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Fragment	2	

Mimo że zza grubych zasłon w jej sypialni w Twierdzy Czarnodół prześwitywało słońce, Kendra powinna 
jeszcze spać. Wszyscy byli zgodni, że potrzebny jej odpoczynek. Przez całą noc walczyła o życie w zamku 
Burzowa Stanica, aż w końcu zdołała złamać zaklęcie krasnala Humbugla i nie dopuściła do tego, żeby 
Czarkamień dostał się w ręce smoków. Bardzo długo nie zanosiło się na to, że tę bitwę da się wygrać. 
Zwycięstwo wydawało się cudem. Udało się powstrzymać ogromne zagrożenie dla świata. 

A brat Kendry zniknął. 
Seth poświęcił swoją tożsamość, by otworzyć magiczne drzwi. W komnacie po drugiej stronie Kendra 

użyła magicznej laski, żeby odesłać gdzieś Czarkamień. Gdyby zdobył go Celebrant wraz z towarzyszami, 
smoki stałyby się zbyt potężne, by je powstrzymać. Wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu Kendra i Seth 
stanęli na wysokości zadania jako opiekunowie i obronili Gadzią Opokę. 

Ale jej brat zniknął. 



Po powrocie do Twierdzy Czarnodół, gdy wydawało się, że bitwa dobiegła końca, Mendigo, ożywiona 
kukła, porwał Setha i zniknął z nim w beczce. Dawniej ta beczka była połączona z drugą, znajdującą się w 
Baśnioborze. Razem służyły jako portal umożliwiający powrót do domu. Niestety beczka z Baśnioboru zniknęła. 
To oznaczało, że Seth mógł być teraz niemal wszędzie. 

Kendra zrzuciła kołdrę. Jej ciało było zmęczone, ale umysł odmawiał odpoczynku. Opowiedziała już 
dziadkom Sorensonom o wszystkim, co przychodziło jej do głowy. Kazali jej iść spać i obiecali, że zbadają 
wszelkie tropy mogące prowadzić do Setha. 

Dziewczyna wyszła z pokoju. Korytarz z szarych kamieni był chłodny i ponury. Nie bardzo wiedząc, dokąd 
iść, ruszyła w kierunku drzwi na drugim końcu. Kiedy wyszła na światło dnia, otaczające ją masywne budowle i 
wieże wyglądały w jej oczach jak ruiny. Może lepiej porzucić to miejsce? Czy naprawdę ludzie powinni 
poświęcać życie, żeby chronić te zakurzone dziedzińce? Czy warto było dla nich stracić brata? 

Powłócząc nogami, zeszła po schodach na podwórzec. Zastanawiała się, dokąd powinna się udać. Może w 
najdalszy kąt najciemniejszego lochu. Albo nad Czarnodół – głęboka czeluść pełna nieumarłych pasowałaby do 
jej nastroju. 

Nieopodal na szczycie muru przechadzał się minotaur Brunwin z toporem wspartym na kudłatym ramieniu. 
Kendra odwróciła wzrok – na pewno nie mogła liczyć na prawdziwe zrozumienie z jego strony. Przed nią 
dziedzińcem szedł Nowel. Widok satyra nieco poprawił jej humor. Nowel uwielbiał Setha. Co prawda rzadko 
kiedy traktował cokolwiek poważnie, ale chyba rozumiał, co straciła. 

Przyśpieszyła kroku i zawołała: 
– Nowel! 
Satyr spojrzał w jej stronę i przystanął. 
– Cześć! 
– Dziadkowie chcą, żebym spała, ale muszę pogadać. 
– Nigdy nie byłem zwolennikiem drzemek na siłę. Kiedy nie możesz zasnąć, wykorzystaj ten czas jak 

najlepiej: jedz, baw się z przyjaciółmi, oglądaj seriale. 
– Możemy pójść do twojego pokoju? 
– Żeby zapanować nad snem, ważne jest znalezienie odpowiedniej kryjówki. – Nowel gestem dał znak 

Kendrze, żeby poszła za nim. – Nawet wyczerpujące popołudnie można przekimać, zwijając się w kłębek gdzieś 
na ustroniu w stogu siana. 

– Ale ja nie chcę spać. 
– Nikt nie chce tkwić w łóżku i gapić się w sufit tylko dlatego, że ktoś inny mu kazał – odparł Nowel, 

kiedy dotarli pod jego próg. Włożył klucz do zamka. – Ukryję cię. 
Kendra weszła do środka, a satyr zamknął za nimi drzwi. Dziewczyna podeszła do kanapy i usiadła. 
– Jesteś głodna? – zapytał. 
– Cały czas martwię się o Setha – powiedziała ze łzami w oczach. 
– Ja też, Kendro – przyznał Nowel z troską. – Stracił pamięć? 
– Patrzył na mnie jak na kogoś obcego. Jakby widział mnie po raz pierwszy w życiu. 
– To straszne. 
– Jego po prostu… nie było. Wystarczył ułamek sekundy. Jeszcze chwilę wcześniej był taki dzielny. A 

zaraz potem mnie nie poznawał. Dokądś go zabrali. Nie wiemy dokąd. A jeśli porwał go Ronodin? Albo jakaś 
inna zła osoba? Co będzie, jeśli nafaszerują mu głowę kłamstwami? W tej chwili mój brat jest jak czysta kartka. 
Jest pusty w środku. Skąd ma wiedzieć, w co wierzyć? 

Nowel przykucnął przed dziewczyną. 



– Seth już raz stał się tym, kim jest. Czy nie możemy zaufać, że zrobi to znowu? 
– Oby. I mam nadzieję, że znajdziemy sposób na cofnięcie tej utraty pamięci. Ale co będzie, jeżeli to się nie 

uda, a nowy początek pełen złych przykładów i fałszywych informacji sprawi, że Seth odrodzi się skrzywiony? – 
Kendra bała się wymówić kolejne słowa, bo nawet niewypowiedziane budziły przerażenie. Nie umiała się 
jednak powstrzymać. – Co będzie, jeśli naprawdę go straciliśmy? 

Nowel położył dłoń na jej dłoni. 
– Co, jeśli go nie odzyskamy? – mówiła dalej, nie mogąc przestać. – Jeśli go znajdziemy, ale nie będzie 

chciał wrócić? 
Ta myśl była tak straszna, że Kendrze brakowało nawet łez. Czuła się odrętwiała i bezsilna. 
– Nie pozwolimy na to – powiedział Nowel. – Czy mamy jakieś poszlaki wskazujące, gdzie może być 

Seth? 
– Dziadek mówi, że czarodziej Vernaz, który pomógł ponownie ożywić Mendiga, ma powiązania ze 

Sfinksem. Mendigo został odtworzony z drzazg, a potem parę razy trzeba było nad nim pracować, kiedy 
pojawiały się problemy. Dziadek skontaktował się z Agadem, który szuka wskazówek. Ale tak naprawdę Seth 
może być wszędzie. Możliwe, że w sprawę zamieszany jest Sfinks. Albo Ronodin czy Humbugiel. Lub 
ktokolwiek inny. 

– Czy Sfinks nie jest teraz po naszej stronie? – spytał Nowel. 
– Uczynili go Wiecznym. Podobno od tamtej pory był spokojny. Musiałby zginąć, żeby więzienie 

demonów zostało otwarte, więc raczej przestał knuć, tak jak kiedyś. Ale to jeszcze nie znaczy, że nie mógł się 
zbratać ze smokami. Albo że nie wspiera potajemnie innych spraw. Wiemy, że zdarzało mu się już działać z 
ukrycia. 

– Sfinks zawsze był podstępny – podsumował Nowel. – Czy dobrze słyszałem, że Celebrant nie jest już 
opiekunem? 

– Kiedy wypowiedział nam wojnę, Posępny Rycerz pozbawił go tego tytułu. Odkąd Seth zniknął, jestem w 
Gadziej Opoce jedyną opiekunką. W ciągu paru dni z naszej trójki zostałam tylko ja. 

– Trudno ci będzie szukać Setha, jeśli nie opuścisz Gadziej Opoki. 
Kendra miała łzy w oczach. Czy mogła powiedzieć Nowelowi o wszystkim, co czuła? O tym, że brat jest 

dla niej ważniejszy niż Gadzia Opoka? Że gdzieś w głębi serca woli, żeby wszystkie rezerwaty na świecie 
pogrążyły się w chaosie, jeśli dzięki temu mogłaby odzyskać Setha? Owszem, to oznaczałoby pewnie koniec 
świata, bo uwolnione magiczne istoty rozpanoszyłyby się po całej planecie, a wtedy Kendra utraciłaby całą 
rodzinę włącznie z Sethem. Może więc tak naprawdę  wcale tego nie chciała, ale w tym momencie chętnie 
poszłaby na ten układ. 

Dotknęła palcami swojego medalionu opiekuna. 
– Żałuję, że to moja praca. Wolę znaleźć Paprota i Setha zamiast niańczyć bandę smoków, które chcą mnie 

zabić. 
– Pełnisz ważną służbę – rzekł Nowel. – Wraz z innymi chronisz ludzi, których kochasz. 
Kendra przyjrzała się satyrowi i zobaczyła w jego oczach szczerą troskę. 
– Wiem, że bardzo przejmujesz się Sethem. 
– Oczywiście. – Uśmiechnął się. – Satyrowie nie udają. Robimy to, co chcemy i kiedy chcemy. Bez 

względu na to, gdzie ty musisz być, ja nie spocznę, dopóki się nie upewnię, że Seth jest cały i zdrowy. Ale 
najpierw muszę wrócić do Dorena. 

– Babcia wspominała, że Doren i Tess są w Terrabelle. 



– To prawda. Zanim zaczęło się to całe zamieszanie w Burzowej Stanicy, razem z Knoxem i Tess poszliśmy 
szukać Setha. Może nie był to nasz najlepszy pomysł… ale dotarliśmy do Terrabelle bezpiecznie. Knox zostawił 
nas tam z Tess, kiedy sam ruszył z Sethem na poszukiwania ciebie. Po namyśle Doren i ja uznaliśmy, że wasi 
dziadkowie będą się martwić, więc wróciłem biegiem do Twierdzy Czarnodół, żeby dać im znać. Zdążyłem tuż 
przed rozpoczęciem nocy kupały. Gdybym stanął przed bramą dziesięć minut później, miałabyś o jednego 
koźlego przyjaciela mniej. 

Kendra zmierzyła go od stóp do głów. 
– Czasami zapominam, że w połowie jesteś kozłem. 
Nowel wzruszył ramionami. 
– My, satyrowie, mówimy, że liczy się ta górna połówka. – Nachylił się i konspiracyjnym szeptem dodał: – 

Nie mów minotaurom. 
– Cieszę się, że wrócisz, aby pomóc Tess – powiedziała Kendra. – Wyślemy wam jeszcze jakieś wsparcie. 

Może Henricka. Seth chwilowo jest poza naszym zasięgiem, ale zatroszczymy się o tych, którzy nadal tu są. 
– A Knox? 
– Zostawiliśmy go w Skrzyni Ciszy w Burzowej Stanicy. Towarzyszyli mu Tanu i Lomo, w pobliżu była 

też żądlikula Pattona z Calvinem. Ale musimy dopilnować, żeby Knox wyszedł. Zajęli się tym Dziadkowie 
Sorensonowie. 

– Rozmawiali ze mną o sprowadzeniu Tess. – Mówiąc to, Nowel nerwowo wyłamywał sobie palce. – To 
nie powinno być trudne. Drogi znów są chronione. Odkąd Celebrant stracił status opiekuna, ma jeszcze mniej 
władzy. 

– Uważaj, nie bagatelizuj zagrożenia – ostrzegła Kendra. 
– A ty go nie wyolbrzymiaj. – Satyr sięgnął po jabłko leżące w misce i ugryzł kawałek. – Wtedy przygody 

przestają być fajne. 
– Fajne? – powtórzyła z niedowierzaniem. 
– Jasne – odparł, ocierając usta przedramieniem. – Trzeba korzystać z życia, na ile można. 
– Niby od kiedy to wszystko jest fajne? Jest straszne, trudne i chyba nieuniknione, ale na pewno nie jest 

fajne. 
Zdezorientowany Nowel zmarszczył czoło. 
– Przygody to często świetna zabawa. Ekscytująca, dająca satysfakcję i przynosząca korzyści. Właśnie 

dlatego je lubię. Tak samo jak Seth. 
Kendra poczuła, jak wzbiera w niej gniew. 
– Myślisz, że Seth się teraz dobrze bawi? 
– Mam nadzieję. 
– Bawi się jako więzień? Bawi się bez własnej tożsamości? Bawi się, kiedy wypaczają mu umysł, być 

może nieodwracalnie? 
Satyr uniósł brwi. 
– Chyba faktycznie powinnaś się przespać. 
Kendra zerwała się na nogi. 
– Co mi strzeliło do głowy, że będziesz w stanie rozumieć, jakie to uczucie stracić kogoś ukochanego?! 
– Ja też tęsknię za Sethem – rzekł Nowel. Podniósł jabłko do ust, ale zaraz je opuścił. – Tylko co nam z 

tego przyjdzie, że będziemy się zamartwiać? 
Dziewczyna zacisnęła pięści. 



– Ja nie chcę, żebyśmy cokolwiek z tego mieli! Wiem, że w tej chwili nie rozwiążę problemu! Ale mam 
uczucia! I to wcale nie jest świetna zabawa! 

Nowel znowu sięgnął do miski i podał jej owoc. 
– Może pomarańczkę? 
– Nie, dziękuję! – odparła lodowato. 
Odłożył pomarańczę na miejsce. 
– A może banana? 
Kendra lekko się zaśmiała, raczej z niedowierzaniem. 
– Nie jestem głodna. 
Złapała się za głowę i zaczęła chodzić tam i z powrotem. Pewnie Nowel wcale nie chciał być niegrzeczny 

ani zabrzmieć wrogo. Dla Setha przygody rzeczywiście były dobrą zabawą, i dla niej też – czasami. Ale nie 
teraz. Ani trochę. 

– Lepiej już pójdę – stwierdziła. 
– Jeśli chcesz, możesz zostać – powiedział Nowel. – Nie musisz nic jeść. 
– W tej chwili powinnam być sama – odrzekła. Starała się mówić spokojnie. – Jestem zmęczona i pęka mi 

serce. 
Satyr skinął głową. 
– Odnajdziemy twojego brata. Zobaczysz. 
Spojrzała na niego. Miała nadzieję, że się nie myli. Wydawało się to jednak mało prawdopodobne. Obecna 

sytuacja była inna od wszystkich, z którymi przyszło im się zmagać. 
– Spróbujemy – skinęła Kendra. 
Podeszła do drzwi, a wtedy Nowel je otworzył. 
– Mogę dać ci radę, której pewnie nie chcesz słyszeć? – zapytał. 
– Niech będzie – odparła, zbierając się w sobie. 
– Znajdź sobie stóg siana. Jesteś wykończona. 
Rzeczywiście czuła się potwornie zmęczona. Wątpiła jednak, czy da radę zasnąć. 
– Zobaczymy. 
– Twój wybór – stwierdził Nowel. – Dziadkowie wcale nie chcieli cię ukarać, kiedy posłali cię do łóżka. 

Chcieli ci pomóc. 
– Wiem. 
– To dokąd teraz pójdziesz? 
– Gdzieś, gdzie mogę być sama. 


