
ROZDZIAŁ VII

ZIMOWA TWIERDZA

ciągu najbliższych godzin w mieście doszło do prawdziwej rewolucji: tłum, uderzony 

w czułą strunę enuncjacją religijno-polityczną Lortheima, opuścił z werwą świątynię 

i wylał  się  na  ulice  Wichrowego  Tronu,  wywracając  dotychczasowy  porządek. 

W pierwszym rzędzie  na  bruk  wyrzucono kapłanów bóstw innych niż  Talos,  w tym wyznawczynię 

Arkaya z komnaty umarłych. Później represje dotknęły tych, których zajęcia w jakiś sposób kojarzyły się  

ze złem Aldmerskiego Dominium. Nadworny mag dostał w nos, wywleczono go przed Pałac Królów 

i zmuszono, by patrzył, jak na dziedzińcu płoną jego księgi i zwoje z zaklęciami; kilku miejscowych, 

znanych z  posługiwania  się  magią,  usłyszało surowy paternoster,  jednak  nic  poważniejszego ich nie 

spotkało, bowiem byli Nordami. Rzucono też pomysł,  aby dobrać się do skóry właścicielom „Białej 

Ampułki”,  jednakże  po  krótkiej  wymianie  zdań  uznano,  że  nie  ma  nic  złego  w  przygotowywaniu 

mikstur z darów natury, aby później służyły rannym i chorym żołnierzom. Strażnicy miejscy natomiast 

w ogóle nie reagowali; przyglądali się spokojnie rozruchom, lecz nic nie mówili, biernie pozwalając na 

akty przemocy i wandalizmu. Ulfrik usunął się w cień, znikając zapewne w korytarzach swej prastarej  

siedziby.

W

Wystąpienia osiągnęły apogeum, kiedy jeden z prowodyrów zasugerował, by udać się do dziel-

nicy  biedoty,  zamieszkanej  głównie  przez  elfów,  ażeby  pokazać  szaroskórym  ich  miejsce.  Niewiele 

znaczyło, że Aldmerskie Dominium reprezentowali Altmerowie, elfy wysokiego rodu, zaś we wschod-

niej części grodu rezydowali Dunmerowie, mroczne elfy o szaroniebieskiej karnacji. Dla rozsierdzonego,  

bezmyślnego tłumu obcy to obcy, a swój to swój, przy czym do tej drugiej grupy zaliczali się wyłącznie 

Nordowie. Ork pomyślał nawet, że dobrze będzie, jeśli sam skryje się w bezpiecznym miejscu, bo może 

motłoch i jego uzna za niepożądanego w mieście osobnika.

Na szczęście bardziej rozgarnięty gromowładny, widząc, że zajścia mogą przerodzić się w rzeź, 

a na stosach wkrótce zaczną płonąć nie tylko księgi, posłał po Lortheima. Duchowny zabrał głos, tłusz-

cza poszła po rozum do głowy, pospólstwo rozeszło się i zapanował względny spokój. Bez wątpienia 
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część  tej  swołoczy nawet nie  uczestniczyła  w nabożeństwie,  lecz  dostrzegając  zadziorny,  buńczuczny 

nastrój słuchających kazania, uradzili, by wykorzystać sytuację, ażeby robić, co dusza zapragnie: niszczyć, 

plądrować, dawać upust nienawiści do cudzoziemców. Później podchwycili to niektórzy gromowładni  

i tym dziwnym sposobem, rządzącym się własną logiką, niewinna i całkiem interesująca egzorta skut-

kowała bezsensowną burdą. Dzięki Bogu, że kapłan interweniował, gdyż potem ktoś niezbyt inteligent-

ny mógłby zarzucić, że to on podjudzał ciżbę, co miałoby w sobie tyle prawdy jak to, że mleczna krowa  

miód daje.

Sytuacja  pokazała jednak,  że  mieszkańcy Wschodniej  Marchii  gotowi byli  na wszystko,  iżby 

przejąć kontrolę nad całym Skyrim, wygnać spiczastouszych i wypowiedzieć posłuszeństwo cesarzowi,  

wprowadzając  własne  porządki,  a  może  nawet  deklarując  suwerenność.  Wtedy  nie  musieliby  dłużej 

płacić kontrybucji za przegraną krótką wojnę z Aldmerskim Dominium, a jako niezależni od Cesarstwa  

wdrożyliby prawo i wydali takie ukazy, by oddawać Najwyższemu należną cześć. Czy oznaczało to, że  

dysponowali taką siłą militarną, żeby walczyć na dwa fronty? Uprzednio wszak Cesarstwo nie mogło 

przeciwstawić się Altmerom, a teraz Nordowie sądzą, że wygrają i z nimi, i z wojskami Titusa Mede II.  

Orsimer stwierdził, że powstańcy byli albo tak naiwni, albo pewni siebie, jednakże nie wiedział, który 

z określających ich przymiotników bardziej pasował do rebeliantów w niebieskich zbrojach. Wystąpienia  

postawiły  pod  znakiem  zapytania  zaciągnięcie  się  w  szeregi  gromowładnych,  albowiem  Golzagor  

niechętnie  przystałby  na to,  by walczyć ramię w ramię  z  bandą ograniczonych siepaczy  idących na 

pewną śmierć.

Ulfrik wydawał się rozsądny, owszem. Ralof, pomimo irytującego poczucia humoru, również. 

Dwóch atoli nie tworzy armii. Co z pozostałymi? Czy szeregowi gromowładni to zwykła czerń i hołota  

szukająca sposobności,  by dać upust  prymitywnym skłonnościom? Gawiedź na ulicach Wichrowego 

Tronu przypominała przez pewien czas  czeredę czupurnych bandziorów, a nie rokoszan bijących się  

o swe prawa. Z taką zgrają gro-Barlurka wolał nie mieć do czynienia, dlatego postanowił porozmawiać 

o tej kwestii z jarlem.

– Stoję tak i patrzę na ciebie – przemówił jakiś gromowładny, mijany na ulicy – myśląc: on czy 

nie on? Gęba niby znajoma, ale zbroja nie ta – powiedział żołnierz w hełmie.

– Proszę? – pytał Orsimer.

Wtedy wojownik otworzył przyłbicę, uśmiechając się od ucha do ucha.
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– Ralof,  ty  bisurmanie!  –  rozpoznał  go  Golzagor,  ciesząc  się.  –  Właśnie  o  tobie  myślałem! 

– Przywitał się serdecznie z towarzyszem.

– Wiedziałem, że  się  nie  oprzesz  i  przybędziesz do Wichrowego Tronu – mówił  roześmiany 

blondyn. – Sprawy w Białej Grani załatwione?

– Z nawiązką – odrzekł ork. – Posiłki powinny już od dawna przebywać w Rzecznej Puszczy, 

a przynajmniej tak obiecywali jarl Balgruuf i Proventus – poinformował Ralofa, dając tym samym do 

zrozumienia, że jego siostra, Gerdur, może czuć się bezpiecznie.

– Wyśmienicie – chwalił go. – Ulfrik ma wiele obowiązków, ale sądzę, że chętnie cię przyjmie.  

– Poklepał po plecach przyjaciela z nieodległych czasów podróży na cesarskim wozie. – Byłeś już w Pała-

cu Królów? To budynek stary jak czerstwy chleb, ale ładny, szlachetny – zachwycał się.

– Kradną tam? – spytał ork, kierując się wraz z rozmówcą w stronę siedziby wodza buntowników.

– Dlaczego przyszło ci to do głowy?

– Bez powodu – oznajmił od niechcenia wojażer. – Zupełnie bez powodu.

***

Ulfrik Gromowładny przyjął życzliwie gościa. Jakże mogłoby być inaczej, skoro przybysz w pod-

ziemiach pewnej na wpół zawalonej fortecy pomagał dawniej jarlowi rozprawić się z żołnierzami Cesar-

skiego  Legionu,  ratując  go  z  opresji?  Później  wywiązała  się  dyskusja  na  temat  ostatnich  wydarzeń 

w Wichrowym Tronie i poczynań gromowładnych w trakcie zamieszek. Dowódca rebeliantów wysłuchał 

z uwagą wątpliwości orka, po czym zareplikował, że jest oburzony zachowaniem podwładnych nie mniej 

niż rozmówca. Starał się jednak w pewien sposób nie tyle usprawiedliwić, co raczej wyjaśnić – możliwie 

pokornie i rozważnie – stan ducha Nordów walczących w jego armii.  Przekonywał, że wielu z nich 

straciło w czasie wojny domowej, a wcześniej – podczas konfliktu z Altmerami, swych bliskich; wśród 

gromowładnych znajdują się osoby głęboko wierzące w Talosa etc.

Orsimer w zasadzie zaakceptował to uzasadnienie, lecz poróżnił się z Ulfrikiem w kwestii kapła-

na Lortheima. Golzagor stał na stanowisku, że duchowny – choć człek inteligentny i obdarzony darem 

wygłaszania pięknych mów – powinien swe „odkrycia” pozostawić na bardziej sprzyjający czas; dusz-

pasterz mógł wszak przypuszczać, że promulgacja tylko rozjątrzy antagonizmy pomiędzy powstańcami 

a Aldmerskim Dominium. Zwierzchnik buntowników przeciwnie: jeżeli Bóg (tak teraz należało określać 
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Talosa vel  Tibera Septima – wielką literą!)  zesłał  tę  wiedzę  swemu wyznawcy,  do jego obowiązków 

należy, by podzielić się tym z wiernymi, a nie kwestionować wyroki Boskie. Poza tym, pytał retorycznie  

Ulfrik, czy gdyby ork wiedział, że jego bracia modlą się do fałszywych bóstw, to nie oznajmiłby im tego?  

Przecież to bałwochwalstwo, a na dodatek – bezsens. Po cóż zanosić modły do nieistniejących bożyszcz,  

jeśli wiadomo, że błagań wysłuchuje wyłącznie Talos?

Dyskutowali  tak i deliberowali,  ważąc odmienne racje: prawdę i politykę, religię i  ideologię, 

życie wieczne i doczesne i – jak to zwykle w takich przypadkach bywa – stanęło na tym, że na niczym 

nie stanęło, niemniej rozmówcy szanowali się wzajemnie i różnice te nie stanowiły przeszkody dla ich 

przyjaźni.

Gro-Barlurka, jako gość w Wichrowym Tronie, musiał gdzieś mieszkać, a że był goły jak święty  

turecki,  nie  mógł  pozwolić sobie  na opłacenie  pokoju w gospodzie.  Począł  już  rozważać  sprzedanie 

nielicznego dobytku, aczkolwiek Ulfrik odwiódł go od tej  decyzji,  oddając Orsimerowi przestronną 

komnatę w pałacu. Postawił przy tym warunek:

– Formalnie rzecz biorąc, aby rezydować w kasztelu, musisz należeć do gromowładnych, a naj-

lepiej zaliczać się do służby – oznajmił jarl, rozsiadając się wygodnie na tronie.

– Wasza Miłość, czy nie dałoby się pominąć tych warunków? – wtrącił się Ralof. – Ten oto  

mężczyzna – mówił, wskazując na orka – pozwolił nam ujść z życiem z Helgen, zabijając Cesarskich. 

Jam jest tego świadkiem. Jakiegoż więcej dowodu wierności potrzeba? – pytał.

–  Wiesz  dobrze,  Ralofie,  że  przywiązanie  do  tradycji  to  w Skyrim jeden z  najistotniejszych 

wyznaczników prawości, dlatego nasz przybysz przejdzie te same formalności, które przechodzą wszyscy 

– odrzekł wódz.

– Nie myśli chyba Wasza Miłość o... – przeraził się jasnowłosy.

– Tak, właśnie o tym myślę – odpowiedział jarl. – Golzagorze, aby stać się pełnoprawnym człon-

kiem szlachetnego stronnictwa gromowładnych, powinieneś dać dowód swego męstwa. Każdy nie-Nord, 

chcący do nas dołączyć, musi mieć to za sobą.

– Co mam zrobić? – zapytał ork, przypuszczając ze zrezygnowaniem, że przyjdzie mu dostarczyć 

łeb smoka nabity na pal.

– Udasz się na północ. W okolicach Zimowej Twierdzy starożytni wznieśli monument nazywany 

Wężowym Kamieniem. Wokół niego swe legowiska mają lodowe upiory – wyjaśniał Ulfrik, uważnie 

obserwując  reakcję  Orsimera.  –  Zabijesz  dwa  z  nich  i  przyniesiesz  ich  kły  na  świadectwo.  Nie  
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pozostawimy cię jednak bezbronnym – dodał szybko. – Zgłoś się do mojego huskarla, a on wyposaży cię 

w odpowiedni do tego zadania moderunek.

– Nie ma problemu. – Gro-Barlurka wzruszył ramionami. – I tak wybierałem się do Zimowej  

Twierdzy... – ukąsił się w język, gdy przypomniał sobie w porę, że magia nie była ostatnimi czasy en  

vogue. – ...na wycieczkę krajoznawczą.

Blondyn huncwot i Ulfrik przypatrywali się ze zdziwieniem bredzącemu podróżnikowi, wiedząc 

dobrze, że na dalekiej północy poza śniegiem nie ma zupełnie niczego do oglądania, aż wreszcie jarl  

przerwał milczenie, przywołując niejakiego Galmara, huskarla.

Huskarlowie, straż przyboczna władców, zaliczali  się do najlepiej wyszkolonych żołnierzy, jak 

również pełnili obowiązki rządców: rozciągali pieczę nad majątkiem, dbali o dyscyplinę podwładnych 

jarla (rzemienna dyscyplina też nierzadko wisiała w ich izbach!), jednak Galmar musiał zajmować się 

przede wszystkim planowaniem podbojów militarnych, co sprawiało mu wielką radość. Ork spotkał go 

uprzednio na dziedzińcu; to właśnie ten mężczyzna zachęcał gościa, by udał się do świątyni Talosa na 

kazanie Lortheima. Odzienie z niedźwiedziej skóry, tak bardzo wyróżniające się spośród zwyczajnych 

pancerzy gromowładnych, podkreślało zatem wysoki status jegomościa na dworze Ulfrika. Nie przez 

przypadek głowa zwierzęcia stanowiła znak rozpoznawczy buntowników!  Bez wątpienia, przypuszczał 

ork, huskarl hetmanił pierwszorzędnie.

Golzagor, nie pierwszy raz dzięki hojności gromowładnych, został znakomicie wyekwipowany. 

Uprzednio wszakże zezwolono orkowi w Helgen, by przejął pancerz umarłego; teraz, nie zaliczając się  

jeszcze do wywrotowców, otrzymał zawczasu opancerzenie w błękitnych barwach, by  – posiłkując się 

słowami Galmara – hołota w mieście widziała, że tajemniczy nieznajomy to nie byle kto, tylko stronnik,  

swój człowiek. Już huskarl prosił Orsimera, ażeby sprawdził, czy kapalin wchodzi na jego wielki czerep,  

lecz on pokazał krzepkiemu osobnikowi klappvisier z orichalcum, zaś mężczyzna zagwizdał zdumiony.  

Co za jakość, co za nadzwyczajność! A te zawiasy przytrzymujące przyłbicę... Każdy noszący taki hełm 

prezentowałby się niczym mocarz na polu walki! Niech się generał Tullius z Cesarskiego Legionu schowa 

ze swoją złoconą zbroją! To dopiero prawdziwa perła sztuki płatnerskiej! Posypały się propozycje dla  

właściciela: tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące septimów... Na próżno. Orsimer nie miał zamiaru rozstać się 

z nakryciem głowy, choćby mu kto własną matkę w zamian proponował. Wszystko dlatego, że okazała 

część  rynsztunku przypominała  gro-Barlurce  o  braciach  – nie  tych prawdziwych!  przyszywanych!  – 

z twierdzy  Narzulbur.  Gdyby  nie  znalazł  nigdy  miejsca  na  tym świecie,  chętnie  zamieszkałby  pod 
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jednym  dachem  ze  współplemieńcami,  którzy  całkiem  bezinteresownie  wydarli  go  śmierci.  Wspo-

mnienie  ich  wielkich  serc,  skrywanych  pod  skorupą  pozornej  wyniosłości,  było  warte  więcej  niż 

miedziany pieniądz.

Wędrowiec odtąd stołował się w pałacu, dzięki czemu mógł zapełnić żołądek. Ha, ale czym! To 

nie zwyczajne jadło z gospody, bowiem kucharz przyrządzał istne specjały dla dworzan: kurczęta, cielęci -

na, indyki, bażanty, prosięta, nogi wołowe, przepiórki, daniele, dziki, raki z grzybami, kozi ser, rosoły, 

barszcze; wszystko przyprawione obficie imbirem, cynamonem, pistacjami, szafranem, miodem, migda-

łami,  pinelami,  czyli  nasionami pinii,  a  do picia...  herbata!  Skąd oni  ją,  u licha,  wytrzasnęli,  jeżeli  

aromatyczne liście należało sprowadzać z Morrowind (tańszą, mniej wykwintną odmianę) lub Elsweyr 

(cudowny, pachnący świeżo gatunek, za który liczono sobie – bez mała! – tysiąc sztuk złota od cetnara)?!  

Jadano więc dużo i treściwie, głównie mięsiwa, acz Nordom brzuchy niespecjalnie pulchniały. Orsimer 

zaś po jednym obiedzie z trudem poruszał się o własnych siłach, a przecież, jak zwyczaj nakazuje, nie  

wypadało opuścić podwieczorka, kolacji, podkurka, pierwszego śniadania, później drugiego...

Podczas jednego z takich popasów Ulfrik rozważał, jakie zadania mógłby wykonywać Golzagor 

w Pałacu Królów, jeśli miałby być pod ordynansem władcy Wschodniej Marchii. (Zgadza się, Nordowie 

dyskutowali  w trakcie  pożywania,  nawet  z  pełnymi  paszczami).  Szyldwach?  Ork  na  warcie  robiłby 

wrażenie na nikczemnikach! Kuchta? Nie, marny z niego parzygnat. Alchemik? Zwolniło się wszak miej-

sce po nadwornym magu, którego ciżba wygnała. Nie zajmowałby się magią, kojarzoną z nikczemnymi  

elfami, lecz przygotowywaniem mikstur: leczących, wzmacniających zdrowie, kondycję, potęgujących 

odporność organizmu, wyostrzających wzrok – rzecz idealna dla osób wykonujących precyzyjne prace,  

np. złotników etc. Jakieś podstawy już miał – starowinka z Narzulbur nauczyła go kilku użytecznych  

przepisów – dlatego zaakceptował ostatnią z propozycji jarla.

Orismer krzywił się jednakże na myśl, że inni będą go nazywać alchemikiem, bowiem ta grupa  

osób – co prawda, w minionych już czasach – parała się próbami przekształcania metali nieszlachetnych 

w szlachetne, głównie w złoto, za pomocą kamienia filozoficznego – nieistniejącego, ma się rozumieć. 

Później, po wielu nieudanych przymiarkach, alchemicy skupili się na innych czynnościach wykonywa-

nych w laboratoriach, m.in. na świadczeniu usług dla niedomagających, lecz niefortunna nazwa pozo-

stała. Zgodnie uznano, że określenie to należy zmienić, tylko na jakie? „Chemik” brzmiał zbyt poważnie, 

„alchemista”  za  bardzo  zatrącał  „alchemikiem”,  „odczynnikowy” –  to  z  kolei  zabawne  zastosowanie 

przymiotnika w funkcji rzeczownikowej, podobne do słowa „przodowy” w górnictwie, ale zebranym 
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najbardziej  do  gustu  przypadł  „preparator”.  Praeparator,  jak  ktoś  mądry  spostrzegł,  oznacza  osobę 

przygotowującą coś, a to znakomicie pasowałoby do zadań Orsimera. Owszem, „preparator” mógł mylić  

się  niektórym  mieszkańcom  Wichrowego  Tronu  z  człowiekiem  trudniącym  się  produkcją  trofeów 

myśliwskich z zabitych zwierząt, ale przecież tego ostatniego zawsze da się nieco żartobliwie ochrzcić 

imieniem „wypychacz”, toteż tego dnia Golzagor stał się oficjalnym preparatorem w Pałacu Królów. 

Nowa rola dawała mu prawo zamieszkiwania w kasztelu, a gdy tylko dopełni niezbędnych formalności,  

ubijając parę sztuk lodowych upiorów, zostanie już pełną gębą wcielony do armii gromowładnych. Oby 

tylko  nie  przychodziło  do  gro-Barlurki  wielu  interesantów,  żywił  nadzieję,  gdyż  jego  umiejętność  

przyrządzania  roztworów  charakteryzowała  się  wciąż  istotną  ignorancją,  której  koniecznie  musiał  

zaradzić, dokształcając się we własnym zakresie.

Kwatera po czarodzieju okazała się przestronna, acz wymagała intensywnych porządków, gdyż 

wszędzie walały się podarte manuskrypty (to właśnie część z nich poszła z dymem), katalizator zaklęć, tj.  

urządzenie do zaklinania różnych przedmiotów, rozbito w drzazgi, alembik w tym całym rozgardiaszu 

też  się  stłukł,  tak  więc  w  pokoju  pozostało  jedynie  nietknięte  łóżko,  kociołek,  trochę  ingrediencji 

i zamknięta szkatuła schowana w kącie. Kilka uporczywych prób spełzło na niczym – przykrywa nie 

chciała się podnieść, by odsłonić zawartość mosiężnego pojemnika przed wzrokiem nowego lokatora 

w pałacu,  toteż  ork zaprzestał  walki  z  zamkiem, poprosił  pokojową,  ażeby poobmiatała  cztery kąty, 

a sam skierował  się  do  oberży,  kręcąc  głową na  myśl  o  strażnikach,  którzy  dopuścili  do  dewastacji  

komnaty w zamku. Iżby pozwolić domicyl własnego jarla zdemolować...! Może i żołnierze wspierali po 

cichu zagniewaną gawiedź, lecz nie sprzeciwić się jawnemu bandyctwu?! Gdyby tylko Golzagor został 

kiedyś jarlem, oddzieliłby natychmiast ziarno od plew w żołnierskich szeregach... A przynajmniej tak  

mu się wydawało.

Orsimer również razu pewnego spotkał po drodze do gospody Ralofa,  przyszedł też Morten 

Nieulękły, zatem ferajna wesoło wkroczyła do austerii „Pod Knotem”, zamówiła trzy wielkie kufle miodu 

i oddała się żywej dyskusji, począwszy od wspominek z Helgen, a na smokach kończąc:

– Skąd te stwory się nagle wzięły? – pytał wąsaty Morten, popijając z naczynia. – Tyle wieków 

nikt żadnego nie widział, a tu nagle... Wiecie, że widziano jednego w okolicy Rorikstead? Może zechce 

zniszczyć wioskę, tak jak starł z powierzchni ziemi Helgen i Gajkyne!
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– Gdyby nie smok, śpiewalibyśmy teraz tenorami w anielskim chórze, Mortenie – zwrócił mu 

uwagę blondyn. – Ale jak taką bestię pokonać...? Golzagorze, jakie środki przedsięwziął jarl w Białej 

Grani? Wymyślił co na żmija? – zapytał orka.

– Ech! – prychnął w odpowiedzi. – Same nonsensowne pomysły. Chyba nikt nie wie, jak roz-

wiązać ten problem.

Rozmówcy zmartwili się, uświadomiwszy sobie, że w obliczu zagrożenia byliby bezbronni jak 

dzieci. Wiele wskazywało bowiem na to, że latających poczwar nie dało się pokonać. Gdyby tylko nadal  

żył Olaf Jednooki i zdradził im sekret, w jaki sposób ubił maszkarę na górze Anthor...

– Nie smućmy się,  panowie!  – odezwał się  wnet basałyk Ralof.  – Zgorzkniałość do niczego 

dobrego nie prowadzi, tak jak mówił Lortheim. Opowiem wam krotochwilę, by rozluźnić nieco napiętą 

atmosferę – rzekł, opierając się wygodnie. – Wiecie dlaczego Argonianie, ci jaszczuroludzie, mieszkają  

w dokach Wichrowego Tronu?

– Słyszałem to od ciebie z tysiąc razy... – Morten skrzywił się, jakby zjadł cytrynę.

– Ale ork jeszcze nie słyszał! – zaripostował jasnowłosy. – No, dlaczego mieszkają poza murami? 

Żeby w mieście nie dochodziło do płetwoczynów! – Zaniósł się donośnym śmiechem.

– Żenujące, doprawdy – wzdychał jego kompan, kiedy spostrzegł, że większość osób w karczmie 

patrzyła się z ciekawością na chichoczącego gromowładnego.

Kelnerka, dziewczyna mająca tu i ówdzie kilka nadobowiązkowych krągłości, nachyliła wdzięcz-

ną kibić nad stołem, pozostawiła drugą kolejkę, mówiąc parę miłych słów na temat postępów buntow-

ników w walce z Cesarstwem, po czym oddaliła się,  by obsłużyć pozostałych klientów. W pewnym 

sensie przypominała orkowi Saadię – egzotyczną hurysę z „Chorągwianej Klaczy” w Białej Grani, którą 

nieudolnie emablował Jon, choć tamta piękność różniła się znacząco: Saadia to niewątpliwie przybyszka 

z Hammerfel, sądząc po ciemnej karnacji, natomiast ta belle femme wyróżniała się jasnymi, splecionymi 

w długi warkocz włosami i błękitnymi oczami, co świadczyło o jej nordyckich korzeniach. Ach, te oczy!  

Zdawały się hipnotyzować gości gospody, jakby ci tonęli w otchłannym lazurze, nie widząc świata poza  

tymi dwoma jasnymi punktami,  rozświetlającymi  przesympatyczną twarz  niewiasty  niczym klejnoty 

w koronie. Tak, ani chybi, można odpłynąć, jedynie obejmując spojrzeniem modrooką.

– Hej! – krzyknął Ralof, budząc Orsimera z zadumy. – Cha, cha! Nad czymś się tak zamyślił, co?

–  Och,  nad  niczym...  –  bąknął  Golzagor.  –  Dlaczego  tak  naprawdę  Argonianie  mieszkają 

w dokach, a Dunmerowie w nędznej dzielnicy? – starał się zmienić szybko temat.
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– Nikt ich tutaj nie chce – odrzekł Morten. – Elfy to zawsze elfy. Nieważne, czy żółto-, czy 

szaroskóre, czy jakiekolwiek inne. Jeśli jedne wbiły nam nóż w plecy, napadając na Tamriel, a później  

narzucając własne, idiotyczne wierzenia, to kto wie, co zrobią drugie?

Blondyn gagatek przytakiwał ochoczo koledze.

– Dunmerowie to nie Altmerowie, podobnie jak orkowie nie są Nordami – skonstatował gro- 

-Barlurka. – Tak bardzo dbacie o to, by nie mylić rodowitego Norda z przedstawicielami innych ras,  

a kiedy przychodzi odróżnić elfy, wrzucacie wszystkich do jednego worka.

Morten wyraźnie się obruszył i gwałtownie postawił na blacie kufel, zaś naczynie brzęknęło, aż 

trochę miodu zwilżyło drewniane deski stołu.

– Pomiarkuj, orku...  Jesteś przybysz, więc będę wyrozumiały – wycedził.  – Nie myśl, że od-

mówiliśmy im uczestnictwa w naszej świętej misji – powiedział, parafrazując homilię Lortheima. – Jak  

tylko Ulfrik został jarlem Wschodniej Marchii, wyprawił poselstwo do spiczastouszych, by dołączyli do 

gromowładnych. Wódz wspaniałomyślnie puścił w niepamięć dawne zatargi, licząc na ich wsparcie: że 

staną  po  stronie  Nordów,  że  podobnie  jak  nam zależy  im  na  silnym Skyrim i  wolności  religijnej  

w Tamriel. I co oni na to? Zignorowali tak szlachetną propozycję!

– Opowiedzieli się za Altmerami? – zapytał ork.

– Nie – wtrącił się do dyskusji Ralof. – Nie zajęli żadnego stanowiska, twierdząc, że to nie ich 

wojna i gdyby ten wulkan w Morrowind nie wybuchł... Czerwona Góra bodajże... – Drapał się palcem 

wskazującym po skroni. – No, chyba tak... Więc gdyby ten wulkan nie wybuchł, niszcząc olbrzymią 

część ich ojczyzny, w ogóle nie przybyliby do Skyrim i gwizdaliby na nasze problemy.

Drugi gromowładny wypuścił w tym momencie powietrze nozdrzami, które aż świsnęło w kon-

takcie z krawędzią pękatego naczynia. Odsunął wnet kufel od gęby, czekając na komentarz Orsimera.  

Ten zaś chwilę pomyślał i odrzekł:

– Rozumiem. Nie są z nami, więc są przeciwko nam... a przynajmniej większość tak uważa.

– Otóż to –  zgodził się jasnowłosy. – Żyją sobie w norach zwanych domami, żebrzą i kradną,  

hodując wszy na ubraniu. Niewielu się tym przejmuje.

Tak oto przedstawiała się sytuacja społeczna w Wichrowym Tronie – mieście pełnym skrajności: 

z jednej strony mieszkali tu bogaci Nordowie w wystawnych dworzyszczach, z drugiej – spauperyzowani 

Dunmerowie łatali biedę, a zupełnie obcy kulturowo Argonianie i Khajiitowie nie mieli nawet wstępu 

do grodu. Kto wie, czy gdyby Golzagor nie siedział właśnie w rebelianckim pancerzu w towarzystwie  
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dwóch powstańców, sam nie zostałby wyproszony z gospody? Czy tak właśnie miał wyglądać „nowy 

porządek” zapoczątkowany przez rebelię? Segregacja w miejsce ucisku?

Gro-Barlurka nie miał już siły, by nad tym myśleć. Spytał jedynie kompanów, czy wiedzą, dokąd 

udał się wygnany czarodziej, po którym otrzymał izbę, a upewniwszy się, że mag z pewnością już nigdy  

nie wróci do Wichrowego Tronu, wyjawił towarzyszom, że została po nim szkatułka z nieznaną zawarto-

ścią.  Morten zaproponował,  że  wcieli  się  w rolę  ślusarza i  późnym wieczorem przyniesie  kilka wy-

trychów, aby  przełamać opór  solidnego zamka.  Tymczasem ork przechylił  kufel  i  łamał  opór  ciągle 

trzeźwego rozsądku, podpowiadającego mu, że na dziś wystarczy smakowitego, bursztynowego trunku.

***

Pewnego wyjątkowo chłodnego dnia, kiedy mróz uprzedniej nocy ścisnął tak mocno, że grunt 

stał się ubity i twardy jak skała, zaś drzewa poza murami miejskimi pokryła okiść  – biała, urzekająca, 

przywodząca na myśl pejzaże przedstawiające najzimniejszą porę roku – do kasztelu zawitał wysłannik,  

żądając natychmiastowej audiencji u Ulfrika. Jarl, emisariusz i huskarl Galmar długo konferowali, aż 

wreszcie tajemniczy przybysz skłonił się i dosiadłszy konia, oddalił się w kierunku, z którego przybył.  

Szybko przekazano dworzanom nowinę: Legion Cesarski gromadził  siły, szykując się  do natarcia na 

Wschodnią  Marchię.  Potrzebne  było  wsparcie,  by  możliwie  najszybciej  uprzedzić  inwazję  kontr-

ofensywą. Wódz oznajmił, że jest niezbędne, ażeby Orsimer czym prędzej został wcielony do gromo-

władnych, gdyż tylko wówczas będzie miał możliwość chwycenia za miecz w walce z Cesarstwem.

–  Czy  nie  jestem już  członkiem waszego  stronnictwa?  –  zastanawiał  się  Golzagor.  –  Mam 

przecież pancerz w błękitnych barwach, mieszkam w zamku, pełnię funkcję preparatora... – wymieniał.

– Tłumaczyłem – westchnął jarl – że najprzód musisz wykazać swą odwagę, zabijając lodowe 

upiory w pobliżu Wężowego Kamienia. Wymogom wielowiekowej tradycji musi stać się zadość – po-

wiedział nieco zniecierpliwiony. – A teraz wybacz – dodał. – Mam tyle spraw na głowie... Żołnierze  

imperialni na granicy... – wymamrotał Ulfrik, wychodząc z sali jadalnej.

Gro-Barlurka nie miał zatem większego wyboru: starał się odwlec ten moment, lecz wreszcie 

przyszła pora, aby wyruszyć na kolejną wyprawę – do Zimowej Twierdzy. Oby tylko po drodze nie  

spotkać  żadnych smoków i  tych,  psiajucha,  gigantów.  Ork,  chociaż  trochę  obawiał  się  konfrontacji 

z potworami, faktycznie zmężniał od czasu przybycia do Skyrim. Był już wszak cesarskim więźniem, 
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uciekł przed smokiem i nieomal rozdeptał go przerośnięty neandertalczyk. Później nauczył się wielu 

pożytecznych umiejętności w trakcie pobytu w twierdzy Narzulbur, tak więc w razie spotkania z jaką 

maszkarą, suponował, nie da sobie tak łatwo w kaszę dmuchać.

Ach, lecz nie należy zapominać o proroczych snach i legendzie! Ostatnie wydarzenia pochłonęły 

go tak mocno, że prawie zaniedbał obowiązek udania się do Arcanaeum. Czarodziej Farengar napisał 

przecie list polecający, ażeby magowie pozwolili orkowi przejrzeć opasłe woluminy. Może znajdzie się 

tam co nie tylko o smokach i powstających umrzykach, lecz również o rzekomej przepowiedni? Kiedy 

starowinka  w  orkowej  fortecy  objaśniała  mu ten  problem,  połykał  każde  jej  słowo z  przeogromną 

ciekawością; wierzył absolutnie we wszystko, co oznajmiła. Teraz, gdy od wizyty w Narzulbur upłynęło 

ponad pół tuzina dni, zaczął nieco powątpiewać w wieszczby, jakby nie dowierzał, że mógł być wy-

prorokowanym bohaterem. Zresztą – myślał, przygotowując się do drogi – jeżeli zapowiedzi przyszłych 

wydarzeń są prawdziwe, to i  się  sprawdzą,  bez względu na to,  czy w nie  uwierzy,  a jeśli  proroctwa 

kłamią, tym bardziej nie warto się o nie frasować. To niezwykle pragmatyczne podejście pokrzepiało go,  

dlatego machnął kilka razy mieczem w powietrzu,  wyobrażając sobie, że  ścina głowy przeciwników, 

schował ostrze do pochwy, do pasa przywiązał sakwę z septimami (preparator w Pałacu Królów za darmo 

nie terminował!) i orzekł, spoglądając na swoją barczystą sylwetkę w lustrze, że jeśli ktoś ma bać się  

o własne życie, to z pewnością będą to lodowe upiory.

***

Zimowa Twierdza leżała stosunkowo niedaleko – zaledwie cztery godziny żwawego marszu od 

Wichrowego Tronu. Niestety, podróż zajęła orkowi znacznie więcej czasu: opuszczając kamienne mury 

jeszcze przed południem, cel osiągnął dopiero wczesnym wieczorem, gdy słońce poczęło już chylić się ku 

linii  widnokręgu.  Nieoczekiwane  opóźnienie  wynikało  z  warunków atmosferycznych panujących  na 

trakcie, choć – prawdę powiedziawszy – gościniec pokrywała tak głęboka warstwa śniegu, że trudno  

mówić w tym kontekście o drodze; ot, podróżnik brnął przez zaspy, zaś kierunek wyznaczały mu głazy  

leżące co jakiś czas przy niewidocznym szlaku oraz wiejący zawsze od północnego wschodu wicher. Sama 

wędrówka zaliczała się do nad wyraz uciążliwych, tak że opadający z sił obieżyświat co rusz przystawał na 

odpoczynek. Żaden powóz w stajniach Wichrowego Tronu nie miał zamiaru zabrać go – bo po pierwsze 

smoki, a po drugie zawierucha – chyba że sprzężaje wyposażono by w sanie, a stangreci dysponowali 

wyłącznie zwykłymi karetami. Tak oto Orsimer zdany był na siebie – lecz dla niego to nie pierwszyzna.
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Wyczerpująca eskapada przywodziła na myśl przeprawę przez góry Jerall z Khajiitami i Breto-

nem.  Kiedy  Golzagor  został  namówiony  przez  Ma'drana,  by  dźwigać  skoomę?  Dwa,  trzy  tygodnie 

temu? Jak ten czas szybko mijał! Dopiero mierzył się w boju ze śnieżnym trollem na jakimś szczycie, a tu 

już  wędrował het,  het  do najbardziej  wysuniętego na północ miasta  Skyrim. Przypomniał  sobie,  że  

oczekując w Helgen na egzekucję, wspominał swych świętej pamięci rodziców, uważając, iż ich zawiódł, 

zniweczył oczekiwania przyszywanych rodzicieli, że zostanie kimś porządnym, uczciwym, szanowanym. 

Czy teraz powiedziałby o sobie to samo? Brnąc przez lodowaty całun zimy, w kaletce wędrowca po-

brzękiwały złote  monety,  na głowę mógłby założyć przedniej  jakości  hełm z orichalcum, lecz wolał  

w tych okolicznościach przyrody przywdziać grubą, wełnianą czapę. Niemal zaliczał się też do gromo-

władnych, a więc podzielał pewną ideę, za którą chciał walczyć, chociaż sam do końca nie wiedział 

dlaczego. Zadowolony skonstatował, że zarówno matka, jak i ojciec, spoglądali pewno na niego z góry:  

zachwyceni, że mały Golzagorek odnalazł cel w życiu.

Jako się rzekło, przed zachodem słońca wycieńczony i zmarznięty podróżnik dobrnął do jakiejś 

wsi,  być  może  nawet  mniejszej  od  Rzecznej  Puszczy,  a  zapytawszy  jedynego  w  okolicy  strażnika 

o pozostały dystans do Zimowej Twierdzy, odkrył zdumiony, że właśnie przekroczył jej skromne progi. 

To ma być to wielowiekowe miasto, co najmniej równie stare jak Wichrowy Tron?! Toż ledwo zaścianek!  

Naprzeciw  drewnianej  gospody  mieścił  się  dom  jarla  –  nie  zamek,  nie  pałac,  lecz  dom!  –  dalej  

z kominów kilku nędznych chałup unosiły się kłęby dymu, gdzieś jaki skład z drobnicą, a poza tym – 

wszędzie śnieg. Dużo śniegu. Ciężkiego, wilgotnego, przylepiającego się do podeszew i ubrania białego 

puchu  w  takiej  ilości,  że  ork  przypuszczał,  iż  Talos  spłatał  nielicznym  mieszkańcom  figla,  każąc  

chmurom pogrzebać mieścinę pod warstwą grubej krupy.

– Ha, wróć  do nas w zimie – kwaśno zauważył halabardnik. – Spróbuj wtedy ponarzekać.

–  Nie  mam  najmniejszego  zamiaru,  by  kiedykolwiek  wrócić  –  odrzekł  Orsimer.  –  Chyba 

rozumiem, dlaczego żyje tu kilka osób na krzyż.

– E, nie tylko ze względu na pogodę – odparł  pilnujący porządku mężczyzna.  – Proszę nie 

oceniać pochopnie Nordów. To zahartowani ludzie. – Wypowiadając słowa, nawet nie drgnął, tak jak 

gdyby mróz zestalił go z podłożem.

– Mówi pan tak, jakby sam nie był Nordem – mruknął gro-Barlurka.

– A jestem? – sarknął strażnik, aż wyjątkowo okazały obłok pary wydobył się z jego ust. – Ja  

zamiejscowy, Breton – poinformował rozmówcę. – Nordów mało, bo akademia w pobliżu. Magowie 

założyli siedzibę w Zimowej Twierdzy, żeby w spokoju prowadzić eksperymenty.

143



– No tak – zgodził się z nim ork. – Nordowie nie przepadają za magią.

Lodowaty powiew wiatru wzbił tumany śniegu, niosąc je przez niemal wyludnione miasteczko. 

Orsimer  odwrócił  się  tyłem  do  zawieruchy,  by  zefir  nie  dął  w  jego  umęczoną  twarz,  zaś  dzielny 

szyldwach, przyzwyczajony do paskudnej pogody, trwał w bezruchu nieugięty, dzierżąc w ręce drew-

niany trzon, zakończony imponującą siekierą oraz grotem.

–  Da  się  przywyknąć  –  bąknął  strażnik,  natomiast  Golzagor  popędził  do  gospody,  by  tam 

przenocować, ukrywając się przed zimnem.

Karczmarz, zadowolony z obecności jedynego w austerii gościa, uprzejmie podzielił się z przyby-

szem opowieściami o lodowych upiorach, nastrajając orka raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia.  

Okazało się, że w poprzedni morndas pewien junak również zawitał do oberży, pytając o te tajemnicze 

stwory, lecz nie dał się odwieść od pomysłu, by zmierzyć się z nimi w pojedynku. Od tamtej pory ślad  

po chwacie zaginął, co wznieciło niemały niepokój  w orku, jednak wtedy arendarz mimochodem za-

znaczył, że ów zaginiony mężczyzna chwalił się bez ustanku historiami o wygranych przezeń bitwach. 

W rezultacie szynkarz ustąpił, będąc przekonanym, że przychodzień rzeczywiście potrafi władać bronią. 

Absencja śmiałka dowodziła wszelako, że przechwałki były li tylko fanfaronadą.

Golzagor, wysłuchawszy tej anegdoty, dobrze wiedział, o kogo chodziło, dlatego kolejnego dnia 

wojażer wypuścił się skoro świt do Wężowych Kamieni, tak jak poinstruował go oberżysta – chociaż 

stale odradzał on orkowi niebezpieczną wyprawę. Głazy znajdowały się na jednej z wysepek przy linii  

brzegowej, gdzie – dziękować Talosowi – dało się łatwo dotrzeć, przechodząc po częściowo zamarz-

niętym Morzu  Duchów.  W innym wypadku  Orismer  byłby  chyba  zmuszony,  ażeby  dostać  się  na 

ostrowie wpław, co – biorąc pod uwagę temperaturę powietrza i wody – wcale a wcale by mu się nie  

uśmiechało.

Odnalezienie całkiem stężałych zwłok Herbane'a, zwanego również „Szczeżują”, było dla gro- 

-Barlurki  wydarzeniem tak oczywistym jak to,  że  po zachodzie  słońca nad tamrielskim horyzontem 

pojawiają się dwa księżyce. Od ich pierwszego spotkania, gdy Orsimer poznał gawędziarza w trakcie 

podróży z Białej Grani do Wichrowego Tronu, poczytywał kozera za obrotnego w gębie – i nic ponadto.  

Nie pomylił się ani na jotę: pleciuch leżał martwy, powalony nie przez lodowe upiory, z którymi –  

o dziwo – poradził sobie, bowiem szczątki tych eterycznych istot również spoczywały na gruncie, lecz 

uśmiercony przez tępicę – przenoszoną przez stwory groźną chorobę zakaźną. Groźną, rzecz jasna, dla  

ludzi,  gdyż orkowie z jakichś względów byli  na nią  odporni.  Widocznie  po unieszkodliwieniu tych 
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niby-zwierząt  „Szczeżuja”  zapragnął  natychmiast  uwiecznić  swe  osiągnięcie  na  pergaminie,  co  łatwo 

poznać po wciąż przytwierdzonym do jego dłoni piórze, i nawet nie zauważył, jak atakowane niemocą 

serce poczęło wolniej tłoczyć krew, w wyniku czego... zamarzł.

– Baj, baju, może Herbane jest już w raju – mruknął Golzagor, przybliżając się do półprze-

zroczystych  maszkar  o  wielkości  i  kształcie  dużego  zaskrońca,  ażeby  wyrwać  truchłom  lodowych 

upiorów zęby, które następnie pokaże Ulfrikowi jako dowód swego męstwa.

Po wypełnieniu tego nader prostego zadania ork wziął kurs na akademię magów, leżącą tuż obok 

Zimowej Twierdzy, a może nawet w jej granicach administracyjnych – zależy, z której strony patrzeć.  

Tuszył bardzo, że w zbiorach uczelni odnajdzie potrzebne informacje: coś o smokach, może przepowied-

niach, nieumarłych... Kto wie, czy to nie ostatnia szansa, by skorzystać z ich księgozbioru, zważywszy, że 

książki  nadwornego czarodzieja  z  Pałacu Królów poszły  z  dymem.  Gdyby  wpływy  gromowładnych 

rozszerzyły się na tę dzielnicę, mogliby i w niej zabronić uprawiania magii – nawet jeśliby oznaczało to  

zakaz prowadzenia badań naukowych nad czarami.

Do wszechnicy wiódł  wysoki,  kamienny most  otoczony gzymsami,  z  których zwisały  długie 

sople, a odpadając co jakiś czas, rozbijały się o położoną kilkanaście sążni poniżej taflę lodu, niekiedy  

pędem przebijając ją i wpadając do wody pod spodem. Jak łatwo stamtąd było spaść, tym bardziej że  

ślisko, a barierka taka niska! Orsimer starał się nie patrzeć w przepaść; z wolna posuwał się naprzód,  

szorując butami po niepewnej nawierzchni, bo kiedy odrywał nogi od ziemi, bał się, że stopy utracą 

przyczepność. Wreszcie zawędrował do mosiężnych wrót z wykutym symbolem czujnego oka Magnusa,  

bóstwa magii szczególnie znienawidzonego przez Nordów. Ślep zdawał się bacznie spoglądać na wszyst-

kich, którzy zamierzali  przekroczyć próg akademii, podobnie jak stojąca tuż obok uważna Altmerka 

w charakterystycznej, ciemnofioletowej szacie preceptora sztuki zniszczenia. Na widok orka niebrzydka 

kobieta warknęła w sposób nieprzystający do jej aparycji:

– Czego chciałeś?

– Dzień dobry! – odpowiedział niezrażony Golzagor i kontynuował jowialnie, starając się spryt-

nie pozyskać względy złośnicy: – Przybywam do waszej pięknej Alma Mater z nadzieją skorzystania ze 

zbiorów arboretum... – przejęzyczył się. – Przepraszam, Arcanaeum. – Na twarzy gro-Barlurki pojawił  

się szeroki uśmiech.

– A co taki głupiec miałby niby tam robić? Mole straszyć?
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Ork na chwilę zaniemówił, nie spodziewając się tak nieprzychylnej reakcji. Orientując się, że 

próba zjednania niewiasty spełzła na niczym, postanowił natychmiast przejść do meritum:

– Zbieram informacje dla Farengara ze Smoczej Przystani. Oto list polecający. – Wręczył stróżce 

korespondencję.

Jędza,  zamiast  złamać pieczęć,  urwała  niechlujnie  bok koperty  i  poczęła  czytać  epistołę,  zaś 

przybysz widział, jak z jakiegoś względu w jej wrednych, żółtych tęczówkach malowała się niepomierna  

frustracja.

– Co za wił się trafił! – wykrzyczała. – Sądzisz, oczajduszo, że to zabawne?! „Marzę wieczorami, 

by tulić Twe lica do swej piersi – czytała – wysłuchiwać Twych ciepłych słów wypływających z głębi  

szczerozłotego serca”.  Och, już ja ci  pokażę moje szczerozłote  serce,  kpiarzu!  – ryczała wniebogłosy, 

a żółć gotowała się w niej, aż rumieńce gniewu paliły policzki.

– Mój Boże! Zaszło nieporozumienie...! – kajał się ork. – Co za faux pas! Pomyliłem listy!

– Wynoś się stąd, słyszysz?! – darła się wciąż jak stare prześcieradło. – Żeby twoja paskudna 

morda więcej się tu nie pokazała!

– Hej, tylko bez uwag osobistych, paniusiu! – zwrócił jej uwagę Orsimer. – Zresztą – mruknął 

zaraz – nie przyszedłem na to bezludzie, by z tobą dyskutować. Usuń się z drogi. Jestem umówiony 

z kilkoma książkami – rzekł, próbując odsunąć sekutnicę.

Ta  jednakże,  zacietrzewiona  okrutnie,  machnęła  szybko  ręką  i  dosłownie  znikąd  przyleciała 

chmara pszczół tak gęsta, że zasłoniła fragment nieba. Ork nie mógł wykoncypować, skąd te przepa-

dające  za  ciepłem  owady  wzięły  się  w  Zimowej  Twierdzy,  lecz  kiedy  pierwsza  z  nich  użądliła  go 

w pośladek – a za nią następne – poniechał dywagacji  i  ratował się ucieczką.  Biegł tak w kierunku 

gospody, podskakując za każdym razem, gdy jad rozchodził się po miejscu, gdzie plecy tracą szlachetną  

nazwę.

Niedługo  Golzagor  wpadł  z  hukiem do  oberży,  zatrzasnął  drzwi,  zaś  karczmarz  powiedział  

uradowany na jego widok:

– A więc żyjesz! Wróciłeś cało ze spotkania z lodowym upiorem! Aleś się zasapał. Czy coś podać?

– Miskę rumianku – odrzekł gro-Barlurka, z trudem stojąc na nogach, choć wolał nie siadać na 

krześle przez jakiś czas. – I projekt akademii. Wejdę tam, choćbym miał przekopywać się pod dnem 

morza!
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***

Uwzględniając  wypadki  ostatnich  kilku  tygodni,  orka  można  by  określić  mianem  tułacza,  

wojażera, obieżyświata lub podróżnika, a teraz do tej listy należałoby dodać słowo „wspinacz”. Wyrą-

bując czekanem stopnie w lodzie, wchodził powoli na górę, na której wierzchołku gniazdko uwiła sobie 

akademia magów – tak, aby nikt przypadkowy nie dostał się na jej teren. Most, strzeżony przez czaro-

dziejkę makolągwę, uważano dotąd za jedyną przeprawę, lecz Orismer miał zamiar udowodnić zarozu-

miałym czarnoksiężnikom, że do budynku można dostać się inną drogą – forsując ścianę lodowca. Jeżeli  

nie chciano rozmawiać z nim po dobroci, to on także nie uważał za stosowne, by dłużej przekonywać 

jajogłowych. Planował włamać się do akademii pod osłoną nocy, wtargnąć do Arcanaeum i zdobyć to, 

czego potrzebował. Przecież nie chciał niczego kraść, więc trudno nazwać go złodziejem; jedynie znajdzie 

odpowiednie książki, sporządzi notatki i wyjdzie niepostrzeżenie.

Cóż,  łatwiej  powiedzieć,  niż  zrobić.  Wspinaczka  była  niespotykanie  trudna  i  niebezpieczna, 

a przed spadnięciem Golzagora chroniło to, że w ciemnościach nocy nie dostrzegał przepaści poniżej, 

toteż w głowie nie szumiało mu jak po opróżnieniu butelki przyprawianego wina. Ork jednakże podjął  

stanowcze postanowienie, że wedrze się do uczelni bez względu na wszystko, choćby tylko w tym celu,  

ażeby wystrychnąć na dudka tę wredną babę spod furty.

Właściwie to można wskazać na jeszcze jedną tajemnicę jego przedsięwzięcia: ekstrakt z mroźnej 

mirriam i  piór  jastrzębia  dawał  miksturę  czasowo polepszającą  zręczność,  a  podgrzanie  wywaru na 

wolnym ogniu tuż przed wypiciem sprawiało, że ostatnia fajtłapa stawała się sprawna niczym akrobata.  

Czekan kupił zaś w Zimowej Twierdzy, a halabardnikowi za kilka septimów rozwiązał się język i zdradził  

on  orkowi,  że  pod  uniwersytetem znajduje  się  wejście  do  podpiwniczeń  akademii.  Wiele  budowli 

w Skyrim posiadało takie tajne korytarze, czego dobrym przykładem były tunele pod twierdzą helgeń-

ską, którymi gro-Barlurka pierzchał dawniej z gromowładnymi. Sam strażnik natomiast nie wydawał się 

szczególnie zainteresowany, dlaczego przybysz pyta go o takie szczegóły; być może nie wierzył w złe 

intencje  orka,  wychodząc  z  założenia,  że  magowie  potrafią  o  siebie  zadbać  i  nie  potrzebują  żadnej 

ochrony, a może po prostu cechowała go tak daleko posunięta indolencja, że w życiu liczył już tylko na 

to, by złote monety wpadały do jego kabzy. To tłumaczyłoby, dlaczego Breton zdecydował się na pracę  

szyldwacha w zapadłej dziurze, gdzie najpoważniejsze wykroczenie stanowiłaby kradzież słodkiej bułki  
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karczmarzowi – a i nawet wtedy znudzony wartownik spojrzałby pewnie pozbawionym życia wzrokiem 

na złodzieja i życzyłby mu smacznego.

Mozolna  wspinaczka  trwała  dobry  kwadrans,  podczas  którego  Orsimerowi  przynajmniej  raz 

stopa  ześlizgnęła  się  z  gładkiej  powierzchni.  Ostatecznie  zawsze  wychodził  cało  z  opresji  i  wkrótce 

wgramolił się na półkę, biegnący poziomo ustęp, skąd miał już otwartą drogę do mrocznych kazamatów  

akademii. Zdążył w samą porę, gdyż działanie wypitej mieszaniny jęło stopniowo ustępować.

Ork zagłębił się w ciemność. Był atoli roztropny: czekan odłożył na bok, zastępując go w prawi-

cy mieczem, na czerepie umieścił przyłbicę, a ciepłe ubranie zmienił na powstańczy pancerz. Nierozsąd-

nie  wszak zakładać,  że  magowie  kompletnie  nie  spodziewali  się  wizyty  nieproszonego gościa;  lepiej 

w takich okolicznościach dmuchać na zimne. Po kilku chwilach wędrówki wydrążoną przed wiekami 

jaskinią dotarł do przestronnego pomieszczenia wyłożonego kamieniami, przez którego dziurawy sufit 

wdzierały się promienie księżyców, dzięki czemu nie panowała już ćma niemożebna. Ciepło ziemi do-

okoła i wilgoć topniejącego śniegu stanowiły doskonałe podłoże dla wszelkiej maści porostów, toteż  

rośliny utworzyły na murach lochu grubą, ciemnozieloną warstwę kęp, natomiast padające z góry białe 

światło przydało miejscu niejakiej niezwykłości, otulając podziemia seledynową mgłą. Piwnice okazały  

się też istnym labiryntem: każdy zakręt przechodził w następny, a tamten rozwidlał się, z czego jedna 

droga prowadziła zwykle do punktu wyjścia. W jaki sposób ork miał niby dotrzeć do Arcanaeum? Tu 

walały się puste skrzynie, tam postawiono starą, odrapaną przez studentów szafę, gdzie indziej podest 

z jakimiś złowrogo wyglądającymi znakami, który służył nie wiedzieć czemu...

Nagle  Orsimer  usłyszał  rozmowę  dwóch  osób  i  odgłosy  kroków.  Przysunął  się  pod  ścianę 

i przykucnął, nasłuchując.

– Co za bubel! Wszystko dlatego, że arcymag zgodził się, by to rzekome zaklęcie ochronne rzucić 

w Midden – powiedział ktoś podirytowany.

– Doprawdy – zgodził się rozmówca – teraz każdy najmniejszy ruch trzeba sprawdzić.

Golzagor  począł  się  energicznie  rozglądać,  szukając  bezpieczniejszego schronienia.  Nieopodal 

zauważył drzwi, dlatego możliwie szybko i bezszelestnie zarazem podbiegł do nich i nacisnął klamkę.  

Uff, na szczęście otwarte! Wsunął się do pustej izby i zamarł, czekając.

– Mówiłem mu, że  zaklęcie jest zbyt czułe – rzekł coraz bliższy głos.  – A on na to,  że tak 

bezpieczniej, bla, bla, bla... Co za bufon!
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– W istocie – ponownie ktoś przytaknął, zaś Orsimer domyślał się, że od dwóch wałęsających się 

czarodziejów dzieliła go już tylko ściana. Ostrze miecza skierował przeto na wejście, gotując się do zada-

nia ciosu, gdyby mężczyźni zechcieli zajrzeć do pokoju, w którym siedział cicho jak mysz pod miotłą.

– Zajrzyj do wyklętego kolegi – polecił głos. – Może tam się coś dzieje.

Gro-Barlurka wzniósł głownię. Zdawało się, że czas biegnie w zwolnionym tempie. Łowił uchem 

najcichszy szmer, serce biło jak oszalałe, a po przeciwnej stronie do drzwi zbliżał się mag, zaalarmowany 

przez jakąś niezbyt dobrze sprawdzającą się magiczną formułkę. Tym razem zaklęcie zadziałało nad-

zwyczaj poprawnie, pomyślał ork, skoro czarnoksiężnicy zbiegli do piwnic niemal natychmiast po tym, 

jak intruz wdarł się do akademii.

Jegomość chwycił za klamkę, a mosiężny uchwyt, obserwowany wnikliwie przez persona non 

grata, jął drgać pod naporem ręki. Nieproszony gość wyobrażał sobie, że zaraz poleje się krew. Nie-

znajomy mag szarpnął raz, szarpnął drugi raz, po czym odezwał się do towarzysza:

– Zamknął się, skurczybyk.

– Pewno płacze nad biednym losem. To dopiero nieszczęście: chcieć podciąć sobie żyły, a nie 

móc tego zrobić – zaśmiał się, odchodząc.

Ork odważył się wypuścić powietrze z płuc dopiero wtedy, gdy oddalili się, dyskutując zaciekle  

o niedorzecznych decyzjach przełożonych i ostatniej kolacji. Nie mógł uwierzyć, dlaczego uznali, że ktoś 

zawarł drzwi na amen. Postanowił to sprawdzić i zdziwiony odnotował, że mieli rację – jakby prze-

kręcono klucz w zamku, a przecież przed momentem wemknął się do pomieszczenia bez trudu. Ha, jak 

teraz się stąd wydostać?

Wtem ów niby próżny pokoik rozświetlił blask niesamowity, wznoszący się ponad dziwacznym 

cokołem lub podwyższeniem pośrodku izby. Jasnobłękitna kula światła, z której wychodziły na wszystkie 

strony liczne promienie, lewitowała na oczach wystraszonego orka. Stwierdził,  że to kolejna pułapka  

i odruchowo ścisnął rękojeść broni, sposobiąc się do obrony. Wówczas w uszach Orsimera zabrzmiał 

nietypowy głos: donośny, lecz zarazem niewyraźny; ludzki, lecz zniekształcony, jakby dobywający się ze 

studni tudzież tuby w orkiestrze dętej. Uprzednio Golzagor z łatwością zlokalizował źródło dźwięku, gdy 

korytarzami  szli  magowie;  teraz  jednak  nie  potrafił  określić,  skąd  dochodził  głos.  Najwyraźniej...  

przemawiała do niego kula światła.

– Kim jesteś? – wybrzmiało pytanie. – Dlaczego kierujesz broń w moją stronę?
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