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Fragment	3 

Knox ledwo zdążył się przyzwyczaić do nieważkiej nicości wewnątrz Skrzyni Ciszy – 

towarzyszyły mu niejasna nutka ciekawości, jak długo będzie tak dryfował w bezruchu, i 

ogromna ulga, że przestał czuć, jak jego ręka zmienia się w złoto – gdy nagle drzwi się 

otworzyły. Zamiast się unosić, nagle stał na własnych nogach w ciasnej przestrzeni, otoczony 

z trzech stron tapicerowanymi ścianami. Jego pierwszą reakcją było zdziwienie, że coś 

skłoniło Kendrę i Setha do wyciągnięcia go tak szybko. Drugą – zaskoczenie, że stoi przed 

nim Patton Burgess. 



Prawdziwy Patton zmarł przed wieloma laty. Ten tutaj był kopią stworzoną przez roślinę 

nazywaną żądlikulą. Przecież do Burzowej Stanicy mogli wejść tylko śmiertelnicy albo istoty 

w rodzaju smoków, które tymczasowo stały się śmiertelne. 

Za Pattonem stał Lomo, zbuntowany członek Świetnego Ludu, który opuścił miasto 

Terrabelle, żeby im pomagać, oraz Tanu, mistrz eliksirów, mimo że podobno został 

zamieniony w srebro. Knox spojrzał na własną dłoń, która wcześniej była złota, i zobaczył 

tylko zwykłe ciało. Z radością rozprostował palce, w których jeszcze przed chwilą prawie nie 

miał czucia. 

Z tym że minęło więcej czasu niż tylko chwila. Skoro Knox znowu miał zdrowe ręce, 

Tanu odzyskał właściwą postać, a Patton mógł się tu zjawić, to mogło oznaczać jedno – 

rywalizacja w zamku dobiegła końca. Wygrali! 

– Gdzie Seth i Kendra? – zapytał Knox. 

– Już ich tu nie ma – odpowiedział Patton. 

– Zostawili mnie? 

– Nie było ich, kiedy odzyskałem przytomność – odezwał się szczupły mężczyzna z 

brązowym zarostem na brodzie. – Nazywam się Lockland. Wyszedłem ze skrzyni, kiedy ty do 

niej wszedłeś. 

– Kogo wsadziliście do środka, żeby mnie wyciągnąć? – zainteresował się chłopiec. 

– Tę samą przestępczynię, którą stamtąd usunąłem, kiedy sam tam wszedłem. Złodziejkę 

imieniem Jasmine. 

– Stamtąd raczej niczego nie ukradnie – skwitował Knox, zerkając za siebie na Skrzynię 

Strachu. 

Kilka osób w obskurnej celi się roześmiało. Oprócz Tanu, Loma i Pattona było tam 

jeszcze kilkanaścioro atrakcyjnych kobiet i mężczyzn w dworskich strojach, których 

wytworność zupełnie nie pasowała do celi w lochu. Jedna oszałamiająco piękna dziewczyna 

mogła być zaledwie o rok czy dwa starsza od Knoxa. 

– Kendra i Seth uciekli? – upewnił się chłopiec. 

– Nie jesteśmy pewni – odpowiedział Tanu. – Mamy nadzieję, że tak. 

– Kiedy zaklęcie przestało działać i się obudziliśmy, nie było po nich ani śladu – wyjaśnił 

Lomo. 

– Ani po Celebrancie – dodał Lockland. – Albo Tregainie. 



– To dobrze – stwierdził Knox. 

– Liczymy na to, że Tregainowi nic się nie stało i po prostu chwilowo zaginął – zaznaczył 

Lockland. – To mój brat. 

– Który próbował nas wszystkich zmienić w srebro – przypomniał Knox. – Kto w końcu 

zdobył Czarkamień? 

– Nie wiemy – powiedział Lomo. – Być może poszukiwania przeniosły się gdzieś 

indziej. 

– Smoczyca Jaleesa uciekła pod ludzką postacią – odezwał się krzepki mężczyzna o 

lśniącej brązowej brodzie. – Nie miała jednej ręki. 

– Pozwólcie, że przedstawię wam mojego brata Heatha – oznajmił Lockland. 

– To ty zmieniałeś wszystkich w złoto – zorientował się Knox. 

– Tak, byłem w posiadaniu złotej rękawicy przez wiele lat. Po całym tym czasie 

rywalizacja zakończyła się katastrofą. Nie wiemy, co się stało z nagrodą. 

– Zanim wszystko się skończyło, zostałeś przemieniony w złoto – powiedział Lockland. 

– Mam jedynie nadzieję, że Tregainowi udało się zatrzymać nagrodę w rodzinie – rzekł 

Heath. – Jeśli zdobędą ją smoki, wkrótce czeka nas zagłada. 

Knox zauważył dystyngowanego starszego mężczyznę z pokaźną koroną na głowie. 

Obok niego stała starsza kobieta w diademie wysadzanym klejnotami. 

– Zaraz, czy to król i królowa? – zapytał Knox. 

– To moi rodzice – wyjaśnił Lockland. – Król Hollorix i królowa Satilla. 

– Muszę wam pogratulować zdjęcia klątwy – zwrócił się król do chłopca. – Marnieliśmy 

przez lata, usiłując przełamać impas. 

– Po prostu staramy się pomóc – odparł Knox, zerkając na Tanu i Loma. 

– Żeby okazać wam wdzięczność, urządzimy ucztę na waszą cześć – rzekł król, 

omiatając wzrokiem również ich. 

– Nie poradzilibyśmy sobie bez Locklanda – zaznaczył Tanu. – Ani bez Setha i Kendry 

Sorensonów, opiekunów Gadziej Opoki. 

– Dla Locklanda udzielenie pomocy było powinnością. Wy trzej przybyliście nam na 

ratunek z własnej woli. 

– Nie chcę psuć wam humoru – wtrącił Knox – ale większość jedzenia w tym zamku 

chyba dawno się zepsuła. 



Król się zaśmiał. 

– Sprawdziliśmy zapasy. Wskutek zaklęcia większa część zamku była zamrożona w 

czasie. Nasze spiżarnie wciąż są pełne doskonałego jadła. 

Knox się uśmiechnął. 

– Rzeczywiście jestem głodny. 

Słysząc to, wiele osób zachichotało pod nosem. 

– Niestety bardzo się śpieszymy – powiedział Tanu. – Musimy się zameldować w 

Twierdzy Czarnodół, żeby sprawdzić, co spotkało Kendrę i Setha. 

– Nonsens! – odparł król Hollorix. – Jeśli zjecie z nami posiłek, wasza misja nabierze 

charakteru dyplomatycznego. To oznacza, że do twierdzy będziecie mogli wrócić naszą 

karetą. Trudno o szybszy i bezpieczniejszy środek transportu. 

– On ma rację – przyznał Lomo. – Ich latająca kareta cieszy się pełnym immunitetem. 

Bezpieczny powrót do domu to właśnie to, czego wam potrzeba. 

– Nie będę z tym dyskutował – stwierdził Tanu. 

– Czy zamek wciąż jest zabezpieczony przed smokami? – zapytał Knox. 

– Jak żadne inne miejsce w Gadziej Opoce – zapewnił Lockland. – To właśnie dlatego 

Jaleesa uciekła. Dopiero poza terenem zamku mogła ponownie przybrać smoczą postać. A 

skoro sama go opuściła, nie może wrócić bez zaproszenia. 

– Przygotowania do uczty już się rozpoczęły – powiedział król. – Zasiądziecie na 

honorowych miejscach. 

– Może pomoglibyście nam w walce ze smokami? – zapytał Knox. 

Atmosfera w komnacie natychmiast stała się bardziej ponura. 

– Nasza polityka neutralności nie uległa zmianie, młody człowieku – odparł król 

Hollorix. 

– Ale przecież to smoki wypowiedziały wojnę. 

– Nie nam. 

– Chłopak ma rację, Świetny Lud mógłby odegrać w tej walce ważną rolę – potwierdził 

Lomo. 

– Kiedy Świetny Lud ostatnio poszedł na wojnę, zginęli wszyscy, którzy wzięli w niej 

udział – rzekł król. – A świat wcale na tym nie skorzystał. 



– W takim razie co by było, gdybyśmy pozostali neutralni w sprawie waszego zamku? – 

spytał Knox. – Dalej byłby przeklęty. 

– Nie akcentuj tak waszej wielkoduszności. Okazujemy wam wdzięczność, ale nie 

jesteśmy głupcami. Przyszliście tutaj po Czarkamień, tak jak smoki. Moi synowie i ja też go 

pragnęliśmy. Jak widać, kamienia już tu nie ma i szczęśliwym zbiegiem okoliczności klątwa 

została zdjęta. Nasza wdzięczność nie jest więc wcale oczywista. Sugeruję, żebyście ją 

przyjęli, nie okazując pychy. 

– Dobra strawa i podwózka do domu – powiedział Tanu. – Proponowano mi już gorsze 

rzeczy. 

– Na pewno są tu komnaty wygodniejsze niż ta cela – rzucił Knox. 

Reakcją na jego słowa był przyjazny śmiech. 

– To prawda – przyznał król Hollorix. – Przyszliśmy tu po was. Udajmy się teraz na górę. 

Kiedy wyszli na korytarz lochu, Knox znalazł się obok przepięknej dziewczyny. Była od 

niego nieco wyższa, miała wspaniałe rysy twarzy, lodowato niebieskie oczy i bardzo jasne 

włosy. 

– Przybycie tu wymagało od ciebie odwagi – zwróciła się do chłopca. 

Wzruszył ramionami. 

– Lubię ratować ludzi. 

– Mam na imię Regina. 

– A ja Knox. Też byłaś zmieniona w metal? 

– W srebro. 

– Jakie to uczucie? 

– Jak sen. Ale nie taki przyjemny. Odzyskiwałam i traciłam świadomość, ale cały czas 

czułam się jak pasażerka we własnym ciele, wszystko było przytłumione i odległe. Bardziej 

świadoma byłam chyba tylko w noce hulanek, zwłaszcza w ruchu. Moja matka, Bethany, 

została zmieniona w złoto. To ona cię dotknęła. 

– Przepraszam – odezwała się kobieta stojąca za Knoxem. 

Rozpoznał ją jako ludzką wersję złotego posągu, który zapoczątkował jego przemianę w 

taki sam kruszec. 

– Nie ma za co – odparł. – Dzięki temu wyciągnęliśmy Locklanda ze Skrzyni Ciszy. 

– Czyli mojego brata – dodała Bethany. 



– Żałuję tylko, że przegapiłem całą akcję – rzekł Knox, rozprostowując ramię, które 

jeszcze niedawno było ze złota. – Dobrze by było się odpłacić smokom. 

– Cieszę się, że przez większość czasu śniłam – powiedziała Regina. 

– Chciałbym wiedzieć, co spotkało moich kuzynów. 

– Opiekunowie są twoimi kuzynami? 

– Tak. Moim dziadkom chyba zależy na tym, żebym zdobył trochę doświadczenia, zanim 

sam przejmę tę funkcję. Już raz uratowałem Gadzią Opokę. W pojedynkę zmierzyłem się z 

bandą smoków. I to oczywiście takich w smoczej postaci. Kiedy są w ludzkiej, jest dużo 

łatwiej. 

– Musisz być nie lada bohaterem – stwierdziła Bethany. 

– Ja nie używam tego słowa. Ale ludzie w moim otoczeniu owszem. Chyba uważają, że 

do mnie pasuje. 

– Trudno cię opisać – rzucił Tanu przez ramię. – Pasuje do ciebie wiele słów. 

Knox nie patrzył mu w oczy. Nie wiedział, że mistrz eliksirów to wszystko słyszy. Cicho 

odchrząknął. 

– Nie poradziłbym sobie bez towarzyszy. 

– Dzielnie się spisałeś, Knoxie – rzekł Tanu. 

Chłopiec zerknął na Reginę. 

– Taka moja rola. 


