucjusz, po czym zmitygował się, uklęknął 

i powtórzył pytanie: 

― Jak to jego królewska mość nie wie? 

Dwójka strażników towarzysząca królowi podskoczyła w kierunku księcia, jednak 

władca niecierpliwym gestem odpędził ich od Lucjusza. Przez chwilę w królewskiej głowie 

kołatała pokusa, by zobaczyć owe słynne ciosy księcia, ale odgonił od siebie tę myśl. Szkoda 

było strażników. 

― Gdyby ktoś, kogo wysłaliśmy wrócił, pewnie byśmy wiedzieli. 

Odwrócił się i ruszył ku drzwiom. Na odchodne rzekł: 

― Wyjeżdżacie jutro rano. Aha, Harpagona chce się z tobą widzieć. 

 

* * * 

 

Harpagona wyglądała dokładnie tak, jak wiedźma wyglądać powinna. Spod fioleto-

wego, spiczastego kapelusza wypadały kosmyki siwych włosów. Podobnego koloru suknia 

nosiła tu i ówdzie ślady nadpaleń. Również skóra upstrzona była brązowymi plamkami, 

będącymi efektem nie zawsze udanych eksperymentów. Orli nos z obowiązkową purchlą 
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prawie stykał się z zadartą brodą. Jedynie głos nie pasował do kompletu ― był zadziwiająco 

śpiewny i miękki. 

― Witaj, Lucuś. 

― Mamo! ― ryknął Lucjusz. ― Tyle razy prosiłem cię, byś się do mnie tak nie odzywała. 

― Wiem, wiem― machnęła ręką wiedźma –ale dla mnie zawsze będziesz tym rozkosz-

nym bobasem, który raczkował między słojami z eliksirami. 

― To było prawie trzydzieści lat temu, mamo. ― Z rozpaczą w głosie rzekł książę. 

― I trzydzieści lat już czekam, aż żonę jakąś znajdziesz, wnuka mi dasz! Inne już dawno 

niańczą potomków, Sakrofilia już nawet prawnuka ma, choć ona raptem trzy lata ode mnie 

starsza, a ja co? 

― Oj, mamo, przyjdzie czas, ożenię się. Na razie królestwo mnie potrzebuje! 

― No właśnie, królestwo i królestwo, bohaterstwo i poświęcenie. A gdzie czas na życie 

prywatne? Na szczęście ta uwięziona księżna Anathema… 

― Mamo? ― Lucjusz podejrzliwie spojrzał na rodzicielkę. ― Czy ty czasem… 

― Ależ skąd, synku. ― Wiedźma wyszczerzyła brudne zęby w uśmiechu, głaszcząc jed-

nocześnie czarnego kota, który wskoczył jej na ręce. ― Sakrofilia podała mi myśl, iż tylko ty 

jesteś w stanie uwolnić tę biedną dziewczynę, uwięzioną w szklanej górze. 

― Owszem, ale ona przeznaczona jest na żonę dla króla. 

― Jasne ― pokiwała głową Harpagona. ― Oj, synku, synku, mam nadzieję, że w końcu… 

― Mamo! 

― Dobrze, dobrze, nic już nie mówię. ― Wzięła mały pakiecik ze stołu i widząc, że Lu-

cjusz szykuje się do wyjścia, krzyknęła za nim: 

― Kanapki weź na drogę! 

 

* * * 

 

Leciutka mgła ziemię unosiła się nad ziemią, kiedy pierwsi jeźdźcy zjechali na miej-

sce. Lucjusz spokojnie obserwował nadchodzących. Dobrą wiadomością było to, że wszyscy 

wyglądali na tęgich rębajłów. Złą ― iż ich dowódca okazał się być Gadziogłowym.  
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Gadziogłowych nikt nie lubił. Nie respektowali praw obowiązujących w królestwie, 

tworzyli własne enklawy i nie cieszyli się najlepszą opinią. Gdziekolwiek się osiedlili, ktoś 

z mieszkańców skarżył się, iż coś zginęło, coś się uszkodziło, a nierzadko dochodziło i do 

pobić. Rosła do nich niechęć, a oni odpłacali się tym samym. Wystarczyło zresztą spojrzeć w 

żółte oczy z pionową, czarną kreską, by instynktownie wyczuć obcość. 

Bywali jednak tacy, którzy starali się zasymilować. Król, znany z odważnych posu-

nięć, twierdził, iż każdy nosi buławę marszałka w plecaku. Nieważne jest pochodzenie, 

ważne są umiejętności ― mówił. I nie zmienił tego zdania po druzgocącej klęsce pod Górą 

Świętego Jana, kiedy to nieudolność wywodzących się z plebsu dowódców o mało nie przy-

prawiła go o utratę głowy. Gadziogłowy był widomym przykładem, że władca nadal miał 

zaufanie do obcych ras. 

Jararakka ustawił drużynę w szyk bojowy i wszyscy ruszyli do celu. Gadziogłowy 

żółtymi oczami spoglądał na Lucjusza, z rozbawieniem zauważając, iż ten nosi czerwoną 

koszulę. Wczoraj zdrowo popili z krasnoludami, sypiącymi już po kilku głębszych dowci-

pami jak z rękawa. Ten, który szczególnie mu się spodobał, mówił o przywódcy, który nosi 

czerwoną koszulę, by jego podkomendni nie widzieli szkarłatnej krwi z ran, zadawanych 

przez wrogów i nie tracili morale. Jararakka chciał nawet zapytać, czy Lucjusz nie ma brą-

zowych spodni na wypadek liczebnej przewagi wrogów, ale powstrzymał się. Nie był pe-

wien, czy książę ma poczucie humoru. 

Zwłaszcza, że książę, choć miał być tylko dowieziony na miejsce, co chwilę znikał w 

lesie otaczającym dukt. Nie było go przez kilka minut, po czym wyjeżdżał znienacka spoco-

ny, z marsową miną i błyskawicami w oczach. Jararakka z uznaniem kiwał głową ― książę 

niewątpliwie tropił czyhających dookoła wrogów. 

Dlatego strzała, która wbiła się w jego tarczę, zaskoczyła go do tego stopnia, iż nie był 

w stanie wydać rozkazów. Na szczęście wytrenowani żołnierze natychmiast przyjęli szyk 

bojowy, bezbłędnie oceniając, z której strony należy spodziewać się szturmu. Po krótkiej 

walce, w której dzięki sprawności królewskich wojów zniwelowano element zaskoczenia, 

bandyci zostali rozgromieni. Obrazu zniszczenia dopełnił sam Lucjusz, wypadając z chasz-

czy z obnażonym mieczem i masakrując tych, którzy próbowali uciec. 
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Jararakka natychmiast odrzucił głupie myśli, które naszły go, gdy spoglądał na bladą 

twarz wojownika i uniósł kciuk w geście zwycięstwa.. 

 

* * * 

 

Dwa dni później dotarli na miejsce. Okazało się, iż podopieczni Jararakki nie mieli za 

dużo do roboty ― ot, parę potyczek z uzbrojonymi w widły chłopami. Poważniejszych prze-

ciwników zabrakło, przynajmniej w stanie pozwalającym na podjęcie walki. 

― Co o tym sądzisz, Lucjuszu? ― zapytał Gadziogłowy. Książę zbliżył się do zwłok, ma-

lowniczo zdobiących okolice posągu Światowida. Przyjrzał im się z uwagą. 

― Część z nich nosi barwy królewskie, część jest uzbrojona w sprzęt różnoraki, ale wy-

sokiej jakości. Ani chybi zbójcy napadli na jedną z drużyn, które wysłał król.  

― Sądzisz, iż to zbójcerze są odpowiedzialni za to, iż żadna z królewskich misji nie po-

wróciła? ― z powątpiewaniem zapytał Gadziogłowy. Reszta żołnierzy rozeszła się, podzi-

wiając ślady masakry. 

― Wręcz przeciwnie, kapitanie. Uważam, że zbóje starli się z drużyną królewską, a po-

tem w rozgrywce pojawił się trzeci element, który pogodził obie strony. 

― Ale co to mogło być? ― zapytał Jararakka, a w jego gadzich oczach Lucjusz ze zdzi-

wieniem zauważył obrzydzenie. „Jednak nawet oni mają uczucia” pomyślał. 

― Spójrz ― rzekł do kapitana ― ten… i ten… Mają ślady szponów na ciele. Olbrzymich 

szponów. Jak gdyby coś próbowało rozerwać ich ciała.  

― Tam nie próbowało, tylko rozerwało ― Gadziogłowy wskazał na kolejne zwłoki. 

― Zgadza się, i w dodatku głowy nie mają oczu. A jeśli połączyć szpony, wydziobane 

oczy i atak z zaskoczenia, to pozostaje nam do wyboru niewiele możliwości. To może być na 

przykład… ― Lucjusz zamyślił się, zagryzając wargi. 

― Gryf? ― dobiegł księcia piskliwy głos z tyłu. Odwrócił się, z uznaniem spoglądając na 

żołnierza, który wypowiedział te słowa. 

― Świetnie, gryf. To mógł być gryf. Jak na to wpadłeś, chłopcze? ― uśmiechnął się. 

Dopiero w momencie, gdy żołnierz zemdlał, zrozumiał powagę sytuacji. 
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* * * 

 

Jararakka widział w swym niedługim życiu wiele. Słyszał również. Pieśni o Lucju-

szu i jego dokonaniach wielokrotnie rozbrzmiewały po tawernach czy jarmarkach. Zawsze 

jednak uważał, iż we wszystkich tego typu tekstach jest mnóstwo przesady. Dziś musiał 

całkowicie zmienić swe zdanie. 

Gryf, którego spostrzegł żołnierz, zaatakował z zaskoczenia. Bezbłędnie wyczuł 

najsłabsze ogniwa w nieprzygotowanej na atak grupie i uderzył w najdelikatniejsze miejsce. 

Problem polegał na tym, że równie szybko sytuację ocenił Lucjusz i w momencie ataku be-

stii jego błyskawicznie wyciągnięty miecz przecinał powietrze w miejscu, gdzie powinien 

znajdować się ni to ptak, ni to lew. Pierwsze starcie zakończyło się remisem ― książę nie 

trafił, gryf salwował się ucieczką. 

Drugie starcie wskazało, iż przewagę uzyskał książę. Czas, który gryf zmarnował na 

ucieczkę i znalezienie optymalnej strategii na ponowny atak, Lucjusz wykorzystał na pew-

niejsze ustawienie się oraz obserwację poczynań potwora. Kiedy widział, jak bestia składa 

się do ataku, był już gotowy. Doskonale wiedział, że gryf albo odleci, upokorzony, albo po-

stara się wyeliminować największe zagrożenie, jakim był on sam. Przez chwilę wydawało 

mu się, iż stworzenie ucieka, jednakże po krótkiej chwili rozległ się wściekły krzyk i niczym 

ognisty piorun gryf zaatakował.  

To było najszybsze, najdoskonalsze i najpewniejsze cięcie, jakie Jararakka w swym 

życiu widział. Jeszcze przed momentem bestia spadała z całą swą mocą na Lucjusza, a po 

nieprawdopodobnie krótkiej chwili książę znalazł się tuż obok, a jego ostrze odcięło gładko 

łeb stworzenia. Gładko i tak szybko, iż ruch ten zdawał się być niezauważalnym. 

Lucjusz znów był w czerwonej koszuli, tym razem jednak każda cząstka barwnika 

pochodziła z żył bestii. Gadziogłowy o żartach nawet nie ośmielił się myśleć. Zamiast tego 

wskazał na zachód. 

Na horyzoncie, kilka godzin marszu od miejsca rzezi majaczyła szklana góra. 

 

* * * 
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Na środku polany płonęło ognisko. Dookoła siedzieli wszyscy członkowie wyprawy, 

z niecierpliwością wpatrując się w obracającego się na rożnie dzika. W oczekiwaniu na pie-

czyste otworzono beczkę z winem, dzięki czemu okrzyki zniecierpliwienia szybko się skoń-

czyły, zastąpione przez dyskusje o polityce i bohaterskich czynach, gdzieniegdzie słychać 

było już nawet pierwsze śpiewy. Widoczna na horyzoncie łuna wskazywała, iż stolica króle-

stwa jest już blisko, można więc było sobie pozwolić na rozprężenie. 

Lucjusz nie brał udziału  w zabawie. Siedział samotnie pod dębem, licząc już godziny 

do spotkania z Xandrusem. „Dużo ci będę miał, przyjacielu, do opowiedzenia” pomyślał. 

― Nie miałam okazji ci jeszcze podziękować. ― Głos, równie pociągający, jak uroda jego 

posiadaczki, rozległ się znienacka. Lucjusz zesztywniał. 

― Dziękowałaś mi już kilka razy, pani ― skłonił głowę, kryjąc zażenowanie. 

― Owszem, ale nigdy na osobności. 

Bezceremonialnie usiadła obok księcia. Ten odsunął się gwałtownie. 

― Królowi nie spodobałoby się to zachowanie. 

― Och, król… ― prychnęła. ― Nie znam go przecież i nie widzę powodów, by poznać go 

bliżej. 

― Ale to on będzie twoim mężem! 

― Dlaczego? ― Pogładziła jego ramię. Lucjusz gwałtownie zadrżał, a w powietrzu rozle-

gło się gromkie, choć nieco już zafałszowane „wyganiaaaała Kasia wooołki!”, wykonane 

przez żołnierski chór. 

― Bo… Bo… Bo taki mam rozkaz ― odrzekł zdenerwowany. 

― Rozkaz? To ty mnie ocaliłeś, to ty jesteś bohaterem, to ty zdobyłeś nie tylko szklaną 

górę, ale i moje serce ― wyszeptała. ― I to tobie, a nie jakiemuś królowi jestem przeznaczo-

na, rozumiesz? 

Zapijaczony chór zaintonował pieśń o góralu, któremu jest bardzo żal, a Anathema 

pochyliła się nad księciem, spojrzała mu głęboko w oczy i przybliżyła swe usta do jego 

warg. 

 

* * * 
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Dziesiątki dzwonów punktualnie w południe rozbrzmiało metaliczna kakofonią. Na 

ulicy przejazd karocy wiozącej oblubieńca i oblubienicę obserwowały tysiące mieszkańców. 

Sam arcybiskup oczekiwał przy ołtarzu, do którego zmierzała para nowożeńców. Nieznacz-

nie tylko spóźnieni państwo młodzi, kłaniając się na prawo i lewo, podążali niespiesznie do 

ołtarza. 

― Ślicznie wygląda. Jest naprawdę piękna ― wyszeptał Xandrus. 

― Jest ― ponurym głosem potwierdził Lucjusz. 

― Mogę cię o coś zapytać? ― rzekł centaur. ― Kiedy wracaliście, nie pomyślałeś, by… 

–Nie!― krzyknął książę. Parę osób odwróciło się, sykając i spoglądając z irytacją na 

dwójkę przyjaciół. 

W powietrzu znalazło się nagle tysiące białych gołębi. Arcybiskup, ubrany 

w najdostojniejsze szaty, zadał pytanie: 

― Czy ty, Anathemo, chcesz zostać królową tych ziem? 

― Tak ― uśmiechnęła się, a w jej policzkach pojawiły się śliczne dołeczki. Zdecydowanej 

większości mężczyzn znajdujących się w okolicach ołtarza, nagle dziwnie zmiękły nogi. 

― Przecież ty mogłeś tam być! Nie wierzę, że nie poleciała na ciebie, gdy ją uwolniłeś! ― 

rzekł centaur. 

Lucjusz milczał, wpatrzony w składającą przysięgę małżeńską parę. 

― Owszem. Porozmawialiśmy, potem ujęła mnie za rękę, spojrzała w oczy i chciała po-

całować. 

― A ty co? 

― A ja… 

Tłum zawiwatował, rozległy się fanfary, gdy król z rozbawieniem na twarzy oznaj-

mił, iż również ślubuje miłość i wierność małżonce aż do śmierci. Dlatego centaur nie usły-

szał końcówki wypowiedzi Lucjusza. Kiedy książę ją powtórzył, odrzekł: 

― Ale jak to uciekłeś?  

― No bo ja… bo ja… 

― No wyrzuć to z siebie, bo ty? 

W oczach Lucjusza pojawiły się łzy, kiedy wyszeptał: 

― Bo ja jestem cholernie nieśmiały… 
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