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Cień i ogień 

 

 

- Z ciemności przyszliśmy i tam nas zepchnięto. 

Światło przeciwko ciemności, ludzie przeciwko elfom. 

Światło nie może istnieć bez ciemności, ale ciemność bez światła może.  

Ciemność jest zawsze po drugiej stronie światła. 

Szukaj nas w najgłębszej ciemności… - 

Rozdział 1 

      Po śmierci rodziców, dwa dni temu - trzydziestego listopada, James płakał 

prawie nieprzerwanie do czasu, aż trafił do sierocińca. Tam zajęły się nim opiekunki. 
Mimo to podobało mu się tutaj tylko tego grudniowego wieczora, w którym przyszedł. 
Rozpieszczano go, podsuwano mu kanapki ze świeżą szynką, kolejne kubki kakao. 
Chociaż z zewnątrz sierociniec wyglądał co najmniej obskurnie, wnętrze sprawiło na 
Jamesie wrażenie, że trafił w dobre miejsce. Budynek był podziurawiony jak po pięciu 
wojnach, ze zdrapaną farbą, źle otynkowany, ale w środku opiekunki mile  
go powitały.  

Następnego dnia James obudził się w twardym, metalowym łóżku. Jako iż był 
to grudzień, było mu zimno. Wczoraj zasypiał w zupełnie innym łóżku, z miękką, 
pachnącą pościelą i grubą, świeżo wypraną kołdrą. W nocy przenieśli go na wspólną 
salę, do innego łóżka. Wyglądało na to, że jest jeszcze bardzo wcześnie. Słońce 
dopiero wstawało. Na ile widział w półmroku sala mieściła około sześćdziesięciu 
łóżek i tyle samo szafek zasłaniających mleczno-białe, odrapane ściany. Pomiędzy 
szafkami a skośną ścianą znajdował się odstęp, na tyle wysoki by mógł tam 
stanąć  wyprostowany. Zauważył, że na wystającej tylnej krawędzi łóżka widnieje 
numer dwunasty. Rozejrzał się i na łóżku po prawej, należącym do jakiejś 
dziewczyny, prawdopodobnie elfki, sądząc po włosach i widocznej części uszu, 
dostrzegł numer trzynasty. Kiedy się nad tym zastanawiał, zabrzmiał powieszony nad 
drzwiami dzwonek - sygnał pobudki. Zapaliło się światło. Wszyscy podopieczni 
powoli rozbudzali się. Dziewczyna obok Jamesa ziewnęła i przeciągnęła się. Przy 
drzwiach budzili się najmłodsi – ci cztero-, pięcioletni. Do sali wpadły dwie opiekunki,  
by dobudzić resztę śpiących na sali. Jamesa to zaskoczyło. Wczoraj podsuwały mu 
kanapki i kakao pod nos, a dzisiaj niemiłosiernie wrzeszczały, by postawić wszystkich 
na nogi. Ot tak, znienacka pojawiały się obok łóżka i wytrząsały  ze snu tych,  
co jeszcze spali. Rozległ się donośny głos z głośnika, oznajmiając, że mają dziesięć 
minut na toaletę poranną i przygotowanie się do śniadania.  

James rozejrzał się. Nigdzie nie mógł dojrzeć swoich rzeczy. Mimo to wstał      
i założył kapcie. Była to jego jedyna rzecz, jaką dojrzał. Natychmiast poczuł 
zażenowanie. Nikt inny na sali nie miał kapci. Zorientował się, że niektórzy 
podopieczni zmierzają w kierunku szafek zasłaniających ściany. Podążając ich 
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śladem, James o mało co nie wpadł na opiekunkę stojącą przy łóżku obok  
i zrzędzącą:  
– Wstawaj Excanque, śpisz już za długo. Wstawaj, mówię!  

Gdy dotarł na miejsce, okazało się, że jedyna wolna szafka miała u góry 
wymalowany numer 12. Otworzył ją i znalazł niektóre ze swoich rzeczy. Nie było jego 
konsoli do gier ani większości książek. Przyszedł tu, ponieważ sądził, że jest  
to najlepszy sierociniec w okolicy. Teraz okazało się, że jest inaczej. Niestety, nie ma 
już odwrotu. Musi tu zostać aż do osiemnastego roku życia…  

 
 Donośny huk wyrwał go z niewesołych rozmyślań. To chłopak na lewo  
od niego postawił łóżko na dwóch nogach! Gdy opiekunki przywróciły niesfornego 
podopiecznego do pozornej normalności, z niewiadomych przyczyn podszedł do 
Jamesa i zaczął nawijać: 
    - Ogrzewanie działa tylko w pokojach „opiekunów”, gdzie spałeś. Miałeś szczęście. 
Normalnie to tylko siedzą w swoich pokojach i grają w brydża, a my musimy sami 
zajmować się swoimi problemami, jedynie dwie opiekunki ściśle nas kontrolują. Tylko 
najmłodsi, do trzeciego roku życia mają opiekę i ogrzewanie. Potem my musimy się 
nimi zajmować. A tak a propos: Albert jestem. 
- Eee...Miło mi, jestem James – odpowiedział zaskoczony.  

Wyciągnął z szafki ręcznik, ubrania oraz kostkę twardego, szarego mydła. 
Pośpiesznie ruszył za tłumem, jak myślał, w kierunku łazienki. I nie omylił się. 
Jednakże łazienka nie przypominała tej, którą miał w domu. Kafelki kiedyś były białe, 
teraz przypominały szare szmaty. Większość sali zajmowały szare zasłony, 
za którymi mieściły się kabiny prysznicowe. Były tak zużyte, że cały błyszczący, biały 
lakier dawno zmył się od wody. W przeciwległej ścianie otwierały się drzwi  
do ubikacji, na której usiadłby tylko i wyłącznie na papierze toaletowym, miał 
nadzieję, że przez następne dni nie zachce mu się „do toalety”. Na ścianie, między 
ubikacją a korytarzem wisiało sześćdziesiąt ubrudzonych od mydła luster, każde 
opatrzone u góry numerem. James podszedł do lustra z numerem 12. Na lewo  
od niego stał wysoki, chudy chłopak z krótkimi blond włosami. Miał wyłupiaste 
rozbiegane oczy ciągle spoglądające w inną stronę.  – Albert – ten, który wywrócił 
łóżko – pomyślał James. Po prawej stała najpiękniejsza i najdziwniejsza dziewczyna, 
jaką kiedykolwiek widział i będzie widział. Była elfką, z długimi, kruczoczarnymi 
włosami. Miała szczupłą, bladą twarz, mały nos oraz duże, srebrzysto-niebieskie 
oczy. Ubrana była w czarny podkoszulek, czarne, skórzane spodnie i wyglądające na 
ciężkie czarne glany. Zaskoczony własną reakcją James poczuł, że zakochuje się  
w niej. Było to dla niego dziwne i nowe uczucie. Wcześniej żadnej dziewczyny nie 
darzył takim uczuciem. Zdziwił się, że ona też jest w sierocińcu. Elfy zwykle tak 
desperacko starały się przeżyć, że bardzo mało było elfich sierot. Tutaj było ich tylko 
troje. Po zakończeniu pobytu w sierocińcu zwykle zostawały słabo opłacanymi 
robotnikami, wręcz niewolnikami ludzi. Co innego krasnoludy. Te były powszechnie 
poważane i szanowane. Zarabiały godziwie i miały swoje państwa. Niektóre wolały 
jednak mieszkać wśród ludzi. Były niskie, przeciętnie dorastały do około metra 
dziesięciu, metra dwudziestu. Elfy również były o około dziesięć centymetrów niższe 
niż ludzie.  

Jednak ona była wyższa od niego o około głowę. James nie był zbyt wysoki, 
czuł się nieswojo w otoczeniu osób przewyższających go o kilkanaście centymetrów. 
Myśląc o tym, co będzie na śniadanie, zaczął rozczesywać swoje sięgające ramion 
brązowe włosy. Dookoła niego prawie wszyscy byli już ubrani. Albert  - w obciachowe 
sztruksy i białą koszulkę, tyle razy praną, że była właściwie szara. Przerażony, że nie 
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zdąży na śniadanie przerwał czesanie włosów i wciągnął swoje dżinsy. Po chwili 
wszyscy wyszli na korytarz. Tam odbywało się sprawdzanie obecności. Musieli 
ustawić się w szeregu. Przeliczono ich, każdy miał przypisany numer. Jak już się 
zorientował, przypadał mu numer 12. Potem zeszli na dół po starych, drewnianych, 
skrzypiących schodach. Śniadanie już na nich czekało. Usiedli znowu - numerami. 
Dostali coś, co zwało się zupą mleczną, jednak przypominało ją tylko kolorem. James  
z obrzydzeniem zabrał się do jedzenia. Od czasu do czasu podchodził do kogoś 
kucharz i sarkastycznie pytał:  
- Nie smakuje ci moja zupa mleczna, co? Może dokładki?- 
Po dziesięciu minutach tylko on nie zdążył zjeść. Podszedł do niego kucharz: 
– Zgłosisz się do umycia garnków za dziesięć minut - powiedział sucho.  
– Ale dlaczego?- spytał James. 
– Bo zjadłeś ostatni. I nie zadawaj tyle pytań – odpowiedział.  

James zrezygnowany powlókł się na górę, by włożyć coś, co się nadaje  
do czyszczenia garnków. Tak by mu kazali zrobić rodzice. Tutaj jednak nie miał zbyt 
wielu ubrań na przebranie, więc bez przebrania zszedł na dół. Gdy dotarł do kuchni, 
czekały na niego dwa garnki, tak duże, że mógłby wejść do jednego, a gdyby kucnął, 
jego głowa nie wystawałaby ponad krawędź. Dostał wilgotną gąbkę i zaczął 
szorować. Zaschnięta zupa mleczna trzymała się ścian garnka, niczym farba, którą 
rodzice malowali jego pokój miesiąc temu. Westchnął ciężko. Co parę minut pojawiał 
się kucharz i zrzędził: 
– Pośpiesz się, bo przez ciebie obiadu nie ugotuję, jak się będziesz tak guzdrał! – 
James podejrzewał, że celowo zupę mleczną ugotował w dwóch garnkach, by 
pechowy wychowanek miał dwa razy więcej roboty. Zupę dałoby się spokojnie zrobić 
w jednym.  

Gdy skończył, odkrył czym mają się zajmować w czasie wolnym. Była 
niedziela, więc każdy robił, co chciał, pod warunkiem że odrobi najpierw lekcje. 
James, jako iż zrobił lekcje w piątek, miał wolne. Reszta prawdopodobnie też zrobiła 
już zadania. Teoretycznie mogli spędzić czas w “pokoju zabaw”, ale niewielu się 
kwapiło, by tam pójść. Większość zostawała w sali i walczyła z nudą, jak mogła. 
Albert związywał kolorowe gumki recepturki. Miał już kilkumetrowy łańcuch. 
Dziewczyna po jego prawej stronie rzucała dość długim nożem, właściwie sztyletem 
o jasnym, niemal przeźroczystym ostrzu, wyglądającym jakby było wykonane z 
kryształu, w deskę opartą o tylną krawędź łóżka.  James, po krótkim zastanowieniu 
zaczął czytać gazetę, którą kupił dwa dni temu w kiosku na rogu ulicy przylegającej 
do szkoły. Chwilę później opiekunowie przerwali tę sielankę. 
- Wyjść z sali i na korytarz w szeregu! – rozległ się głos z głośnika zawieszonego pod 
sufitem. 
Na korytarzu zarządca sierocińca ogłosił niby wyrozumiałym tonem: 
- Dzisiejszego dnia, być może niektórzy z was znajdą nowy dom.   
Z tymi słowy wraz z potencjalnymi, przyszłymi rodzicami ruszył korytarzem. 
Potencjalni rodzice oglądali każdego po kolei, pytali o różne rzeczy. Kiedy przyszła 
kolej Jamesa, jeden z potencjalnych rodziców powiedział: 
- Jestem Werner - powiedział 
- Miło mi. James jestem. – odpowiedział James. 
- Od kiedy jesteś w sierocińcu? – spytał Werner. 
- Od niedawna, od niecałych dwóch dni. – odpowiedział James. 
- To świeży jesteś. Pewnie jeszcze pamiętasz, jak to w domu. Ile masz lat? – spytał 
Werner 
- 13 – odpowiedział. 
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- To za stary jesteś. – powiedziała żona Wernera, chuda, zrzędliwa kobieta. 
I tak poszli do następnego kandydata. Po pięciu minutach wybrali jakiegoś Roberta. 
Robert był niski, z tępym wyrazem twarzy, miał około 10 lat. Chwilę później wraz  
z dwójką nowych rodziców opuścił teren sierocińca na stałe. James widział  
na otaczających go twarzach, że większość współlokatorów jest zaskoczona  
i zazdrosna. Oszołomiona tym zdarzeniem, populacja sierocińca wynosząca teraz 
pięćdziesiąt dziewięć, chciała udać się do wspólnej sali, ale przerwał im głos  
z głośnika oznajmujący:         
- Czas na obiad!  

Wszyscy powolnym krokiem skierowali się w stronę stołówki. Tym razem 
podali im coś, co zwało się grochową, ale pod żadnym względem jej nie 
przypominało. James znów z obrzydzeniem zaczął jeść.  Tym razem ostatni zjadł 
jakiś czternastolatek z numerem 27. Po obiedzie któreś z nich musiało posprzątać w 
sali. James nie miał pojęcia dlaczego. Sala była względnie czysta. Opiekunki 
wyznaczyły jego i tę elfkę. W szeregu zobaczył kogoś bardzo do niej  podobnego, 
najpewniej jej siostrę. Tyle że ona miała nieco jaśniejsze, lekko brązowe włosy           
i łagodniejszy wyraz twarzy. Niestety, powód, dla którego opiekunowie go wybrali na 
sprzątanie nadal był niejasny. Prawdopodobnie dlatego, że wcześniej go 
rozpieszczali, teraz musi odwalić robotę za wszystkich. 
  Nie wiedział jak dziewczyna ma na imię. Znał jednak jej nazwisko. 
Przynajmniej taką miał nadzieję. Poznanie jej imienia dodał  do listy spraw, którymi 
musi się zająć. Gdy weszli do Sali, James od razu podjął rozmowę: 
– Excanque to imię czy nazwisko? – spytał po chwili wahania. 
– Nazwisko – miała zimny, władczy głos, ale mimo to ładny, nadający się do śpiewu. 
– Ty, jak sądzę jesteś James. Mayfield zresztą. - stwierdziła. 
- Skąd wiesz? – spytał zdziwiony.  
– Słyszałam jak gadasz z Albertem. Miałeś szczęście. – odpowiedziała.  
– Ale czemu? – zdziwił się. 
- Rozpieszczali cię na początku twojego pobytu, żebyś chciał tu zostać. Potem  
wrzucili cię do nas, na wspólną salę. I nie masz już odwrotu. Będziesz tu tkwił  
do osiągnięcia pełnoletniości lub – aż ktoś cię adoptuje. Na imię mam Variavel,  
bo pewnie zaraz zapytasz. Założę się, że bez trudu rozpoznałeś moją siostrę. 
Nazywa się Maethil. A teraz bierzmy się za porządki, bo jak nie – będziemy,  
o przepraszam, ty będziesz miał krótko mówiąc… przerąbane.  

Zaczęli więc sprzątać. Pół godziny później, jak gdyby nigdy nic, do sali 
wparadował Albert i od razu potknął się o miotłę, którą James postawił przy drzwiach. 
Przy okazji wywrócił kubeł z wodą stojący przy łóżku. James chciał go upomnieć, ale 
opiekunka, która weszła do Sali, by nadzorować ich porządki, uprzedziła go:  
– Albercie Fragmanie, wyjdź stąd!  
Gdy James i Variavel skończyli sprzątać, zabrzmiał podwójny dzwonek oznajmiający 
– jak Variavel wyjaśniła Jamesowi – że mają czas na toaletę wieczorną  
i przygotowanie się do pójścia spać. Nie mając zbyt dużego wyboru, znów ruszył  
za tłumem. Po raz kolejny weszli do łazienki i mieli się przebrać do spania. Takie było 
założenie. W rezultacie młodsze dzieci i Albert rozpoczęli gonitwę, przebiegając 
przez toaletę i kabiny co niektórych osób. Chwilę później, niewątpliwie zwabione 
hałasem, do łazienki wtargnęły cztery opiekunki. Nietrudno domyślić się, co stało  
później! 

Po chwili cała populacja sierocińca była w łóżkach. Mimo iż zgaszono światło,  
nie mogli zasnąć – młodsze dzieci cały czas płakały po przeprawie z opiekunkami. 
Niektórzy spędzili bezsenną noc.  
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 Jamesowi nie podobała się wizja jutrzejszego pójścia do szkoły, zastanawiał 
się jak to będzie. Myślał tak przez całą noc, nigdy nie był w szkole jako sierota. 
Zwykle w szkole wyśmiewali sieroty za to, że rzadko mogą opuszczać teren szkoły  
i mają mało pieniędzy. Ale po jego ubraniach nie dałoby się poznać, że nie ma 
rodziców. Niestety, kiedy już z nich wyrośnie, dostanie tylko stare łachy po starszych 
lub wyższych mieszkańcach sierocińca. Wiedział, że pewnie te ubranie będzie miało  
z dziesięciu właścicieli. Co dziwne, ubrania Variavel wyglądały na względnie 
zadbane. Wrócił do rozmyślań o szkole. Być może koledzy nie będą się z niego 
śmiać, może to zaakceptują i wtedy uświadomił sobie, że oni o niczym nie muszą 
wiedzieć, przecież ponure fakty da się ukryć. – pomyślał. Na jego nieszczęście 
koledzy wiedzieli, że on miał bogatych rodziców. Miał jednak nadzieję, że ktoś go 
przygarnie, bo po zdarzeniach w sierocińcu po prostu nie chciało mu się żyć.  – 
rozmyślał. Te ponure refleksje przerwał mu dzwonek oznaczający pobudkę.  
 Zapaliły się światła. Weszły opiekunki dobudzające, tym razem uzbrojone w 
lodowatą wodę, by nie tracić czasu na potrząsanie. James postanowił jak najszybciej 
wstać, bo nie chciał być mokry przed toaletą poranną. Z głośników zabrzmiał głos 
oznajmiający o przygotowaniu do śniadania i toalecie porannej. Na śniadanie 
oczywiście - znów kleista zupa mleczna. James jadł jak najszybciej potrafił, no i nie 
był ostatni. Chodź wszyscy lokatorzy rozmawiali jak w szkolnej stołówce, on nie 
zamienił z nikim słowa, nie chciał się spóźnić. Z głośników rozległ się głos mówiący, 
że mają się pakować i zamiatać do szkoły. Nie mogą wracać przed trzecią, ponieważ 
trwają wówczas  „przygotowania” i nie wolno opiekunom przeszkadzać.  

Pośpiesznie wbiegł na górę do wspólnej sali, by się spakować. Zaczął szybko, 
na siłę wciskać książki do plecaka, chodź nikt inny nie pakował się w takim tempie. 
Albert łakomie wgapiał się w jego plecak. Nie był on aż tak obdrapany jak jego.  
- Widocznie jest co podziwiać - pomyślał James.  
Na pierwszy rzut oka widać było, że plecak Jamesa był nowszy. James zorientował 
się, że tkwi w miejscu bez ruchu, więc wybiegł w pośpiechu z sierocińca. 
 Droga ciągnęła się godzinami. Mijał wszystkie sklepy, wgapiając się uważnie  
w wystawy. Właśnie oglądał sklep papierniczy. Gdy usłyszał głośne powitanie 

- O Jamesik!  
Natychmiast wykonał obrót wokół własnej osi, by zobaczyć swoją koleżankę. 
 - O nie, Lucia. – pomyślał James. 
Od razu zapytała: 
 - Czemu nie było cię w szkole w piątek?  
- Sprawy rodzinne - odpowiedział wymijająco. Nie chciał wtajemniczać jej  
w szczegóły. 
- A co tam u ciebie? – spytał z wymuszonym uśmiechem na twarzy. 
- Eee… hm. Nic – powiedziała, jak zwykle omal nie wybuchając śmiechem. - Pewnie 
wiedziała o czymś czego nie wiem – pomyślał James 
- Właśnie idę do papierniczego po zeszyt, poczekasz na mnie? - powiedziała 
- Noo… – odpowiedział James 

Kiedy weszła do papierniczego po zeszyt, James co prędzej dał nogę. 
Wiedział, że ona i tak zapomni o spotkaniu z nim i pójdzie, jak gdyby nigdy nic przed 
siebie. Wszyscy ją znali, była dziwna, wręcz według niektórych nadpobudliwa, ale 
mimo to znana i lubiana. Przez prawie wszystkich. Była znana głównie ze swojej 
przesadnej szczerości, nawet w prywatnych i problemowych dla innych sprawach, 
więc powiedzieć jej jakąś tajemnicę byłoby dużym błędem. Była też znana z powodu  
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swoich dziwnych zachowań, potrafiła stanąć na środku korytarza i krzyczeć coś bez 
sensu, rozpędzała się też w kierunku innych, a gdy chcieli uskoczyć, wskakiwała  
w zostawione przez nich pod salami plecaki. Zawsze tłumaczyła się jedną i tą samą 
wymówką: „nie mogłam się powstrzymać”. 
 

 James pobiegł w kierunku szkoły, choć wiedział, że się nie spóźni. Miał rację. 
Przyszedł dwie minuty przed dzwonkiem. Nikt nie zwracał na niego uwagi, jak 
zwykle. Gdy szedł korytarzem, spostrzegł Dereka, szkolnego „wodza” jak zwykł się 
nazywać. Irytował większość zdrowo myślących osób. Był niski i gruby. Ważył około 
stu dwudziestu kilo. Każdy się z niego naśmiewał, ale tylko wtedy, gdy w pobliżu nie 
było jego ani jego goryli. No, każdy oprócz Variavel i Lucii. Lucii po prostu nie potrafili 
powstrzymać, kilka razy ją sprali, ale dalej mówiła co jej ślina na język przyniosła. 
Mimo to ciągle próbowali ją "nauczyć" posłuszeństwa. A Variavel … Ona mówiła i 
robiła praktycznie to, na co tylko miała ochotę. Każdy, bez wyjątku, czuł przed nią 
respekt, podziw i lęk. Była najładniejszą dziewczyną w szkole. Leciał na nią 
praktycznie każdy normalny chłopak. Kilku nienormalnych też. Rozmyślania przerwał 
mu dzwonek oznajmiający początek lekcji, a konkretnie historii z panem Jamellem. 
Kiedy weszli do sali i usiedli w ławkach oznajmił: 
- Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiać tematy wojen z mrocznymi…- Przerwał, 
żeby wydrzeć się na dziewczyny siedzące z tyłu klasy: 
-Przestańcie plotkować! Lucinda, Nancy widzę te śmiechy. Joanne nie podawaj 
liścików Tracy! Amelia, Michelle i inne zmyjcie ten lakier z paznokci! 
- Ale mamy już 13 lat!!! - odparła Amelia  
- A ja mam 47! Nie mam pojęcia, co wy tam wyprawiacie, ale marsz do toalety, 
wszystkie i zmywać ten lakier! – krzyknął 
Wywołało to tylko jeden efekt - jedna z dziewczyn, Amelia wybuchnęła histerycznym 
płaczem i wybiegła z sali. James nie znosił ich, ale całym sercem był po ich stronie. 
Jednak pana Jamella to nie obchodzi. Skutek – żaden.  Później było tylko gorzej. 
Przez pozostałe piętnaście minut mówił im o wojnach z Mrocznymi Elfami  
w czternastym wieku. Wtedy siedem państw – Francja, Niemcy, Polska, Litwa, 
Anglia, Szwecja i Hiszpania zjednoczyły się do walki z elfami. Kiedyś elfy były o wiele 
bardziej waleczne… 
- Panie Mayfield, może byłby pan łaskaw słuchać co mówię? – rozmyślania Jamesa 
przerwał głos pana Jamella.  
James ocknął się gwałtownie. Cała klasa się w niego wpatrywała. Pan Jamell 
powtórzył: 
 - Panie Mayfield, niech pan powtórzy o czym mówiłem przed chwilą. - rzekł 
nauczyciel.  
- Haaaaa - odparła głośno i skrzecząco Lucia. 
- A ty nie mów niepytana, bo jesteś następna w kolejce! - wrzasnął pan Jamell. 
- A to psiepjasiam panie Jamell, nie będę przeszkadzać koledze w dostaniu pały - 
odparła z uśmiechem. 
James zaczął niepewnie: 
- No więc mówił pan o wojnach z elfami...- 
- A jakimi panie Mayfield? - przerwał mu nauczyciel. 
- No mrocznymi, czy jakoś tak...- bąkał w zakłopotaniu James. 
- Siadaj Mayfield. Masz ocenę niedostateczną. Przenieś się do Lucindy. Tam na 
pewno nie zaśniesz. Jest zbyt rozgadana. 
Zwrócił się do klasy: 
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 - Wy wszyscy w nagrodę za to, jak wasz kolega uważał na lekcji, na środę macie mi 
napisać dziesięciostronicowy referat na temat wojen w XIV wieku. Nie przyjmuję 
żadnych wymówek. Kto nie przyniesie, dostanie taką samą ocenę, jak wasz, mam 
nadzieję, wyspany kolega - 

Rozległ się dzwonek i w klasie zapanował ogólny szum pakowania się. Gdy 
James wyszedł na korytarz, Derek ze swoją ekipą  już na niego czekał. Nie było 
żadnej wymówki, wiedział, że dziś nie ma litości. Oprócz goryli, było też tam kilka 
inny osób żądnych "krwi". James doskonale ich rozumiał, gdyby on przez kogoś 
musiał pisać referat, to też by się wściekł.  
- Klękać na kolana przed Wielkim Derekiem! - rozkazał Derek. Dla niego stało się to 
pewnego rodzaju formalnością.  
Nagle jeden z wcześniejszych oprawców, dość wysoki i tępy, rzekł widocznie 
zirytowany: 
- Dlaczego nam też każesz palancie, dzisiaj mamy wspólny cel. -  
James doskonale zrozumiał, o co chodzi. Wszyscy inni klęczeli, jego niestety też 
zmusili.  
- Formalność - odpowiedział po dłuższym namyśle Derek.  
- Dużo zajęło ci czasu wymyślenie odpowiedzi, co grubasie? - krzyknęła Lucia z 

drugiego końca korytarza.  
Derekowi się to nie spodobało. Wściekły spojrzał na Lucię i rozkazał swoim 
"gorylom": 
 - Dać jej nauczkę. Ale tak żeby zapamiętała. - 
Goryle posłusznie ruszyli w kierunki Lucii, a ona podczas ucieczki wrzeszczała: 
 - A może dla odmiany ty ruszysz tłuste dupsko, grubasie ?!    
Zanim zdążyła uciec, chwycili ją za nadgarstki i zawlekli na schody. Podczas gdy 
Derek czekał na powrót swoich goryli, 99% zgromadzonych tam osób uciekło. James 
również. Tylko Variavel nadal stała oparta o szafkę, z założonymi rękoma, 
obserwując całą sytuację. James nie posiadał się ze szczęścia, że udało mu się 
wywinąć z tej krępującej sytuacji, jaką był fakt, że niski, leniwy grubas terroryzuje 
prawie całą szkołę.  
 Następne lekcje upłynęły pod znakiem nudy. Co niby ciekawego jest w tym,  
że nauczyciele przez 45 minut zwracają uwagę Lucii i innym dziewczynom z tyłu 
klasy. Mimo to Jamesowi nie spieszyło się do ich końca. Wiedział, że po szkole będą 
na niego czekać ci, którzy są na niego wściekli za to, że zasnął na historii. Rozumiał 
ich wściekłość, ale miał nadzieję, że zgubi ich w autobusie (sierociniec był oddalony 
o około siedemnaście kilometrów od szkoły, do tego w środku lasu). Za wszelką cenę 
nie chciał, by ktokolwiek dowiedział się, że mieszka w sierocińcu. Po drugie, nie mógł 
dopuścić do spotkania z tymi kolesiami przed dotarciem do autobusu.  
I tak, gdy upragniony dla większości dzwonek, wreszcie rozbrzmiał na szkolnym 
korytarzu, postanowił sprawdzić najpierw czy oprawcy czekają na niego pod szkołą. 
Podbiegł do okna znajdującego się przy wyjściu ze szkoły, cały czas starając się być 
niezauważonym przez kogokolwiek z zewnątrz. Ostrożnie wyjrzał przez okno. 
Oczywiście, stali tam. I najwyraźniej czekali na niego. James zastanowił się, co  teraz 
zrobić, jak niezauważenie wyjść ze szkoły. Zdecydował, że spróbuje wyjść tylnym 
wejściem dla transportów do sklepiku. Znajdowało się ono jednak tuż przy wyjściu na 
boisko szkolne, z drugiej strony szkoły. Nie wolno było z niego korzystać uczniom, 
więc musiał się skradać. Korytarz ciągnął się w nieskończoność. Kiedy wreszcie 
dotarł do drzwi, był bliski wyczerpania psychicznego. Fizycznego nieco mniej. Nagle 
uświadomił sobie, że jeżeli się nie pospieszy, spóźni się na autobus. A nie miał 
zamiaru urządzać sobie siedemnastokilometrowego marszobiegu z bandą 
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ścigających go wyrostków. Do tego musieli wracać punktualnie pomiędzy 15.00  
a 15.15. Jeżeli się spóźni, nie wpuszczą go do środka. Musiałby czekać do 15.00 
następnego dnia.  

Postanowił zaryzykować. Pobiegnie jak najszybciej do autobusu, tam 
zastanowi się co dalej robić. Uspokoił się, odetchnął i zaczął biec. Nie szło mu to 
najlepiej. Z wu-efu był jednym z ostatnich w klasie. Gdy dobiegł do przystanku, 
autobus jeszcze nie nadjechał. Był tak zmęczony, jak mało kiedy w życiu. Osoby 
będące na przystanku dziwnie się na niego patrzyły. W odległości około siedmiu 
metrów zobaczył Lucię śmiejącą się do rozpuku w otoczeniu koleżanek. Dalej 
zamajaczyła mu sylwetka autobusu. Kiedy dojechał, był jednym z pierwszych, którzy 
do niego wsiedli. Usiadł z przodu, jak zwykle siadał. Kątem oka, w tyle autobusu 
dostrzegł kolesi, którzy czekali na niego pod szkołą. Cały jego wspaniały plan spełzł 
na niczym. Unikał ich przez trzysta metrów, a teraz był z nimi zamknięty w jednym 
pojeździe. Cała nadzieja w tym, że nie zauważą go i wysiądą na innym przystanku. 
Postanowił zachowywać się normalnie, jak gdyby nigdy nic. Zajął się grą na telefonie, 
jak zawsze robił podczas jazdy. Zdziwiło go, że w sierocińcu nie odebrali mu 
smartfona. Zapomniał jednak wyłączyć dźwięku. Gdy w całym autobusie rozległa się 
muzyczka z gry, wyrostki, których się obawiał odruchowo spojrzały w jego stronę. 
James spanikował. Na jego niekorzyść zauważyli go. Żeby ich uniknąć musiał 
wysiąść przed nimi. Dojeżdżali do stacji końcowej, którą był sierociniec, ścigający byli 
już mocno poddenerwowani. Uważali, że James celowo pojechał tak daleko, by ich 
przeczekać. Autobus się zatrzymał, James wyskoczył, jednak pościg ruszył za nim. 
Ponieważ nie biegał zbyt szybko, po chwili dogonili go i przewrócili. Nie mógł nic na 
to poradzić. Byli więksi od niego o jakieś dobre 20 centymetrów, nie mówiąc już o ile 
silniejsi. Podnieśli go, a wtedy jeden z nich wykręcił mu ręce do tyłu. James jęknął. 
Drugi okładał go po twarzy. Nie wiadomo jakby się to dla niego skończyło, gdyby nie 
Variavel. Podeszła do nich i zapytała: 
- Co wam zrobił? -   
Ten, który trzymał go za ręce, przygryzł wargę. Nie było bezpiecznie jej podpaść. Dla 
nikogo. Zebrał się na odwagę i odpowiedział: 
- Zasnął na historii, i no tego... Przez niego musimy pisać referat dla Jamella  
na dziesięć stron. Na śro...   
- A na jaki temat? - przerwała mu Variavel. 
- O wojnach z mrocznymi elfami. - wtrącił drugi.  
- To chyba nie taki zły temat? - spytała. 
- No... W sumie nie... -  
- To puśćcie go. - poleciła.  
Ten, który bił Jamesa po twarzy, zdenerwował się. Odpowiedział: 
 -  A niby to dlaczego, elfko? Ty już tu nie rządzisz. Mamy dość twoich poleceń. Wal 
się, suko.  
Variavel pobladła. 
- Puśćcie go. - powtórzyła. 
- Bo co niby nam zrobisz ? - powiedzieli wściekli 
- Dobrze wiesz ,co mogę wam zrobić.  
- Grozisz mi?  
-Tak, grożę. A teraz puśćcie go.  
Napastnicy spanikowali. Przypomnieli sobie, co zrobiła ostatnim trzem, którzy tak 
mówili. Jeden wrócił do domu ze zmiażdżonym nosem, o pozostałych dwóch woleli 
nie mówić. Nie chcieli się jej narażać. Puścili Jamesa i odeszli mówiąc: 
- Niech ci będzie. Na razie go zostawimy.  



9 
 

Gdy wrócili do autobusu (na tym przystanku stoi przez piętnaście minut) Variavel 
podeszła do Jamesa: 
- Dobrze się czujesz? - spytała 

James wypluł krew z ust. 
 - Tak. Dziękuję.  
- Wierz mi, nie miałam zamiaru ci pomagać. Nie jestem.... - tak mówiąc, ruszyła  
w kierunku sierocińca 

James westchnął. Co prawda, nie wiedział czego się po niej spodziewać, ale 
miał nadzieję na jakieś wyjaśnienie, czemu mu pomogła. Poza tym miał wobec niej 
dług wdzięczności. Nagle ocknął się i spojrzał na zegarek. Była godzina 15.14. 
Zerwał się i pobiegł w kierunku sierocińca. Przyszedł jako ostatni. Reszta 
podopiecznych była już w środku, czekając na obiad. Miał nadzieję, że kucharz jest w 
dobrym humorze. Kiedy jest zły na coś lub kogoś - stara się gotować jak najgorzej. 
Wścieka się średnio raz na miesiąc - kiedy dostaje wypłatę. Zawsze uważa, że jest 
za niska. Na szczęście dla Jamesa i pozostałych był w wyjątkowo dobrym humorze. 
Po raz pierwszy, jak Albert powiedział Jamesowi, kucharz zrobił im deser. Konkretnie 
budyń czekoladowy. Przynajmniej tak to nazwał. W istocie, to na dwudziestolitrowy 
garnek mleka, tylko trzysta mililitrów stanowił budyń. Cukru oczywiście nie dodał. 
Gdy zasiedli do budyniu, kucharz znowu stracił humor. Wybiegł do jadalni i wrzasnął: 
- Osoba, która nie zeżre budyniu, będzie myć gary do końca miesiąca! 
NIEODWOŁALNIE!!! -  
Wszyscy zaczęli jeść jak najszybciej. James ledwo nadążał. Pięć minut później 
wszystkie talerze były puste. Ostatni zjadł ktoś nieznany Jamesowi z numerem 49. 
Po wszystkim musiał udać się do kucharza, by zmyć po budyniu. Reszta udała się  
na górę. Po drodze James dostrzegł trzech nowych prowadzonych na górę. Nie znał 
ich. Dwóch z nich było kujonami. Trzeci wyglądał na kogoś podobnego do Dereka. 

Rozdział 2 

 

 

Następny dzień przyniósł epidemię grypy wśród wszystkich nauczycieli, więc 
zwolnili ich po dwóch lekcjach. Na nieszczęście Jamesa oraz szczególnie Variavel, 
nowoprzybyłemu przypisali numer 14. Tak jak Derek, był niski, gruby, zarozumiały  
i z przerostem ambicji oraz pewności siebie. James nie znał Variavel zbyt dobrze,  
ale współczuł jej. Dziewczynę z resztą mało to obchodziło. Jako iż był to dzień wolny, 
teoretycznie mogli robić, co chcieli. Normalnie by tak było. Dziś musieli użerać się  
z tym nowym, który od razu po przeniesieniu na główną salę, zaczął się "rządzić", 
jak sam określił. Szukał też "goryli". Kilku chętnie się do niego przyłączyło, kilku 
innym osobom od razu się to nie spodobało, w tym Albertowi. James nie wiedział,  
co zrobić. Variavel postanowiła zachowywać się tak jak w szkole - nie zwracać uwagi 
na poczynania "wodzów".  

Nowy "wódz" miał na imię Dick. Pozostali byli rodzeństwem. Jak domyślił się 
James, kujoni. Jak domyśliła się Variavel, byli wychowani, by pouczać innych, a na 
obelgi reagować odpowiedzią "wypraszam sobie". Starszy miał na imię Bradley, 
młodszy natomiast Bill. Bradley cały czas pilnował Billa, by ten nie zrobił czegoś 
"nieodpowiedniego".  

Dick najwyraźniej nigdy nie słyszał o przeszłości Variavel, bo gdy tylko się 
obudził rozkazał: 
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- Przynieś mi kapcie, eflko.   
Variavel zignorowała go. W przeszłości często ją tak traktowali. Ale tylko do 

czasu, dopóki nie złamała któremuś nosa, waląc nim o oparcie łóżka. Miała wtedy 
dziewięć lat. Cztery lata później uciekła z sierocińca na ponad miesiąc. Wtedy też 
zabiła mężczyznę, który ją napadł. Jak przewidziała - w sądzie została uniewinniona.  
W każdym razie Dick zupełnie jej nie znał, bo kiedy go zignorowała, wpadł w szał. 
Zaczął rzucać poduszkami po całej sali, wywrzaskując: 
- Przynieś mi kapcie, elfko! Przynieś mi kapcie elfko!   
W końcu opiekunki go uciszyły.  
James westchnął. Z Dickiem w jednym sierocińcu zapowiadało się ciężej niż  
z Derekiem w szkole. Gdy szli na poranną toaletę, Dick zaczął domagać się osobnej 
łazienki.  
- Ja "kcę" własny kibelek! - To głośne zdanie przyciągnęło spojrzenia w jego kierunku 
- Cicho siedź! Toaleta jest wspólna, jest nawet całkiem ładna. Tylko opiekunowie 
mają oddzielną! - odparł jeden z opiekunów, na którego plakietce widniało imię 
Steve. Był łysym mężczyzną w średnim wieku z czarną, kozią bródką. Jak dowiedział 
się James, był sierocińcowym lekarzem, głównym "poganiaczem", jeśli chodzi o 
zachowanie higieny.  
- To ja chcę taką dla opiekunów, a wy macie się pluskać z nimi! - odparł uparcie Dick. 
Opiekun westchnął ciężko. Jak rodzice tego małego grubasa Dicka traktowali  
w domu? Widocznie zanadto go rozpieszczali. Podnosząc głos do krzyku, zmusił 
Dicka do wejścia do wspólnej łazienki. 

Pomimo tego Dick kontynuował starania o osobną łazienkę. Po chwili Albert 
przerwał jego głośne wywody, rzucając w niego swoim mydłem. Dick wpadł w szał, 
tak jak zwykle Derek, gdy cokolwiek się mu zrobi. I tak jak Derek nasłał na biednego 
Alberta swoich goryli, by nauczyli go "zachowania w obecności wielkiego wodza" (w 
tym przypadku Dicka). Albert dość szybko biega, ale nie umie bić się zbyt dobrze. 
Pobiegł więc do swojej siostry - Angeliki. Angelika miała 15 lat, była wysoka, z długim 
czarnym warkoczem. Od kilku lat trenowała boks i zapasy. W szkole uchodziła  
za osobę lekko dziecinną, czasem irytującą, ale przede wszystkim ciągle pakującą 
się w kłopoty. Cały czas próbowała coś "odkryć". Najczęściej prowadziło  
to do uprzykrzania życia innym - przeważnie elfom i szkolnym przywódcom. Dicka 
nie znała, ale postanowiła sprawiać wrażenie dojrzałej i tajemniczej. Próbowała także 
zataić fakt, iż jest siostrą Alberta. Brat najwyraźniej tego nie zrozumiał, gdyż podszedł 
do niej i powiedział: 
 - Proszę siostrzyczko, pobij ich!   
Angelika westchnęła ciężko. Czasem lubiła się pobić, ale nie teraz - rano i nie  
z powodu Alberta. Nie mogła jednak oprzeć się jego prośbom. Wstała z łóżka  
i podeszła do Dicka. Spytała: 
- Macie coś do Alberta? - 
Dick zachichotał. 
 - Tak, a co?  
- To masz coś do mnie – odpowiedziała, waląc go pięścią w nos.  

Jego nowi goryle zaatakowali natychmiast. Było ich dwóch. I byli od niej wyżsi  
o dobre 15 centymetrów. Mimo to nie najgorzej sobie z nimi radziła. Gdy jeden z nich 
spróbował chwycić ją za rękę, podskoczyła i kopnęła go obydwoma nogami  
w brzuch. Jednak sama straciła równowagę, i przewróciła się na plecy. Pozostały na 
nogach goryl  skoczył na nią, i powalił na łopatki. Nic nie mogła na to poradzić. 
Przegrała. 
Dick zaklaskał i gorylowi, którego kopnęła polecił:  
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- A teraz zajmij się tym przygłupem. Miał czelność rzucić mydłem w Potężnego 
Dicka.  
Goryl odszedł na korytarz, ciągnąc Alberta za uczesane dotąd włosy.  
 James przewrócił oczyma. W szkole Derek, tutaj Dick. Samozwańczy 
wodzowie nigdy nie dawali mu spokoju. Nie zamierzał dopuścić, by zepsuli mu i ten 
dzień. Dziś zamierzał dowiedzieć się więcej o sierocińcu, Albercie, Angelice i przede 
wszystkim o Variavel.  

Gdy Albert  wrócił wreszcie do sali, James zasypał go pytaniami. Od kiedy tu 
jest, od kiedy jest tu Variavel, jakie są szczegółowe zwyczaje Alberta i innych... 

 Albert mówił mało, głównie dlatego, że sam wiedział niemal tylko tyle,  
co James - jak można było przewidzieć najwięcej do powiedzenia miał o Angelice 
i o sobie. Byli w sierocińcu od niespełna trzech lat. Ku swojemu zdenerwowaniu 
James nie dowiedział się o Variavel tyle, ile zamierzał. O samym sierocińcu także 
dowiedział się niewiele. Gdy zadzwonili na obiad, James postanowił zapytać się  
o Variavel osobę, która (według niego) wie o niej najwięcej, czyli Maethil. Istniał 
jednak jeden problem. Żadna z sióstr nie była specjalnie rozmowna. 

Podczas obiadu jak zwykle nie mogli rozmawiać, więc skupił się na jedzeniu. Ostatni 
zjadł Bradley, gdyż jak mówił - niezdrowo jeść za szybko.  

Po obiedzie, apelu, i "odwiedzinach " do sprzątania sali wyznaczono Dicka i Maethil. 
W tym czasie reszta z nich udała się do tak zwanego "pokoju zabaw ". 

 W rzeczywistości była to najdziwniejsza biblioteka, jaką James widział. 
Rozmiarów małej sali szkolnej, lecz o wiele wyższa. Ściany wyłożone były półkami, 
na których poukładano setki książek. Podłoga i pierwsze dwa metry sali były 
drewniane. Cała podłoga była czymś w rodzaju rampy, takiej jak w skateparku. A nad 
rampą opiekunowie rozpięli siatkę do siatkówki. Wychowankowie mieli do dyspozycji 
cztery piłki i dwie deskorolki. Żeby sięgnąć po książki z górnej półki, trzeba się było 
wspinać po półkach, gdyż drabina nie została zapewniona. James z całego wu-efu 
najbardziej lubił siatkówkę, więc obecność siatki i piłek była dla niego miłą 
niespodzianką. Niestety, każdy, kto nie lubił czytać, lub każdy, któremu nie chciało 
się wspinać, rzucił się na piłki, bądź deskorolki. Po krótkiej awanturze z Angeliką  
i interwencji opiekunek zwabionych płaczem Bradleya, który został przypadkowo 
kopnięty w piszczel, zdobył jedną z bezcennych piłek do siatkówki. Wszedł na rampę 
i zaserwował. Piłka wzbiła się wysoko i odbiła się od sufitu. Następnie spadła prosto 
w ręce Angeliki i w tym właśnie momencie opiekunki ponownie weszły do środka,  
by zagonić ich na wspólną salę.  
 Od razu przy wejściu usłyszał jak Maethil żali się Variavel, jaki to Dick jest 
chamski i w ogóle... Gdy chwilę później James podszedł do nich, Variavel już  
nie było. Zapytana Maethil miała takie pojęcie o tym, gdzie ona poszła, jak James, 
czyli żadne. Zaprotestowała jednak przeciw zgłoszeniu jej nieobecności opiekunkom. 
- Ona zawsze robi to, co chce. Jeśli próbowałbyś ją powstrzymać lub ukarać za to, co 
już zrobiła, naraziłbyś się jej. A uwierz mi, nie chciałbyś tego.   
James oburzył się:  
- Jak to robi to, co chce? A jakby chciała, dajmy na to, wysadzić budynek rządu, to 
co? Mam nic nie robić?   
- A co byś zrobił? Pogroziłbyś jej palcem i powiedział, że tak nie można?  Nie 
przejęłaby się. Próbowałbyś powstrzymać ją siłą? Miałbyś szczęście,  jeżeli mógłbyś 
potem chodzić. Jeżeli sprawa byłaby naprawdę dla niej pilna, a ty próbowałbyś ją 
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powstrzymać, najpewniej zabiłaby cię. Więc bardzo mi przykro, ale twoje oburzenie 
absolutnie nic tu nie zmieni.  
 

 Tymczasem Variavel opuściła  teren sierocińca i złapała autobus nocny.  
Był prawie pusty, z wyjątkiem dwóch osób ubranych jak na koncert. Nie skasowała 
biletu, wiedziała, że o tej porze nie jeżdżą kontrolerzy. Piętnaście minut później 
wysiadła wraz z pozostałymi pasażerami przed stadionem. Przy wejściu zaczepił ją 
ochroniarz. Burknął: 
- A bilecik to gdzie, panienko? Bo bez bileciku to panienki nie wpu...   
- Ależ proszę, mam go tutaj- Przygryzła wargę, oddając mu bilet.  

Oszczędzała na niego przez ponad sześć lat, od kiedy zaczęła słuchać tego 
zespołu. Nie było łatwo na niego zarobić. W sierocińcu pieniędzy oczywiście nie 
dawali, trzeba było samemu zarobić. Pod tym względem elfy miały lepiej, gdyż 
przyjęło się zatrudnianie ich w każdym wieku i płacenie im marnych groszy.  

Ochroniarz uważnie obejrzał bilet. Nie dostrzegł w nim niczego podejrzanego 
i wpuścił ją na koncert. Dziwnym trafem ludzie odsuwali się przed nią na boki, więc 
bez problemu zajęła najlepsze miejsce, tuż przy scenie. Co chwila rozlegały się 
okrzyki -"RAMMSTEIN!"- -"Till Lindemann!"- W końcu zaczął się koncert. Publiczność 
szalała, kiedy wokalista zespołu, Till Lindemann wyszedł na scenę. Wśród okrzyków 
publiczności i płomieni wystrzeliwujących na wszystkie strony ze sceny, minęła 
pierwsza piosenka. Zaczęła się druga. Variavel w czasie wypowiadania przez 
wokalistę słów pierwszej zwrotki uświadomiła sobie, że przynajmniej ta część utworu 
odnosi się do niej. 

-" WEIßES FLEISCH! 

Ty na szkolnym podwórku  

Jam gotów zabijać  

I nikt dookoła nie wie  

O mojej samotności"- 

- Rzeczywiście - pomyślała - Jestem gotowa zabijać. Byłam, kiedy inni bawili się 
pistolecikami i czesali laleczki. Czyż nie zabiłam człowieka, kiedy mnie napadł? 
 

 Kiedy prawie cała młodzież z miasta bawiła na koncercie, James i Maethil 
musieli znosić męki pytań zadawanych przez opiekunki,a mających najwyraźniej na 
celu ustalenie miejsca pobytu Variavel. Na swoje nieszczęście  ani James, ani 
Maethil nie mieli pojęcia, gdzie ona jest. Wiedzieli co prawda, przynajmniej 
Maethil,  że Variavel wymykała się z sierocińca wielokrotnie, często umożliwiając 
przy tym ucieczkę innym, jednak sama zawsze wracała z niewyjaśnionych przyczyn. 
Po półgodzinnej serii pytań wreszcie dały im spokój. Niestety, natychmiast zaczęły 
się nadzierać, dlaczego nie są o tej porze jeszcze w łóżkach. Nie dało im się 
wytłumaczyć, że nie są w łóżkach tylko dlatego, że ostatnie pół godziny odpowiadali 
na ich pytania. Opiekunki powiedziały, że tym razem wyjątkowo się nad nimi ulitują 
i że mają dwie minuty, żeby znaleźć się w łóżkach. 

 James westchnął z ulgą. Nie dość, że uniknęli kary, to jeszcze mają pustą 
łazienkę. Umył się, i wszedł do swojej kabiny, by przebrać się w piżamę. Gdy  
po znalazł się na sali, Maethil była już w łóżku.  Wyglądała na nieco zaniepokojoną. 
Uświadomił sobie dlaczego. Przecież Variavel jeszcze nie wróciła... Powlókł się  
do łóżka.  Poczuł, że tak prędko nie uśnie. Zbyt dużo myśli kręciło mu się po głowie.  
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Po mniej więcej godzinie usłyszał cichy szelest. Podniósł głowę i zobaczył 
Variavel wracającą do sali. Spojrzała na niego i gestem nakazała mu milczenie. 
Wzięła rzeczy ze swojej szafki i  wyszła z sali.  Głowa Jamesa opadła z powrotem na 
poduszkę. Po paru minutach elfka znowu wróciła do sali. Bezszelestnie odłożyła 
rzeczy do szafki i weszła do swojego łóżka. James nagle zaczął być senny. Poczuł, 
jak jego głowa robi się coraz cięższa. Chwilę później usnął. 

 Obudził ich dźwięk tłuczonego szkła. Okno, przy którym leżał James, zostało 
wybite. Do środka weszły trzy osoby. Rozejrzały się przez chwilę, a następnie ruszyły 
w kierunku Maethil. Variavel spojrzała na nich i odezwała się 

- To mnie szukacie, a nie jej. Czy naprawdę jesteście aż tak tępi? Mogli wynająć 
kogoś lepszego, a nie takich tępaków. Nawet kominiarek nie macie. Jesteście tymi 
zabójcami czy nie? 

 James pomyślał, że nie jest zbyt rozsądnie obrażać osoby, które chcą cię 
zabić, ale Variavel najwyraźniej miała na celu je sprowokować. Najwyraźniej jej się 
udało, gdyż tamci odwrócili się niemal natychmiast i ruszyli w jej kierunku. Dwóch  
z nich wyciągnęło noże, trzeci jeszcze się wahał. Variavel wstała. Temperatura  
w pomieszczeniu mogła zmaleć o kilkanaście stopni. Zarówno oddech Jamesa, jak i 
zabójców zmienił się w parę. Variavel uniosła lewą rękę, w prawej błysnął sztylet. 
Powietrze dookoła niej zapełniło się strumykami kryształków w kolorze czerwonego 
wina. Jeden z zamachowców przygryzł wargę.  
- Ta elfka umie jakieś sztuczki, to prawda. Ale najprawdopodobniej nie umie 
posługiwać się tym sztylecikiem. Poza tym raczej wątpię czy zdobyłaby się  
na zabicie swojego pobratymca- pomyślał i szturchnął drugiego, nakazując mu 
zaatakowanie jej.  

Ten natychmiast ruszył do ataku, zamierzając prosto i skutecznie poderżnąć 
jej gardło. Zadał więc cios, który został sparowany z taką łatwością i siłą, że odrzuciło  
go na kilka kroków. Potknął się o czyjś plecak leżący na ziemi, stracił możliwość 
uniknięcia ostrza, którym rzuciła "ta elfka" i które wbiło się głęboko w jego czoło. Jego 
towarzysze na moment oniemieli. Dopiero po chwili dotarło do nich, że stracili 
kompana. Jednocześnie spostrzegli, że "ta elfka" chwilowo nie ma broni. Ruszyli  
na nią w dwójkę, jednak drugi został kilkakrotnie przebity owymi dziwnymi 
strumykami. Życie wyciekało z niego szybko, szybciej nawet od krwi płynącej z jego 
rozległych ran. Pozostał jeden. Był nieco rozsądniejszy od swoich towarzyszy,   
więc został dowódcą. Podbiegł do Maethil, wyciągnął ją z łóżka  i wykorzystał w roli 
żywej tarczy, przykładając jej nóż do gardła. Odezwał się: 
- Nie ruszaj się albo poderż....   
Nie dokończył, gdyż w usta wbił mu się sztylet, wyrwany poprzednio z czaszki jego 
kompana. Po niespełna sekundzie osunął się bez życia na podłogę, plamiąc ją krwią. 
Variavel podeszła do niego, brutalnie wyciągnęła swój sztylet. Maethil, trzęsąc się, 
wróciła do łóżka. 

James uświadomił sobie, że od przeszło minuty wpatruje się w Variavel z 
szeroko rozwartymi ustami. Podobnie jak ponad połowa sali. Nawet młodsze dzieci 
jakby zapomniały o płakaniu. Zaczęły dopiero po chwili, kiedy Variavel, jakby nigdy 
nic, wróciła do łóżka. Ostatnim, co zapamiętał James, był widok Maethil szlochającej  
w poduszkę. Później usnął. 
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Rozdział 3 

 

 Następnego dnia po zamachu opiekunowie, jak gdyby nigdy nic, wygonili ich 
do szkoły, co Jamesa jednocześnie zdziwiło i ucieszyło. Nie chciał spędzać 
następnego dnia w sierocińcu, zwłaszcza po dość gwałtownej nocy. Rano jak 
najszybciej ubrał się i zjadł śniadanie. W rezultacie wyszedł godzinę przed 
rozpoczęciem lekcji, które znów normalnie się odbywały.  
- Widać nauczyciele mają zadziwiająco silny układ limfatyczny – pomyślał, idąc  
do autobusu. 
W środku spotkał Maethil, jednak nigdzie nie widział Variavel. Nie widział jej  
od czasu, kiedy zasnął tamtej nocy. Spytał się o jej nieobecność Maerhil, jednak ona 
nie była w specjalnie rozmownym nastroju. Gdy autobus zatrzymał się na przystanku, 
zatopiony w rozmyślaniach James wysiadł z niego i powlókł się w kierunku szkoły. 
Niespodziewanie podeszła do niego Lucia, która najwyraźniej też wstała godzinę 
wcześniej. Wydawała się bardziej ogarnięta niż zwykle. Według Jamesa wróżyło  
to dowcip lub kłopoty. Tym razem to drugie. Dowiedziała się, najprawdopodobniej  
od Alberta, że James mieszka w sierocińcu. Zapytała więc: 
- Jak zginęli twoi rodzice?- 
- Jeśli już musisz wiedzieć, to ojciec w zamachu, a matka w wypadku 
samochodowym. Oboje tego samego dnia.  
- Gdzie pracował ojciec? 

- W radiu.  
Lucia aż przyklasnęła 

- To ja słyszałam o tym zamachu! I wiem kto był zamachowcem! - 
- Kto?! - 
- Elf... Tehavis Heisten  
- Wiadomo dla kogo pracował? 

- A myślisz, że samobójca zdradza swoich przełożonych?  
James zastanowił się przez chwilę 

- Nie... 
- Więc masz odpowiedź na swoje durne pytanie.  
Odwróciła się od niego 

- A poza tym dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Będę mieć o czym gadać w szkole. 
- Ty... Nie masz o tym gadać. Nie mam zamiaru, by cała szkoła wiedziała, że jestem 
sierotą. Po prostu ten jeden raz masz być cicho  
- Ciężko będzie - skrzywiła się. 
- Postaraj się! - odpowiedział 

Lucia z jak największym hałasem ruszyła w kierunku już otwartego sklepu 
papierniczego.  

 Jamesowi nie pozostało nic innego jak udać się w kierunku szkoły. Jak 
przewidział, Lucia opowiedziała wszystko, czego się dzisiaj od niego dowiedziała, 
pierwszej zarażonej osobie. Postanowił nie uczestniczyć w publicznych rozmowach 
tylko zaszyć się w jakimś zaułku i przeczekać, aż sprawa przycichnie. Po krótkim 
namyśle zdecydował się na bibliotekę. Spotkał tam Maethil w towarzystwie siostry,  
z którą próbowała nawiązać rozmowę, mimo iż ta wyraźnie dawała do zrozumienia, 
że nie ma ochoty rozmawiać. Po chwili wyszła z biblioteki i ruszyła w swoją stronę. 
Maethil zwróciła się do Jamesa: 
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- Co teraz mamy? -  
- Matmę - odpowiedział 
Maethil powiedziała coś w odpowiedzi, ale zagłuszył ją dzwonek. Gdy weszli do sali, 
zastali panią Stoner w wyjątkowo złym humorze. W ramach kary za ich minimalne 
spóźnienie zarządziła całej klasie niezapowiedzianą kartkówkę. 
- Żałosna stara jędza - mruknął James pod nosem. 

Pani Stoner to usłyszała, wpadła w szał. Zaczęła krzyczeć, że to jest aroganckie 
zachowanie i że chce się widzieć, jak na ironię, z jego rodzicami. Po piętnastu 
minutach uspokoiła się i jak gdyby nigdy nic przeprowadziła im kartkówkę. 
 

 I wówczas coś się wydarzyło. Najpierw usłyszeli odgłos strzału, a potem 
wybuch. Następnie zapanowała cisza. Siedzieli tak przez dziesięć minut w absolutnej 
ciszy, dopóki do klasy nie weszła Angelika - cała umazana krwią, ściekającą także  
z rany na jej lewym przedramieniu. 
- Mieliśmy tu zamach!!! – krzyczała. 
Momentalnie zerwała się cała klasa i pobiegła za Angeliką. Razem z panią Stoner, 
wciąż z kartkówkami w ręku. Gdy doszli do sali, Maethil otworzyła drzwi. Na środku 
sali stała Variavel, przodem do wejścia. Patrzyła przed siebie nieobecnym wzrokiem,  
nie zwracając uwagi na krew ściekającą jej po nosie. Na twarzy miała trzy rany: dwie 
wyglądające jak zadane pazurem i jedną zaczynającą się w połowie prawego 
policzka i biegnącą prawie do oka, gdzie się kończy i zaczyna ponownie w brwi,  
biegnąc w górę przez kolejne kilka centymetrów. Dookoła niej leżało około 
dwudziestu rannych i kilku zabitych, wyglądających podobnie do tych, którzy 
zaatakowali ją w nocy w sierocińcu. Nagle, na oczach gapiów rany na  twarzy elfki 
zasklepiły się, nie pozostał po nich żaden, nawet najmniejszy ślad. Wyglądała tak jak 
dawniej. 
 Natychmiast wezwane zostały policja i pogotowie. Gdy obydwa pojazdy 
dojechały na miejsce, wybuchła między nimi drobna sprzeczka, o to czy Variavel ma 
najpierw jechać do szpitala, czy na komendę. Jako, iż nic poważniejszego jej nie 
dolegało, sprawę wygrali policjanci. Reszta ofiar pojechała do szpitala. 

 Tymczasem w szkole nauczyciele zwolnili wszystkich uczniów. James, jak 
najszybciej pobiegł do szatni po kurtkę, następnie na przystanek. Autobus podjechał 
po niespełna minucie czekania. Droga do sierocińca była nudna jak zawsze. Gdy 
James wysiadł na ostatnim przystanku, pierwszym co zauważył, był radiowóz. Kiedy 
do niego podszedł, ze środka wysiadł funkcjonariusz. Spytał 
- Pan James Mayfield?  
- Tak, a co?  
- Pan pójdzie ze mną. 
James posłusznie wsiadł do radiowozu. Nie miał po co protestować. Policjant 
popatrzył przez chwilę na sierociniec, po czym wsiadł do radiowozu i ruszył. 
Po chwili jazdy dojechali na komendę. Sprawiała przykre wrażenie budynku, który 
robi nie to, co trzeba. Gdy tylko wysiedli z samochodu, rozległ się odgłos wybuchu,  
a lewy róg budynku zawalił się. James wiedział, co się stało. Kolejny zamach. 

 Policjant natychmiast kazał mu wsiąść z powrotem do samochodu, sam 
zadzwonił po karetkę. Przyjechała po dwóch minutach. Wśród ofiar James dostrzegł 
trzech policjantów, jednego rannego elfa i… Variavel. Powoli szła w kierunku lekarzy. 
Mimo dość dużej odległości James widział, co się jej stało. Lewy bok, tuż nad 
miednicą, miała przebity na wylot około półmetrowym odłamkiem metalu. Kiedy tylko 
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doszła do lekarzy, osunęła się na ziemię. Policjant odwiózł Jamesa z powrotem  
do sierocińca, sam wrócił na resztki komendy. 

W sierocińcu na Jamesa natychmiast napadły opiekunki. Został solidnie 
zbesztany, ale i tak miał szczęście, że skończyło się tylko na półgodzinnym myciu 
garnków. Po tej czynności, pod czujnym okiem i potokiem przekleństw kucharza, 
mógł wreszcie wrócić na wspólną salę. Chciał tam wreszcie przemyśleć na spokojnie 
wszystkie trzy sytuacje, ale przez Alberta nie było mu to dane. Albert wysunął tezę, 
że zamachów więcej nie będzie, jako iż ma to związek z prawdopodobną liczbą 
zamachowców. Według niego za każdym razem było ich trzech - tyle ile miało być 
zamachów. Pod koniec kolacji podeszli do wyraźnie załamanej Maethil. 
Pierwszy odezwał się Albert 
- Mamy dobrą wiadomość  
- I złą - dodał James 

- Zacznijcie od złej - poprosiła 

- Variavel jest w szpitalu. Jak ją widziałem, to nie wyglądała najlepiej. Jest ciężko 
ranna. Straciła przytomność - oznajmił James. 
- A ta dobra? -  zapytała 

- Prawdopodobnie nie będzie więcej zamachów - powiedział Albert 
- Aha. To… to chyba dobrze? - powiedziała elfka 

- No raczej tak - odpowiedział jej James 

- Jutro… chciałabym ją odwiedzić, jeżeli będzie to… możliwe. Dzisiaj raczej nas nie 
wypuszczą z tego… miejsca.- rzekła Maethil 
- No dobrze spróbujemy ją odwiedzić. - James klasnął w dłonie - Teraz trzeba się 
ogarniać.  
Nie odpowiedziała, tylko wyciągnęła książki z plecaka i zaczęła robić lekcje. Po 
jakichś czterdziestu minutach zabrzmiał dzwonek na kolację. Jak najszybciej zjedli ją, 
umyli się i przebrali, by pójść spać do sali z wybitym oknem. 
  
 James nie wiedział, gdzie się znajduje. Teren dookoła niego wyglądał na 
wrzosowisko z porozrzucanymi tu i ówdzie głazami. W odległości mniej więcej stu 
metrów zobaczył wojsko - rycerzy w srebrnych hełmach. A naprzeciwko nich szło 
wojsko elfów w czarnych maskach, z nieznanego Jamesowi metalu, na twarzach. Na 
ich czele stał ktoś tak podobny do Variavel, że mógłby być jej ojcem. Kiedy tylko obie 
armie spotkały się, zaczęła się walka. James nie mógł zliczyć zabitych. Padali jak 
muchy po obu stronach. I wtedy wódz elfów zrobił to samo, co Variavel podczas 
zamachu w sierocińcu. Powietrze dookoła niego zapełniło się owymi strumieniami 
kryształków. Po krótkiej chwili wszystkie poleciały na ludzi. Przebijały zarówno 
najgrubsze zbroje, jak i najcieńszą skórę. Po paru minutach z potężnego wojska ludzi 
zostały tylko szczątki leżące na wrzosowisku. Przed oczami Jamesa rozciągnął się 
widok na miasta elfów, całe w czerni i purpurze. I wtedy zrozumiał. To były mroczne 
elfy. To tak wygrywały. Później widział różne obrazy z różnych epok. Widział wielkie 
bitwy wygrywane przez mroczne elfy. Aż do pewnego momentu. Na krótko po 
amerykańskiej wojnie o niepodległość, mroczne elfy zaczęły przegrywać. Kilka lat 
później przegrały całkowicie. Zostały niewolnikami ludzi. Kolejne obrazy James 
widział jak przez mgłę. Masowe pogromy podczas obu wojen światowych. W końcu 
zobaczył obraz porodu. Z rodzącej matki do córki przechodzą owe strumyki 
kryształków. Widząc to, matka wpada w szał. Chce zabić córkę. Lekarze zabierają 
dziecko, a trzy lata później umieszczają je w tym sierocińcu, w którym James 
mieszka obecnie. James obudził się zlany potem. Wiedział komu ma o tym 
powiedzieć. 
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 Gdy o godzinie piątej, jak zwykle, zadzwonił dzwonek na pobudkę, James nie 
miał najmniejszego problemu, by wstać. Obudził się pół godziny wcześniej.  
Co innego Maethil. Dosłownie wypadła z łóżka. Nie mogła się pozbierać. Podczas 
śniadania była kompletnie rozkojarzona. Zjadła jako ostatnia, więc musiała myć 
garnki. Od razu potem poszła wraz z Jamesem do szpitala. Do szkoły nikt nie musiał 
iść, ponieważ nadal nie została naprawiona po wybuchu. W połowie drogi do szpitala 
doczepili się do nich Lucia, Bradley i Derek. Pomimo usilnych próśb Jamesa  
i Maethil, żadne z nich nie poszło sobie w swoją stronę. Wszyscy ruszyli za nimi. Gdy 
wreszcie weszli do budynku, zgubili się. Lucia, która zaproponowała, że zostanie ich 
przewodnikiem, zupełnie straciła orientację. Pięter było piętnaście, a sal na każdym 
około trzydziestu. Po dwugodzinnym kluczeniu postanowili zapytać się recepcjonistki. 
Ta dziwnie na nich spojrzała, i oznajmiła, że “panna Excanque” jest na piętrze 
trzynastym, w sali dziewiątej. Podziękowali jej i weszli do windy. Po chwili odezwał 
się Derek.  
- To do kogo idziemy?  
Reakcją Jamesa i Lucii było wymowne klepnięcie się otwartą dłonią w czoło. 
Natomiast Maethil odpowiedziała krótko. 
- Do Variavel.  
W milczeniu jechali przez następne trzy piętra. Później dosiadł się do nich otyły, łysy 
mężczyzna w średnim wieku, z bujną kasztanową brodą i prostokątnymi okularami  
w grubej oprawce. Wyglądał na poddenerwowanego i czuć było od niego mieszanką 
alkoholu, brudnych skarpet i cebuli. Od razu po zamknięciu się drzwi, wybuchł. 
- A co wy tu, dzieciaki, kurde robicie? -  
- Przyszliśmy odwiedzić siostrę - odpowiedziała Maethil. 
- I co? Wszyscy jesteście jej rodzeństwem czy co? Matka was więcej nie miała?  

Nie odpowiedzieli. Wysiedli na najbliższym piętrze. Poczekali aż winda zjedzie 
ponownie i wtedy wjechali na trzynaste piętro. Do sali dziewiątej doszli bardzo 
szybko - całe piętro było opustoszałe. W  sali Variavel były tylko dwie osoby. Ona  
i Angelika. Variavel leżała przy oknie, wyglądając przez nie na ulicę. James 
szturchnął przypadkowo Bradleya, a ten zaczął płakać i wrzeszczeć, że to jest 
napaść i że połamał mu rękę. Po paru minutach wyprowadziły go pielęgniarki,  
bo Jamesowi nie udało się go uspokoić. Skupili całą uwagę Angeliki, ale Variavel 
ledwie na nich spojrzała. Najpierw podeszła do niej Maethil. James skinął innym 
głową i podeszli do Angeliki. W tym momencie dogonił ich Albert.  
- Sorki, nie zauważyłem, dokąd idziecie. W końcu was dogoniłem. Cześć 
siostrzyczko - powiedział 
Derek wyciągnął komórkę i zaczął grać. Jak na złość nie wyłączył dźwięku, tylko 
pogłośnił go do maksymalnego poziomu. Variavel spojrzała na niego i spytała 

- A tego wieprza to czemu przytargaliście?  
- Napatoczył się po drodze - odpowiedział James. 
- I nie mogliśmy nic z nim zrobić - dodała Maethil. 
- Aha. A… reszta?  
- Tak samo - wtrąciła Lucia, do której także się to odnosiło. 
- No dobra, przechodząc do sedna sprawy… czego  chcieliście? 

- Chcieliśmy cię odwiedzić. Przynajmniej ja - odparła Maethil. 
- A reszta?  
- Chciałem się ciebie o coś zapytać. Miałem pewien sen… O waszej historii. Ten elf 
na czele… to był wasz przodek? - powiedział James. 
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- Tak. Wszystko, co zobaczyłeś, było prawdą. Ten elf na czele to był nasz pra-pra-
pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadek, Valthir. Te kryształki, ta… 
broń, Vaethaal, jest dziedziczna. W królewskim rodzie Mrocznych Elfów.  
-CO!? - wykrzyknęła Lucia - Ty królową?  
-Tak.  I jeszcze jedno. Z tego powodu, iż odziedziczyłam tę broń… Moja własna 
matka od prawie szesnastu lat próbuje mnie zabić. Żeby ją odzyskać. Prawdę 
mówiąc, tym razem prawie jej się to udało… Pozbyłam się śledziony i połowy płuca.  
- ŻE NIBY CO??? - po raz kolejny wykrzyknęła Lucia. 
- Tak. Dobrze słyszałaś. Moja matka chce mnie zabić. Ile jeszcze razy mam to 
powtórzyć, żebyś wreszcie przestała się pytać?   
Lucia zawstydzona odeszła do Angeliki. 
- Jak sądzę więcej zamachów nie będzie. Moja matka bardzo… lubiła robić coś tylko 
trzy razy. Jeżeli za tymi trzema próbami jej się nie udało, szukała innej... metody. - 
kontynuowała Variavel. 
- Skąd o tym wiesz? Przecież z mamą o tym chyba raczej nie rozmawiałaś…- 
zapytała Maethil. 
- Ojciec mi powiedział. Dopóki jeszcze żył. Odwiedzał mnie parę razy w sierocińcu… 

- Skoro odwiedzał cię, to czemu nie mógł cię zabrać? - spytał James. 
- Przez matkę. Ojciec… chciał żebyśmy mieszkali z nimi, ale bardzo kochał matkę i… 
no nie mógł nas wziąć - odpowiedziała Variavel. 
- Kiedy to było? - zapytała Lucia, ponownie włączając się do rozmowy.  
- Około dwunastu lat temu. Później zmarł.   
W tym momencie weszła pielęgniarka i definitywnie kazała im się wynosić. Nie było 
rady. Musieli się wynieść. Na korytarzu usłyszeli śpiew Variavel. 
 

- Z ciemności przyszliśmy i tam nas zepchnięto. 
Światło przeciwko ciemności, ludzie przeciwko elfy. 
Światło nie może istnieć bez ciemności, ale ciemność bez światła może.  
Ciemność jest zawsze po drugiej stronie światła. 
Szukaj nas w  najgłębszej ciemności… - 
 

Variavel znów wyjrzała przez okno. W dole na ulicy zobaczyła elfiego służącego 
kopanego przez ludzkiego pana. W jej sercu zawrzał gniew. Pomyślała: 
- No dobra. Sami tego chcieliście, ludzie. Wojnę czas zacząć….  
 

 

 

Rozdział 4 

 

 

 Variavel pozostała w szpitalu jeszcze przez trzy dni. Kiedy w końcu  
ją wypuścili, nie skierowała się do sierocińca, tylko do opuszczonej starej kopalni  
na obrzeżach miasta, celowi połowy jej ucieczek. Zręcznie przeszła bod belkami 
blokującymi wejście. Znała drogę. Te stare tunele ciągnęły się pod całym miastem. 
Gdzieś tam, głęboko pod miastem szykowała armię. Gdy tym razem zeszła do niej, 
zastała kogoś na czele. 

Swoją matkę. 

Wyglądała prawie dokładnie jak ona… z kilkoma drobnymi różnicami.  
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Jej matka była bardzo blada, widać było, że ostatnimi czasami nie wiodło się jej 
najlepiej. Mimo to w ręku ściskała miecz. Odezwała się.  
- Variavel. Córko. Przez prawie szesnaście lat próbowałam cię zabić, bo odebrałaś 
mi to, co było dla mnie najcenniejsze. Vaethaala! Nasze dziedzictwo! Jednak kiedy 
nadal stoisz tu przede mną, widzę, że się myliłam. Jesteś godna potęgi naszych 
przodków. Będziesz dla nas dobrą królową. - osunęła się na ziemię - Weź proszę 
to… to, co trzymam  w ręce. Powiedz Maethil, że…   
- Wiem - przerwała jej Variavel - Powiem jej, mamo.   
Dziwnie się czuła, wypowiadając to słowa. Była przyzwyczajona do myśli, że jest 
sierotą. Jej matka zamknęła oczy. Odezwała się po raz ostatni. 
- Żałuję… 

Variavel zapłakała. Wyciągnęła z dłoni matki miecz, od tej chwili należący do niej. 
Ułożyła ciało w pozycji jak do pochówku i zwróciła się do elfa stojącego najbliżej - 
porucznika  
- Kuzynie… proszę cię… pochowaj ją godnie, jak przystało na naszą królową.  
Wstała i ruszyła do sierocińca. Musiała zabrać stamtąd Maethil, zanim atak się 
zacznie. W sali powitał ją James. Zdziwił się, kiedy zobaczył miecz przytroczony do 
pasa. Spytał się:  
- Skąd to?  
- Ostatni prezent od matki. Odsuń się. - powiedziała 

- Czemu taka agresywna? Czekaj, powiedziałaś: od matki?  
- Tak. Powiedziałam: odsuń się!  
Nie czekając na jego reakcję, pchnęła go na framugę drzwi tak mocno, że zaparło 
mu dech w piersi. Podeszła do Maethil i skinęła jej głową. Ta natychmiast zaczęła 
protestować:  
- Powinni mieć przynajmniej jakąś szansę na ucieczkę…   
- Nie ma takiej mowy.  
- Przynajmniej szansę…  
- No dobrze. Powiedz im ,że mają uciekać. 
Maethil podeszła do Jamesa i pomogła mu wstać. Powiedziała:  
- Musicie stąd uciekać. Za chwilę nie zostanie tu kamień na kamieniu. Rozumiesz? 
Ona NIC tu nie zostawi!  
- Dobrze, dobrze, czemu jesteś taka zdenerwowana? Ty żartujesz czy co?  
- Nie żartuję tępaku! Mówię serio, musicie uciekać!   
Uderzyła go otwartą dłonią w twarz. Mocno. 
- Dobrze, to ty ich wszystkich zbierz, a ja chcę się jej jeszcze o coś zapytać - wskazał 
głową na Variavel. 
Podszedł do niej i zapytał 
- Czemu to wszystko robisz?  
Variavel przewróciła oczami. Odpowiedziała  
- Po to śniłeś o naszej historii… Żeby zrozumieć dlaczego. Uciekaj!  
- Jeszcze chwilę tu zostanę.  Z tobą. - zaprotestował 

Zbliżył się jeszcze bardziej. Prawie mógł już ją pocałować… Podniósł głowę  
i zamknął oczy… W tym samym momencie  poczuł mocny ból  po prawej stronie tuż 
nad miednicą. Kiedy spojrzał w dół, zobaczył, że wbiła mu sztylet.  
- Jeżeli mnie nie słuchasz, to znaczy że nie jesteś ze mną. A jeżeli nie jesteś ze mną, 
to znaczy, że jesteś przeciwko mnie - syknęła gniewnie. 

Opuściła budynek, a Maethil za nią. W następnej chwili James zobaczył przez 
okno smugi czerni i purpury, i zrozumiał, co zrobiła Variavel. Uwolniła potęgę 
Vaethaala. Jak najszybciej pokuśtykał z powrotem do sali. Wszyscy stali przy świeżo 
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naprawionym oknie, wpatrując się w niecodzienne zjawisko. James krzyknął na nich, 
by uciekli do łazienki. Musiał krzyknąć jeszcze trzykrotnie, żeby zareagowali.  
Po chwili padł na ziemię, unikając zgniecenia przez tłum. Kiedy szarża minęła, 
ostatkiem sił dokuśtykał  do łazienki i zamknął za sobą drzwi. 
W następnej chwili świat eksplodował. 

 

Epilog 

 

 

 James ocknął się i rozejrzał dookoła. Jedynie głowa wystawała mu spod sterty 
gruzów, które zostały z sierocińca. Próbował o własnych siłach dźwignąć się, ale nie 
dał rady. Krzyknął więc do elfów, które wyszukiwały rannych pod gruzami. Te 
podbiegły do niego natychmiast. Po chwili James był wolny. Podeszła do niego 
Lucia, której jak było widać, nic nie dolegało. Zaczęła się tłumaczyć 

- No widzisz, jak się ma dom tam daleko na wzgórzu bywa to irytujące, gdy trzeba 
dojeżdżać do szkoły, ale w takiej sytuacji, jak ta to się przydaje.  
Jamesowi nigdy nie przyszło by do głowy, że Lucia mieszka jeszcze za sierocińcem. 
Spytał: 
- Jak jest w mieście?  
- W mieście? Zapomnij. Jedna wielka sterta gruzów. Tysiące rannych i zabitych.  
To co, idziemy do mnie?  
James spojrzał na nią dziwnie, ale nic nie odpowiedział. Oparł się na niej, pomogła 
mu dojść do swoich rodziców. Po drodze powiedziała: 
- Trwało to długo, ale od kiedy potwierdziłeś mi, że mieszkasz w sierocińcu, wierciłam 
im dziurę w brzuchu, żeby cię adoptowali. W końcu wczoraj powiedzieli, że jutro  
po ciebie przyjadą.   
- Naprawdę?  
- Jak najbardziej. Czy ja kiedyś kłamałam?  
Gdy doszli, Lucia zadzwoniła do drzwi. Otworzyła im matka Lucii 
- Witajcie w domu. - powiedziała 

Jamesowi oczy zaszły łzami. 
 

Tymczasem w mieście Variavel stała samotnie pośród gruzów. Mruknęła:  
- Tak powstaje nasze nowe Imperium. 
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