
 

 

 

 

         ”Niech wszystko, co uczynisz,  
        bedzie uczynione dla dobra Hordy.” 

- Go’el, syn Durotana 

Azeroth zrodził wielu bohaterów. Niejeden z nich, zanim 

usłyszał o nim świat, musiał wpierw napisać swoją legendę. 
Od zera do bohatera – zwykło się mawiać. Tutaj szary pucybut 
mógł stać się postrachem nieumarłych, a pomocnik kuchenny 
osiągnąć tytuł Marszałka. 
Elf Nasturan, niegdyś żyjący spokojnie za murami Dalaranu 
ogrodnik i początkujący mag, teraz musi odnaleźć się na nowo 
w świecie ogarniętym wojną. Z pomocą przyjdzie mu gildia 
Kruczego Szpona, a wraz nią przyjaciele: czeladnik browaru 
Stormstout, dobroduszny pandaren Gapcio; tajemniczy mag 
Opuszczonych Xaroyu; łowca cieni Rakhalarjin; dzielny tauren 
Kelgrok oraz pewien perwersyjny sukkub… 
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pływające obficie strużki krwi skapywały na otaczające 

go rośliny, wsiąkały w glebę. Każdy nagły ruch, każdy 

skurcz mięśni skutkował kolejnym wytryskiem posoki, ale nie 

mógł pozostać w bezruchu.  

Nasturan nie miał nic przeciwko upuszczaniu krwi, o ile 

nie była to jego własna krew. Elf spojrzał krytycznie na swoje 

rozharatane ramię i skrzywił się jeszcze mocniej. Rana była 

paskudna; głębokie, długie cięcie zaczynające się powyżej łokcia, 

a kończące niemal przy nadgarstku. Prędkość, z jaką się 

wykrwawiał wskazywała nieomylnie, że naruszona została jedna  

z tętnic.  

Spojrzał z wyrzutem na sprawcę swoich nieszczęść. Ogromny 

strażnik zagłady uśmiechnął się szeroko. Prezentując szereg 

igiełkowatych zębów, zbliżał się wolno z obnażonym mieczem. 

Nasturan kolejny raz przeklął się w duchu za swoją 

lekkomyślność. Wiedział, że w Ashenvale kryją się demony, 

niedobitki po inwazji Płonącego Legionu, ale nie spodziewał się, 

że pozostało ich aż tylu, ani tym bardziej, że w głębi lasu zdołał 

uchować się ktoś tak potężny… a dzień zapowiadał się tak 

pięknie. 
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zień zaczął się nad wyraz spokojnie. Od pamiętnej 

przygody z drzewcem, nocne elfy musiały wycofać się do 

swoich kryjówek, gdyż od paru dni nie słychać było odgłosów 

walk. 

Po posiłku składającym się z leśnych jagód i magicznych 

biszkoptów, dostarczonych mu przez zaprzyjaźnionego maga 

Xaroyu, Nasturan wyszedł przed swoją, to znaczy pożyczoną, 

chatkę biorąc głęboki wdech. Minął dobry tydzień od ostatniej 

przygody, a wizja kolejnych była odległa. Vazgrel, główny 

łącznik z gildią, wyruszył zaraz po niej na misję zwiadowczą na 

polecenie samego mistrza Kruczych Szponów i od tego czasu 

słuch po nim zaginął, a wraz z nim ucichła cała gildia. 

Xaroyu, żegnając się ze wszystkimi, wyruszył w okolice 

dalarańskiego krateru. Nasturan przekonywał maga, że po wzbiciu 

się miasta czarodziei w niebiosa, nie pozostało tam nic wartego 

uwagi, a nawet jeśli coś się uchowało, to do tego czasu zastało 

rozgrabione przez okoliczne szajki bandytów. Mag najwyraźniej 

miał swoje powody, nie robiąc sobie nic z ostrzeżeń elfa. 

Gapcio już pierwszego dnia przepił i tak bardzo skromną 

zapłatę za głowę… konar drzewca, a widząc przed oczyma wizję 

łączącą dwie rzeczy, których miał nadzieję w życiu nigdy nie 

oglądać, czyli pustą sakiewkę i dno jego obnośnej beczułki, 

wyruszył do Orgrimmaru w poszukiwaniu łatwego i szybkiego 

zarobku. 

Kelgrok i Rakhalarjin wyraźnie przypadając sobie do gustu 

wyruszyli wspólnie w stronę Wysp Echa. Troll miał nadzieję 

udowodnić taurenowi, że loa nie są wcale gorsi od Matki Ziemi  

i że w równym stopniu poważają siły natury. 

Nasturanowi nie pozostało nic innego jak wrócić do 

swojego niewielkiego sanktuarium i doprowadzić je w końcu do 

stanu godnego elfiego czarodzieja. 

Ogarnięcie bałaganu zajęło Nasturanowi całe trzy dni, plus 

dodatkowe dwa spędzone na przeglądaniu ocalałych  

i odzyskanych manuskryptów poprzednich właścicieli. Szóstego 

dnia wypoczywał, siódmego również.  

Ósmego dnia miał już dość bezczynności. Zabierając  

z chaty jedynie niewielki sierp i torbę zielarską wyruszył w stronę 

zachodniej część lasu. Kiedyś przez przypadek zasłyszał rozmowę 

skrybów w Silvermoon, wychwalających jakość atramentu 

wytwarzanego z roślin rosnących na południu, w Duskwood, 

zwanym Mrocznym Lasem. Według nich barwnik zawdzięczał 

swą trwałość i intensywność trudnym warunkom, w jakich rosły 

zioła, upatrując jako główną przyczynę ograniczony,  

a w niektórych przypadkach całkowity brak promieni 

słonecznych. Jeśli ta teoria była prawdziwa, inkaust pozyskany  

z Ashenvale powinien przewyższyć nawet ten z Mrocznego Lasu. 

Tutaj powietrze było czystsze, gleba żyzna i wolna od zepsucia 

nieumarłych. Już pierwsze próbki zdawały się potwierdzać tezę 

skrybów, co dodatkowo rozochociło elfa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochłonięty pracą nie zauważył, że ktoś przyczaił się za 

jego plecami. Dopiero szelest suchej trawy oderwał go od pracy. 

Nasturan odwracając się gwałtownie zobaczył przed sobą 

ogromnego demona o potężnych skrzydłach, największego, 

jakiego widział w tych stronach. W umięśnionej, szponiastej łapie 

dzierżył miecz o ostrzu rozszerzającym się ku końcowi. Tasak był 

niemal wielkości Nasturana, ale demon trzymał go bez wysiłku  

w wyciągniętej szponiastej łapie. Po jego bokach stało dwóch, nie 

tak rosłych, ale wciąż górujących nad elfem, strażników fel. 

Zanim demon wydał rozkaz do ataku, Nasturan wykonał  

w powietrzu zawiły gest, szepcząc pod nosem zaklęcie 

przyzwania. Chwilę później drogę między elfem a demonami 

odgradzał czarny jak noc void. To nie był pierwszy raz, gdy 

przeciwnik miał nad nim przewagę liczebną. Schemat był zawsze 

taki sam. Void koncentrował na sobie uwagę najpotężniejszego  

z grupy, w czasie, gdy Nasturan pozbywał się jego przybocznych. 

Jeśli void nie zdążył pozbyć się przeciwnika przed swoim panem, 

czarownik kończył walkę dwoma szybkimi pociskami mrocznej 

magii. Tym razem było inaczej. 

Strażnicy fel rzucili się bezmyślnie w stronę Nasturana, nie 

wiedząc, że atak frontalny na osobę władającą jakąkolwiek magią 

kończy się zazwyczaj śmiercią napastników. 

Pierwszego demona niemal zmiotła z ziemi ogromna kula ognia, 

zwęglając go w okamgnieniu. Drugi nie miał więcej szczęścia. 

Chociaż zdołał sparować cieniste pociski, nie zauważył 

spadającego pionowo czarnego meteoru, który wgniótł go  

w ziemię. Gdy próbował się podnieść, Nasturan wbił głęboko  

w oczodół ostrze sierpa. Demon osunął się z wolna na ziemię, 

martwy. Zadowolony elf spojrzał w bok, jak radzi sobie jego void 

i zamarł. Żywiołak nicości dyszał ciężko i, chociaż nie dało się 

tego stwierdzić po jego jednolitym, mglistym ciele, był zapewne 

mocno poobijany. Na jego przeciwniku nie było natomiast widać 

żadnych śladów walki. Nasturan zaklął szykując czar leczący, ale 

demon był szybszy. Gdy żywiołak nicości rzucił się na strażnika 

zagłady, ten wykonał błyskawiczny ruch. Złapał w locie pięść 

voida, zaciskając szponiaste palce na jego bransolecie, wgniatając 

metal w ciało. W chwili, gdy magiczne okowy voida zostały 

przerwane, ten rozpłynął się w powietrzu, wracając do swego 

wymiaru.  

Demon odwrócił się w stronę Nasturana rzucając w jego 

kierunku zmiażdżoną bransoletę. Kiedy elf schylił się, żeby 

uniknąć pocisku, demon znowu zaprezentował swoją niebywałą 



szybkość, pokonując jednym susem dzielącą ich odległość  

i zatapiając ostrze tasaka w ramieniu Nasturana. Elf krzyknął 

przeraźliwie zataczając się w bok. Sięgnął szybko do ukrytej 

kieszeni w poszukiwaniu kamienia leczniczego, ale  

z przerażeniem odkrył, że kieszeń była pusta. Zbyt pewny siebie 

zapomniał nawet o stworzeniu na drogę tak podstawowego  

i pomocnego przedmiotu.  

Spojrzał z rosnącą grozą na swoją rękę starając się zmusić palce 

do ułożenia się w gest zaklęcia tworzenia, ale bez widocznego 

rezultatu. Miecz musiał uszkodzić również ścięgna. Bawełniana 

tunika i jedwabna koszula nie stanowiły żadnej ochrony przed tak 

potężną bronią i Nasturan powinien cieszyć się, że nie stracił ręki. 

Nie cieszył się. Marna to jednak pociecha, gdy do stworzenia 

zaklęcia potrzebuje się obu w pełni sprawnych rąk. Oparł się 

ciężko o wystający z ziemi głaz.  

Demon podszedł bliżej unosząc miecz do ciosu. Ranny elf 

odskoczył w ostatniej chwili, a tasak bez problemu roztrzaskał 

skałę na dwie spękane połówki.  

– Nie mam wyjścia… muszę spróbować. – pomyślał 

Nasturan unosząc dłoń nad głowę. Palce elfa zaczęły wić się, 

przywodząc na myśl małe węgorze, jakby ich giętkością elf starał 

się zrekompensować brak drugiej piątki. W powietrzu zaiskrzyło, 

a przed demonem pojawił się imp.  

– Lepsze to niż nic. – powiedział z nadzieją w głosie 

Nasturan wskazując przyzwanemu demona – Chroń swego pana! 

Imp rzucił szybko okiem na uśmiechniętego strażnika 

zagłady oceniając szanse. Spojrzał krzywo na Nasturana  

– Chyba sobie żartujesz! A kto ochroni mnie? – zakrzyknął 

piskliwym głosem rozpływając się w powietrzu. 

Elf zmiął w ustach przekleństwo. Może i udało mu się 

cudem przyzwać impa, ale był zbyt osłabiony, żeby utrzymać nad 

nim kontrolę. 

Demon zaśmiał się uderzając ponownie mieczem, ale i tym 

razem Nasturan uniknął ciosu. – Jestem coraz słabszy… – 

pomyślał. – coraz wolniejszy, a on mimo to pozwala mi na uniki. 

Czemu?  

Od upływu krwi zakręciło mu się w głowie. Upadł ciężko 

na kolana. Kolejny cios nie nadchodził. Demon przyglądał mu się, 

zachęcając wzrokiem do dalszej zabawy. 

– Karmi się mną. Żywi się moim strachem. Bawi się jak 

kot swoim posiłkiem – odgadł. – Nie dam mu powodu do 

satysfakcji. Pora kończyć zabawę. Zresztą… i tak zaraz się 

wykrwawię. 

Nasturan podniósł z wysiłkiem głowę, spoglądając hardo 

na swego przeciwnika. – Co tak stoisz psi synu? – zaczął drażnić 

demona – Czyżby już rączka bolała? Odciski ci się porobiły? 

Pochuchać może? 

Uśmiech demona zmalał. Najwidoczniej rozumiał wspólny 

język, co zaciekawiło Nasturana, a raczej zaciekawiłoby, gdyby 

wizja jego życia nie byłą skrócona, mniej więcej, do długości 

istnienia bańki mydlanej. Strażnik uniósł wolno miecz celując  

w bark elfa. Nasturan zamknął oczy. 

Poczuł nagle jak stają mu włosy na karku, ale nie był to 

objaw przerażenia i strachu. Efekt ten zawsze towarzyszył 

potężnym zaklęciom przyzwania, a Nasturan potrafił wyczuć, że  



i tym razem było podobnie. W jednej chwili zdarzyły się trzy 

rzeczy. Miecz zaczął opadać, a Nasturan usłyszał trzepot skrzydeł, 

czując jak szczupłe palce zaciskają się na jego ramionach i unoszą 

szybko w górę, z dala od demona i jego broni. 

– Jutta? – zakrzyknął zaskoczony Nasturan. – nie 

wzywałem cię! 

– Nie – przyznał sukkub – sssama się wezwałam. 

Z dołu Nasturan usłyszał jeszcze pełen wyrzutu i gniewu wrzask 

strażnika zagłady. Później ogarnęła go ciemność. 
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aczynał powoli odzyskiwać zmysły. Otworzył oczy. 

Pierwszym, co zwróciło jego uwagę było sklepienie 

domostwa w stylu nocnych elfów. Wystraszony próbował się 

podnieść, ale ostry ból szarpnął jego ciałem. Opadł bezwładnie na 

posłanie. 

– Ostrożnie panie… b..bo szwy puszczą – usłyszał po 

swojej prawicy. 

Nasturan obrócił głowę dostrzegając bladego orka. Jego 

rozmówca był wyraźnie spłoszony i pewnie najchętniej wybiegłby 

z krzykiem z budynku. Czemu więc tego nie zrobił? 

– Obudziłeś się w końcu – powiedział siedzący na 

sąsiednim posłaniu sukkub. 

– Jutta? Ale jak? – zdziwił się – Skąd ty?... Gdzie 

jesteśmy? Kto to? 

Demonica wydała się nie słyszeć pytania, całą swoją uwagę 

poświęcając pielęgnacji szponów. 

– Jutto! – zdenerwował się Nasturan. 

– J.. j.. jesteście panie w Silverwind, w d… dawnym 

posterunku nocnych elfów, a obecnie bazie wypadowej Hordy w 

Ashenvale. – wyjaśnił ork. – N..nazywam się Chin'toka i j..jestem 

tutaj odźwiernym. T..t..twoja towarzyszka przyniosła was tutaj 

o..okrutnie posiekanego. Zażądała a..a..aby szybko wezwać 

medyka, a..albo inaczej – spojrzał trzęsąc się na sukkuba – albo 

wy…wychędoży nas jak wieprze… Z początku my w śmiech, że 

baba, że nie ma czym…a ona… a ona – ork zakwilił jak prosie. – 

wyciągnęła cisowy łuk, nie wiedzieliśmy skąd… panie, straszne 

się rzeczy działy. Stary Dro nigdy nie będzie już taki sam… 

– Czy to prawda, Jutto? – zapytał Nasturan, a sukkub 

potwierdził od niechcenia ziewając. 

– Ale dlaczego? Nie wzywałem ciebie, nie miałaś powodu 

aby mnie ratować… 

– Z tobą… – powiedziała koncentrując się na szponach  

u drugiej ręki. – z tobą jest zabawniej. Nie to, co z innymi. 

Nasturan wiedział, że sukkub mówi o pozostałych 

czarnoksiężnikach, korzystających z usług Jutty. Nigdy go to nie 

interesowało, ale podejrzewał, że było ich wielu, a Jutta miała 

wiele… zalet, nie tylko bojowych. Słyszał, że niektórzy 

czarownicy i to nierzadko zniżali się do spółkowania  

z przyzwanymi demonami, a nawet do poważniejszych propozycji 

matrymonialnych z ożenkiem włącznie. – Tylko gnom mógłby 

być na tyle szalony. – skrzywił się elf. W naturze sukkubów było 

uwodzić, ale to nie znaczyło, że należało im ulegać.  

Nasturan od dawna darzył demony głęboką nienawiścią. 

Dlatego zdecydował się zniewolić część z nich, starając się, aby 

każde przyzwanie było dla nich szczególnie nieprzyjemne.  

O ile do pozostałych zwracał się z pogardą i wyższością, do Jutty 

starał się odzywać z szacunkiem. Szybko rozszyfrował naturę 

sukkuba lubiącego łóżkowe igraszki oraz dominację… 

obustronną. Dlatego wierzył, że dworny charakter stosunków 

między nim a Juttą rozsierdzi sukkuba na tyle, że zapłonie do 

niego podobną nienawiścią jak reszta demonów. Pomylił się. Jutta 



nie tylko nie znienawidziła Nasturana, ale jeszcze bardziej zaczęła 

do niego lgnąć, biorąc sobie za cel jego uwiedzenie i nic, 

absolutnie nic nie było w stanie jej od tego pomysłu odwieźć. 

– A jak jest z innymi? – zapytał. 

– Rutyyyna. – poskarżyła się przewracając oczami – wciąż 

tylko Wyspa Grzmotów, Pałace Mogu,shan i inne chędożone 

miejsca. Biegają tam i nazad mordując każdego, kto się nawinie. 

– To chyba dobrze? Czyżbyś przestała lubić krew? 

– Ani trochę... – powiedziała spoglądając na Nasturana. – 

ani trochę – powtórzyła podlatując i delikatnie siadając na udach 

elfa. 

Nasturan poczuł jak długi ogon sukkuba owija mu się wokół tali.  

– Prawda, krew. – złajał się w myślach. Mam na sobie 

przesiąknięte krwią bandaże. To całe miejsce śmierdzi krwią 

wymordowanych nocnych elfów, a nic tak nie podnieca sukkubów 

jak… krew. 

– Jutto, proszę… – zaczął delikatnie odsuwać od siebie 

sukkuba, ale owinięty ogon scalał ich mocno. – jestem ranny… 

cierpię. 

– Obolały i cierpiący. – oblizała usta – dokładnie taki jak lubię. 

– Jutto… 

– No dobrze. Jak chcesz. Kiedyś jeszcze poprosisz. – 

powiedziała wstając pośpiesznie, nie omieszkując smagnąć 

boleśnie elfa w policzek końcówką ogona. 

– Dokończ lepiej, co z tymi czarownikami. – starał się 

załagodzić sytuację. 

– Zabijanie jest dobre. – przyznała – ale to, co później już 

nie. Za każdym razem to samo! Zbierają się przy zwłokach i kłócą 

o jego dobytek, a my musimy ssstać i patrzeć. Nie, nie odeśśślą 

nas z powrotem. Zapominają o nasss i grają w kości o parę 

kolczyków, rękawice, buty, czy co tam nieboszszczyk ma na 

sssobie… a my? A my ssstoimy i czekamy…  ssstoimy i się 

nudzimy! Z tobą, kochanie – powiedziała znowu spoglądając 

kusząco spod kruczoczarnej grzywki – z tobą jest ciekawiej: 

misje, podróże, wymyślne… wymyślne tortury. 

Nasturan przypomniał sobie jak kiedyś na święta kazał ubrać 

Juttcie strój różowego króliczka. Wtedy uważał to za doskonałą 

karę – ale nawet to się cholerze spodobało! – zaklął w myślach. 

–  Z tobą jest ciekawiej, kochanie. Nie mogłam pozwolić ci 

zginąć… tak łatwo. 

– Cóż… – zaczął – pozostaje mi podziękować. 

– Nawet wiem jak! – ożywiła się, ponownie lądując mu na 

kolanach. 

Nasturan zaczynał żałować, że demon nie trafił mieczem za 

pierwszym razem. – Jutto, nie mam teraz czasu.. 

– Ty nigdy nie masz czasu. – poskarżyła się. 

– Ten demon, on wciąż gdzieś tam jest. A ja nie pozwolę, 

żeby atak na mnie uszedł mu bez kary. 

– W karaniu jessstem dobra. – powiedziała kładąc się na 

sąsiednim posłaniu, przebierając radośnie nogami. – a wiesz 

dlaczego? Bo jessstem zła! 

– Najgorsza. – przyznał z gorzkim uśmiechem Nasturan, 

ale sukkub potraktował to jako komplement. – ale nawet ty nie 

zdołasz sobie poradzić z tym brutalem. Ech, gdybym tylko był  

w stanie go zniewolić!  



Jutta poderwała się, zapewne chcąc w zastępstwie zaproponować 

siebie, ale Nasturan nie pozwolił jej dojść do głosu.  

– To nie jest zwykły demon. Nie wiem jakim cudem 

dotrwał do tego czasu, a dałbym sporo żeby się dowiedzieć! 

Myślałem, że wszystkich spotkał taki sam smutny, acz zasłużony 

los, gdy zabrakło Tichondriusa. 

– Mówisz o prawej ręce Archimonda? – zaciekawiła się. 

– Owszem. Gdy Illidan Stormrage zabił Upiornego 

Władcę, demony, którym przewodził rozpierzchły się po 

Ashenvale. Bez kogoś, kto nimi kierował, stali się łatwą 

zwierzyną. Nocne elfy wybiły wszystkie większe demony,  

a pozostałą miernotę zagoniły do kanionu na południowym 

wschodzie. W każdym razie do dzisiaj myślałem, że wybiły 

wszystkie... Strażnik zagłady musiał jakoś przeżyć, a przez te 

wszystkie lata urosnąć dodatkowo w siłę, żywiąc się cierpieniem 

mordowanych. Wyobraź sobie jaką pożywkę zapewniła mu tutaj 

Horda… 

– Dużo wiesz. – skomplementowała. 

– Dużo czytałem. Poprzedni właściciel mojej chaty był 

pisarzem, lub kolekcjonował zwoje. W każdym razie 

dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. 

– Na przykład o Ilidanie? 

– Na przykład o Illidanie. – przytaknął. 

– Szkoda, że spotkał go taki smutny koniec… – Jutta 

zrobiła udręczoną minę. – rzadko trafia się równie męski okaz, 

oczywiście poza tobą, kochany. Pamiętam jak gościłam na jego 

pokojach. 

– Przechadzałaś się po korytarzach Czarnej Świątyni? Nie 

wiedziałem. 

– Chodziłam, jadłam, spałam i… – zaśmiała się wesoło – 

się skończyło. Sprowadził sobie kolejne. Elfie dziwki bym 

przebolała, nawet chętnie przyjęła do alkowy, ale inne demonice 

to już była przesada. Widzisz, nie lubię konkurencji. 

– Rozumiem. 

– Ech, łowcy demonów. – kontynuowała. – taki to  

w trymiga ubiłby twojego demona. 

– Możliwe, ale ja nie jestem łowcą, nie znam żadnego, ani 

nie wiem gdzie mógłbym takiego znaleźć… chociaż – zamyślił się 

Nasturan. – Może i wiem! Jutto mam do ciebie prośbę! – sukkub 

zrobił nadąsaną minę – to znaczy… rozkaz. 

– Tak lepiej – poderwała się z szerokim uśmiechem. 

– Polecisz zaraz do mojej chaty i przyniesiesz mi pewien 

zwój. Azuthcie? 

Chowaniec elfa zmaterializował się przy łóżku. 

– Dla ciebie również mam zadanie. Udasz się do 

Silvermoon i zdobędziesz dla mnie mapę Kalimdoru… 
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Nasturan odłożył wymięty pergamin układając w głowie 

plan działania. Szansa na powodzenie był znikoma, ale z drugiej 

strony i ryzyko nie było specjalnie wielkie. 

– Wyczytałeś coś ciekawego? – zapytała Jutta, stając za 

Nasturanem i obejmując czule. 



– I to jeszcze jak! – uradował się elf. – spędziłem cały 

dzień na poskładaniu tego tekstu, ale teraz widzę, że było warto. 

Brakuje paru fragmentów, ale najważniejsze ocalało. Posłuchaj: 

 
Zaprzedając duszę swą demonom skazał się 
tym samym na wieczne wygnanie.  
Niech od dziś i po wieczne czasy znanym 
będzie jako Zdrajca, gdyż zdrajcą jest całej 
naszej rasy. Niech noga jego nigdy więcej 

            nie postanie 
 

– Tego fragmentu brakuje, ale jest następny, ten, o który mi 

chodziło. 

 

Gdy rozeszło się, że ich mistrz, znów będąc 
 wolnym, przemierza Kalimdor, wielu z dawnych 
uczniów odnalazło go i podazyło za nim, a byli 
wśród nich z imion znani Alandien, Netharel, 
Theras, Altruis i Telarius. 
 Pośpieszał  tedy na północ, ale niezłomna  
strażniczka stąpała za nim niczym cień i nawet 
plugawe morskie stwory nie były wstanie spowolnić  
jej pościgu. Zwrócił się tedy Illidan Zdrajca do sługi 
swego Telariusa o  sercu przepełnionym   

      mrokiem „Nie zezwól, aby strażniczka dotarła do    
      Nendis. Zabij ją, a nagroda twa wielką będzie.   
      Zawiedziesz, a będziesz przeklętym na wieki.”,  
      a Thelarius przyobiecał, że prędzej sam polegnie  
     w  boju, niż pozwoli elfce przejść obok niego. 

   Spotkali się tedy w runiach Bashal’Aran.  
      Choć było ich wiele, Telarius żadnej nie ustąpił   
      pola. Dopiero dzielna Maiev nie chcąc narażać   
     swych strażniczek na dalsze straty, sama starła  
     się z łowcą demonów, a od ich pojedynku zadrżał   
     cały Kalimdor. 

Wielką moc miał na usługach Telarius, który   
      jako jedyny ze sług Zdrajcy zjednał się z voidem.  
     Maiev jednak prawością się kierując i czystością  
     serca powaliła Telariu                                           adku 

 

– Tyle się uchowało. – powiedział Nasturan odkładając 

zwój. – pisarz mylił się w paru kwestiach, a przedstawienie Maiev 

jako obrończyni sprawiedliwości straciło trochę na aktualności, 

ale to nie jest akurat ważne. Zgodnie z mapą Bashal’Aran, a raczej 

jego ruiny znajdują się gdzieś na Ciemnym Wybrzeżu, Darkshore. 

– Nie rozumiem, czemu chcesz szukać kogoś, kto od 

dawna nie żyje. – zaciekawiła się Jutta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Moja droga, wiesz najlepiej, że w tym świecie nikt nie 

umiera całkowicie i na stałe, a już na pewno nie ten, kto 

zakosztował magii demonów. Podaj mi czysty pergamin i pióro. 

Nasturan wręczył krótki list sukkubowi. – Przekaż go 

Xaroyu. Będzie wiedział, co zrobić. Zanim jednak odlecisz 

potrzebuję twojej pomocy… użycz mi swojej ręki. 

– Do czego? – zaciekawiła się demonica, a diabełki w jej 

oczach zatańczyły wesoło. 

– Widzisz, w jakim jestem stanie? Muszę przygotować 

kamień leczniczy, a do tego potrzebuję obu sprawnych rąk… 
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Nasturan był zaskoczony szybkością z jaką Xaroyu zdołał 

zebrać drużynę. Nieumarli magowie weszli do izby patrząc 

przerażonym wzrokiem na zakrwawione bandaże elfa.  

– Chyba jednak kamień był za słaby… – pokręcił boleśnie 

głową. – Xaroyu… widzę cię podwójnie. 

Zza plecami magów zabrzmiał gromki śmiech. Zanim ich 

zobaczył, poznał po głosie Kelgroka, Rakhalarjin i Gapcia. Ten 

ostatni, gdy tylko zobaczył Nasturana doskoczył do niego, tuląc 

jak niemowlę. 

– Przyjacielu! – zawodził – nic się nie martw! Gapciu tu 

jest, Gapciu zaradzi! 

Zanim Nasturan zdołał powiedzieć, że rany praktycznie się 

zasklepiły, poczuł jak poprzez dłonie pandarena wlewa się  

w niego ciepła, lecznicza energia. 

– Co do…? – zaczął, ale Xaroyu mu przerwał. 

– Gapcio odkrył kolejny talent. 

– A nie pierwszy? – chciał spytać Nasturan, ale błogi 

masaż powstrzymał uwagę. 

– Nasz przyjaciel. – kontynuował – zatrudnił się w piekarni 

w Orgrimmarze. Wyobraź sobie, że ma wrodzone zdolności do 

ubijania ciasta. Wypieki, które wychodzą spod jego rąk są 

pulchne, wyrośnięte, rzekłbym – zaśmiał się gardłowo – 

wypoczęte. Widzę, że na elfów to też działa. 

– Dzięki za zrównanie mnie z drożdżówką – powiedział  

z przekąsem Nasturan. Spróbował sobie wyobrazić wygląd ciasta 

ugniatanego przez dwie, porośnięte gęstym futrem łapy. Zaprawdę 

„wkład” Gapcia do każdej bułki musiał być ogromny… – powiedz 

mi lepiej Xaroyu czemu jest was dwóch? 



– To? – zdziwił się mag – to nasz nowy nabytek, nazywa 

się Thriden. 

– Bo wszystkie umarlaki wyglądają tak samo – 

zawyrokował Kelgrok. 

– Znowu masz coś do mojego kumpla, mućka? – Gapcio 

spojrzał w oczy taurenowi. 

– Znowu się zaczyna – pomyślał zrezygnowany Nasturan, 

ale sytuację rozładował Azuth dostając elementarnej czkawki, 

której towarzyszyły eksplozje many. – Zachowuj się mały. – 

skarcił pozornie chowańca. 

– Powiedz nam lepiej, co się st… – zaczął Xaroyu, gdy zza 

okna usłyszeli kaszel połączony z ciężkim dyszeniem. 

– Pewnie ktoś zajeździł wierzchowca. – domyślił się 

Nasturan, ale mag pokręcił głową. 

– Prawie zapomniałem. Do naszej drużyny dołączył jeszcze 

jeden… osobnik. 

– Cz…Czołem! – wydyszał wtaczając się do wnętrza 

zielony goblin. Pot lał się z niego strumieniami wcale nie 

mniejszymi niż posoka z niedawnej rany Nasturana. – 

m..mówiłem, huh, że was, że was dogonię, haaaa, ach choroba! 

Jestem Kazzax! 

– Miło cię poznać… – Nasturan zaczął odgadywać 

przyczynę obecnego stanu goblina. – Czy mi się wydaje, czy całą 

drogę z Razor Hill przebyłeś pieszo? Nie masz żadnego środka 

transportu? Jak przystało na waszą rasę jakiegoś jednośladu? 

– CZY TY WIESZ ILE TERAZ KOSZTUJE ROPA, 

ELFIE ?! – wrzasnął tak głośno, że z sufitu posypał się tynk. 

– Teraz jesteśmy już w komplecie. – zakasłał Xaroyu. – 

Słuchamy przyjacielu. 
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 Nasturan opowiedział całą przygodę zebranym i chociaż 

starał się streszczać, jego elfia natura wzięła górę i wkrótce 

Gapcio drzemał za plecami elfa oparty o jego głowę, a Kazzax 

żonglował podręczną, okrągłą bombką, co bardzo rozgniewało 

zebranych. Gdy Nasturan poczuł jak po uchu ścieka mu stróżka 

ciepłej śliny śpiącego pandarena przerwał historię. 

– Chcesz zniewolić demona? To śmierdzi mi czarną magią. 

Na Przodków, nie podoba mi się to. – Kelgrok nie wydawał się 

zachwycony wizją nowej przygody, a Rakhalarjin widocznie mu 

wtórował. 

– Tą część planu zostawcie mnie. Was potrzebuję tylko do 

dwóch rzeczy. Po pierwsze, odnaleźć Telariusa, lub to, co z niego 

zostało. Po drugie… – spojrzał na zebranych zawstydzony  

i podrapał się po głowie. – po drugie okaże się po pierwszym. Na 

obecną chwilę nie mam pomysłu jak przyporządkować sobie 

demona… wybaczcie, ale nie jestem w tym temacie specjalistą… 

– Przecież jesteś czarnoksiężnikiem! Warlockiem! 

Demonologia to JEST twoją działką. – zwrócił mu uwagę Xaroyu, 

ale Nasturan tylko się oburzył. 

– Nie jestem czarownikiem! Jestem magiem! Ja tylko 

zniewalam demony… 

– A klątwy, magia cienia to też maga? 



– Owszem… to wciąż magia Kirin Tor… przepełniona 

chęcią zemsty – zacisnął pięści – i nienawiści… ale wciąż nie 

jestem czarownikiem… 

– Niech ci będzie, na razie. Czyli ruszamy do tego Baszala, 

ubijamy ducha i tyle? 

–  Tyle. 

– Zatem w drogę! 
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rzyjacielu, pozwól, że ci pomogę! – pandaren uczynnie 

złączył dłonie pomagając Nasturanowi dosiąść 

wierzchowca. 

– Dziękuję Gapciu. Poradzę sobie. Rany prawie się 

zasklepiły dzięki moim kamieniom i twojemu dotykowi. – elf 

kiwnął z uznaniem głową, ale pozostali zdołali dostrzec nerwowe 

ściągnięcie ramion. – Dotyk pandarena… bogowie… – Nasturan 

otrzepał się w myślach z obrzydzenia – jestem tolerancyjny, ale 

pandarenka w kimonie to maksimum, na co mnie stać.  

– Zły dtyk bli cłe życie. – Rakhalarjin podjechał na swoim 

raptorze, czule kładąc dłoń na ramieniu elfa. Widocznie nie tylko 

on dopatrzył się znaczącej różnicy między pandareńską gejszą,  

a podpitym browarnikiem z resztkami mąki, zmieszanej  

z drożdżami między palcami.  

– Mji brcia zawsz mawiją Nie mratw sie, bądź szczęśliw! 

Lepsz taki dtyk niźli żadyn.  

Nasturan nie uznał za stosowne kontynuowanie dyskusji. 
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 Gdy wyruszali Słońce zaczynało zmierzać ku zachodowi, 

ale nie było sensu czekać z wyprawą do następnego dnia, nie  

w Ashenvale. W pradawnym lesie tylko obeznani z rytmem życia 



zwierząt i roślin byli w stanie rozróżnić dzień od nocy. Nie 

wliczając wykarczowanego fragmentu, w Ashenvale utrzymywało 

się niemal identyczne natężenie światła, niezależnie od godziny. 

Sposobów na rozpoznanie pory dnia było wiele, jedne proste,  

z wyuczeniem których nie miałby problemu nawet średnio 

rozgarnięty ogr, inne były znacznie bardziej skomplikowane,  

a niektóre możliwe do ogarnięcia jedynie przez same Nocne Elfy.  

Nasturan znał parę sztuczek, opierających się przede wszystkim 

na cyklu kwitnienia i pylenia roślin. Wiedział, że tylko w nocy 

kwiaty Siniawki, nazywanej fachowo Bruiseweed, cieszyły oko 

pełnym rozkwitem. Tylko księżyc potrafił wydobyć ich 

prawdziwe piękno, przez co były bardzo niedoceniane w innych 

krainach i traktowane jak zwykłe chwasty.  

Gdy nie było w pobliżu siniawek, pomocą służył Liferoot - 

Korzeń Życia. Dawno temu ktoś, zapewne z żyłką poety, 

porównał go do pracującego ciężko w polu rolnika. Roślina, 

podobnie jak jej ludzki odpowiednik, budziła się wraz  

z pierwszymi promieniami Słońca, nawet jeśli takowe było mocno 

zasnute chmurami, i pracowała, to znaczy rozrastała się w pocie 

czoła, czy też łodyg, aż do zachodu, a w nocy korzenie odsypiały 

ciężki dzień.  

Porównanie Nasturanowi pasowało jak pięść do nosa, ale to dzięki 

niemu odkryto, że Korzeń Życia może przenieść swoją chłopską 

witalność do eliksirów, przywracając nadwątlone siły.  

W Ashenvale służył również do precyzyjnego określenia godziny 

za dnia. Gdy odrosty były niewielkie i miały żółtawe zabarwienie 

był poranek; gdy kolorem zbliżały się do starszych pnączy 

nadchodził wieczór. Po dłuższych obserwacjach zmian odcieni 

dało się ustalić czas, co do godziny. 

 Wyruszyli więc o porze, gdy pnącza swym kolorem 

zaczynały przypominać skórę orków z Czarnej Skały, a dla mniej 

obeznanych, około godziny trzeciej popołudniu. 

Ledwo popędzili konie (a dokładniej koni w liczbie sztuk trzech: 

jednego demonicznego, dwóch w stanie mocno rozłożonym oraz 

raptora, smoczego żółwia i bestię kodo), usłyszeli niknący za 

plecami okrzyk, dławiącego się tumanami kurzu Kazzaxa  

– Jedźcie! Ja was dogonię! 

Rakhalarjin zlitował się nad goblinem, łapiąc go za kark  

i wrzucając na ruchliwy ogon swego raptora. – Mijsce mło 

wygdne, ale oszczyndzisz nogi! – zaśmiał się troll, a jego nowy 

pasażer mimo wszystko wydawał się zadowolony. 

Jechali głównym traktem, uważając, aby nie zboczyć  

z drogi. Nocne Elfy starały się nie ingerować w otaczającą 

przyrodę. Dlatego bardziej ceniły sobie nadrzewne domostwa, do 

budowy których nie trzeba było poświęcać życia żadnego  

z pradawnych drzew. Zwykłe chatki i owszem zdarzały się, ale 

stawiano je zwykle z desek pozyskanych z martwych pni, lub  

z kamieni zmieszanych z gliną. Prostota dotyczyła również dróg. 

Można było pomarzyć o równych i pięknie wykończonych 

deptakach z Silvermoon czy chociaż o szerokich alejach 

Orgrimmaru z ubitej mieszanki gliny i piasku. Główny trakt 

Ashenvale wyglądał bardziej jak polna dróżka wybrukowana 

luźno rzecznymi otoczakami. Mimo tego ścieżka pomagała nie 

zabłądzić w gęstwinie i pozwalała uniknąć przedzierania się przez 

gęste chaszcze. 



Gdy minęli ostatnie umocnienia obronne Hordy, Xaroyu 

pogonił konia by zrównać się z Nasturanem. 

– Przyznaję, że ucieszyła mnie wiadomość, że przeżyłeś. – 

zaczął – ale mam prośbę… następne wiadomości przysyłaj mi tak, 

jak przyjęło się w naszej gildii, poprzez kruka. 

– Czyżby Jutta nie spełniała standardów nieumarłego 

maga? – zaciekawił się Nasturan. 

– A czy spełnia standardy elfiego? – odrzekł. 

– Nie wiem do czego zmierzasz, ale jak zapewne się 

domyślasz, mam swoje zasady. 

– Dobrze zakładasz, domyśliłem się tego widząc twojego 

sukkuba. Przez twoje zasady musi się czuć mocno 

niedopieszczona. 

– Mówisz tak, jakby ktoś kiedyś zdołał dopieścić sukkuba. 

– zaśmiał się Nasturan patrząc wesoło w oczy Xaroyu. Mag 

zachował jednak kamienny wyraz twarzy. 

– Niezaspokajany głód ciągle rośnie, a wraz z nim  

w głowie pojawiają się coraz to dziwniejsze pomysły… – odrzekł 

poważnie nie odrywając wzroku od elfa. 

– Oho! – domyślił się – Co tym razem wymyśliła Jutta? 

– Zjawiła się – Xaroyu zaczął powoli, kładąc nacisk na 

każde słowo – zjawiła się u mnie obwiązana gnijącym mięsem. 

Twierdziła, że jest nieumarłą wersją sukkuba i zaproponowała 

mi… skonsumowanie spotkania. 

– To dla mnie żadna nowość. – przyznał elf – Jutta od 

dawna uwielbia przebieranki, a zepsute mięso to nie 

najdziwniejszy ubiór, w którym ją widziałem – dodał po chwili – 

niestety… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Może to dla niej norma, ale zapewne nie przewidziała 

efektu. 

– Mam rozumieć, że był ciąg dalszy? – zapytał szczerze 

zdziwiony Nasturan. Szanował maga, ale najwyraźniej miał o nim 

zbyt dobre zdanie. Dał się tak łatwo podejść demonowi… 

– Zmuszony jestem przyznać, że przystałem na 

konsumpcję, lecz – dopiero teraz twarz Xaroyu wypełnił szeroki  



i psotliwy uśmiech. – twój sukkub chyba nie wiedział, że dla nas 

konsumpcja ma inne i ważniejsze znaczenie, zwłaszcza gdy w grę 

wchodzi cudowny zapach zgnilizny. 

Nasturanowi zrobiło się niedobrze. W pierwszej chwili 

chciał przywołać Juttę i sprawdzić ile sukkuba mu zostało, ale 

powstrzymał się. – Jak… – zaczął niepewnie – jak daleko 

zaszliś… zaszedłeś w tej konsumpcji? 

– Niezbyt daleko – przyznał mag – parę ugryzień nawet jej 

się spodobało. Czego zresztą spodziewać się po demonicy? Ale 

zmiarkowała, gdy zobaczyła, że sięgam po nóż i widelec. 

– Nigdy nie widziałem, żebyś używał sztućców! – wtrącił 

się w końcu Gapcio, podsłuchujący od dawna. 

– W towarzystwie damy kultura przede wszystkim. – rzekł 

dwornym głosem Xaroyu. – Niestety, gdy zapytałem się czy woli 

skrzydełko czy nóżkę, zostałem obrzucony jakąś demoniczną 

wiązanką, a zaraz po tym rozpłynęła się w obłoku dymu. 

– Możysz powtrzyć, co ci pedziała? – zaciekawił się 

Rakhalarjin, który najwyraźniej również miał wyczulony słuch. 

– Shi e kanrethad laz ruk! Czy jakoś tak… Nasturan 

zapewne wie, co to znaczy? 

– Owszem. – uśmiechnął się elf, oddychając spokojniej  

w duchu. Nie miał ochoty szukać nowego sukkuba. – Elf ująłby to 

tak Fal i neph’anis ano tur. 

– Nom nom Ładniej brzmi, ale wciąż niezrozumiale. – 

wtrącił Gapcio. 

– We wspólnym, ogólny sens można ująć w słowach  

Idź i skonsumuj się sam. 
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azda przebiegała w miarę spokojnie. Tylko Kazzax zdawał 

się nudzić, narzekając co chwilę na monotonność 

krajobrazu drzewo – krzak – drzewo i rosnącą chęć wysadzenia czegoś  

w powietrze, dlatego Kelgrok wolał trzymać się na końcu, 

ochraniając tyły i nie spuszczając wzroku z małego goblina. Na 

pierwszy rzut oka, pokurcz nie posiadał żadnej broni, ale tauren 

widział wystarczająco wiele wynalazków jego pobratymców, żeby 

mieć pewność, że jego kieszenie skrywają przynamniej cztery 

sztuki goblińskich min i tyle samo miniaturowych wyrzutni rakiet, 

a te, jak przystało na wyroby Kezańczyków miały podobno 

skłonność do niezaplanowanych wybuchów. W tego typu 

przypadki tauren nie wierzył. Dziwnym trafem zdarzały się 

najczęściej u zapchlonych goblinów, które właśnie przypadkiem 

drapiąc się zahaczały o spust, zawleczkę, czy spłonkę. Krótko 

mówiąc, w oczach taurena to nie wynalazki były wadliwe, a ich 

twórcy. Dlatego też dbał o to, aby dłonie Kazzaxa pozostawały  

w bezpiecznej odległości od wszelkich kieszeni i kieszonek, lub 

aby chociaż jego kompani zachowali odpowiedni dystans. 

Pomimo obaw taurena drużyna bez przeszkód dotarła do 

granic Ashenvale, zbaczając z drogi jedynie w pobliżu Astraanar, 

miasta nocnych elfów, o które Horda wciąż toczyła zażarty bój. 

Gdy dotarli w pobliże Posterunku Maestra, Nasturan 

zwolnił tempa, poświęcając chwilę na rozeznanie się  

w rozgrywanej scenie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wyżyny kolejne zastępy burzycieli Hordy prowadziły 

nieprzerwalny ostrzał elfich zabudowań. 

– Nadal zależy ci na drewnie, Garroshu? – powiedział 

przez zaciśnięte zęby Nasturan, gdy reszta patrzyła jak kolejny 

ognisty pocisk wgniata w ziemię szpiczastouchą łuczniczkę  

o fioletowych włosach. 

Nasturan wskazał palcem na katapulty. – Z tego, co tu widzę, jest 

ich przynamniej tuzin. Tuzin machin oblężniczych do zajęcia 

małego posterunku. To nie jest bitwa. – pokręcił głową – to nawet 

nie jest zdobywanie… 

– To rzeź. – dokończył Kelgrok. 

– Nie rozumiem. – zapytał Nasturana Gapcio – skoro 

Garrosh najechał Ashenvale za drewnem, czemu marnuje je na 

budowę katapult? Nie rozumiem tego… 

– Nikt ni rozumi. – odpowiedział  Rakhalarjin – i obawijam 

sie, że wodzu tyż ni rozumi… nawet śbie samego… rszajmy 

stond… 

 Jechali dalej starając się nie oglądać na krzyki 

mordowanych elfów, mordowanych oficjalnie za parę drzew 

potrzebnych oficjalnie do budowy domów w Orgrimmarze i do 

napalenia w paru piecach. Co z tego, że posterunek Maestra 

znajdował się na skraju lasu, daleko za ostatnim, nadającym się do 

obróbki drzewem? Co z tego? 
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Ashenvale i jego problemy zostawili daleko za sobą. Gdy 

wyłonili się z gęstwiny, przywitało ich rozgwieżdżone niebo nad 

Darkshore. Przejechali jeszcze spory kawałek zanim Nasturan 

zarządził postój.  

W czasie gdy Gapciu zabrał się za rozpalanie ogniska, 

Nasturan rozejrzał się po okolicy. Nie odszedł daleko, kiedy ujrzał 

szczątki ogromnej istoty o czaszce podobnej do wielkiego 

amonita. Szkielet otaczały liczne rusztowania, po których 

spacerowali przedstawiciele chyba wszystkich znanych 

Nasturanowi ras. Dopatrzył się orka, taurena, ale też i krasnoluda, 

a nawet gnoma. 

– Kulutyści – powiedział szeptem Rkhalarjin podczołgując 

się do pochylonego Nasturana. – strajom sie zwrócić bestyję  

z marłych. 

Nasturan spojrzał uważniej na giganta z początku oczarowany 

potęgą, jaką mogli władać kultyści. – A gdyby tak… – pomyślał,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale szybko odgonił niechcianą myśl. Wątpił w powodzenie 

rytuału, a zwłaszcza w posłuszeństwo, czy chociaż okazaną 

wdzięczność ożywionej istoty wobec tłoczących się na 

rusztowaniach czarowników. Jeśli im się uda, nie pożyją 

wystarczająco długo, aby nacieszyć się rezultatem. 

– Chdźmy stond. To złe mijsce jest. – ponaglił go troll, a Nasturan 

nie miał ochoty się sprzeczać. Zawsze można znaleźć inne 

miejsce na odpoczynek. 
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Nie odjechali daleko, gdy drogę zagrodzili im strażnicy 

lasu. Xaroyu wraz z Thridenem zaczęli gromadzić w dłoniach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magiczną energię, ale Nasturan, który wcześniej przestudiował 

mapę, powstrzymał ich podchodząc bliżej drzewca i stukając 

palcem w jego nogę, jakby były to drzwi czyjegoś domostwa.  

Ku zaskoczeniu wszystkich atak nie nastąpił. 

– Witamy w Gaju Pradawnych! – uśmiechnął się wesoło – 

Bez obaw przyjaciele. Strażnicy pogrążeni są w głębokim śnie. 

Póki pobliskim ziemiom nie będzie grozić nic poważnego 

pozostaną niewzruszeni. 

– Ciekawe jak bardzo. – zatarł ręce Kazzax. Goblin 

podbiegł do drzewca z krzesiwem i zaczął majstrować przy jego 

stopie, nucąc pod nosem Płonie ognisko i dymią drzewce. 

Czarnoksiężnik jest wśród nas… Przerwał gwałtownie, gdy 

usłyszał za swoimi plecami miarowy stukot kopyta. Obrócił się 



ostrożnie dostrzegając Kelgroka. Tauren stał z założonymi rękami 

i spoglądał oczekująco na goblina. Zakłopotany Kazzax szybko 

ugasił tlącą stopę, a przydymione miejsce dokładnie wytarł 

rękawem kurtki niczym zawodowy pucybut. Gdy tauren obrócił 

się zadowolony, Kazzax mamrocząc pod nosem przekleństwa 

wrócił na ogon raptora, ruszając w dalszą podróż. 
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– Na Przodków! Co tu się wydarzyło?! – zakrzyknął 

Kelgrok spoglądając szybko w stronę goblina. 

– Ja mam rączki tutaj! – zaprotestował – i wszystkie 

bombki w kieszeniach! Jak matkę kocham! – zaczynał się 

gorączkowo tłumaczyć. 

– T’nie gblin, przjacielu – powiedział Rkhalarjin obejmując 

dłońmi wypalony krajobraz – To rbota smoka jest. 

– I to nie byle jakiego. – odgadł Gapcio – Słyszałem, że 

całą krainą jakiś czas temu wstrząsnął powrót Deathwinga. Oj, nie 

na darmo nazywają go Skrzydłami Śmierci! 

– Masz rację pandarenie – wtrącił się dotychczas milczący 

Thriden – i pomyśleć, że takie zniszczenia mógł wywołać jeden 

smok… 

– A stać go na więcej – zapewnił Nasturan – jeśli 

opowieści o Niszczycielu mówią prawdę, to, co widzimy mogło 

spowodować ledwie jego kichnięcie… Zapamiętajcie na 

przyszłość – nie wchodźcie w drogę Aspektowi! Żadnemu! 

Drużyna zbierała się do odejścia, ale Kazzax nie ruszył się 

o krok wpatrzony szklącymi się oczami w obraz prawdziwego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zniszczenia. Zapewne układał w myślach plan broni, która 

mogłaby powtórzyć efekt oddechu Deathwinga, ale trzepnięcie  

w głowę rozproszyło projekt śmiercionośnej broni. – Nie śpij! 

Czas na nas! – warknął Kelgrok oddalając się na swoim kodo. 
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– Mam dwie wiadomości. – powiedział niepewnie 

Nasturan. 

– Jedną dobrą, drugą złą zapewne? –szybko odgadł 

Xaroyu. – Niech zgadnę, która jest tą złą… 

Obaj patrzyli na ogromny wir przed sobą, szeroki na dobre 

dwieście łokci u podstawy i gwałtownie poszerzający się  

ku górze, niknąc w chmurach. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Dobra jest taka… – zaczął – że ten wir nie jest naszym 

celem. Zła natomiast, że nasz cel znajduje się za wirem… 

– Ale przecież wiru nie powinno już być! – Kelgrok 

próbował przekrzyczeć coraz mocniejszy wiatr – Wódz Thrall 

zapewniał, że naprawa zniszczeń przebiega jak należy! To nie jest 

normalne! 

– N’jest! Patrzaj! – łowca cieni wskazał towarzyszom 

ciemne sylwetki wewnątrz wiru. 

– Smoki! Słdzy Deathwnga! – zakrzyknął. Rzeczywiście,  

w samym centrum szalejącego żywiołu dostrzec można było 

przynamniej sześć smokopodobnych bestii dosiadanych przez 

mniejsze istoty, zapewne upadłych szamanów Młota Zmierzchu. 

– Jak my teraz przez to przejdziemy? – zapytał Gapcio,  

a nim dokończył mówić w podstawie wiru pojawił się niewielki 

tunel. Przyjaciele nie czekając na zaproszenie pogonili 

wierzchowce, pragnąc jak najszybciej znaleźć się po drugiej 

stronie. Gdzieś w połowie drogi część z nich zdołała dostrzec 

postać rogatego elfa o ramionach porośniętych długimi piórami. 

Nieznajomy był zapewne odpowiedzialnym za otwarcie przejścia, 

ale poświęcając całą swą uwagę na walkę ze smokami, nawet nie 

zauważył przejeżdżających poszukiwaczy przygód. 

– Czy to mógł być słynny Malfurion Stormrage?! – 

zakrzyknął podekscytowany Gapcio, szukając w sakwie 

pamiętnika. 

– Nie czas na autografy pando! – złajał go Xaroyu. Według 

Nasturana jesteśmy już blisko celu! 
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Cel podróży nie był tak blisko jak przewidywał Xaroyu. 

Zanim drużyna dotarła do pozostałości przedmieść Bashal’Aran, 

czekała ich kąpiel w rwącej rzece oraz wspinaczka na drugą 

stronę po poszarpanym zboczu. Jednak w porównaniu do wizji 

konfrontacji z Deathwingiem i jego sługami, rzeczka 

przedstawiała im się niczym ciepły i spokojny strumyk. W końcu 

udało im się osiągnąć cel wędrówki. 

– Antyczny gród Queldorei, bliźniacze miasto 

Ameth’Aran! – zachwycił się Nasturan – tymi uliczkami kiedyś 

przechadzali się przodkowie mojej rasy. 

– Nie widzę żadnych ulic… – powiedział Gapcio 



– Cicho. – skarcił go Xaroyu. Mag nauczył się już, że 

przerywanie Nasturanowi w jego monologach może najwyżej 

wydłużyć wykład. 

– Wyobraźcie sobie jak piękne to musiało być miasto. 

Widzicie podstawę tej kolumny?! W całym Ashenvale nie 

widziałem drzewa o równie szerokiej podstawie! 

– Przesadza… 

– Zamilcz Gapciu! 

Nasturan często powtarzał, że nie czuje przywiązania do swoich 

krewniaków, ale zupełnie inaczej podchodził do ich dziedzictwa, 

historii i mitów Wysokich Elfów. 

– Po wszystkim muszę tu powrócić z grupką impów. 

Trzeba przeszukać każdy zakamarek! 

– A nie prościej laską dynamitu? – zaciekawił się Kazzax, 

ale zamilkł widząc nagły rozbłysk ognia, zapewne demonicznego, 

w oczach elfa. 

– Tylko spróbuj wyskrobku murlocka… – zagroził – 

Widzę, że nie ma sensu przetrzymywać tutaj naszego przyjaciela. 

Załatwmy to, po co przyszliśmy. – powiedział wyciągając mapę. 

– Tutaj mieliśmy rynek… – odczytał idąc wolno  

i porównując zapisy z faktycznym rozmieszczeniem budynków. – 

Po lewej powinna być łaźnia…  dziwne, myślałem, że będzie 

większa. No nic… – zwrócił się na wschód – Telarius poległ  

w ruinach świątyni, która powinna być… – przerwał spoglądając 

przed siebie na ziemię… której nie było. Jakieś pięć łokci od 

Nasturana ziemia gwałtownie się urywała, niemal pionowo 

spadając głęboko w dół, gdzie zamiast pozostałości świątyni 

szalał ogromny wodny wir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Domyślam się, że tym razem nie będzie dobrej 

wiadomości. – zatrwożył się Xaryu. 

Nasturan nie odpowiadał dłuższą chwilę, patrząc znad przepaści. 

– Nie mamy wyjścia… – powiedział w końcu – rzucę na was 

zaklęcie, które umożliwi wam oddychanie pod wodą. Tam musi 

coś być! Wierze w… 

– Za Pandarię! – zakrzyknął Gapcio rzucając się w sam 

środek cyklonu. 

– NIE! –zakrzyknął Nasturan próbując złapać pandarena, 

ale ten okazał się zbyt szybki. 

Przyjaciele w ciszy patrzyli jak ich druh niknie w zburzonych 

wodach. 

– S..straciłem… – wyjąkał Nasturan. 



Xaroyu podszedł do elfa, kładąc mu dłoń na ramieniu. –Nie, 

przyjacielu. – postarał się zdobyć na pocieszający ton – ma silne 

ciało i wydajne płuca. Nie straciłeś go. 

Nasturan spojrzał wściekle na maga – Straciłem szansę! Straciłem 

szansę na zrzucenie tego tłuściocha w przepaść własnymi rękami! 

Xaroyu wraz z pozostałymi spojrzał niezrozumiale na Nasturana. 

– Wiedziałem, że świątynia znajduje się pod wodą – zaczął 

tłumaczyć trzęsąc się z nerwów – odegrałem to wszystko, aby 

tylko mieć przyjemność pchnięcia Gapcia w objęcia śmierci…  

i co z tego, że zmyślonej! Sam widok, sam gest byłby wart 

zachodu… a teraz… straciłem moją szansę… 

– Nie, przyjacielu – powiedział Xaroyu nagle 

smutniejszym tonem. – wszyscy ją straciliśmy. A Nasturan ujrzał 

na twarzach zebranych równie wielkie cierpienie. Wiedział, że 

jeśli kiedyś, jakimś cudem, powtórzy się podobna sytuacja, 

napotka sporą kolejkę do wypychania pandarena… Gdyby tak 

zbudować wystarczająco elastyczną linę, która pozwoli wciągnąć 

Gapcia z powrotem na górę… może dałoby się na tym nawet 

zarobić? A może dałoby to początek nowej rozrywce? Na 

planowanie nie było jednak czasu. Po nieudanym przedsięwzięciu 

Nasturana całą drużynę ogarnęła czarna rozpacz. Tylko jedno 

mogło poprawić im humor. Nasturan, Xaroyu, Kelgrok, 

Rkhalarjin, Thriden, a nawet Kazzax jednocześnie skoczyli głową 

w dół, w samo serce szalejącego żywiołu. 
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oczuł jak kropla lodowatej wody rozbiła mu się na 

policzku. Powoli zaczynał odzyskiwać zmysły. Otworzył 

oczy, widząc nad sobą ogromne stalaktyty, z których 

nieprzerwalnie kapała woda. Widocznie trzęsienie ziemi 

spowodowane powrotem Deathwinga najpierw wciągnęło 

świątynie pod ziemię, a później pchnęło ku sobie nowopowstałe 

klify, które nachodząc na siebie stworzyły strop jaskini. Nie 

wiedział jakim cudem zdołali przeniknąć skałę. Sklepienie 

musiało być w miarę szczelne, skoro przez parę lat woda nie 

zalała pieczary. 

– Nie frasuj się niepotrzebnie, krwawy elfie. To ja was tu 

sprowadziłam. 

Nasturan usłyszał melodyjny, kobiecy głos, ale gdy spróbował 

obrócić się w stronę, z której dobiegał, spostrzegł, że nie może się 

ruszyć. 

– Nie… nie za wygodnie panom? – wyjęczał Gapcio spod 

Nasturana. 

Dopiero teraz elf spostrzegł, że miękki mech, na którym leżał nie 

był mchem, a futrem, futrem pandarena. Od razu zorientował się 

również, czemu sam nie mógł się podnieść. Może i miał szczęście, 

że jego upadek zamortyzowało pulchne ciało Gapcia, ale to, że 

leżał zaraz na osobie, która pierwsza skoczyła w wir oznaczało… 

– Złazić ze mnie, do czorta! – zakrzyknął elf widząc na sobie 



plątaninę ciał, z której dało rozróżnić się stopę goblina, granatową 

czuprynę trolla i dwóch nieumarłych, oplatających rogi taurena 

niczym gęste pajęczyny. 

Trochę trwało zanim wszyscy zdołali dojść do siebie,  

a i tak przez dłuższą chwilę Gapcio wydawał się blady jak 

prześcieradło, o ile futro może w ogóle zblednąć z braku dostępu 

tlenu. 

Miłym dla ucha głosem okazała się nocna elfka siedząca 

spokojnie na wystającym kamieniu. Gdy Kazzax zobaczył kobietę 

zaczął gorączkowo przetrzepywać kieszenie w poszukiwaniu 

suchego lontu do bomby, ale Kelgrok złapał mocno za ramię 

goblina. – Nic nam nie grozi. – powiedział twardo, lecz spokojnie 

– to druidka Kręgu Cenariona, jest neutralna. 

– Neutralna jak kwas. – zazgrzytał zębami Kazzax, ale odsunął 

dłonie z dala od kieszeni. 

Druidka nadal nie poruszyła się nawet o cal, tylko uśmiechnęła się 

smutno, mrużąc oczy. 

– Jak mniemam, przybyliście tu w poszukiwaniu wiedzy. – 

powiedziała 

– Nie, nagle zapragnęliśmy masowego samobójstwa. – 

odburknął goblin niby złośliwie, ale uszczypliwy charakter nie 

dotarł do członków drużyny. W zasadzie pozostali, oczywiście 

oprócz nieświadomego Gapcia, rzucając się w wir mieli właśnie 

to na myśli. 

– Wybacz mu, pani. – skłonił się nisko Nasturan – Masz 

oczywiście rację. Jesteśmy, to znaczy ja jestem badaczem, a ci 

tutaj – wskazał ręką towarzyszy – to moja świta; strażnicy, 

tragarze i kucharz. Mamy za sobą daleką drogę, a goblin martwi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

się o nasz dobytek zostawiony na górze… Przybyłem tutaj  

w poszukiwaniu zwojów ze świątyni Bashal’Aran… mam 

nadzieję, że coś z niej zostało, pani? 

– Coś zostało… – przyznała elfka, a w jej głosie zabrzmiała 

pogarda – ale nie z samej świątyni. Jeśli szukasz zwojów i ksiąg, 

możesz wracać do siebie. Z dziedzictwa Bashal’Aran nie zostało 

nic. Zwoje obróciły się w pył wieki temu, a malowidła naścienne 

wyblakły. Kataklizmowi niewiele zostało do zniszczenia. Jedyne, 

co pozostało ze świątyni to tamten fragment wschodniej ściany. – 

skinęła głową w stronę spękanego, marmurowego bloku. 



– Wspomniałaś pani, że ocalało coś jeszcze. – drążył temat. 

– „Coś” dobrze to ująłeś chłopcze, chociaż nie wiesz,  

o czym mówisz. To, czego nie zniszczył kataklizm straciło swe 

człowieczeństwo dawno temu. – otworzyła oczy patrząc na 

Nasturana – Lata temu rozegrała się u progów świątyni straszna 

bitwa. 

– Czyżby starły się tutaj czyjeś armie? – Nasturan wolał 

udać niewiedzę. 

– Armie? Walczył jeden… elf – powiedziała, wkładając w 

słowo tyle pogardy ile zdołała. – Tylko jeden, ale do pokonania 

którego trzeba było zaprawdę małej armii. Wiele moich sióstr 

zginęło z jego broni, dopóki sam nie uległ własnej potędze. 

Zgubiła go pycha… i nie docenił pewnej strażniczki. Teraz jego 

plugawy duch nawiedza te ruiny. Nie wiem czy za karę, czy sam, 

nie mogąc pogodzić się z porażką, czeka na rewanż, który nigdy 

nie nastąpi. 

– I nic nie próbowałaś z nim uczynić, pani? 

– Nic. W tej zapadlinie i tak nie zrobi to nikomu krzywdy, 

a gdy na górze Shan’do Stormrage upora się z szalejącymi 

żywiołami, spróbuje przemówić do Matki Natury i zapełnić grotę 

korzeniami. 

– Nie lepiej byłoby zwrócić się do Ziemnego Pierścienia, 

aby z pomocą duchów ziemi naprawił wyrwę? – zaciekawił się 

Kelgrok. 

– Nie ma takiej potrzeby zacny taurenie. My, druidzi, 

staramy się żyć zgodnie z naturą. Nie prosimy duchów wiatru  

o zaprzestanie wietrzenia skał, ani żywiołów wody  

o wstrzymywanie powodzi. Natura jest wolna i nieokiełznana. 

Może i ta katastrofa nie była naturalnym zjawiskiem, ale przyroda 

wie jak sobie z nią poradzić. Wkrótce wypalone łąki znowu się 

zazielenią, nawet i bez naszej pomocy. Jedynie, co możemy 

zrobić to usunąć anomalie, które pozostawił po sobie Deathwing. 

– Dziękujemy za zaspokojenie naszej ciekawości, ale 

chyba na nas już pora. – powiedział grzecznie Nasturan. – mimo 

wszystko chciałbym przeszukać grotę. Dla czystego sumienia. 

– Idźcie więc, ale uważajcie na siebie. Gdy zakończycie 

poszukiwania, wróćcie do mnie. Może będę mogła pomóc wam  

w powrocie na górę. Ande'thoras-ethil! 

– I nawzajem. – skłonił się elf. 
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Jaskinia miała kształt leja zwężającego się ku górze. Po 

ścianą znaleźli wąską skalną kładkę, prowadzącą do najwyżej 

położonego punktu groty. 

– Nie rozumiem jej podejścia. – poskarżył się Kelgrok – 

przecież to druidzi wznieśli Teldrassil! To jest ta bierność? Zdanie 

się na Matkę Naturę? 

– Czeg od’ich czekujesz. – powiedział Rkhalarjin – oni 

zmawiają z drzwami. 

– Uciszcie się obaj. – złajał ich Nasturan, wskazując na 

szczyt. 

Z początku nic nie zobaczyli z powodu słabego 

oświetlenia. Dopiero parę kroków dalej ujrzeli emanujący 

fioletową aurą pokrętny znak, przecięty ognistymi łukami 

ułożonymi w kształt „X”. Gdy zbliżyli się bardziej zauważyli,  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

że były to magiczne tatuaże, zdobiące plecy elfa, z przerzuconymi 

przez nie skrzyżowanymi ostrzami. Rozpoznali łowcę demonów. 

Telarius Voidstrider wyglądał jak za życia, gdyby nie padające  

z góry stróżki światła przenikające jego na wpół  materialne ciało. 

Wydawał się medytować, ale gdy drużyna stanęła na szczycie, 

duch poderwał się z nieludzką prędkością, a jego ostrza rozmazały 

się w nagłym ruchu, niemal same wlatując do jego dłoni. 

– Nie przejdziesz, strażniczko! – krzyknął nieludzkim 

głosem. 

– To elf… mężczyzna. – Gapcio zwrócił uwagę 

Telariusowi klepiąc współczująco Nasturana po plecach. 

– Wspomnieniami jest wciąż przy tamtej walce. – wyjaśnił 

elf. – nie widzi mnie, a strażniczkę Maie… 

– Za Przodków! – przerwał mu bojowy ryk Kelgroka, który 

nie mógł znieść obecności najbardziej plugawej w jego opinii 

hybrydy - nieumarłego elfiego demona. 

Nasturan kolejny raz spóźnił się z ostrzeżeniem. Nim tauren 

uniósł topór do ciosu, łowca demonów skrzyżował w defensywie 

swoje ostrza, szykując się do kontrataku.  

Elf wiedział jak to się potoczy. Czytał kiedyś o stylu walki 

podwójnymi ostrzami. Najpierw krzyżujesz miecze przed sobą. 

Gdy przeciwnik uderzy w złączone ostrza, szybkim ruchem 

zginasz nadgarstki, aby zakrzywione końce unieruchomiły broń, 

łapiąc ją niczym ogromne szczypce kraba.  

Klingi łowców były zwykle nasycone potężną magią. Większość 

broni w konfrontacji z nimi ulegała zniszczeniu. Miecz złapany  

w kleszcze dało się zazwyczaj przeciąć jakby był zrobiony  

z miękkiego drewna. Jeśli okazywało się, że przeciwnik również 

zabezpieczył się magicznie, łowca, w przypadku słabszego 

przeciwnika, szarpał ostrzami w dół, wytrącając oponenta  

z równowagi, trafiając sztychami ostrzy wprost w jego gardło. 

Jeśli zaś był silniejszy, jak zwykle bywa w przypadku taurenów, 

łowca wykonywał wysoki wykop trafiając przeciwnika w twarz  

i wytrącając mu broń z ręki. Zanim oszołomiony dosięgał ziemi, 

w chwili upadku wirujące ostrza zadawały głębokie, cięte rany. 

Kelgrok nie miał szans w konfrontacji z Telariusem.  

Tauren wziął zamach i uderzył. Ostrze topora trafiło bezbłędnie  

w skrzyżowane ostrza, rozmazując ich kontury i wbijając się 

głęboko w pierś łowcy demonów. Widmo zawyło przeraźliwie  

i zwaliło się ciężko na ziemię. 



Kelgrok wodził ogłupiałym wzrokiem od swojej broni do 

rozpływającego się w powietrzu ciała. Nasturan wypuszczając  

z ulgą powietrze obejrzał zwłoki. 

– A jednak dobrze przypuszczałem. Wcześniej nie miałem 

pewności, ale teraz już wiem. 

– Co wiesz? – zaciekawił się tauren. 

– To nie jest duch Telariusa Viodstridera. – zawyrokował. 

– Więc czyj? Wygląda jak łowca demonów! – nie zgodził 

się Kelgrok. 

– Zanim uległ Maiev, musiał stoczyć naprawdę ciężką 

walkę. Wyczerpał przy tym zapewne całą swoją moc. Nawet jeśli 

jego duch przetrwał, był bardzo słaby i uległ zniszczeniu w czasie 

Kataklizmu. To, jak elfka ujęła, coś jest jedynie cieniem 

Telariusa. Rozejrzyjcie się. Otaczają nas kamienne mury, a skała 

jest najlepszym materiałem do przechowywania wspomnień i aur 

przebywających w jej pobliżu istot. To, co leży teraz na ziemi, to 

projekcja, zapis walki, którą toczył Telarius z Maiev. Musiał przy 

tym emanować potężną magią, którą wchłonęły te skały. 

Podejrzewam, że duch, chociaż znacznie słabszy od żywego 

łowcy i tak sprawiłby nam nie lada problem. 

– Wszystko pięknie, ale jak chcesz przeszukać ciało ducha? 

– dopiero teraz Xaroyu zauważył słaby punkt w planie Nasturana. 

– Nie ciało, a tobołek. – wyjaśnił – Telarius był 

przygotowany na długą podróż. Musiał mieć przy sobie jakąś 

skórzaną torbę. Podejrzewam, że dobrze zabezpieczoną. 

Przeszukajcie wzniesienie. 

Poszukiwania nie trwały długo. Wokół rozmywającego się widma 

odnaleźli porozrzucane kości, zapewne samego Telariusa oraz 

przysypany kamieniami pakunek. Gruba jelenia skóra przetrwała 

upadek i zachowała rzeczy łowcy w całkiem niezłym stanie, no 

może poza paskami suszonego mięsa, które pomimo szarego 

nalotu pochłonęli razem Xaroyu i Thriden. Nasturan po 

przejrzeniu rzeczy odnalazł również to, czego szukał – zwój 

kryjący w sobie tajniki szkolenia łowców demonów. Illidan 

zapewne pragnął powiększyć w przyszłości swoje szeregi,  

a Telarius miał zostać jednym z instruktorów. 

– Wyczytałeś coś ciekawego? – spytał go Xaroyu. 

– A może w tym być coś nieciekawego? – zaśmiał się 

Nasturan – Dzięki temu zwojowi możemy poznać proces inicjacji 

łowcy! Ale póki co, interesujący dla nas jest ten fragment: 

 

Wewnetrzny demon kryje sie  

w kazdym z nas, mawiaja..  Nie zwazaj na 

niego, nie sluchaj go, ostrzegaja. Ja 

wam powiadam, walcz z nim i niech to on 

slucha ciebie. Okielznaj wlasnego 

demona, a zyskasz sile. by posiasc 

prawdziwa moc, Panujac nad nim, wyrzuc 

go z siebie, a w jego miejsce przyjmij 

nowego, prawdziwego sluge piekiel  

i zmus go do posluszenstwa. Nie porywaj 

sie na demony kroczace po Azeroth. Te 

skosztowaly juz krwi oraz cierpienia  

i sa za potezne. Oslab je,  zabij  

i przyzwij ponownie z Wirujacej Pustki, 

a ulegna twej mocy. 



 

– Czyli plan jest prosty – podsumował Nasturan – 

Wracamy do Ashenvale i odsyłamy demona do domu. Resztą 

zajmę się sam. 

– Czyli możemy wracać do druidki? – zapytał Kelgrok 

– Patrzcie – powiedział Gapcio wskazując na widmo – 

znowu nabiera kształtów i zaraz wstanie. Mogę go teraz ja 

walnąć? – poprosił radośnie. 

– Mam lepszy pomysł. – powiedział Nasturan podchodząc 

z wolna do Telariusa. Elf przyklęknął przy widmie, dotykając 

palcami skroni łowcy. – Niby niewiele, ale szkoda, żeby ta moc 

się zmarnowała. 

Powietrze zafalowało, gdy elf zaczął pochłaniać esencję widma. 

– Nie podoba mi się to! – zakrzyknął Kelgrok, przybierając 

postawę obronną. Widział jak fioletowy blask z tatuaży łowcy 

wije się i wspina niczym wąż po ramieniu Nasturana. Po chwili 

widmo rozpłynęło się w powietrzu. Elf wstał, udając się bez słowa 

do części jaskini, w której przebywała druidka. Pozostali podążyli 

za nim, trochę uspokojeni. Po elfie nie było widać żadnej zmiany, 

ani nie zaatakował ich po wchłonięciu cienia Telariusa. To dobrze 

wróżyło na przyszłość. 
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– Znalazłeś to, czego szukałeś krwawy elfie? – zapytała 

zrazu druidka, ale jej postawa wskazywała na średnie 

zainteresowanie. 

– Niezbyt. Miałaś rację, pani. Poza strzaskanym murem nie 

było nic ciekawego. 

– Czy natknęliście się na zjawę? 

– Może i coś wyskoczyło zza rogu, ale nie było to nic, co 

mogłoby sprawić trudność moim kompanom. Dziękuję za troskę. 

– uśmiechnął się elf – A teraz, jeśli mógłbym prosić, czy 

wskażesz nam wyjście z tej jamy? 

– Wyjścia nie ma, ale mogę je dla was stworzyć. – 

powiedziała dotykając opuszkami palców skały pod stopami. 

Przez moment klęczała z zamkniętymi oczami, a po chwili  

z pomiędzy pęknięć zaczęły wznosić się ku górze pnącza, tworząc 

coś na wzór prymitywnej drabiny. 

–  Przy samym sklepieniu znajdziecie niewielki tunel, idący 

stromo w górę. Trochę to potrwa, ale powinniście nim dotrzeć na 

zewnątrz. – powiedziała, żegnając drużynę. 

– Za wysoko, za stromo i za ciężko. – powiedział Xaroyu, 

pstrykając palcami. Jak wiele razy wcześniej, tak i teraz mag 

wymigał się od trudów wędrówki, przenosząc się magicznie do 

Ashenvale. W ślad za nim podążył Thriden. 

Nasturan ocenił grubość pnączy i wspólną masę Gapcia  

i Kelgroka, po czym pokręcił głową, wyjmując z sakwy z dawna 

przygotowane zwoje. – Czułem, że do tego dojdzie. – powiedział, 

rozdając pozostałej czwórce pergaminy zapełnione spiralnymi 

znakami, z których dało rozróżnić się runę powrotu w centrum 

pozostałych symboli. 

– Potrzyjcie największą z run… potrzyj, Gapciu! Nie poliż! 

– złajał pandarena – Gdy rozbłyśnie błękitem, przyłóżcie go do 

piersi, zamknijcie oczy i odliczcie do dziesięciu. Gapciu, umiesz? 



– spojrzał krytycznie na towarzysza, ale ten z pełną rozwagą 

pokiwał głową. 

Może i Nasturan nie radził sobie z manipulowaniem magią przy 

otwieraniu portali i teleportacji, ale był całkiem niezłym skrybą. 

Po szczegółowym rozmieszczeniu symboli na zwoju, wystarczyło 

tylko aktywować zaklęcie, a ukierunkowana tajemnymi runami 

moc robiła resztę. Nie mogło to rzecz jasna zastąpić bardziej 

złożonych zaklęć magów, ale pozwalało przynamniej przenieść 

używającego zwoju do ostatniego miejsca, w którym zabawił 

więcej czasu. 

– …sześć, sieeedem, osiem, dziesięć, nie! Dziew!... – zakrzyknął 

Gapcio w momencie, gdy jasny błysk rozjaśnił na ułamek 

sekundy ściany jaskini, oślepiając druidkę. Gdy otworzyła oczy, 

była sama. 
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aroyu i Thriden nie kryli zdziwienia, gdy zaraz za nimi 

zmaterializowała się reszta drużyny. Nasturan spojrzał 

wyniośle na magów, starając się przybrać minę podobną do tej, 

którą zaszczycił go Xaroyu w czasie ich pierwszej przygody, gdy 

elf zmuszony był do podróży zeppelinem. 

– Gratuluję postępu. – mag pochwalił Nasturana – a teraz 

prowadź przyjacielu do siedziby demona. Swoją drogą, pamiętasz 

gdzie go spotkałeś? 

Nasturan skrzywił się i odpowiedział zmieszanym głosem, że 

pamięta. 

– Więc? – ponaglił mag. 

– To było w okolicy miejsca zwanego przez niektórych 

Ognistą Blizną… – powiedział, starając się unikać wzroku 

Opuszczonego. 

– Przecież to siedlisko demonów! – mag nie powstrzymał 

się od uderzenia dłonią w czoło – i ty dziwiłeś się, że zostałeś 

zaatakowany?! 

– Byłem ledwie na granicy ich przyczółka… – przyznał  

z wahaniem w głosie – ale nawet, gdybym został napadnięty, 

poradziłbym sobie bez problemu z tą słabizną! Nie spodziewałem 

się tam spotkać strażnika zagłady… 

– Trzeba być zawsze gotowym na najgorsze. – odezwał się 

Thriden – teraz jesteś mądrzejszy i nie jesteś sam. Prowadź elfie. 
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Ognista Blizna, jedno z ostatnich siedlisk demonów  

w Ashenvale, nie różniła się od reszty lasu. Przynajmniej nie 

wliczając szkarłatnych kolumn i sztandarów Płonącego Legionu. 

Pierwszy rekonesans potwierdził pierwotne przypuszczenia 

Nasturana. Legion w Ashenvale ledwie się trzymał. Pozostałe 

przy życiu demony nie potrafiły się odnaleźć w konflikcie 

Przymierza i Hordy. Nie posiadały również w swoich szeregach 

nikogo, no, może poza poszukiwanym strażnikiem zagłady, kto 

zdołałby ich odpowiednio zmotywować. Nic dziwnego, że nie 

potrafiły znaleźć w sobie odwagi do walki z siłami Natury  

i splugawienia tej części lasu. 

Przyjaciele udali się dziarsko do wejścia do kotliny demów, stając 

naprzeciw dwóch strażnikom fel. Wartownicy nie mieli tego dnia 

szczęścia. Zanim jednak padli od topora Kelgroka i sztyletów 

Rkhalarjina zdołali wszcząć alarm. 

Tak jak przypuszczał Nasturan, strażnik zagłady musiał 

przybyć niedawno. Niezdyscyplinowane do tej pory zastępy 

demonów natarły na nich w zwartych szeregach i była to zapewne 

jego zasługa. Oprócz strażników fel, stanowiących trzon jego 

małej armii, dostrzec można było również ogary piekieł, 

czteronożne monstra wyposażone w długie przyssawki 

wchłaniające manę, używane do walki z magami.  

W bezpośredniej walce czarodzieje nie mieli wielkich szans  

z ogarami, ale na ich korzyść przemawiał zasięg. Chociaż szybkie, 

psie demony nie posiadały żadnych ataków dystansowych, więc 

jeśli tylko mistyk był wystarczająco szybki, był w stanie obronić 

się przez łowcami magów. Xaroyu i Thriden, specjalizujący się  

w magii lodu, mieli dodatkową przewagę. Obaj przyzwali 

równocześnie żywiołaki wody na drodze nacierających ogarów. 

Zanim sługa Xaroyu zdołał uformować pierwszy pocisk, jego 

bliźniak, przyzwany przez Thridena, z niesamowitą prędkością 

posłał falę w stronę dwóch demonów, które trafione zaczęły 

zwijać się z bólu, trąc żałośnie oczami o kępy traw. 

– Sól! –odgadł zrazu Xaroyu – morska woda! Sprytne! – 

pochwalił Thridena. – A czy twój żywiołak potrafi tak? – spytał, 

przekazując mentalny rozkaz.  

Żywiołak Xaroyu rozłożył ramiona, a nogi ogarów ugrzęzły  

w cienkim lodzie. 

Thriden pierwszy raz od początku wyprawy wydawał się 

szczęśliwy i chętny do czegoś więcej niż zdawkowego odzywania 

się paroma słowami. Nieumarły mag przykucnął, jakby szykował 

się do skoku, po czym w błysku zmaterializował się między 

uwięzionymi biesami, rozrywając je wybuchem many. 

– Hej! One były moje! – zakrzyknął Xaroyu, pojawijąc się 

obok Thridena. Podobnie jak jego żywiołak rozłożył szeroko 

ramiona zamrażając kolejną parę. Nie opuszczając rąk zaczął snuć 

kolejne zaklęcie. Gdy w jego lewej dłoni zaczęła kształtować się 

kula ognia, jego prawica zniknęła w oparach lodowatego 

powietrza. – Nazwałem to symfonią lodu i ognia! – zakrzyknął 

posyłając złączone pociski wprost w zamrożonego ogara. 

– Został ci jeszcze jeden. – podchwycił grę Thriden, 

machając ręką, jakby szykował się do rzucenia śnieżki. Jednak 

zamiast dziecięcego pocisku, ogara przeszyła kryształowa strzała.  



– Lodowa lanca. – wyjaśnił – może i nie tak potężna, ale 

nie trzeba tracić czasu na recytowanie zaklęcia. 

Xaroyu rozglądnął się po polu bitwy, wiedząc, że teraz jego kolej, 

ale nie znalazł żadnego ogara w pobliżu.  

Nasturan dzielnie pokładał kolejne demony swoimi cienistymi 

pociskami, a ostrza pozostałych, wsparte okazjonalnymi 

wybuchami eksperymentów Kazzaxa robiły resztę. W momencie, 

gdy Kelgrok zamachnął się by pozbawić strażnika fel głowy, ten 

skurczył się, porastając gęstym, białym runem. Owieczka zdążyła 

spojrzeć przerażonym wzrokiem na Kelgroka zanim rozerwał ją 

lodowy pocisk. Tauren spojrzał z pretensją w stronę Xaroyu.  

– Może liczyć się jako twój! – przeprosił mag, zwracając 

się z ukłonem w stronę Thridena, wiedząc, że nie pozostawił temu 

żadnego celu. Tę rundę wygrał Xaroyu, chociaż przez ilość 

ruchów. 

– A gdzie twój dem… – zapytał Gapcio, ale reszta zdania 

ugrzęzła mu w gardle, przytkana gromkim śmiechem. – Niech 

mnie! Elf z rogami taurena! Elfauren! – zakrzyknął radośnie. 

Nasturan dotknął swego czoła, z którego rzeczywiście wyrastały 

dwa, długie i ciemne jak noc rogi. – Efekt uboczny wchłonięcia 

esencji Telariusa. – powiedział wzruszając ramionami. – pewnie 

zaraz mi przejdzie. 

– Nie będzie ku temu okazji! – zabrzmiał nieludzki bas. 

Wszyscy zwrócili się ku wzniesieniu, z którego dobiegał głos. Na 

skale, opierając dłonie o głowicę wbitego w ziemię potężnego 

tasaka, stał strażnik zagłady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Jam jest Akkrilus! – powiedział uroczyście – największy 

i najpotężniejszy z wysłanników Płonącego Legionu, przywódca 

tej hołoty oraz zwiastun... waszej zguby! 

– Nie będzie tak jak ostatnim razem. – obiecał przez 

zaciśnięte zęby Nasturan. – Tym razem nie jestem sam demonie! 

– Hah! – zaśmiał się Akkrilus – wtedy również nie byłeś 

robaku! 

– A mimo to – powiedział nie dając się sprowokować – nie 

udało ci się mnie zabić! Zdołałem uciec! 



– Czyżby? – zaniósł się śmiechem, rozkładając swoje 

potężne skrzydła – Piękne, czyż nie? Większe, mocniejsze i jakże 

szybsze od chuderlawych skrzydełek tamtego sukkuba. Nie ma 

potrzeby tłumaczyć dalej, czyż nie? Już chyba rozumiesz, że 

pozwoliłem ci uciec, abyś sprowadził do mnie kolejne ofiary… 

– Ofiarować mogę ci to! – zakrzyknął Gapcio, podrywając 

się z ziemi i błyskawicznie nacierając na demona. 

Akkrilus złapał w locie nogę pandarena powstrzymując jego 

niszczycielski kopniak. Wisząc głową w dół Gapcio zawył, gdy 

żelazny uścisk demona zaczął miażdżyć mu łydkę. 

Kelgrok nie czekając na sygnał rzucił się na pomoc przyjacielowi 

w opałach, ale demon był szybszy. Zamachnął się pandarenem, 

jakby ten nic nie ważył i cisnął nim w szarżującego taurena. 

Zderzając się, obaj padli bez ducha na ziemię. 

Śmiech demona zdusił nagły grad lodowych pocisków rzucanych 

naprzemiennie przez Xaroyu i Thridena. Akkrilus po chwilowym 

zaskoczeniu, okrył się swoimi skrzydłami niczym płaszczem  

i zaczął iść w stronę magów. Gdy wydawało się, że wkrótce miecz 

demona rozpłata obu, z lewej strony zagrzmiał głos, w którym  

z trudem dało się rozpoznać akcent Nasturana. Tylko po akcencie 

dało się poznać, że słowa wypowiedział elf, gdyż głos przywodził 

na myśl lawinę kamieni, a nie melodyjne wołanie wysokiego 

rodu. – Akkrilusie! – krzyczał raz za razem, a z każdym słowem 

w demona uderzały niemal niewidoczne dla ludzkiego oka 

pociski. Strażnik zagłady zawył, rzucając się w stronę Nasturana, 

ale ten w ostatniej chwili podskoczył wysoko w górę. Demon 

zamachnął się mieczem w stronę domniemanego upadku elfa, ale 

przeciął jedynie powietrze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad jego głową, na czarnych skrzydłach, unosiła się 

cienista postać z jaśniejącą runą na czole. Akkrilus rozpoznał ten 

symbol, pieczęć łowców demonów, którą przekazał pierwszemu  

z nich sam Sargeras. Demon poderwał się do lotu, ale upadł na 

ziemię. Zaskoczony zobaczył, że jego ogon został przybity do 

ziemi parą sztyletów. Szarpiąc ze wściekłości, nie zauważył jak 

coś zielonego mignęło mu między skrzydłami. Gdy uporał się ze 

sztyletami łowcy cieni, wzbił się wysoko, lecąc w stronę 

Nasturana, ale dolecieć już nie zdołał. Goblińskie miny 

przymocowane do zewnętrznej części skrzydeł Akkrilusa właśnie 

eksplodowały, dokonując tego, czego nie zdołały lodowe pociski. 

Pozbawiony zdolności latania demon z krzykiem spadł na ziemię 

wprost na lodowe kolce stworzone przez magów, który chcieli 

odpłacić się strażnikowi. 



Zanim minęły pośmiertne drgawki, a ciało demona 

rozpłynęło się w obłoku cuchnącego siarką dymu, Kazzax 

przeszukał dokładnie skąpe ubranie demona. 

– A gdzie obiecane złoto?! – zakrzyknął w stronę 

kompanii. 

– A cz’ktoś obcywał ci jakeś złoto? – powiedział trąc jeden 

ze swoich kłów troll. 

– A gdzie zysk?! – zaniósł się płaczem. 

W tym czasie Nasturan, ku radości pozostałych, powrócił do 

swojej dawnej postaci i znów był wiecznie wściekłym na Gapcia 

elfem. Wszedł na wzniesienie, z którego przemawiał Akkrilus. Na 

pagórku znalazł zaniedbany ołtarz oraz wypłowiały pentagram  

z leżącą w nim nadniszczoną księgą. W drodze powrotnej do 

drużyny zdołał wyczytać z niej na tyle, aby rozjaśnić 

przyjaciołom sytuacje.  

– Tak jak się spodziewałem od początku. – powiedział – 

Dziwiłem się, że do tej pory uchował się w Ashenvale ktoś tak 

potężny, w dodatku znający się na walce z czarownikami – 

Nasturan przypomniał sobie z jaką łatwością demon pokonał 

voida – Akkrilus znał zasady przyzwania i bytowania demonów  

w naszym świecie. – Ale to były jedynie przypuszczenia, do czasu 

aż znalazłem to – pokazał zebranym księgę. – To dziennik 

orczego czarnoksiężnika zwącego się Ikrud Magthrull. Z tego, co 

wyczytałem to on przyzwał do Ashenvale Akkrilusa. 

– Garrosh’dzie w ślad ojca? – zaciekawił się Rkhalarjin. 

– Nie sądzę, aby ten ork miał coś wspólnego z Hordą. – 

zaprzeczył – Podejrzewam raczej, że to robota kogoś z zewnątrz. 

– Kultyści Starych Bogów? – zaproponował Gapcio 

– Również nie… tak myślę. Przyzwali sługę Płonącego 

Legionu, a z tego co wiem, Sargeras nie lubi się ze Starymi. Nie 

wiem nic na pewno, ale wątpię, żeby Ikrud działał w pojedynkę. 

Samotni czarnoksiężnicy zwykle zaszywają się w swoich wieżach 

i mają gdzieś otaczający świat, a ten udał się do samego serca 

Ashenvale… oczywistym jest, że miał tutaj jakąś misję do 

spełnienia i to zapewne zleconą przez kogoś ważniejszego. 

– Więc odnajdźmy orka i spytajmy co i jak! 

– Śmiało Gapciu. – wskazał palcem w stronę wzniesienia – 

możesz to sam zrobić. 

Pandaren lekko kuśtykając na zranioną nogę podreptał we 

wskazane miejsce. Po chwili wrócił mamrocząc pod nosem. 

– Powiedział ci więcej niż mnie? – spytał go z uśmiechem 

Nasturan. 

– Że niby z kosteczkami miałem gadać? – oburzył się. 

– Ano – przyznał elf – niewiele z niego zostało… Ale nie 

możemy tego tak zostawić. To mi wygląda na coś większego. 

Muszę zasięgnąć języka u mistrza naszej gildii. Może obraca się 

w lepszym towarzystwie i słyszał to i owo. Heh, – prychnął – 

może w końcu dane mi będzie poznać go osobiście. 

– To się da załatwić. – powiedział, uśmiechając się 

tajemniczo Thriden. 

Nasturan przypatrywał się przez dłuższą chwilę magowi, po czym 

skierował się ku zwłokom Akkrilusa, nad którymi zapalczywie 

pracował Kazzax, próbując niewielkim brzeszczotem odpiłować 

róg demona. W momencie gdy kość puściła, Nasturan szybko 

odebrał zdobycz goblinowi. 

– Hej! – zaprotestował. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Wybacz, ale potrzebuję tego do jego ponownego 

przyzwania. – wyjaśnił. 

– Ale to może być coś warte… ja się tak nie bawię! – 

powiedział oburzony Kazzax, zabierając się za piłowanie 

drugiego rogu, klnąc przy tym plugawie. 

– Przyjacielu, odpuść, proszę. – zwrócił się do elfa 

Kelgrok. – bestia leży zabita. Krzywdy zostały pomszczone. 

Odpłaciłeś mu należycie. Wracajmy do domu. 

– Wracajcie jeśli taka wasza wola. – odrzekł Nasturan. – Ja 

jeszcze nie skończyłem. I mylisz się, myśląc, że wyrównałem już 

rachunki. Nie tylko ja zasłużyłem sobie na rekompensatę… 
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pływające obficie strużki barwnika skapywały na 

otaczającą go podłogę, wsiąkały w deski. Z rosnącą grozą 

zaczął coraz szybciej szorować szczotką, aby pozbyć się plamy. 

– Chyba pierwszy raz cieszę się z przyzwania, elfie. – 

powiedział void, wylewając przed siebie kolejny flakonik  

z atramentem. – Zemsta jest słodka! – zakrzyknął. 

– Sssłodziutka! – potwierdziła leżąca na łóżku Jutta. 

Sukkub spojrzał na klęczącego na środku pokoju Akkrilusa 

ubranego w mocno przyciasny strój różowego króliczka i kolejny 

raz zaniósł się śmiechem, przebierając zgrabnymi nóżkami. 

– Panie dobry… litości! Za co?! – zapiszczała żałośnie 

szczotka Akkrilusa. 

– Milcz impie! – zawarczał strażnik zagłady, jeszcze 

mocniej ściskając maleńkiego demona i wcierając w niego rozlane 

czernidło. 

– Widzisz, mój drogi. – powiedział huśtając się na krześle 

Nasturan – może i jesteście warci dla mnie tyle, co zeszłoroczny 

śnieg w Winterspring, ale ja potrafię docenić lojalność – spojrzał 

na Juttę – nawet zwykłe wywiązywanie się z obowiązków – 

kiwnął głową w stronę voida. – Jednak lekceważenia poleceń – 

zatrzymał krzesło patrząc przed siebie – nie potrafię wybaczyć 

impie. Kiedyś w końcu przychodzi czas zapłaty, czas rozliczenia 

krzywd i zasług. 



– Danashj Maz! – zaklął Akkrilus starając się przerwać 

spowijające go łańcuchy posłuszeństwa. Bez skutku. –Poczekaj 

no, pędraku! Kiedyś mnie uwolnisz, a wtedy… 

– A wtedy nic! – przerwał mu elf. – Ty zraniłeś mnie, a ja 

zaszkodziłem tobie. Między nami kwita. 

W oczach demona zabłysnął ogień – Nigdy! Póki nie zginę  

w każdym z wymiarów, nie będziemy kwita! Nie będziemy! 

Nasturan z początku nic nie odpowiedział myśląc o długich  

i krętych alejkach Silvermoon oraz skąd weźmie takie ilości 

atramentu. – Masz rację. – powiedział cicho. – Nie będziemy. 

 

 

 


