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Odcinek 1. Dom wariatów 

(czyli o tym, jak to się właściwie zaczęło, a przynajmniej, jak zaczęło się dla niektórych w tej 

historii obecnych) 

 

 

Taki jakby prolog 

 

Wielkie Ujawnienie nastąpiło już dość dawno temu i wiązało się głównie z gwałtowną utratą 

cierpliwości wśród czarujących warstw społeczeństwa. 

Ale może zacznijmy od początku.  

W starożytności ludzie posługujący się magią współpracowali z tymi, którzy takiego 

talentu nie mieli. Potem przyszło średniowiecze ze swoimi idiotycznymi średniowiecznymi 

poglądami i zaczęła się regularna walka, polegająca w większości przypadków na tym, że w 

miejscach mało magicznych nieczarujący usiłowali spalić na stosach wszystkich czarujących, 

a w miejscach bardziej magicznych czarujący usiłowali spalić na stosach tych nieczarujących. 

Różnica była dość znacząca, gdyż magiczni spalanie przeżywali, a niemagiczni z zasady nie. 

Zaznaczyć tu należy, że obie strony miały się nawzajem za dewiantów i płody patologii 

społeczno-nadnaturalnej.  

Kolejne epoki, choć teoretycznie bardziej cywilizowane, nie spowodowały żadnej 

poprawy wzajemnych stosunków, podobnie zresztą jak i wzrostu świadomości odnośnie do 

higieny. Gdzieś w tle wielkich wojen ludzie dalej usiłowali mordować się ze względu na magię 

lub jej brak. 

Potem jednak nadszedł czas rozumu, czyli wiek osiemnasty. I choć ludzkość nadal 

śmierdziała i się nie myła, mniej więcej w okolicach rewolucji francuskiej społeczność 

posługująca się czarami doszła do słusznego skądinąd wniosku, że wszystkich nieczarujących 

można by w sumie załatwić jednym pociągnięciem odpowiedniego pasma. Wprawdzie byłoby 

to dość ryzykowne, bo przez przypadek wyginąć mogli absolutnie wszyscy, a to mijałoby się z 

celem, ale i tak wielu magicznych zastanawiało się, dlaczego męczą się z prześladowaniami 

trwającymi od kilku wieków. 



Toteż pewnego pięknego dnia we wszystkich większych ośrodkach miejskich doszło do 

oficjalnych spotkań przywódców magicznych i niemagicznych. Przy czym magiczni wygłosili 

odezwę, a niemagiczni zasadniczo nie mieli nic do gadania. 

Odezwa ta, zanotowana dosłownie przez jakiegoś nadgorliwego kronikarza z Austrii, 

brzmiała tak: 

 

Drodzy przyjaciele, z niewiadomych przyczyn nieposługujący zawżdy się magią, chociaż może 

i macie rację, bo to niebezpieczne przecie zajęcie, no, nieważne!  

Rada nasza, znaczy tych szlachetnych Person, które magią się posługują, ustaliła, co 

następuje: mamy zdecydowanie dosyć prześladowań, przyjaciele, zali prześladowanie was 

również nas specjalnie nie kontentuje, może czasami, ale raczej nie. Ostatecznie mamy 

pewność, że nasza siła jest takowoż większa i możemy was wszytek caedemus w każdej chwili. 

Nie mamy jednak tak bezecnych dążeń, toteż z łaski swojej, gdybyście dali nam święty spokój, 

bylibyśmy wdzięczni i zaprawdę nie zrobimy wam krzywdy. Więc może ustalmy od razu, że nikt 

niemagiczny na nikogo magicznego ręki nie podniesie i na odwrót. Obopólną zgodą to 

przypieczętujmy. 

I może jeszcze tedy dodamy naostatek, że każdemu, kto waży się ukrzywdzić kogoś 

magicznego, znaczy – jeśliby spróbował, ponieważ raczej i tak by mu to nie wyszło – w rzyć 

wsadzimy różdżkę, wyprujemy flaki, nawiniemy je na patyk i odeślemy do diabła, a wierzcie 

nam, przyjaciele, że to potrafimy.  

Skorośmy już wszystko sobie wyjaśnili, to może wróćmy do własnych zajęć, hm? 

 

Przez kolejnych kilka lat zdarzały się sytuacje, że niemagiczni próbowali łamać umowę, 

którą – chcąc nie chcąc – wszyscy nieczarujący władcy podpisali własną krwią. Nieliczne 

zajścia skończyły się w łatwy do przewidzenia sposób i stanowiły bardzo sugestywne lekcje 

poglądowe dla reszty. Od tego czasu nastał okres względnie pokojowego współżycia.  

Wiek dziewiętnasty, a tak naprawdę dopiero dwudziesty, przyniósł jakieś elementy 

współpracy. Magowie zostawali lekarzami i naukowcami, odkrywali różne rzeczy w sposób 

dotąd dla zwykłych ludzi niedostępny. Dzięki magii przysługiwali się niemagicznej ludzkości, 

ale w domach i tak mieli internet tudzież żarówki. 

 

Odcinek właściwy 

 

– Jeżeli chcesz mi coś powiedzieć, zrób to teraz – oświadczył Alain stanowczo. 



Odpowiedziało mu milczenie.  

– No niby co mogłem zrobić? – zdenerwował się. 

 Spojrzenie, które zostało mu w tym momencie posłane, było więcej niż wymowne. 

– A, zamknij się! – krzyknął w końcu, po czym odwrócił się tyłem do Rosamundy. 

Klacz parsknęła, sugerując, że jej godność osobista została w znacznym stopniu 

urażona, a następnie niezobowiązującym truchtem zaczęła oddalać się w kierunku centrum 

Londynu.  

Alain usiłował stać niewzruszony, co udawało mu się przez pierwsze piętnaście sekund 

– zanim uświadomił sobie, że na grzbiecie konia odjeżdża cały jego dobytek. Wyrzucił więc z 

siebie kilka zdecydowanie niecenzuralnych słów, a potem dzikim galopem ruszył za 

Rosamundą. 

W czasie pogoni Alain musiał przyznać sam przed sobą że przesadził. Znowu go 

poniosło i wyładował się na Bogu ducha winnej klaczy, która miała pecha stać w jego pobliżu 

w zupełnie nieodpowiednim po temu momencie. 

Ale w końcu czy to jego wina, że od jakiegoś czasu nic mu nie wychodziło i ostatnie 

dwa zlecenia zakończyły się totalną klapą? Ewidentnie świat zaczął zmieniać się na gorsze. To 

nie wina Alaina, że jego Biuro Walki Ze Wszystkimi Niebezpiecznymi Stworzeniami I Innymi 

Zagrożeniami Natury Magicznej tak źle prosperowało. 

Ot, choćby dwa dni temu zadzwoniła do niego kobieta i, drąc się wniebogłosy, płacząc, 

piszcząc i dostając spazmów, oznajmiła, że ktoś na pewno rzucił na nią urok, to wszystko jest 

potworne i w ogóle proszę coś zrobić. Alain jak zwykle nie wysłuchał rozmówczyni do końca, 

tylko od razu zgodził się przyjechać. Po dotarciu na miejsce dowiedział się, że to nie złośliwa 

klątwa, a plaga gryzków wszystkozżerków – małych, bardzo paskudnych stworzonek, które 

wylęgają się w zbyt rzadko wynoszonych pomagicznych śmieciach. Kilkoma zaklęciami 

pozbył się problemu. 

Fakt, potłukł przy tym kilka wazonów. Chciał w końcu, żeby jego zwycięstwo 

wydawało się bardziej spektakularne. Skąd miał jednak wiedzieć, że te wazony były takie 

cenne? Nie dość, że ledwie udało mu się uciec przed rozjuszoną eksklientką, to jeszcze kilka 

godzin później, siedząc już bezpiecznie na grzbiecie swojej potężnej karej klaczy, 

Rosamundy, odkrył kolonię gryzków w swojej własnej torbie. Pozbył się nowych lokatorów 

w miarę szybko, by już po chwili ze łzami w oczach odkryć stratę najcenniejszych i 

najrzadszych składników do przyrządzania eliksirów, które zawsze nosił przy sobie; na 

wszelki wypadek, gdyby go naszła ochota (albo raczej potrzeba pod postacią jakiegoś 



wybitnie opornego stworzenia), żeby sobie coś przyrządzić: na przykład jakąś truciznę 

zabijającą wszystko w promieniu dwudziestu metrów. 

Nieco przybity, w celu podreperowania zasobów finansowych, które przedstawiały się 

dość mizernie po tym, jak musiał odkupić całą zawartość swojej bezcennej torby, po dwóch 

tygodniach przyjął kolejne zlecenie. Nawiasem mówiąc, zdobycie niektórych składników 

kosztowało go nie tylko całą masę pieniędzy, lecz także kilka niemożliwych do spełnienia 

obietnic, najlepszą pelerynę oraz dwa worki ukochanego marchewkowego owsa Rosamundy, 

czego mu dotąd nie wybaczyła. 

Tak czy tak, przed dwiema godzinami stawił się przed drzwiami całkiem przyjemnego 

domku na Winchelsea Close. Przywiązał Rosamundę do najbliższej latarni, przykazując, by nie 

obgryzała z niej lakieru, bo nie ma zamiaru jej potem odtruwać, naprawdę, jak wtedy, trzy dni 

temu, przed stacją metra. Na wszelki wypadek nałożył na klacz dodatkowe zaklęcie Nie-Bycia-

Widzialnym Dwarfiego, który zasłynął tylko z tego jednego zaklęcia, gdyż pewnego dnia, 

zastosowawszy je, przestał być widzialny, a że nie umiał go odwrócić, na tym skończyła się 

jego kariera. 

Alain zapukał uprzejmie do drzwi, jako że jednak uprzedzono go, co zastanie w środku, 

wszedł, nie czekając na zaproszenie. 

Ognisty podmuch magicznego płomienia odrzucił go na zadbany trawniczek przed 

domem. 

Tak to już jest, jak się głupi ludzie biorą za hodowanie smoka, który „miał być taki 

malutki”, ale coś nie wyszło i teraz ma trzy metry długości, zaanektował na własność kuchnię, 

inhaluje się gazem z kuchenki, i kaszle, zostawiając przy tym wypalone ślady na ścianach.  

Największy problem ze smokami polega na tym, że jakiś kretyn w rządzie umieścił je 

na liście zwierząt chronionych, zaraz po niedźwiedziach i orłach bielikach. Alain miał szczęście 

i jakimś cudem dogadał się z dyrektorem największego na świecie smoczego rezerwatu, że 

będzie mu czasem dostarczać niektóre egzemplarze. Obaj wyszli na tym interesie całkiem 

nieźle, toteż wszystko zawsze funkcjonowało bez zarzutu. 

Zwykle oszałamiał smoka kilkoma prostymi zaklęciami, potem jednym machnięciem 

ręki transportował go do Norwegii, gdzie znajdował się rezerwat, a na końcu wygłaszał długie 

kazanie byłym właścicielom zwierzęcia, głównie na temat tego, że smoki są chronione, ich 

posiadanie jest nielegalne i gdyby ktoś się zorientował, co trzymali w domu, mogliby się 

spodziewać grzywny albo nawet wyroku w zawieszeniu, nie mówiąc już o kłopotach, jakie 

mieliby, gdyby o wszystkim dowiedzieli się ich niemagiczni sąsiedzi. Od Wielkiego 

Ujawnienia minęło już ładnych paręset lat, ale niemagiczni wciąż z pewnymi oporami 



przyjmowali do wiadomości, że, dla przykładu, w domu obok mieszka wilkołak albo coś w ten 

deseń. 

Ten smok był największym, jakiego dotąd przyszło mu się pozbywać z prywatnej 

posesji. Zanim Alain zdołał w ogóle wejść do domu, trzy razy reperował swój spalony płaszcz, 

cztery razy w panice gasił płonące włosy, ostatecznie przewiązał też zaniepokojoną odgłosami 

walki Rosamundę nieco dalej. 

Tego, co działo się potem, nie chciał nawet wspominać. Dość, że ogłuszył bestię dopiero 

przy użyciu kuchennego krzesła, gdyż żadne zaklęcie nie przebiło się przez odporne na magię 

łuski zwierzęcia. Kiedy wreszcie, wyczerpany do granic możliwości, odesłał smoka do 

Norwegii, tuż przed nim zmaterializowało się magiczne obwieszczenie, że od przyszłego 

tygodnia zmienia się dyrektor rezerwatu i wszelkie ustalenia będą musiały zostać 

renegocjowane. 

Mocno podłamany myślą o tym, ile alkoholu upłynie, zanim dojdzie do porozumienia z 

nowym dyrektorem, spostrzegł leżące na ziemi dwa nadjedzone trupy, najwyraźniej będące do 

niedawna właścicielami domu. Ewidentnie nie doczekali oni jego przyjazdu, co oznaczało 

mniej więcej tyle, że o jakichkolwiek pieniądzach za robotę może zapomnieć. Martwi klienci 

nigdy nie płacą. Mógł ich ożywić, jasne, ale oprócz średnio przyjemnego zapachu zapewne nic 

by od nich nie uzyskał. Nieżywi są zazwyczaj obrażeni oraz odporni na prośby i groźby. Alain 

zresztą wcale im się nie dziwił – gdyby nie żył i ożywiono go wyłącznie po to, żeby wyciągnąć 

od niego pieniądze, też by taki był. 

Wściekły, wyszedł z pustego już domu, jednym zaklęciem posprzątał w ogródku, z 

ponurą miną pomachał przyklejonym do okien sąsiadom i poszedł po Rosamundę, z którą 

chwilę później dość niefortunnie się pokłócił.  

I tym właśnie sposobem biegł teraz przez miasto, drąc się wniebogłosy, że przeprasza i 

to nie było nic osobistego, a ona jest najwspanialszym koniem na świecie. W myślach przeklinał 

natomiast chwilę, w której zakupił myślące zwierzę. Trzeba było sprawić sobie zwykłego konia 

albo najlepiej motocykl. 

 

Rosamunda czekała na niego w swoim ulubionym miejscu, z błogością żując barierkę przed 

stacją metra. Alain w ostatniej chwili powstrzymał się przed wrzaśnięciem, żeby przestała, bo 

dwadzieścia gramów czułków wija drewniaka, które potrzebne są do przyrządzenia mikstury 

odtruwającej kogoś, kto nieopatrznie spożył lakier, jest warte więcej niż ona sama i siodło, 

nawiasem mówiąc – całkiem porządna kulbaka, razem wzięte. Wiele kosztowało go milczenie 

w tej chwili, ale Rosamunda doceniła jego poświęcenie, gdyż parsknęła łaskawie i podeszła do 



niego z własnej woli. Alain poklepał ją przyjaźnie w ramach przeprosin, a potem, nie zważając 

na jej protesty i ogólne niezadowolenie, wlał jej do pyska trzydzieści kropel odtrutki. W 

myślach zaczął już szacować straty. 

Kiedyś próbował zdobywać czułki własnoręcznie, ponieważ z jakiegoś 

niewyjaśnionego powodu wydało mu się to bardziej opłacalne. Po promocyjnej cenie zakupił 

tysiąc hodowlanych wijów i zaczął urywać im interesujące go części ciała, co zdecydowanie 

im się nie podobało. Chwilę później przez przypadek strącił akwarium na ziemię i z krzykiem 

opuścił mieszkanie, strzepując z siebie nieprawdopodobne wprost ilości dyszącego w pełni 

uzasadnioną żądzą mordu robactwa. Potem nigdy już nie próbował zdobywać składników 

eliksirów własnoręcznie. 

Alain chwycił w dłoń wodze i już miał się oddalić, zwłaszcza że jakiś facet w szarym 

prochowcu, wyglądający jak typowy stróż prawa incognito, podejrzliwie przyglądał się 

barierce, z której systematycznie znikała zielona farba, kiedy tuż obok niego jak spod ziemi 

wyrósł bardzo elegancko ubrany starszy pan.  

Alain spojrzał na niego ze zdumieniem. Nie przypominał sobie, by zdjął z Rosamundy 

Nie-Bycie-Widzialnym, a tymczasem bezczelny typ pogłaskał ją po szyi, zupełnie jakby nikt 

nigdy na nią nie rzucał żadnego zaklęcia ukrywającego. Rosamunda wyglądała na 

zdegustowaną. 

– Chodźmy stąd – polecił stanowczo nieznajomy. Jego głos przypominał dźwięk 

wydawany przez nienaoliwione drzwiczki szafki w gabinecie, w którym Alain przyrządzał 

eliksiry. Trzeszczał magią, która uwalniała się przez czysty przypadek. Nie było to przyjemne 

i przywoływało na myśl same bardzo przerażające rzeczy. 

Alain był do tego stopnia zdezorientowany zaistniałą sytuacją, że bez słowa protestu 

posłusznie poczłapał za mężczyzną w głąb parku. Dopiero kiedy znaleźli się w odpowiednio 

ustronnym miejscu, pogrążonym w gęstym jak zupa mroku, nieznajomy odezwał się ponownie: 

– Skoro już możemy spokojnie porozmawiać, zaraz wyjaśnię panu, o co mi chodzi. 

Odnalazłem pana, gdyż mam pewien problem, wynikający z użycia magii. Z tego, czego 

zdołałem się dowiedzieć, jest pan fachowcem od spraw dotyczących pozbywania się 

magicznych stworzeń oraz skutków zaklęć… 

– Robię, co mogę – mruknął Alain, mile zaskoczony. Jakoś dotąd miał wrażenie, że jego 

sława specjalnie go nie wyprzedza. A przynajmniej nie taka sława, jakiej by chciał, i do tego 

raczej wlecze się za nim smętnie, zamiast go wyprzedzać. 



– Tak – staruszek zadumał się na chwilę, ze wzrokiem wbitym w ziemię, a potem zaczął 

chodzić w kółko. – Mam spory kłopot z klątwą, jaką ktoś wybitnie nieżyczliwy rzucił na mój 

dom, a właściwie na jedno piętro. 

Alain spróbował porządnie się skupić. Doświadczenie z gryzkami nauczyło go, że 

zawsze należy wysłuchać klienta do końca. 

– Jak jednak się ona objawia… – starszy pan chrząknął znacząco. Alain nie miał pojęcia, 

co owo chrząknięcie mogło znaczyć. Pytająco uniósł brwi. – Musi pan sam zobaczyć – 

powiedział wreszcie nieznajomy. – To ciężko opisać. Jest pan zainteresowany? 

Zastanowił się poważnie. Ostatnie zlecenia, które przyjmował, kończyły się katastrofą. 

Z drugiej jednak strony to mógł być początek jego błyskotliwej kariery. Jeżeli uda mu się zdjąć 

tę klątwę, staruszek na pewno dobrze mu zapłaci i jeszcze rozpowie w odpowiednich kręgach, 

jaki to Alain jest wspaniały. 

Najgorsze było właśnie to „jeżeli”. 

– Dwa tysiące zaliczki, tysiąc po zdjęciu klątwy plus wszystkie koszty dodatkowe – 

podsunął starszy pan, jakby czytając w jego myślach. 

– Kiedy mogę zacząć? – spytał Alain natychmiast. 

Czuł się paskudnym materialistą. Ale nie przeszkadzało mu to jakoś specjalnie. 

Gdyby wiedział, że właśnie pakuje się w coś, co nawet przy dobrych chęciach nie mogło 

zostać nazwane przyjemnym mianem „bagna”, zapewne nie uśmiechałby się tak radośnie i 

szybko zapomniałby o pieniądzach.  

Ale nie wiedział. 

 

Stwierdzenie, że dom jego najnowszego klienta był imponujący, nawet w najmniejszym stopniu 

nie oddawało prawdziwego stanu rzeczy. Wiejska posiadłość hrabiego Calchasa de Troyes – 

jak przedstawił się nieznajomy – przypominała zamek. Dwie wieżyczki strzelały w niebo, 

skomplikowane witraże odbijały ostatnie promienie zachodzącego słońca, a po spadzistym 

dachu spływały na ziemię suche liście wysokich lip, otaczających budynek ciasnym kołem. 

Alain miał niejasne przeczucie, że to nie będzie miły weekend na wsi, na który gdzieś 

w głębi duszy liczył. Nieprzyjemne mrowienie w okolicy kręgosłupa wskazywało 

jednoznacznie na obecność gorszej magii – tej, która zamierza człowiekowi zrobić krzywdę. 

Tak naprawdę każda magia jest w gruncie rzeczy zła. Jeśli jednak korzystać z niej 

powierzchownie i ostrożnie, zabezpieczając się na wszelkie sposoby, mając mocne zasady 

moralne oraz silne ciało, można próbować użyć jej do dobrych, a przynajmniej – do własnych 



celów. A jaki był tego efekt, czarodziej przekonywał się zazwyczaj na sobie. Prędzej czy 

później. 

Alain rozmasował sztywniejący kark i smętnie pożegnał się z myślą o wypoczynku.  

Zatrzymał Rosamundę przed głównym wejściem. Natychmiast pojawił się przy nim 

stajenny, grzecznie prosząc o wodze, które Alain mu wręczył, zabrawszy uprzednio swą 

ukochaną torbę i uśmiechając się pod nosem na myśl o tym, że Rosamunda zaraz zapewne 

pokaże służącemu, kto tu rządzi i że to nie jest on. 

Drzwi się uchyliły przy pomocy lokaja. Zwykle magiczni dla lepszego efektu rzucali 

proste zaklęcie, by otwierały się same, Alain domyślał się jednak, że tutaj taka sztuczka byłaby 

źle widziana. Jeżeli kogoś stać na lokaja, niech się tym chwali, proszę bardzo, pomyślał, nie 

uważając za konieczne witać się z służącym czy choćby podać mu swe imię. 

Lokaj nie zaprotestował. Widać Alain był już oczekiwany. 

Wmaszerował do ogromnego holu, starając się nie wyglądać na zbyt zdenerwowanego, 

bo byłoby to co najmniej nieprofesjonalne. Nie zdążył nawet rozejrzeć się po pomieszczeniu, 

gdy na szczycie szerokich schodów pojawił się nieznajomy z parku. 

– Witam pana! – zakrzyknął wesoło hrabia. 

Alain uśmiechnął się w odpowiedzi i już miał powiedzieć coś niewątpliwie 

inteligentnego, ale de Troyes najwyraźniej uznał, że nie da mu dojść do głosu, bo kontynuował: 

– Cieszę się, że pan przyjechał! Zaprosiłem przyjaciół, by spędzili ze mną ten tydzień, 

a tu takie nieszczęście! – skrzywił się, nieco może zbyt teatralnie. – Strach przejść korytarzem, 

a my chcieliśmy odpocząć – mówił dalej. – Już nie wspominając o tym, że moi biedni 

przyjaciele też próbowali zdjąć klątwę, przynajmniej Cleiden … 

Alain ożywił się nieco, choć wiązało się to również ze wzrostem zupełnie 

uzasadnionego niepokoju. Więc ktoś już próbował zdjąć tę klątwę. Nie wróżyło to najlepiej, bo 

oznaczało, że robota nie będzie zbyt prosta, czego się w sumie spodziewał. 

De Troyes, ględząc wciąż o tym i o owym, ale głównie o niczym, zaprowadził go do 

salonu. Był to przytulny pokój o ścianach obitych purpurowym aksamitem, zaokrąglonych 

narożnikach, pełen miękkich foteli, dębowych mebli oraz pluszowych zasłon. Naprzeciw 

wejścia znajdował się piękny, bogato zdobiony kominek, w którym buchał ogień. W fotelach 

wokół niego siedziało pięć osób, mniej lub bardziej zajętych rozmową. 

– Moi kochani! – zawołał staruszek, a cała piątka zerwała się na równe nogi. – Pragnę 

przedstawić wam kogoś, kto, mam nadzieję, pomoże nam pozbyć się tej okropnej klątwy. – 

Znowu zabrzmiało to jakoś tak teatralnie. Poza tym Alain wiele dałby za pewność siebie, z jaką 

przemawiał hrabia de Troyes. 



– Dobry – mruknął, kłaniając się nieznacznie. 

Starszy pan w nieco wymiętym garniturze podszedł do niego, podał mu rękę, schwycił 

jego dłoń w żelazny uścisk i potrząsał nią z zapałem przez kilkanaście sekund. 

– Melampos Cleiden – przedstawił się. 

Jego oczy nie znajdowały się w normalnym miejscu, chwiały się natomiast na dość 

długich szypułkach, jak u ślimaka. Alain wzdrygnął się z obrzydzeniem. Więc to był efekt próby 

zniesienia klątwy… A może ten nieszczęsny człowiek wygląda tak od zawsze, a klątwa zrobiła 

mu coś o wiele gorszego? 

– Laokoon O’Connor – powiedział młody mężczyzna i wychylił się ku Alainowi, by 

niechętnie uścisnąć czubki jego palców. Na jego dłoni widniał spory tatuaż przedstawiający 

węża. 

– Fineus O’Connor – rzekł kolejny z piątki, najwyraźniej brat Laokoona. 

Nie podał Alainowi ręki, ale uśmiechnął się do niego promiennie. 

– Casandra Monmouth. – Urodziwa kobieta skłoniła głowę nieco wyniośle, kiedy 

jednak przeniosła spojrzenie na góra dwudziestokilkuletnią, ładną dziewczynę o nieco 

nieobecnym spojrzeniu czarnych oczu, jej twarz wyraźnie złagodniała. – …A to jest Helena 

Berkeley. 

Helena zachichotała, a potem usiadła z powrotem w swoim fotelu, mamrocząc coś pod 

nosem. 

Hrabia de Troyes usadowił Alaina na sofie, tak że wszyscy mogli widzieć się nawzajem, 

i wyjaśnił, nie ściszając nawet głosu: 

– Biedna Helena, nie zawsze taka była. Ale lubiła eksperymentować z eliksirami. Z całą 

pewnością była bardzo bliska jakiegoś wielkiego odkrycia, kiedy nastąpił wybuch… 

Alain skulił się odruchowo. Eksplozje eliksirów bywały naprawdę groźne. Wyzwalały 

potężną magiczną moc, a ich skutki bywały nieprzewidywalne. Pamiętał incydent, gdy sam 

ratował się ucieczką ze swego laboratorium, spostrzegłszy, że galaretowata substancja na dnie 

garnka podejrzanie bulgocze. Na całe szczęście wcześniej zabezpieczył pomieszczenie na 

wszelkie znane sobie sposoby, inaczej sąsiedzi mogliby mieć pretensje. O ile miałby jeszcze 

jakichkolwiek sąsiadów, rzecz jasna. 

Kiedy po pół roku odważył się wejść do swej pracowni ponownie, odkrył, że jego 

ulubiony kaktus nie jest już taki jak kiedyś. Alain z trudem uciekł przed potężnymi szczękami, 

atakującymi go ze wszystkich stron. Potem oczyścił pomieszczenie jednym z najmocniejszych 

legalnych zaklęć i zaczął je urządzać od nowa. Od czasu wybuchu nie mógł jednak trzymać 



tam żadnych żywych roślin, gdyż zachowywały się one dość dziwnie i wykazywały 

niebezpiecznie wiele wolnej woli. 

– Rozumiem, że nikt nie jest w stanie jej pomóc? – spytał uprzejmie, starając się 

podtrzymać konwersację. Towarzystwo niespecjalnie mu odpowiadało, lecz myśl o tym, ile 

zapłaci mu hrabia, skutecznie tłumiła wszelkie uprzedzenia. 

Melampos Cleiden uśmiechnął się łagodnie, a jego oczy zakołysały się smętnie powyżej 

siwej czupryny. 

– Próbowaliśmy wszystkiego – westchnął, a w jego głosie pobrzmiewała rezygnacja. – 

Zarówno sposobów magicznych, jak i niemagicznych. W najsłynniejszej Klinice Urazów 

Pomagicznych Oraz Powybuchowych, Ze Szczególnym Uwzględnieniem Szaleństwa I 

Zaburzeń Umysłu doprowadzili jedynie do tego, że Helenie wyrósł ogon… Zdołaliśmy go, na 

szczęście, usunąć. Niemagiczni usiłowali ją wsadzić do jakiegoś szpitala dla obłąkanych, ale 

jej nie oddaliśmy. Kilku lekarzy zrezygnowało z leczenia jej dopiero wtedy, gdy ich pogryzła, 

niektórzy uciekli wcześniej. Udało nam się osiągnąć przynajmniej tyle, że nie jest już 

agresywna. Jest raczej… nieszkodliwa. 

Jakby na potwierdzenie jego słów Helena wyciągnęła spod fotela pająka, rozpaczliwie 

wymachującego długimi, cienkimi nogami, i zaczęła z zapałem dźgać go znalezioną gdzieś 

szpilką. 

Alain stwierdził, że będzie musiał jak najprędzej zrobić, co do niego należy, bo 

zgromadzeni tutaj ludzie nie sprawiają wrażenia normalnych. 

– Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zajmę się tym, po co tu przybyłem – rzekł więc, 

przerywając tym samym niezręczną ciszę, która właśnie zapadła. – Czy moglibyście mi 

wyjaśnić, jak objawia się ta klątwa? Lub pokazać? 

Wszyscy jednocześnie odetchnęli z ulgą, jakby tylko czekając, by wreszcie przypomniał 

sobie o swoim zadaniu i sobie poszedł. Cleiden uderzył dłońmi o uda i wstał. 

– Poznałem dość dobrze działanie tego zaklęcia… – Dotknął palcem szypułki, na której 

kołysało się jedno z jego oczu. Na jego twarzy pojawił się grymas bardzo słabo przypominający 

uśmiech. – Choć nie pamiętam, co działo się po tym, jak wkroczyłem w jej zasięg, 

przypominam sobie przynajmniej, jakich zaklęć zamierzałem użyć… 

– My też to wiemy – odezwał się po raz pierwszy Fineus. – I sądzę, że lepiej będzie, 

jeśli to ja zaprowadzę pana na górę. Melampos nie powinien zbliżać się do tego miejsca. Klątwy 

mają daleki zasięg, a ta szczególnie. 

Cleiden, zrezygnowany, pokiwał głową i usiadł. Fineus wyprowadził Alaina z salonu i 

szybkim krokiem ruszył w kierunku schodów. 



Na piętrze Alain ujrzał najzwyklejszy w świecie korytarz, oświetlony staroświeckimi 

lampami, jakimi zwykli posługiwać się ci biedni niemagiczni ludzie skazani na elektryczność. 

„Kolejna oznaka snobizmu”, pomyślał. W tym cholernym domu wszystko chyba było 

na pokaz. 

– Tu pana zostawiam. Wchodzenie dalej byłoby z mojej strony niemądre, w końcu nie 

ja jestem fachowcem… – Fineus uśmiechnął się szeroko. Miał nienaturalnie białe, ostre zęby. 

Alain nie zauważył jednak, żeby młody O’Connor był wilkołakiem. Takie rzeczy dawało się 

stwierdzić na pierwszy rzut oka. Ale pół-wilkołakiem… Będzie musiał mu się jeszcze później 

przyjrzeć. 

– Główny problem z klątwą polega na tym, że miesza przestrzeń na całym piętrze – 

kontynuował Fineus, ewidentnie nie zdając sobie sprawy z wątpliwości, które dość licznie lęgły 

się w głowie Alaina. – Idąc przed siebie, nigdy nie można być pewnym, dokąd się dotrze. Ja, 

szukając kiedyś biblioteki, trafiłem do piwnicy, gdzie prawie zjadły mnie pająki, każdy 

wielkości małego smoka. Wtedy jeszcze pomyślałem, że to taki żart Calchasa – uśmiechnął się 

do wspomnienia. 

Alain zazwyczaj nie miał zbyt dobrej opinii o ludziach, którzy dla żartu posyłają 

przyjaciół między ogromne pająki, lecz niezmiennie uśmiechnięty Fineus miał najwidoczniej 

inne zdanie w tej kwestii. Kontynuował, znów nieświadom opinii swojego rozmówcy. 

– Kiedy jednak Casandra jakiś czas później szukała ustronnego miejsca, by choć przez 

chwilę odpocząć od Laokoona, pośrodku swojej sypialni wpadła wprost w cuchnące bagno. 

Poszła z pretensjami do Calchasa, ponieważ, gdy już jakimś cudem udało jej się uwolnić i nie 

utonąć, okazało się, że jej ulubiona sukienka nie nadaje się absolutnie do niczego. Calchas 

wyparł się wszystkiego, poszedł na górę, by sprawdzić, o co chodzi, i wrócił mocno skołowany, 

bo w miejscu, gdzie powinna się mieścić toaleta, zastał ogromną dziurę, sięgającą nie wiadomo 

jak głęboko. Zrzucił nawet do środka kawałek kafla, który oderwał od ściany, ale nie doczekał 

się dźwięku uderzenia o dno. Wtedy właśnie doszliśmy do słusznego skądinąd wniosku, że ktoś 

rzucił klątwę na nasz dom. – Z niewiadomych przyczyn Fineusa to spostrzeżenie bardzo 

uradowało i śmiał się z niego przez dobre dwie minuty. 

Alain patrzył na niego odrobinę zbity z tropu. Ale tylko odrobinę. 

– Cleiden jest z nas najlepszy, jeżeli idzie o klątwy – wciąż mówił Fineus – więc uznał, 

że pójdzie tam i załatwi sprawę. I poszedł. Nie było go przez równe trzy dni, aż zaczęliśmy się 

niepokoić. Ostatecznie zjawił się mocno oszołomiony. Już wtedy miał coś nie tak z oczami, wie 

pan, o czym mówię. Nie pamiętał, co się działo, kiedy poszedł na górę, ani co robił w czasie 

swojej nieobecności. Zapewne rzucał tam podstawowe czary antyklątwowe: Zniesienie, 



Porażkę Maga, Odbicie i tak dalej, ale nie dało to żadnego efektu. Osobiście sądzę, że jego 

niezwykły wygląd wziął się z tego, że próbował rzucić Zdejmowacza Grally’ego, jednak 

zaklęcie odbiło się od czegoś, odrobinę zmieniło strukturę i trafiło go już jako niedokończony 

Ślimacznik. To doprawdy ciekawe, że te dwa czary są tak podobne… 

Po wysłuchaniu opowieści Fineusa Alain stwierdził, że wie tak samo niewiele, jak 

jeszcze kilka minut temu. Klątwa była co najmniej dziwna. Odprawił zatem mężczyznę, 

starając się mieć przy tym szalenie profesjonalną minę, i postanowił wziąć się do roboty.  

Uznawszy, że żadne standardowe zaklęcie antyklątwowe stosowane na odległość nie 

przyniesie żądanego, a już na pewno nie oczekiwanego skutku, doszedł do umiarkowanie 

budującego wniosku, że najpierw będzie musiał przyjrzeć się klątwie z bliska. Nie budziło to 

w nim nadmiernego entuzjazmu, lecz wszystko wskazywało na to, że innego wyjścia 

zwyczajnie nie ma. Wziął więc głęboki wdech, pomacał przepastne kieszenie płaszcza, by 

upewnić się, że znajdzie tam wszystko, czego może potrzebować, na przykład butelkę 

gobliniego wina, i ruszył zaklątwionym korytarzem. 

Jako że nie wydarzyło się zgoła nic, stwierdził, że może warto by było zajrzeć do 

któregoś z pokoi, bo w końcu to w nich przyjaciół hrabiego spotykały nieszczęścia. Alain nie 

był wcale pewien, czy jest gotów na rzeczone nieszczęście, ale zmusił się do naciśnięcia 

najbliższej klamki po prawej stronie i z duszą na ramieniu wkroczył do środka. 

Minęło kilka sekund, zanim pojął, że znajduje się w najzwyklejszym schowku na miotły. 

Żeby była jasność – nie żadne latające, magiczne miotły, lecz zwyczajne, służące normalnym 

ludziom do zamiatania. 

Te pierwsze, swoją drogą, nie istniały. Alain często zastanawiał się, skąd u 

niemagicznych wzięło się powszechne dość przekonanie, że czarodzieje, a czarownice przede 

wszystkim, jako środka transportu używają latających mioteł. Ten pomysł już w założeniu 

zakrawał na czysty absurd, a wynikał zapewne z tego, że żaden z twórców owej szalonej idei 

nigdy nie próbował wisieć dłużej niż przez minutę na wąskim bądź co bądź miotlanym kiju. 

Na tę dotyczącą magicznych środków transportu refleksję Alain poświęcił nie więcej 

niż trzy do czterech minut. Nie potrafiąc jednak wymyślić w tym temacie nic odkrywczego, 

uznał za słuszne opuścić schowek. Wyszedł na korytarz z zamiarem dalszego zwiedzenia piętra. 

Jak dotąd klątwa najwyraźniej nie dała o sobie znać, bo przecież za zły czar nie można 

uznać obecności schowka na miotły. Kiedy jednak Alain podążał raźnym krokiem w głąb 

korytarza, jego uwagę przykuł pewien szczegół. Nieco skołowany podszedł do okna, które 

pojawiło się ni stąd, ni zowąd po lewej stronie, choć nie miało prawa go tam być, po czym 

wyjrzał na zewnątrz – było zupełnie ciemno. Korytarz rozświetlony był trzema umieszczonymi 



w eleganckich uchwytach świecami, a poza rezydencją hrabiego de Troyes panowała noc. Alain 

zbiegł po schodach na pierwsze piętro, a potem, tylko trochę błądząc po drodze, dotarł do 

saloniku.  

Przywitały go nieco zdziwione spojrzenia Heleny, Cleidena oraz Fineusa. Reszta 

towarzystwa gdzieś znikła, co, zważywszy na rozmiary domu hrabiego, nie było specjalnie 

trudne. 

– Myśleliśmy, że pana wciągnęło – rzekł filozoficznie Cleiden, drapiąc się między 

oczami. 

Alain starał się na niego nie patrzeć. Widok tego człowieka go deprymował. 

– Ile czasu upłynęło, od kiedy poszedłem na górę? – spytał i przeniósł spojrzenie na 

Fineusa, który oczy miał w miejscu po temu odpowiednim. 

– Licząc, że musi być już koło północy… Jakieś siedem godzin – poinformował go 

uprzejmie mężczyzna. 

Alain zmarszczył brwi niezadowolony. 

– Przecież siedziałem w tym schowku nie więcej niż pięć minut! – stwierdził. – Ta 

klątwa powoduje również zawirowania czasu. To dziwne… Ktoś tu użył wyższej magii. 

„Takiej, jakiej nikt nie powinien był nigdy używać”, dodał w myślach. 

– Na górze nie ma żadnego schowka – oświadczył przytomnie Cleiden. 

Alain nie popatrzył na niego, choć korciło go, by to zrobić. Z kłopotu wybawił go hrabia 

de Troyes, wchodząc do salonu z kubkiem przyjemnie pachnącego kakao w dłoni. Ubrany był 

w wyświechtany szlafrok, a na głowie miał szlafmycę z inicjałami wyhaftowanymi złotą nicią. 

– Jeszcze nie śpicie? – zdziwił się. – Ach, wiem, czekaliście zapewne na naszego 

specjalistę. I jak? Odkrył pan coś ciekawego? – zwrócił się do Alaina. 

Alain wymamrotał coś o schowku na miotły i zakrzywieniu czasoprzestrzeni, modląc 

się w duchu, by jego pracodawca nie zażądał szczegółów; jak na razie nie miał się za bardzo 

czym pochwalić. Hrabia de Troyes zdawał się jednak zadowolony z tych wyjaśnień. Po chwili 

zamachał gwałtownie ręką, przerywając monolog Alaina, i powiedział wesoło: 

– Jutro też jest dzień, nie chciałbym pana w żadnym razie zamęczyć! Zapraszam do 

pokoju gościnnego, pierwsze drzwi po prawej od schodów. Życzę wszystkim miłej nocy! 

Po czym wyszedł równie niespodziewanie, jak wszedł, pozostawiając po sobie jedynie 

zapach rozgrzanego kakao. 

 

 



Następnego dnia Alain wstał o świcie. Nie to, żeby śpieszył się do walki ze złem wszelakim, 

bez przesady. Po prostu nie mógł spać, bo materac był za twardy, a klątwa nie dawała mu 

spokoju. Ponieważ niespecjalnie miał ochotę jeść śniadanie w wątpliwie przyjemnym 

towarzystwie przyjaciół hrabiego, to, przemykając ukradkiem pod ścianami, żeby nikt go nie 

zauważył, od razu udał się na piętro, zgarniając po drodze kilka herbatników leżących na 

eleganckim talerzyku na stoliku w holu. 

Wnioskując ze smaku, spoczywały tam w spokoju już od dobrych kilku wieków. 

Korytarz wyglądał dokładnie tak jak dzień wcześniej. Alain bez wahania otworzył te 

same drzwi, co wczoraj, gdyż chciał sprawdzić, czy klątwa powoduje konkretne zmiany, czy 

tylko chwilowe zaburzenia przestrzeni. Z pewnym zakłopotaniem wyszedł po chwili z 

pachnącego perfumami magazynu agresywnej damskiej bielizny. 

„Czyli jednak zmiany”, pomyślał, wrzucając za próg pokoju różową pończochę, która 

zaciekle usiłowała go udusić, i czym prędzej zamykając za sobą drzwi. Nie bardzo wiedział, co 

i w jaki sposób dalej robić, postanowił więc zajrzeć po kolei do wszystkich pomieszczeń.  

Drugi pokój wyglądał zupełnie normalnie, lecz kiedy Alain przestąpił próg, ściany 

zaczęły rozsypywać się w drobniutkie igiełki tak, że po chwili podłoga zasłana była ostrym, 

różnobarwnym pyłem, a zamiast tapet i półek z książkami po bokach ziała biała pustka. Trzecie 

drzwi prowadziły do studni pełnej czterogłowych węży-morderców; Alain ledwie zdołał uciec 

przed jednym wyjątkowo upartym osobnikiem, który usiłował go gryźć nawet po tym, jak mag 

potraktował go Bombą Lewinza. Zaklęcie urwało napastnikowi wszystkie cztery głowy, lecz 

mimo to żyjące wbrew wszelkim regułom zwierzę goniło go z godnym podziwu zapałem. 

Mocno zdyszany i zdecydowanie ostrożniejszy uchylił czwarte drzwi. Tuż za progiem 

zaczynał się najprawdziwszy las, ciemny i mglisty. Alain niepewnie stanął na trawie i wciągnął 

w płuca gęste, lepkie powietrze, przesycone wilgocią oraz wonią gnijącego drewna. W 

pobliskich krzakach coś drgnęło, więc czym prędzej opuścił pokój i zamknął za sobą drzwi. 

To wszystko było coraz bardziej niepokojące. Dlaczego ktoś w ogóle rzucał tutaj 

klątwę? Musiał istnieć konkretny powód, inaczej klątwa byłaby niepełna… A cel? 

Na próbę złożył dłonie w odpowiedni znak i wypowiedział formułę Podstawowego 

Zaklęcia Antyklątwowego, zaakceptowanego przez rząd Wielkiej Brytanii i Kongregację 

Magicznych Jednostek Przeciwzagrożeniowych. Teoretycznie nie musiał przy tym nic mówić 

ani wykonywać żadnych gestów, każde zaklęcie opierało się bowiem jedynie na odpowiednim 

sięgnięciu po magię i spleceniu z jej różnych, zmieniających się co moment, pasm tego, czego 

akurat się potrzebuje. Słowa i gesty pomagały jedynie zapamiętać struktury konkretnych 

zaklęć, które i tak układało się własną silną wolą, niczym innym. Żadne łacińskie wierszyki czy 



wyszukane pozycje dłoni nie były nigdy w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na magię, 

która uginała się tylko pod siłą czarodzieja, a i to nie zawsze. Równie dobrze mag, rzucając 

czar, mógłby śpiewać sprośną szwedzką piosenkę o różdżce i kotłaku, machać rękoma na 

wszystkie strony, ale jeśliby odpowiednio pokierował magią w swoim umyśle, czar by 

zadziałał. Prawdopodobnie. 

Podstawowe Zaklęcie Antyklątwowe odbiło się od ściany i trafiło w wiszący w 

korytarzu portret starej, niesamowicie brzydkiej kobiety. Kobieta na obrazie zaskrzeczała 

dziko, a sam malunek zblakł i jakby zwiądł. 

„Chyba przez przypadek zdjąłem jakąś starą klątwę”, pomyślał Alain, i postanowił 

doliczyć ją do rachunku, jaki na koniec wystawi hrabiemu. 

Przez kolejne trzy i pół godziny zdążył wypróbować wszystkie w miarę bezpieczne i 

stosunkowo legalne zaklęcia, jakie znał. Wyczerpało go to do tego stopnia, że chwiał się na 

nogach, a w pewnej chwili musiał nawet podeprzeć się o ścianę, co, zważywszy na charakter 

klątwy, było dość ryzykowne. 

Rzucanie zaklęć zawsze było i prawdopodobnie długo jeszcze będzie niesłychanie 

wyczerpującym zajęciem. Magia nigdy nie poddaje się czarodziejowi bez walki. Prawdziwe 

kłopoty zaczynają się jednak dopiero, gdy mag taką walkę przegra. A dzieje się tak zatrważająco 

często.  

Tak czy tak, Alain doszedł do wniosku, że jeśli zaraz nie pójdzie czegoś zjeść, padnie 

trupem z wyczerpania, co nie byłoby wskazane, jako że zazwyczaj nie przynosi umierającemu 

sławy ani tym bardziej pieniędzy. 

Rzucił jeszcze ostatnie, niezbyt legalne Odsłonięcie Prawdy, stosowane nagminnie w 

średniowieczu podczas tortur oraz rozmaitych przesłuchań, gdyż zmuszało obiekt, na który 

rzuciło się ów czar, do ujawnienia prawdy niezależnie od tego, jak głęboko by nie była ukryta. 

I w ostatniej chwili uchylił się przed rykoszetującym zaklęciem, które ostatecznie trafiło 

w nieco przywiędłą palmę, stojącą smętnie w kącie w obtłuczonej doniczce. Roślina drżała 

przez chwilę, by po chwili zamienić się w wizerunek bardzo nieszczęśliwego chomika. 

„Czy w tym domu nie ma ani jednej normalnej rzeczy?!”, zdenerwował się Alain, odczarowując 

szybko stworzenie, które najwyraźniej ktoś w przypływie złości (bądź względnie dobrego 

humoru) postanowił zamienić w roślinę. Chomik, zwierzak okrutnie niewdzięczny, nawet na 

niego nie spojrzał, uciekł natomiast w stronę schodów z bardzo zadowoloną miną. 

Alain westchnął rozdzierająco i postanowił się poddać, przynajmniej na dziś. Ruszył 

dziarsko w kierunku jadalni, gdyż głód dawał mu się już mocno we znaki, kiedy zupełnie 

znienacka doznał olśnienia. 



Rączym truchtem wrócił więc na drugie piętro i przygotował się do rzucenia dość 

skomplikowanego czaru – dobrze wyćwiczonym ruchem wykonał gest przywołania, po czym 

wypowiedział odpowiednią formułkę. Ostrożnie szarpnął dawno nieużywane przez siebie 

pasmo, odgrzebał w pamięci strukturę zaklęcia i czekał na efekt. 

Przez kilka długich sekund nie działo się absolutnie nic. Alain już prawie odetchnął z 

ulgą, że jego olśnienie okazało się reakcją obronną organizmu na myśl o jedzeniu obiadu w 

towarzystwie przyjaciół hrabiego. Choć zdjęcie klątwy wydawało mu się nierealne, możliwość, 

która pojawiła się przed momentem w jego głowie, była jeszcze gorsza od niewykonania 

zlecenia. 

Zanim zdążył do końca wypuścić powietrze w pełnym zadowolenia westchnieniu, 

atmosfera przed nim zgęstniała i korytarz wypełnił się mdłym zapachem kurzu oraz przegniłych 

owoców. Alain przyjął postawę obronną. Z kieszeni wydobył różdżkę, która zapewne i tak w 

razie czego nijak by mu nie pomogła, ale w chwili zagrożenia zawsze przyjemniej trzymać coś 

w ręku, nawet jeśli jest to niezbyt magiczny kawałek patyka. 

– Nie wybij sobie oka tym kijem – oznajmił demon, materializując się znienacka po jego lewej 

stronie, zupełnie nie tam, gdzie jeszcze moment temu powietrze gęstniało i śmierdziało. 

Zdecydowana większość społeczeństwa jest zdania, że pojawiający się nagle demon jest 

najgorszym, co może człowieka w życiu spotkać. Alain nie do końca zgadzał się z tym 

stwierdzeniem. Był bowiem przekonany, że na pierwszym miejscu znajduje się 

niezapowiedziana kontrola skarbowa, a demon znienacka zajmuje dopiero drugą pozycję; nie 

zmieniało to jednak faktu, że się wystraszył i jedyne, co z siebie wydusił, to: 

– O w demonią rzyć. 

Zapadła mocno niezręczna cisza, jako że demon nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć 

na to jakże uprzejme powitanie. Alain przyjrzał mu się dokładniej, choć dość szybko tego 

pożałował. Potwór był od niego o głowę wyższy, miał cztery pajęcze nogi, dwie długie, 

szponiaste ręce oraz wielką paszczę pełną drobnych, ostrych zębów, których było 

zdecydowanie zbyt wiele. Jego oddech cuchnął zgnilizną, a szczęki ociekały lepką śliną. Alain 

cofnął się o krok – dalej nie mógł, bo za plecami miał już ścianę. 

– Czy mógłbyś mi wyjaśnić, co ty tu, do licha ciężkiego, robisz? – zapytał wreszcie, 

zebrawszy się na odwagę. – Miałem walczyć z klątwą, nie z demonem. 

Demon nieco się zmieszał. 

– No… Jestem – rzekł niepewnie, bo ewidentnie nie spodziewał się, że ktoś będzie 

chciał go pytać o sprawy natury egzystencjalnej. 



Alain, zrezygnowany, przejechał dłonią po twarzy i poczuł, że jego zdenerwowanie 

nieoczekiwanie ustępuje ciekawości. Dawno nie pozbywał się demona, a tak wielkiego – chyba 

jeszcze nigdy. No dobrze, tak szczerze mówiąc, pozbywał się demona raz w życiu i był on 

wielkości niedożywionego kota, toteż jego doświadczenie w tej kwestii było raczej nikłe. Ale 

ten demon zachowywał się jakoś dziwnie, to znaczy: nie próbował go od razu zmieść z 

powierzchni ziemi. Co lepsze, wydawał się zmieszany, a takie rzeczy zwyczajnie się nie 

zdarzały, bo demony nie posiadają na tyle skomplikowanego systemu emocjonalnego, żeby 

móc się zmieszać. 

Mężczyzna schował więc różdżkę do kieszeni. Nie każdy wiedział, że demon nie może 

zaatakować pierwszy. Dopóki mag nie dotknie go jakimś czarem, potwór pozostaje w 

podrzeczywistości. Widać go, ale nie może nic zrobić. Dopiero gdy uchwyci się jakiegoś 

zaklęcia, może przedostać się na właściwą stronę. Większość walczących popełnia ostatni 

zazwyczaj błąd w swym życiu i atakuje demona od razu, otwierając mu tym samym drogę do 

właściwego świata. 

– Może wyjaśnisz mi, dlaczego zamiast siedzieć grzecznie w podrzeczywistości i snuć 

absurdalne plany zdobycia świata rzeczywistego, szalejesz po domu hrabiego de Troyes i 

zakrzywiasz strukturę czasoprzestrzenną drugiego piętra? – spytał w końcu Alain, 

postanowiwszy od razu przejść do rzeczy. 

Demon już miał odpowiedzieć, ale nagle jakby się zapowietrzył i poruszał przez chwilę 

bezgłośnie paszczą, chlapiąc śliną tu i tam, a potem ewidentnie oklapł. 

– A nie możesz po prostu zacząć ze mną walczyć, jak ci poprzedni niedorobieni 

fachowcy od klątw? – zapytał w końcu. 

Alain poczuł się do głębi dotknięty. 

– Sam jesteś niedorobiony – poinformował demona, zaraz jednak dotarło do niego, co 

właśnie usłyszał, poza obelgą pod swoim adresem oczywiście. – To był ktoś przede mną? – 

zapytał. 

– Pierwszy był Cleiden, ten czarodziej, którego trafiłem Ślimacznikiem – odpowiedział 

demon. – Tylko mi się nieco struktura pomieszała i poszło mu po oczach… próbował mnie 

trafić Eksplozją Dobseya, jakoś się musiałem bronić, co nie? Potem przysyłali już fachowców. 

Z każdym mordowałem się dłużej, a im, znaczy domownikom, chyba się to spodobało, bo 

obserwowali wszystko i oklaskami witali ich na dole. Im bardziej czarodziej był… jakby to 

powiedzieć…. Im mniej był sobą, tym bardziej im się to podobało. Dziwni ludzie. I tak od 

ośmiu tygodni. Ostatni specjalista wytrzymał dziewięć dni, był najlepszy. Teraz myśli, że jest 



powidłami śliwkowymi… Chyba dlatego, że pokręciłem Oszałamiacza z Pomieszaniem 

Krafta… 

Alain pomyślał, że przeczucie go nie myliło. Ten dom nie był normalny. Jakaś nieśmiała 

myśl zapukała delikatnie do jego świadomości, gdyż najwyraźniej stanowiła echo 

wcześniejszego olśnienia. 

– A co sądzisz o samym hrabim? 

Demon wyglądał, jakby ktoś go napompował, a on nie mógł wypuścić powietrza. Przez 

chwilę syczał, krztusił się i dusił, lecz nie powiedział nic. Alain doszedł do wniosku, że, choć 

to właściwie niemożliwe, ktoś rzucił na niego czar Niemówienia Prawdy Clarka. Przez chwilę 

rozważał, czy na pewno chce znać prawdę, ale być narażonym na atak demona, czy pozostać 

nieświadomym i siedzieć tu do końca życia, co nie było zajęciem zbyt ciekawym, choć 

względnie bezpiecznym. 

Bo gdyby wrócił tak po prostu na dół i oznajmił wszystkim, że nie umie zdjąć „klątwy”, 

jego mizerna kariera ległaby zapewne w gruzach, a on sam musiałby prawdopodobnie szukać 

roboty w spożywczaku. 

Wreszcie, przeklinając swoją nieciekawą sytuację życiową, wybrał pierwszą opcję. 

Sięgnął po magię, wyczuł ciasne sploty zaklęcia i zabrał się zaraz do podważania ich za 

pomocą innych, które wydały mu się akurat odpowiednie do tego celu. Po półgodzinie, dysząc 

ciężko, otworzył wreszcie oczy i spojrzał na demona, który siedział dotąd w bezruchu, jakby 

czekając na to, co Alain wymyśli.  

– Wreszcie! – wrzasnął demon bez ostrzeżenia, a mag prawie dostał apopleksji. Ale 

stwór wcale nie wyglądał na takiego, co to zamierzałby go zaatakować. – Wreszcie mogę 

mówić! Ten gnojek mnie tak załatwił, niech ja go dorwę tylko, to mu wszystkie nogi… 

– Mówisz o hrabim? – wtrącił Alain, woląc nie słyszeć, co też demon komuś zrobi. Miał 

przy tym nadzieję, że tym kimś nie jest on sam. 

– To ja jestem hrabia de Troyes! – krzyczał demon. – Ten wymiot borsuczy zwabił mnie 

w pułapkę dwa miesiące temu i zajął moje ciało, a mnie uwięził we własnym domu, tu, na 

drugim piętrze! Sprowadził moich przyjaciół i zabawia się teraz patrzeniem, jak wykańczam 

kolejnych magów, którzy myślą, że to jakaś wybitnie wredna klątwa i próbują się mnie pozbyć, 

a ja nie mogę im powiedzieć, żeby nie bili, bo to ja jestem hrabią. I pozostaje mi się tylko 

bronić. Te wszystkie dziwne zdarzenia na piętrze to nie zaklęcie, tylko moje rozpaczliwe próby 

wydostania się stąd! Ale diabeł sam pewnie nie wie, jak się w tym pochrzanionym demonim 

cielsku posługiwać magią, stąd jakieś zaburzenia czasoprzestrzeni i takie tam…  

Alain odetchnął głęboko. To wiele wyjaśniało. Naprawdę. 



– Czyli że nie jesteś prawdziwym demonem, a przynajmniej nie… Eee… – Tu wyraźnie 

brakło mu odpowiedniego słowa – …duchowo? 

– Tak bym to ujął – odparł prawdziwy hrabia de Troyes, który bynajmniej na hrabiego 

nie wyglądał. Z jego długiej paszczy trysnęła ślina i Alain uchylił się w ostatniej chwili. – Nie 

wiem czemu to draństwo przylazło do mojego domu, ale pewnego pięknego dnia, kiedy 

zszedłem do piwnicy po marynowane sowie dzioby do zupy, zza węgła wyskoczył demon. 

Najpierw myślałem, że na zawał zejdę, ale potem on zaczął gadać, że chce być prekursorem i 

poeksperymentuje sobie na mnie, dodał też coś o walce za ideę. Nie pamiętam dokładnie, wiem 

tylko, że nagle błysnęło… I zajęło mi dobre cztery dni, zanim w ogóle zorientowałem się, co 

się stało, oraz jak posługiwać się tym… tym wszystkim – zakończył bez przekonania, patrząc 

z obrzydzeniem na swoje pajęcze nogi. 

Alain mógł mu równie dobrze uwierzyć, jak i nie. Historia brzmiała nieprawdopodobnie 

i absurdalnie, ale dlaczego prawdziwy demon miałby mu opowiadać takie bzdury zamiast 

zaatakować? Jeżeli demon – a właściwie hrabia – mówił prawdę, wszystkie zaburzenia na 

drugim piętrze mogły faktycznie wynikać z braku wprawy w posługiwaniu się ludzką magią za 

pośrednictwem demoniego ciała. Podobno demony korzystają z magii nieco inaczej; to ona je 

stworzyła, więc mają do niej większy dostęp. Ale trzeba przyznać, że to tylko przypuszczenia, 

ponieważ jak dotąd nikt nie sprawdził tego empirycznie. Hrabia de Troyes miałby to szczęście, 

będąc pierwszym badaczem demonów, który wszedł w demonią skórę, gdyby nie to, iż jego 

położenie było dość żałosne. 

A jeżeli to fortel, by demon mógł faktycznie przejąć ciało hrabiego? Dlaczego zatem 

nie zajął ciała Alaina, młodszego – i przystojniejszego, oczywiście? Ta wersja była jeszcze 

bardziej bezsensowna. 

Targany takimi głównie wątpliwościami, Alain stał przez chwilę niezdecydowany i 

kiwał się na boki, aż w końcu westchnął zrezygnowany, po czym postanowił zaryzykować i 

uwierzyć demonowi, to znaczy – hrabiemu w demonim ciele.  

Procedura postępowania w takich przypadkach – którą Alain znał, ale tylko teoretycznie 

– była prosta. Należało jakoś sprowokować demona-hrabiego, by stanął naprzeciwko hrabiego-

demona, a potem skutecznie zdenerwować tego pierwszego. Pojawi się wtedy szansa, że jego 

rozbuchana osobowość na chwilę wylezie z ludzkiego ciała, bo się tam zwyczajnie przestanie 

mieścić i można ją będzie celnym zaklęciem, które na pewno on, Alain, zdąży ułożyć na czas, 

upchnąć gdzie trzeba. Równocześnie trzeba będzie duszę prawdziwego hrabiego wyszarpnąć z 

demoniego cielska i wsadzić ją hrabiemu tam, gdzie jej miejsce. Niby proste. W teorii. Gorzej, 

że w praktyce raczej niewykonalne. 



 

Alain powrócił do swojego pokoju w umiarkowanie dobrym nastroju, święcie przekonany, że 

to się nie uda, bo przecież takie rzeczy nigdy się nie udają. W odruchu dobrej woli obiecał 

hrabiemu-demonowi, że jakoś go wyciągnie z tego całego bagna, i teraz zaczynał tego żałować.  

Z impetem rzucił się na łóżko, które aż jęknęło w proteście przeciw tak brutalnemu 

traktowaniu. Doszedł przy tym do niezbyt budującego wniosku, że jest głodny, okropnie, 

potwornie, straszliwie głodny, bo w ferworze zdarzeń zapomniał o obiedzie. 

Z rozmyślań na temat własnej smutnej i zupełnie z punktu widzenia wszechświata 

bezsensownej śmierci głodowej wyrwał go odgłos pukania do drzwi, z początku nieśmiały i 

cichy, a po chwili, gdy ze strony Alaina nie było żadnej reakcji, już o wiele głośniejszy i bardziej 

natarczywy. Drzwi aż zatrzęsły się od tego w zawiasach, więc Alain postanowił je wreszcie 

otworzyć. 

Ze zdumieniem ujrzał Helenę, stojącą bez ruchu z jedną dłonią uniesioną na wysokość 

głowy oraz z bardzo zdezorientowaną miną. Właśnie zamierzała z całej siły przyrżnąć w drzwi 

pięścią i tylko niezwykły wprost refleks uchronił ją przed przyłożeniem w twarz 

niespodziewającemu się niczego, a przynajmniej niczego takiego, Alainowi. Zmieszana 

chrząknęła i wpakowała się do jego sypialni, zamknąwszy za sobą drzwi i zaklęciem 

wzmocniwszy rachityczny zamek. Alain nadal stał nieruchomo, nie bardzo wiedząc, co się 

dzieje. Właśnie odwiedziła go psychicznie chora, a także zdecydowanie niebezpieczna młoda 

dama. I zamknęła się z nim w jego własnej, osobistej sypialni. Nie podobało mu się to. 

Usiadł więc na łóżku i obserwował ją. Panna Berkeley przez dobre kilka minut miotała 

się po pokoju, sprawiając przy tym wrażenie całkiem przytomnej i w miarę normalnej. Alain 

uznał to za dziwne. Kiedy Helena zaglądnęła już do każdego zakamarka, wyciągnęła zza szafki 

magiczną pluskwę do podsłuchów i zgniotła ją w palcach, nie zważając na to, że biedne 

stworzenie machało nóżkami w sposób niezwykle żałosny. Wreszcie stanęła naprzeciw niego i 

rzekła: 

– Czas skończyć przedstawienie. 

Zanim kompletnie zdezorientowany Alain zdążył powiedzieć coś w stylu: „To może 

pójdziemy do pani Monmouth, która się tobą zajmie, bo ja nie wiem jak”, Helena wybuchła 

głośnym płaczem i usiadła obok niego. 

Alain był przerażony. Płacząca kobieta jest zdecydowanie gorsza niż walnięta kobieta. 

– No niechże pan już przestanie, nie zwariowałam przecież! – oświadczyła, a ogromne 

łzy spływały jej po policzkach i skapywały na kolana. – Udaję szaloną od trzech miesięcy, bo 

mam ich dość, ale naprawdę wszystko ze mną w porządku! 



Alain patrzył na nią szeroko otwartymi oczyma. 

– To wszystko przez Laokoona – chlipała Helena. – Ja go nie znoszę, a on nie dawał mi 

spokoju. Teraz przerzucił się na Casandrę, więc mi lżej, ale Fineus i tak mnie nie chce, więc 

nadal udaję nienormalną, żeby się ode mnie odczepili, i w ogóle nie rozumiem, po co ta cała 

szopka. On chce pana wykończyć, nie wiem, co się dzieje ostatnio z Calchasem, nas zajmuje tą 

klątwą, a sam zabawia się jakimiś czarami w piwnicy… 

Wszystko to utonęło w szlochaniu. Alain niewiele rozumiał, ale podejrzewał, że to 

ważne. Helena najwyraźniej potrzebowała się przy kimś wypłakać i on się akurat nawinął. 

Postanowił poczekać, aż jej przejdzie, i w akcie dobrej woli nawet poklepał ją po ramieniu, ale 

niewiele to dało. 

Kiedy wreszcie Helena się opanowała i doprowadziła do porządku przy użyciu 

haftowanej w bazyliszki chusteczki, spojrzała na Alaina, mocno zbita z tropu. 

– Przepraszam – powiedziała z lekkim rumieńcem. – Już od dawna chciałam się komuś 

wyżalić, a pan doskonale się do tego nadawał. Chciałam zdążyć, zanim Calchas zrobi panu 

jakąś krzywdę. 

„Więc jednak to, co mówił hrabia-demon, jest prawdą, przynajmniej w pewnym 

stopniu”, myślał Alain, coraz bardziej zaciekawiony. Zebrał się w sobie i uznał, że to właśnie 

ten moment, kiedy należy odkryć karty. Przynajmniej kilka tych ważniejszych. To i tak nie ma 

znaczenia, kiedy gra się znaczonymi. 

– Czyli dobrze podejrzewam, że hrabia de Troyes pozbywa się po kolei specjalistów od 

odklątwiania, wynajmując ich do walki z niestandardową klątwą? – zapytał. – Mam kilka teorii 

na ten temat i nie zamierzam się poddawać zbyt szybko. Jeżeli mi pani pomoże, będzie mi 

łatwiej, zwłaszcza, że widzę, że nie jest pani zachwycona tą sytuacją. 

– O! – stwierdziła Helena, zdecydowanie zaskoczona. – Ma pan w sumie rację… To 

niemądre. Nie wiem już nawet, ilu magów wyszło stąd… w innym stanie, niż weszło. Ta klątwa 

jest dziwna. Ale reszcie się to podoba, no, może Fineus czasem trochę protestuje. – Helena 

westchnęła rozdzierająco. – Rozumie pan, o wiele łatwiej żyć z nimi, grając wariatkę. Dzięki 

temu można patrzeć z boku i się nie wtrącać. A poza tym Laokoon przestał mieć do mnie 

jakieś… ciemne interesa… – Panna Berkeley ostentacyjnie przewróciła oczami. – Mimo to są 

moimi przyjaciółmi i nie mogę ich zostawić tylko dlatego, że są głupi i okrutni. 

Alain w duchu doszedł do wniosku, że – jak dla niego – to wystarczający powód, żeby 

zakończyć z kimś znajomość. On sam najchętniej pozamykałby ich wszystkich w psychiatryku 

i wyrzucił klucz. Najlepiej do innego wymiaru. 



– Ale nie będę się tu panu zwierzać z mojego życia uczuciowego – oznajmiła po chwili 

Helena. Alain był jej za to wdzięczny. – Nie wiem, co to da, ale skoro pan i tak domyśla się, że 

coś tu jest nie tak, to znaczy, że wreszcie Calchas sprowadził specjalistę z prawdziwego 

zdarzenia, a nie kolejnego półgłówka z ulicy. 

Alain nie wiedział, czy uznać to za komplement, czy niekoniecznie, bo, co by nie było, 

hrabia zgarnął go z ulicy właśnie. Na jego twarzy zagościł trudny do zinterpretowania grymas. 

– Ostatnio zawędrowałam do piwnicy – kontynuowała panna Berkeley. – Właściwie 

zupełnie przez przypadek. Nikt mi nie bronił, w końcu wszyscy są przekonani, że jestem 

walnięta i nic do mnie nie dociera. Trafiłam na zamknięte drzwi i postanowiłam je czym prędzej 

otworzyć. Nałożono na nie jednak takie zaklęcia, jakich w życiu nie widziałam. 

Skomplikowane jak diabli. Wpleciono w nie magię, jakiej nie używają ludzie. A przynajmniej 

– przyzwoici ludzie. Zaczaiłam się więc za zakrętem korytarza i postanowiłam poczekać kilka 

minut, tak dla pewności, czy coś się nie stanie. I stało się: dwie minuty później z zamkniętego 

pokoju wyszedł Calchas, strasznie z jakiegoś powodu zadowolony. Kiedy wychodził, zza drzwi 

zaśmierdziało demonem. Raz w życiu spotkałam demona i nie zapomnę tego smrodu do końca 

życia. Nie widziałam, co jest w tym pokoju, ale to nie jest nic dobrego. 

Alain zadumał się na kilka chwil. Teraz wiedział, gdzie szukać, by znaleźć. Ale co 

znaleźć? To pozostawało zagadką. Choć przypuszczał, że demon-hrabia usiłuje w piwnicy 

zmajstrować jakąś magiczną machinę w celu opanowania świata i dokonania masowego 

ludobójstwa. Powszechnie przecież wiadomo, że demony cierpią na chorobliwie rozbuchaną 

ambicję i mają patologiczne wręcz skłonności do destrukcji. Helena potwierdziła słowa 

hrabiego-demona. Zakładając, że nie jest w nim w zmowie – a w tym domu wszystko jest 

możliwe – sprawa była stosunkowo prosta. Tylko co teraz z tym wszystkim począć? 

Niespokojnie łypnął na pannę Berkeley i znów zauważył w jej oczach łzy. Chyba jednak 

chciała porozmawiać o swoim życiu uczuciowym. Alain przygotował się na najgorsze, a potem 

gestem zachęcił ja do mówienia. Reszta wieczoru utonęła w łkaniach. 

 

*** 

 

– Noo… – rzekł hrabia-demon bez zbytniego przekonania, usłyszawszy ogólny zarys planu, 

który Alain wymyślił był w nocy. Stał przez chwilę niezdecydowany, z rękoma splecionymi na 

chudej demoniej piersi i tupał rytmicznie cienką nogą. Wreszcie uśmiechnął się krzywo i dodał: 

– Próbuj, nie ma wyjścia. Trzeba się spieszyć, zanim to cholerstwo w moim biednym ciele 

zorientuje się, że coś za długo żyjesz i nic ci nie wyrasta na twarzy tudzież w innych miejscach. 



Alain spróbował się ucieszyć ze zgody hrabiego-demona, ale niespecjalnie mu się to 

udało. Dlaczego zawsze musi trafiać na takie beznadziejne przypadki? 

„Życie jest ciężkie”, mruknął pod nosem i  - by dać ujście negatywnym emocjom – 

kopnął znajdujący się najbliżej wazon. Kolorowe porcelanowe skorupy rozprysły się po 

dywanie z głuchym szczękiem. Alain poczuł lekkie wyrzuty sumienia i naprawił wazon jednym 

zaklęciem, zanim ktoś zauważył, co zaszło.  

Potem ruszył do stajni, by pożegnać się z Rosamundą, na wypadek, gdyby coś nie 

wyszło, a było to dość prawdopodobne. 

Przede wszystkim musiał uważać na demona-hrabiego. Nie chciał wzbudzić jego 

podejrzeń, bo wtedy cały plan spaliłby na panewce. Przez krótką chwilę namyślał się nad 

odpowiednim zaklęciem, aż wreszcie zamknął oczy i oplótł magicznymi więzami samego 

siebie. 

„Chyba zwariowałem”, pomyślał przez ułamek sekundy, ale zaraz skupił się na magii. 

Chwila nieuwagi i mógł stracić o wiele więcej niż rękę czy nogę. 

A jeśli się nie uda? 

Gdy schodził na dół z drugiego piętra, śliskie od cuchnącej mazi wypustki, które 

wyrosły mu na czole, opadały mu aż na brodę, skutecznie zasłaniając jakikolwiek widok.  

– Chyba trochę przesadziłem z tym smrodem – warknął, a ryjek, w który zamienił się 

jego nos, zakołysał się na boki. 

Nie mógł uwierzyć, że w chwili, gdy w gruncie rzeczy miał możliwość ucieczki, 

zdecydował się na walkę z demonem, i to jeszcze prawdopodobnie darmową, a na dodatek sam 

zrobił sobie krzywdę. To przecież skończony idiotyzm! Oby tylko czar dał się odwrócić… Raz 

za razem powtarzał w myślach, jakich pasm użył, by móc wszystko odwołać. A i tak nie będzie 

to proste… 

Wydawało mu się, że dobrze porozmieszczał wszystkie magiczne elementy. Bolesny 

skurcz przeszył mu żołądek, ale nie zwrócił na to uwagi. Teraz i tak za późno na poprawki. 

Z rozmachem wkroczył do salonu, gdzie, zgodnie z jego przewidywaniami, siedzieli 

wszyscy przyjaciele hrabiego de Troyes, a także on sam. Sześć spojrzeń niemal równocześnie 

skierowało się w jego stronę. Hrabia uśmiechnął się pod nosem, wyraźnie z czegoś zadowolony, 

Laokoon zachichotał, Casandra z trudem powstrzymała śmiech, Helena patrzyła na niego dość 

przytomnie z pewnym podziwem, Fineus nie wiedział, czy wypada mu się cieszyć, czy raczej 

płakać, a Cleiden zdecydowanie mu współczuł. Alain tylko podejrzewał, że jego przybycie 

wywołało takie właśnie reakcje, jako że sam nic nie widział. 



– Chyba mnie trafiło… Jak wyglądam? – głos, który wydobył się z jego gardła, był tak 

mętny, bulgoczący i zbolały, że sam zachwycił się swymi zdolnościami aktorskimi. 

– Doskonale – rzekła Casandra poważnie. – Myślę, że jednak powinien pan zostawić tę 

klątwę… 

W tym momencie Alain bez ostrzeżenia przewrócił się na ziemię z głośnym łomotem. 

Fineus zerwał się z sofy i do niego podbiegł. Szybkim ruchem, jaki zwykli stosować w filmach 

niemagiczni o stalowych nerwach, sprawdził Alainowi puls. 

– Wygląda na to, że przesadziłeś, Calchas – powiedział spokojnie, ale głos mu 

nieznacznie drżał. 

Hrabia de Troyes, a właściwie paskudny demon w ciele hrabiego, zarechotał. 

– Zdarza się – oznajmił. – Ostrzegałem, że to dziwna klątwa. Trzeba się go pozbyć, 

zanim ktoś zacznie się zastanawiać, gdzie go wcięło. I zanim zacznie śmierdzieć. 

Fineus nie wyglądał na zachwyconego tą sytuacją, co sprawiło, że Helena spojrzała na 

niego z jeszcze większym uwielbieniem. Jeżeli Alain uznał, że gdy się zabije, to rzuci Fineusa 

w jej ramiona, to była mu głęboko wdzięczna za to poświęcenie. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, tego nie było w planach. Do Alaina dotarło, że nie żyje.  

– No żeż, wiedziałem, że tego pasma na dole nie trzeba było ruszać – warknął do siebie.  

Nie pierwszy raz zdarzyło mu się umrzeć, toteż nie spanikował. Pamiętał jak dziś ten 

dzień, kiedy po raz pierwszy kopnął w kalendarz. To było jakieś siedem lat temu i stało się 

zupełnie przez przypadek. Szedł sobie spokojnie przez park. Fakt, że było już dość późno, tak 

koło pierwszej w nocy, a on był mocno rozbawiony po dwóch butelkach Smoczego Oddechu. 

Nie bardzo wiedząc, gdzie jest i co robi, wmaszerował raźnym i zdecydowanym krokiem na 

niewidoczną drogę, po czym został stratowany przez niewiele bardziej trzeźwego centauriona, 

który usiłował pobić rekord prędkości na lądzie, używając do tego własnych trzech, dość 

krzywych zresztą, nóg. Alain mocno się zdziwił, kiedy dwa dni później wytrzeźwiał w 

podrzeczywistości, tam, gdzie trafia każdy mag za karę, że śmiał w ogóle używać magii. Z tego, 

co wiadomo, a są to właściwie nic nie warte przypuszczenia, każdy czarodziej po śmierci trafia 

do tejże podrzeczywistości, zawiadywanej przez demony. I albo uda mu się wybłagać – czy 

raczej: wykupić – powrót, albo siedzi tam nie wiadomo ile, bo ci, co nie mieli się za co wykupić, 

nie wrócili, żeby o tym opowiedzieć. Ale to i tak tylko domysły. Alain z doświadczenia wiedział 

tyle, że gdy się umrze, co można łatwo stwierdzić po, dość denerwującym zresztą, braku pulsu 

oraz nieoddychaniu, również na dłuższą metę męczącym, prędzej czy później, ale raczej 

prędzej, trafia się na pewnego z gruntu odpychającego demona. 



Alain pamiętał, jakby to było dziś, że po swoim pierwszym zgonie, siedem lat temu, 

kiedy już odzyskał świadomość, obrzucił demona, którego uznał za wytwór potwornego wprost 

kaca, najbardziej wyszukanymi obelgami, jakie przyszły mu do głowy. Dopiero kiedy tamten 

zaczął się śmiać, a do Alaina dotarł jego smród, pojął, że to chyba nie zwidy i trzeba uciekać, 

ale nie ma dokąd. 

Na szczęście miał przy sobie zapasową butelkę Smoczego Oddechu, którą zaraz 

wyciągnął. Już po pierwszym łyku demon przestał zdawać mu się brzydki, a po trzecim i kilku 

kolejnych zaczął mu się nawet podobać. Drugie pół butelki wychylili razem. Od tego czasu 

Alain odwiedzał go dość często, co, zważywszy na jego intensywny tryb życia, było do 

przewidzenia. Póki miał przy sobie coś do picia, wracał.  

Całe szczęście, że teraz też gdzieś w kieszeni jego płaszcza pałętała się zapasowa 

butelka gobliniego wina sprzed trzystu lat. 

 

Powrót do świata żywych nie jest rzeczą przyjemną. Najpierw w okolicach jelita cienkiego 

zaczyna człowieka coś szarpać, potem płuca zapadają się do wewnątrz, a na końcu 

rzeczywistość wywraca się na lewą stronę, żeby wreszcie wypluć niedoszłego nieboszczyka w 

jakimś najmniej spodziewanym miejscu i momencie. Alain już trzy razy powracał do życia dwa 

metry pod ziemią, dlatego że jakiś niemagiczny nadgorliwiec postanowił go pochować. 

Tym razem ostrożnie otworzył oczy, zastanawiając się, jak długo nie żył i co zrobili z 

jego ciałem. Zobaczył przed sobą wyłącznie ciemność, więc już zaczął się martwić, że hrabia 

pospieszył się i kazał go zakopać. Nie czuł jednak mdlącego smrodku wilgotnej ziemi. Dopiero 

po chwili przypomniał sobie o wypustkach, które wyczarował na swoim czole, żeby wyglądać 

na bardziej zgnębionego. 

„To chyba przy robieniu tych paskudztw pociągnąłem za złe pasmo”, mruknął w duchu 

i bardzo delikatnie sięgnął po magię. Po chwili wypustki rozpłynęły się jako lepka maź. Nie 

zmieniło to jednak faktu, że Alain nadal nic nie widział. Usiadł, a przynajmniej tak mu się 

wydawało, przy użyciu chusteczki starł z twarzy ohydną substancję i zamachał rękami w 

powietrzu. Otaczała go pusta przestrzeń. Już miał zacząć kląć, kiedy gdzieś po lewej zamajaczył 

blady płomyk. Kilka sekund później zza płomyka wychynęła Helena i z ulgą rzekła: 

– No, wreszcie! Już myślałam, że jest pan na tyle głupi, żeby zabić się własnym 

zaklęciem. Domyślałam się, że to część jakiegoś planu, tylko coś długo pan nie wracał i 

zaczęłam powątpiewać. 



Alain postanowił nie wyjaśniać jej, że tak naprawdę faktycznie zabił się własnym 

zaklęciem, ale ma układy z demonem po drugiej stronie i wrócił. Mogłaby tego nie zrozumieć. 

Albo przyznać, że dobrze sądziła – jest idiotą. 

– Gdzie jestem? – spytał rzeczowo, postanawiając zmienić temat. 

– Ta część planu nie była najlepsza, chyba że wiedział pan od początku, że Calchas, gdy 

chce się czegoś pozbyć, rzuca to swoim psom na pożarcie i zamierzał pan to wykorzystać. Jeżeli 

tak było, to przykro mi, że mu na to nie pozwoliłam. – Helena uśmiechnęła się przepraszająco, 

a Alain zadrżał. Trzeba było staranniej przygotować ten plan. – Gdy się pan przekręcił w salonie 

– kontynuowała panna Berkeley – a Calchas kazał lokajowi wynieść pana do psiarni, to 

rzuciłam się na podłogę i zaczęłam szlochać, że pana kocham i martwy jest pan jeszcze lepszy, 

a te wypustki na czole są cudowne, nie mówiąc już o ryjku, i pana nie oddam. Wtedy Calchas 

pozwolił mi pana trzymać w piwnicy, aż pan nie zacznie śmierdzieć, bo wtedy trzeba będzie 

pana zakopać albo coś. Dobrze zrobiłam? 

Alain nie wiedział, czy zżymać się na siebie za własną głupotę, że nie zastanowił się 

nad tym, co będzie jeżeli zaklęcie nie wyjdzie, czy raczej dziękować Helenie za to, że gdyby 

nie ona, nie miałby do czego wrócić, nawet gdyby pił z demonem przez najbliższe tysiąc lat. 

Poza tym cieszył się z otaczających go ciemności, ponieważ zarumienił się jak nimfa złapana 

na patroszeniu bażanta, dowiedziawszy się, że panna Berkeley powiedziała publicznie, że go 

kocha. 

– Doskonale – wymamrotał w końcu, po czym dla zachowania pozorów dodał, że „tak 

miało być”. – Wiedziałem, że mogę na panią liczyć. 

– Na wszelki wypadek trzeba było mnie jednak wtajemniczyć, bo na początku wcale 

nie zamierzałam pana ratować – oświadczyła panna Berkeley. Alain westchnął. – Co teraz? – 

zadała po chwili sakramentalne pytanie, którego od pewnego czasu się obawiał, jako że nie 

miał pojęcia, co odpowiedzieć. Plan, nawet jeśli kiedyś istniał, walił się w drebiezgi. 

Wszystko wskazywało na to, że znajdują się w piwnicy. Miało to swoje dobre strony. 

Przede wszystkim znaczyło, że są w pobliżu tajemniczego pokoju, gdzie demon-hrabia coś 

kombinował. Alain zrezygnował z układania nowego, konkretnego, dalekosiężnego planu z 

bardzo prostego powodu – jakiej genialnej strategii by nie wymyślił, wszystko się zapewne 

pomiesza i będzie musiał improwizować. 

Wolał więc zacząć improwizować od razu. 

– Zajrzę do zagadkowego buduarku hrabiego – oznajmił, starając się wyjść na pewnego 

siebie. Chyba mu się to udało, gdyż Helena wyglądała na usatysfakcjonowaną. 



– Chciał pan powiedzieć, że my zajrzymy – dodała tylko. – Czuję się za pana moralnie 

odpowiedzialna. 

Alain chciał zaprotestować, ale zrezygnował, gdy napotkał jej wzrok nad magicznym 

płomyczkiem chwiejącym się na jej dłoni. Jeżeli chciał przeżyć, powinien się zgodzić. Panna 

Berkeley najwyraźniej głęboko zaangażowała się w sprawę. Zrezygnowany, zeskoczył na 

ziemię ze stołu, na którym leżał był dotychczas, i dał się prowadzić przez ciemne korytarze aż 

do zamkniętych drzwi. 

Tutaj nastąpiła chwila konsternacji, jako że żadne z nich nie miało pojęcia, jak je 

otworzyć. Alain czuł ślady demonich czarów, co było zresztą do przewidzenia, zważywszy na 

prawdziwą naturę demona-hrabiego. Cisza po drugiej stronie wskazywała na to, że właściciela 

nie ma w środku. 

„Chociaż tyle”, pomyślał Alain i w tej samej chwili wpadł na umiarkowanie genialny 

pomysł. „Ale może warto spróbować”, uznał, równocześnie nakazując Helenie, żeby się 

odsunęła i zatkała nos.  

Rozpoczął procedurę przywołania. Samo w sobie było to dosyć łatwe, problem zaczynał 

się dopiero wtedy, gdy zamierzało się wywołać konkretnego demona. Alain znał wiele 

przypadków, kiedy mag ściągał sobie do mieszkania żądną krwi bestię zamiast nieszkodliwego 

psujka.  

Skupił się jak umiał najmocniej, usiłując zapomnieć chociaż na chwilę o pannie 

Berkeley, która jeszcze niedawno udawała, że go kocha. Żałował, że akurat wtedy nie żył. 

Wreszcie, kiedy pierwsze krople potu zaczęły mu spływać po brudnej od 

rozpływających się wypustek twarzy, powietrze zgęstniało, a ciemność w kącie zadygotała. 

– Jakim cudem się tu znalazłem…? O, Helena! – zdziwił się hrabia-demon i spojrzał na 

niego jak na wariata. 

Alain dopiero teraz przypomniał sobie, że przecież ani Helena nie wie o prawdziwej 

tożsamości hrabiego-demona oraz demona-hrabiego, ani hrabia-demon nie wie, że Helena ma 

z tym wszystkim coś wspólnego, a właściwie, że ona jeszcze nic nie wie, ale będzie wiedzieć. 

Toteż w przyspieszonym tempie przystąpił do wyjaśniania wszystkim wszystkiego, zanim 

Helena zdąży wyjść z szoku i na przykład zacznie wrzeszczeć. Gdy skończył, przez chwilę 

panowała cisza, aż wreszcie panna Berkeley wydała z siebie dźwięk, jakby ktoś spuścił z niej 

powietrze, i rzekła: 

– To wiele wyjaśnia. Calchas, to naprawdę ty? – spytała z lekkim powątpiewaniem. 

– Oczywiście, że ja, moja droga. Czy inaczej wiedziałbym, że kochasz się w Fineusie? 

– prychnął hrabia-demon, opluwając zupełnie niewinnego Alaina gęstą śliną. 



– Skąd wiesz?! – przeraziła się Helena. 

– Przepraszam, moi państwo, ale chyba skończyliśmy na tym, że demon opanował ciało 

hrabiego i knuje coś w piwnicy, więc może najpierw rozwiążmy tę nieistotną sprawę, a potem 

zajmiemy się biednym Fineusem i jego nieświadomością co do pewnych uczuć doń żywionych? 

– zasugerował Alain, bezczelnie wpadając jej w słowo. 

Hrabia-demon zgodził się na to bardzo chętnie, głównie dlatego, że to on przede 

wszystkim był zainteresowany odzyskaniem ciała hrabiego, czyli swojego. Helena warknęła 

jeszcze pod nosem coś, co i tak zapewne nie nadawałoby się, by to cytować, i kiwnęła łaskawie 

głową na znak zgody. 

Długo trwało, zanim hrabia-demon, który swoje prawie demonie zdolności poznał w 

stopniu dość mizernym, otworzył zabezpieczone niespecjalnie przyjazną magią drzwi. Zawiasy 

zaskrzypiały potępieńczo, a z wnętrza pokoju buchnęła para o mdłym zapachu. Alain skrzywił 

się i wszedł do środka, puściwszy przodem magiczną mackę, by zbadała, czy demon-hrabia nie 

chowa się gdzieś w kącie. Macka nic nie odkryła, toteż wszyscy troje wkroczyli do 

zadymionego pomieszczenia. 

Ponury pokój oświetlony był kilkoma świecami, umieszczonymi w staroświeckich i 

absolutnie niemagicznych lichtarzach, czyli wyglądał jak stereotypowa wylęgarnia zła. Alain 

rozejrzał się czujnie w poszukiwaniu czegoś w stylu bramy, przez którą mogłyby przejść 

wszystkie demony z podrzeczywistości, albo broni o niezwykłej mocy, ale ani zagracone 

biurko, pełne dziwnych preparatów, ani zawalone papierami półki nie przypominały niczego 

takiego. 

Helena fuknęła zniesmaczona, wskazując palcem na klatkę, w której spoczywały ciałka 

kilkudziesięciu zdechłych myszy. Nie wyglądało jednak na to, żeby ktoś je patroszył albo 

upuszczał im krew. Były po prostu najzwyczajniej w świecie martwe. Alain poczuł się 

zaniepokojony jeszcze bardziej, niż gdyby zastał tu odpaloną bombę atomową czy inną tego 

rodzaju niemagiczną broń. Ten pozorny zapewne spokój był jeszcze bardziej podejrzany niż 

otwarte niebezpieczeństwo. 

Cisza, która panowała w pokoju, była przesiąknięta dymem i zdenerwowaniem. Helena 

dźgała palcem leżącą na wierzchu mysz, hrabia-demon syczał coś na temat tego, co zrobi 

demonowi-hrabiemu za zniszczenie jego pokoju do gry w bilard, a Alain denerwował się coraz 

bardziej. Ani jedna rzecz nie wskazywała na to, żeby demon-hrabia oddawał się jakimś 

zgubnym procederom. O co więc tu, do diabła, chodzi?! 

– Do przewidzenia było, że macie jakiś plan i będziecie mnie tu nachodzić – ni stąd ni 

zowąd rozległ się głos demona-hrabiego. 



Wszyscy troje odwrócili się jak jeden mąż i spojrzeli wprost w oczy rozbawionego 

demona. Hrabia-demon zawył wściekle i rzucił się na tego, który porwał jego ciało. Helena, 

wyraźnie zachwycona tym, że teraz będą się wreszcie bić, rzuciła się na demona-hrabiego z 

pazurami. Alain stał przez chwilę oszołomiony, słuchając pojękiwań hrabiego-demona w stylu: 

– Tylko nie wydłub mi… znaczy jemu… oczu, bo to w końcu są m o j e  oczy… 

Czuł, że odsunięto go od bycia bohaterem, ale nie był z tego powodu zbyt zmartwiony. 

Obawiał się jedynie, że takie zakończenie sprawy byłoby zdecydowanie zbyt proste. 

Niestety, miał rację. 

Demon-hrabia wrzasnął i odepchnął napastników tak lekko, jakby nic nie ważyli. 

Helena zachwiała się i upadła na podłogę, a hrabia-demon wylądował za biurkiem, ciągnąc za 

sobą kilka słoików, z czego demon-hrabia ewidentnie nie był zbyt zadowolony. 

Na polu walki został tylko Alain. Wypuścił w kierunku przeciwnika kontrolnego 

Unicestwiacza, który, zgodnie z przewidywaniami, został przezeń natychmiast odbity i 

rozplasnął się na ścianie czarną pomagiczną plamą. Sprawa się skomplikowała. 

Demon-hrabia zachichotał złośliwie i powiedział: 

– Jestem pod wrażeniem, że tyle odkryłeś i w ogóle, ale chyba rozumiesz, że muszę cię 

unieszkodliwić. 

Alain nie rozumiał i nie zamierzał zrozumieć. Chwycił gruby, oprawiony w skórę tom 

„Manipulowania świadomością gnomów i szpicjeży w wieku zaawansowanym” niejakiego 

Marschalla Granta, który ukradkiem podała mu nadal leżąca na ziemi w bezpośrednim 

towarzystwie regału z książkami panna Berkeley. W powietrzu, wśród oparów i dziwnego 

zapachu, zawisło oczekiwanie. Alain celował przez ułamek sekundy, a potem wyrżnął 

niespodziewającego się niczego podobnego demona-hrabiego kantem książki między oczy. 

Demon-hrabia mógł sobie mieć wielką moc magiczną, ale wobec tak miernej literatury, i to w 

dodatku w twardej oprawie, był bezsilny. Poddając się wymogom ludzkiego ciała, w którym 

bezprawnie siedział, ku uciesze Heleny osunął się na ziemię. Alain czym prędzej oplótł go 

najsilniejszymi możliwymi magicznymi więzami, jakie tylko potrafił stworzyć. Panna Berkeley 

i hrabia-demon stanęli obok niego. Wszyscy czekali, aż demon-hrabia się ocknie. Niby go już 

złapali, ale najgorsze było jeszcze przed nimi – zmuszenie demona, żeby opuścił ludzkie ciało, 

było wyjątkowo paskudną sprawą. Równie wesołą i łatwą pracę wykonywali starożytni 

Egipcjanie, gdy wydłubywali zmarłym mózg przez nos.  

Wreszcie demon-hrabia otworzył jedno oko o mętnym spojrzeniu. 

– Co to, do jasnej cholery…? – wymamrotał, zdecydowanie zdezorientowany.  



– Załatwiła cię trudna literatura – rzucił Alain, mając nadzieję, że zabrzmi to choć trochę 

nonszalancko. 

– Ja tu eksperymenta prowadzę, a wy mi przeszkadzacie – syknął demon-hrabia z 

wyrzutem, otwierając drugie oko i usiłując zogniskować na czymś wzrok, co mu się jednak 

chwilowo nie udawało. 

– Przykro mi – rzekł Alain nieco fałszywie, jako że wcale mu nie było przykro. – Teraz 

wyjaśnij nam z łaski swojej, co to za „eksperymenta” prowadzisz, a potem oddaj ciało 

hrabiemu. 

– Badam tworzenie zbiorowej świadomości – jak gdyby nigdy nic odparł demon-hrabia, 

najwyraźniej uznawszy, że kłamstwo jest tu raczej bezcelowe. 

„To wyjaśnia dużą ilość zdechłych myszy”, pomyślał Alain, „pewnie na nich próbował”. 

Biedne gryzonie. 

– Tylko jako człowiek mogę przeprowadzać takie próby, więc pożyczyłem sobie to 

całkiem przyjemne ciałko… – ciągnął demon-hrabia, a hrabia-demon wyglądał na osobę, której 

powiedziano komplement. – I zapewniłem moim… pardon, jego przyjaciołom rozrywkę w 

postaci klątwy, żeby ich tu zatrzymać. Najłatwiej podobno połączyć związane ze sobą 

emocjonalnie stworzenia… Widzę jednak, że panny Berkeley nie bawiły te rozgrywki. 

Helena pokazała mu język. Alain doszedł do wniosku, że nawet w takiej sytuacji 

wygląda ona całkiem atrakcyjnie. 

Wszystko zaczynało być jasne. Wielu magów próbowało już połączyć swoją 

świadomość z jaźniami innych magów, by zawładnąć nimi i ich mocą, a tym samym – zdobyć 

niewyobrażalną potęgę. To była część tej magii, której nie powinno się używać, a nawet – o 

której nie powinno się mówić, a już na pewno nie głośno. Ale żeby demon brał się za coś 

takiego? Gdyby mu się udało, świat naprawdę miałby duży problem. 

Wszystko wskazywało na to, że Złe zbliżało się wielkimi krokami. Ta sytuacja była 

tylko jednym z wielu na to dowodów. 

Tak czy tak, łączenie świadomości wielu istot było nadal w fazie prób i jak dotąd udało 

się jedynie jakiemuś staremu, mocno walniętemu magowi z New Jersey, który przy ostatnim 

pociągnięciu czarnego pasma magii rozproszył się i spojrzał na mrowisko. W efekcie przejął 

równocześnie prymitywne myśli ośmiuset mrówek i sporego chrabąszcza, przez co doznał 

lekkiego szoku, którego dziwnym trafem nie przeżył.  

Alain doszedł do wniosku, że obezwładnienie demona-hrabiego, zanim miał on jakieś 

znaczące sukcesy, było naprawdę dobrym pomysłem. 



– Skoro już się przyznałeś do wszystkiego, dobrze byłoby, żebyś wrócił do swojego 

demoniego cielska i oddał hrabiemu, co jego – zauważył Alain. 

Demon-hrabia uśmiechnął się ponuro i oświadczył kategorycznie: 

– Chyba żeś zgłupiał. 

Alain westchnął rozdzierająco. Nie miał ochoty tego robić, ale mówi się trudno. 

Wyciskanie demona z ciała jakiegoś nieszczęśnika przez wszystkie możliwe otwory nie 

należało do przyjemności. Wyprosił Helenę, która mimo całej swojej odwagi była kobietą i 

mogłaby mieć problemy z zaśnięciem przez najbliższe dziesięć lat, wystawił za drzwi hrabiego, 

który, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedział, wcale nie chciał tego widzieć, i wziął się do roboty 

wśród wrzasków i przekleństw demona. Zrobił to bardzo profesjonalnie. Takie to przynajmniej 

sprawiało wrażenie. 

 

Trzy dni później Alain wskoczył na Rosamundę, wyczyszczoną przez stajennego na wysoki 

połysk.  

Jakby na to nie patrzeć, był z siebie zadowolony. Usunął klątwę, która nie była klątwą, 

pozbył się, powiedzmy, naprawdę dużego demona, uratował świat i nie zrobił sobie przy tym 

większej krzywdy, może pomijając moment, kiedy niefortunnym zaklęciem posłał się na drugą 

stronę. 

Miał przy tym nadzieję, że ten uroczy epizod w jego karierze pozostanie jedynie 

epizodem i nigdy już nie będzie musiał myśleć o tych dziwnych ludziach, demonach i niczym 

związanym z tą częścią Anglii. 

Mylił się jednak i to dość gruntownie. To był dopiero początek. Początek czegoś 

znacznie groźniejszego. 

Rosamunda posłała mu wiele znaczące spojrzenie. 

– No co? – zaniepokoił się Alain. 

Rosamunda wyglądała na taką, która mu sugeruje, że powinien poważnie zastanowić 

się nad sobą. Alain pokornie zastanawiał się przez chwilę, aż nagle, zupełnie znienacka, poczuł, 

jakby paskudny wyrzut sumienia splunął mu w twarz. 

– Tak, tak, dobrze pamiętasz… – westchnął. – Nigdy nie umiałem pozbywać się 

demonów, nic się nie zmieniło. Ale ciało hrabiemu oddałem! 

Milczał przez chwilę, a na jego wdzięcznym obliczu zagościł wyraz skruchy. 

– Wiesz, rzucam doskonałe zaklęcia blokujące drzwi – wyjaśnił tonem 

usprawiedliwienia. – Zanim ktoś zdoła wejść do pokoju bilardowego i zorientuje się, że demon 

nadal tam siedzi i jest bardzo, ale to bardzo niezadowolony, minie trochę czasu… Powinienem 



być już wtedy w okolicach Vanuatu albo gdzieś równie daleko… Zawsze chciałem pojechać do 

ciepłych krajów. Ty nie? 

Rosamunda tego nie skomentowała. 

To wszystko wydarzyło się na początku września. I faktycznie zdawało się nic nie 

znaczącym wydarzeniem, zleceniem jakich wiele, krótką robotą i tak dalej. Ale nie było. Czy 

ktokolwiek, z Alainem na czele, mógłby się jednak spodziewać, że ta historia to jeden wielki 

Znak? Znak tak zwanego Złego? 

Dopiero teraz Alain miał mieć prawdziwe kłopoty. 

Bo Złe nadchodziło nieuchronnie. Stawiało przy tym bardzo zamaszyste, acz ściśle 

ukierunkowane kroki. Przemieszczało się naprzód nieubłaganie, czasem wrednie przytupując. 

Raz sobie pofolgowało i zaczęło stepować, co, nawiasem mówiąc, wyszło mu nawet nie 

najgorzej. Zupełnie przypadkowo ów popis miał miejsce tuż nad głową osoby postronnej. 

Tup-tup-tup, zastepowało Złe. A Alaina trafił szlag. 

Tup-tup. 

Tup. 

Wszystko to w drodze do Vanuatu, jakoś w połowie listopada. Jakby mało mu było 

cholernych komarów. 


