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“Walczyć to żyć”

-Siedzimy tutaj już trzeci dzień nie uważasz, że czas się wynieść? - odezwał się
mój towarzysz.
-Poczekaj jeszcze trochę-stwierdziłam -Daj mi kilka godzin.
-Mogłabyś jeszcze raz mi wytłumaczyć, dlaczegoi po co? Kończy nam się czas
- wymamrotał.
-Nat, zamknij się!Ktoś tu wchodzi.
Gdy tylko skończyłam zdanie do celi wpadł ciemnooki chłopiec średniego wzrostu
z kruczoczarnymi włosami. Chudy i mizerny malec. Na jego widok stwierdziłam,
że będę walczyć o lepsze jutro.
-Dzień dobry - przywitał się - przyniosłem wam trochę wody i chleba.
W głowie mi zawirowało. Od wielu godzin nie miałam wody w ustach, a żołądek
sprawiał wrażenie nicości.
-Dzięki młody - odparł Nat.
“Oh, jak trudno się na niego patrzyło. Brudny, pozbawiony swego zawadiackiego
uśmiechu Nat oblepiony krwią i potem. To ja go tutaj ściągnęłam i ja go stąd
wyciągnę”
-Proszę Pani - szturchnął mnie dzieciak- woda dla Pani. Podał mi obskurną miskę 
z odrobiną wody. 
Więzienie Allgeback. Trafiliśmy tutaj właściwie z mojej winy ale wiem, że było
warto  chociaż  Nat  pewnie  mnie  znienawidził.  Ta  okropna,  zadufana  w  sobie
kreatura morska tyle już przeszła, a i tak oddałaby za mnie życie. Niczym nie
różni  się  od  człowieka  oprócz  lekko  niebieskawej  skóry,potężnych  ramion  i
tatuaży pokrywających całe ciało, które wiją się jak fale morza. Sam jego ubiór
świadczy o tym, że nie pochodzi z bylekąd. Mój…przyjaciel?
-Słuchasz mnie Adiro? - spytał i uśmiechnął się do mnie -  Chłopak chce poznać
naszą historię, więc zacznij. Świat musi nas poznać.
*** 
ŻagleDamari popędzał wiatr. Podziwiałam ostatnie szepty słońca barwiące niebo
swoimi ciepłymi całusami. Dwa dni temu wpłynęłam do cieśniny Faun, gdzie po
lewej stronie miałam krainę pustyni bez żywej duszy, a po prawej puszczę pełną
owoców egzotycznych i dzikich zwierząt. Obie krainy przecinały wodospady
o  turkusowej  wodzie,  a  ich  koniec  nie  sięgał  dna.  Dostęp  do  brzegu  był
praktycznie niemożliwy jeśli nie miało się skrzydeł.
Już  zaczynałam  tęsknić  za  starym  małżeństwem,  które  od  trzynastu  lat
zastępowało mi rodziców. Na obrzeżach miasta Qalipomagałam w sklepie nosić
towary i pilnować zarobków. Za moją pomoc Carmen codziennie po pracy uczyła
mnie  samoobrony  oraz  pisać  i  czytać.  Arkin  uczył  mnie  historii  i  geografii.
Czasem  zabierał  mnie  na  swój  żaglowiec  -  na  którym  właśnie  płynęłam,  i
pokazywał  jak  się  z  nim obchodzić.  Podarowali  mi  ten  statek  na osiemnaste
urodziny. Niech gwiazdy będą z nimi do końca ich dni. W końcu mogłam odkryć
kim jestem i udać się za horyzont. Do domu.
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Siedziałam przy prawej burcie gdy nagle jakiś kształt poruszył się w wodzie. Moje
myśli wirowały,  a  ja  niepotrafiłam  kontrolować  swojego  ciała.  Kilka  sekund
później wszystko zniknęło bez śladu, a ja starałam się opanować.
To, co ujrzałam na pokładzie z początku wzięłam za przewidzenie. Przede mną
stał  Ilk.  Z  wyglądu  przypominał  smoka,  a  wielkością  dorównywał  sporemu
koniowi. Miał piękne czarne skrzydła i długi ogon. Jego czarne ślepia wpatrywały
się we mnie. Stałam nieruchomo. Coś poruszyło się na grzbiecie bestii, a raczej
ktoś.  Złapaliśmy  kontakt  wzrokowy.  Nigdy  nie  widziałam  tak  przystojnego
mężczyzny. Wpatrywaliśmy się w siebie aż straciłam rachubę czasu. Jego klatka
piersiowa opadała w dół i górę bardzo płynnie. Jego włosy jak srebrna tafla wody
odbijały blask księżyca i lekko falowały na wietrze. Nagle poczułam się nieswojo,
znowu.Moje ciało przestało reagować na moje polecenia, a zmysły zdawały się
wołać “Uciekaj!”. Gdy tajemniczy mężczyzna ubrany w płaszcz koloru dojrzałej
śliwki spostrzegł moje zakłopotanie, wydał okrzyk.
Bestia rzuciła się do ataku. Zrobiłam unik ale ogon Ilka był szybszy. Uderzyłam
głową o maszt statku, świat zalała ciemność. 
Gdy byłam mała uwielbiałam stare opowieści. Tata każdego wieczoru siadał przy
ognisku i snuł niesamowite opowieści o potworach i krainach, do których tylko
śmiałkowie  mieli  odwagę  się  udać  .  Moją  ulubioną  była  kraina  śniegu,  wód
lodowcowych i wiatru, który zawsze wiedział gdzie ma cię popchnąć, abyś znalazł
drogę swej duszy i przeznaczenia. Nigdy nie dowiedziałam się jak się zwie moja
kraina  i  mój  lód,  ponieważ  z  niewiadomych  mi  przyczyn,  rodzice  nigdy  nie
wyznali mi prawdy. Może dlatego, że gdy tata opowiadał mi tę historię miałam
niecałe sześć lat, a miesiąc później zostałam sierotą.
-Tatusiu,  opowiesz  mi  bajkę?  -  Dzięki  takim  alternatywom  udawało  mi  się
szybciej wkroczyć w świat marzeń  i snów.
-Dobrze -  zgodził  się,  a ja rozluźniłam się w jego uścisku i  przygotowałam na
kolejną wyprawę - Dziś poznasz krainę naszego rodu i jej historię, a także jak
ważne jest jej znaczenie dla naszych rodaków. Musisz wiedzieć kochana córko, że
świat nie zawsze był dobry i dzieją się rzeczy złe. Gdy się urodziłaś, ja i twoja
mama  musieliśmy  opuścić  nasz  lud  i  udać  się  w  świat.  Chcieliśmy  znaleźć
miejsce  dla  naszej  trójki  i  tak  dotarliśmy tutaj-  do  naszego domu po  drugiej
stronie kontynentu. Lecz nasz prawdziwy dom leży wiele mil stąd- za wielkim
jeziorem Hamatoja i górami Szili, bardzo za nim tęsknimy i wierzymy, że kiedyś
wrócimy do naszej chatki, a ty poznasz swoje przeznaczenie i dar, który w sobie
masz. Nie rozumiałam słów taty, chociaż próbowałam i to nie raz przez ostatnie
trzynaście lat.
-Adiro,  musisz  pamiętać  o  naszych  ziemiach.  Jeśli  kiedyś  nas  zabraknie  i  nie
zdążymy 
ci  jej  pokazać,  proszę…  obiecaj  mi,  że  ją  odnajdziesz  za  wszelką  cenę.
Zaprowadzi cię tam gwiazda naszych przodków. Gwiazda Natum.
-Obiecuję tatusiu…obiecuję - i zapadłam w sen.
Ocknęłam się  przymocowana  do masztu  mojego statku.  Jak  długo nie  byłam
świadoma tego co się stało? W pierwszej chwili  założyłam, że to był sen i na
moim statku nie ma żadnego Ilka i jego właściciela.
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-Widzę,  że już  się  obudziłaś  -  zabrzmiał  głos  obok mnie.  Wpadłam w panikę.
Zaczęłam się szarpać i wypatrywać ucieczki. Byłam zdana tylko na siebie, mając
nadzieję, że rodzice czuwają nad moim życiem. 
-I do tego masz dość siły. W takim razie może wytłumaczysz mi co robisz na tak
niebezpiecznych wodach? - wymamrotał nieznajomy.
Wyglądał na starszego o cztery lata ode mnie. Wstał i rozejrzał się po Damaris,
później popatrzył się na mnie przenikliwym wzrokiem.
-Posłuchaj, już poznałaś mojego Tenerisa za co bardzo przepraszam - ukłonił się
nisko  w  geście  przeprosin-  Mogę  poznać  twoje  imię?  -  uśmiechnął  się
zawadiacko.Zlustrowałam go wzrokiem.  
-Oh tak, gdzie moja uprzejmość - uklęknął przy mnie. - Nazywam się Nat.
-Zapowiada się na cudowną przyjaźń Nacie.
Po tygodniu i wiecznych docinkach ze strony Nata, w końcu mogłam stwierdzić
że nie ma do mnie złych zamiarów co nie znaczyło, że nie zachodził mi za skórę.
Wyrażał swoje myśli i opinie na każdym moim kroku. Jednak były chwile, za które
mu  dziękowałam.  W  myślach  oczywiście.  Wieczorami  rozpalał  ognisko-  nie
podpalając przy tym statku-  i  rozmawialiśmy godzinami.  Rzadko wspominał  o
sobie  tak jakby tkwił  w nim ból,  który rozpalał  jego wnętrze do czerwoności.
Ciekawiło mnie jak wygląda jego życie i dlaczego na Natuna, siedzi ze mną na
tym  statku  dzień  w  dzień.  Pewnego  popołudnia  leżałam  na  grzbiecie  Ilka  i
wpatrywałam  się  w  niebo.  Bardzo  szybko  zaprzyjaźniłam  się  z  Tenerisemale
nieodważyłam się pognać na nim 
w przestworza.  Marzyłam o odnalezieniu  domu i  o  poznaniu  dawnego świata
rodziców.  Mojego  świata.  Niby  zwykła  dziewczyna,  a  jednak  oczy, po  matce,
miałam  najciemniejszego  odcienia  brązu,  uszy  lekko  spiczaste.  Po  ojcu
odziedziczyłam ciemniejszą karnację i charakter. Rzekomo w dniu osiemnastych
urodzin miałam dostać dar i moc moich przodków. Jednak, gdy okazało się, że nie
dostałam takiego zaszczytu zaczęłam planować odszukanie rodzinnych korzeni.
Nat położył się na grzbiecie tuż obok mnie. Po kilku minutach przerwał ciszę:
-Ciekawi mnie o czym myślisz.
-To ja powinnam zadać ci takie pytanie - zaśmiałam się.
-A jednak ciekawość mnie rozpiera.
Po upływie kilku chwil odpowiedziałam:
-Myślę o tobie.
-Aż tak jesteś mną zaintrygowana? Cóż, co byś chciała wiedzieć?
Podskoczyłam, gdy usłyszałam jego odpowiedź. Może potrzebował mi zaufać..
Przekartkowałam  każdą  stronę  w  mojej  głowie,  aby  zadać  odpowiednie
pytanie.Na początku coś prostego.
-Może niech to będzie  pytanie  za pytanie? Możesz  zacząć-  dodał  zaczajonym
głosem.
-Jak długo znasz Tenerisa? - zaczęłam.
-Piętnaście lat, od kiedy wykluł się z jajka.
-Ile masz lat?
-Dziewiętnaście.
-Taka młoda na bezkresnym oceanie?
-Teraz moja kolej na pytanie- syknęłam.- Czemu mi pomagasz?
-Zawsze pomagam ludziom w potrzebie.
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-To nie jest odpowiedź.
-A  uwierzyłabyś  mi,  gdybym ci  powiedział,  że  przesyła  mnie  Natum?  Że
kierowałem  się  właśnie  jak  najdalej  od  mojego  domu  aż  tu  nagle  jego  głos
skierował  mnie  na  twój  statek?  Nie  wiem  czemu,  może  to  przeznaczenie-
mrugnął  do  mnie  i  się  zaśmiał.-  Natum...  można  powiedzieć,  że  jest  moim
przyjacielem.
-Tak, oczywiście- odparłam. - Dlaczego uciekasz od domu?
-Teraz moja kolej  w zadawaniu pytań -  spochmurniał  i  wiedziałam,  że jest  to
koniec tematu.
Poznał całe moje życie w ciągu kilku godzin. Zaufałam mu. Czułam, że mogę mu
zaufać i powiedzieć wszystko. Nat też mówił, ale nie tyle co ja. Poczułam w sobie
coś nowego. On też to poczuł.
Moje zasoby powinny były już dawno się skończyć, jednak gdy Nat za każdym
razem schodził pod pokład, przynosił świeże owoce i wodę. Nigdy nie spytałam
jak to robi 
i skąd bierze inne smakołyki. Dziś rano obudziłam się przed świtem. Zeskoczyłam
z posłania i pobiegłam do garderoby. Nałożyłam skórzane spodnie na opalone
nogi 
i naciągnęłam buty sięgające mi kolan. Następnie ubrałam jasną bladoniebieską
tunikę  pokrytą  wzorami,  a  na  plecach  wyszyty  srebrną  nicią  jakiś  statek.
Przepasałam się  pasem wokoł  bioder  razem z  moim nożem.  Popatrzyłam na
swoje  odbicie  w  lustrze.  Nie  uważałam  się  za  piękną  ani  godną  uwagi
kogokolwiek ale teraz naprawdę do twarzy było mi w tym stroju.
Coś było nie tak.  Zbyt cicho.  Żadnej  obecności  choćby najcichszego dźwięku.
Może tylko takie przeczucie ale...
Szybkim krokiem udałam się na górną część pokładu. Cisza przesiąknęła moje
myśli. Każdego poranka czekało na mnie śniadanie na niewielkim stole pośrodku
statku- dziś nie było tam żadnego posiłku. 
Nie minęło dwadzieścia uderzeń serca, gdy Teneris wyleciał z wody i całą masą
ciała uderzył o maszt. Nat spadł na podłogę nieprzytomny. Nie wiedziałam czy
patrzeć na jego zakrwawioną twarz czy też może spojrzeć na roztrzaskany maszt.
Nagle jakby na zawołanie z wody wynurzyły się stwory o łuskowatej skórze koloru
ciemnego  jak  otchłań  morza.  Były  dwa może  trzy  razy  większe  od  Tenerisa.
Wskoczyły za nim na statek. Bronił się. Naprawdę te wspaniałe stworzenie miało
nadzieję  na  pokonanie  dwóch  ohydnych  potworów.  Zaczął  ziać..lodem?!  Coś
mnie dotknęło w ramię. 
-Nat co się dzieje…
-Adiro  musimy  uciekać  -  nie  dając  mi  dokończyć  chwycił  za  moje  ramię  i
pociągnął 
w stronę burty aby wskoczyć do wody jak najmniej zauważalnymi krokami.
-Stój! -wyrwałam się z uścisku jego silnej dłoni.- Ja nie potrafię…
I wskoczyliśmy do wody.
Pochłań. Słona woda. Przetrwanie. Śmierć. Brak tchu.
Woda  wlała  się  do  moich  płuc.  Mój  koniec?  Zapowiadało  się  na  lepsze
zakończenie..
I wszystko przeszło mi przez głowę tocząc kręgi wokół myśli.
Moja rodzina oddająca za mnie życie. Na marne? Nie godzę się na to.
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Ciepła dłoń ojca, która zrobiła wszystko, abym dotknęła “lepszego jutra”.
Pan Arkin, który dał nadzieję… Nie godzę się!
Pani Carmen, która dała siłę.
Krzyczałam w sobie na myśl tego wszystkiego. Nie teraz! Nie! NIE TERAZ!
-Dziewczyno otwórz oczy! - krzyczał przerażony Nat.- PRZEPRASZAM.
Nie godzę się.
-Adiro błagam - w jego głosie był już tylko szept.
Nie godzę się.
-Na Natuma…
Natum był nadzieją. Moją nadzieją. Usłyszałam męski cichy głos z oddali. Nata?
Nie.
“Wznieś swój kielich za walkę Adiro! To nie przegrana, lecz dar życia”.
Cała woda z mojego żołądka ochlapała Nata. Jeszcze nigdy nie widziałam takiego
przerażenia w jego oczach. Spojrzał na mnie z każdej strony szukając obrażeń.
Jego  twarz  była  czysta.  Nie  pozostało  nic  po  krwi  i  ranach.  Po  dokładnym
obejrzeniu  mnie  odetchnął  z  ulgą.  Dopiero  wtedy  spostrzegłam,  że  jestem
wysoko nad chmurami. Ja leciałam! Jeszcze nigdy świat nie szeptał mi do ucha
jak potężną skrywa moc.
Nat  trzymał  mnie  mocno w ramionach,  gdy  przelatywaliśmy ocean i  chłodna
bryza rozpalała nasze policzki.
-Wkroczyliśmy na teren Evotopii-  wymruczał Nat- Muszę się tutaj zatrzymaćna
parę dni.
-T Y chyba żartujesz- dokładnie przeciągnęłam sylaby, aby doszło do niego moje
przerażenie tym miejscem.   
-Mam tutaj pewne sprawy do załatwienia, a ty możesz mi towarzyszyć - Teneris
warknął łagodnie na jego słowa. Jakby rozumiał.
Evotopia,  okrutne miejsce pełne potworów z samego dołu piekła.  Moi  rodzice
zawsze ostrzegali mnie przed tym miejscem. Ponoć kto zanurzał się w wodach
tego  archipelagu,  już  z  niego  nie  wychodził.  Krainą  potworności  od  wieków
rządziła  rodzina  z  rodu  Aqum.  Zamieszkują  go  przede  wszystkim  dziwaczne
potwory i upiory.
I wiele innych.
Moim celem było ominięcie tej krainy. Chciałam tylko dotrzeć do domu. 
-Jeśli tam z tobą pójdę Nat, złamię obietnicę daną rodzicom.
-Hm cóż… przy mnie nic ci nie grozi, nie martw się dziecino.
-Ile masz lat? - niemal krzyknęłam z kipiącej złości.
-Może lepiej spytaj ile stuleci - zaśmiał się i potarł czoło. Zmroziło mnie. Stuleci?
Gdy  zobaczył  moje  zdumienie  żachnął  się  czystym  śmiechem,  a  Teneris
wystrzelił strumień lodu w stylu śmiechu jego Pana.
-Zanim zaczniesz  zadawać  więcej  pytań-  uprzedził  mnie  -  za  trzy dni  kończę
cztery stulecia i nie jestem duchem.
-Ale  jak?  Jak  ty?  -  nie  pozwalając  mi  dokończyć  znowu  wybuchł  śmiechem.
Nieskazitelnym, nie słyszałam jeszcze od niego takiej radości.
-Chcesz mi powiedzieć słodzino, że jeszcze nigdy nie widziałaś nikogo z Evotopii?
-Nie wyglądasz na krwiożerczego potwora… Niemiałam nigdy okazji zwiedzać…
odkrywać-  poczułam  głębokie  zażenowanie.  Właściwie  nigdy  nie  widziałam
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niczego poza moją chatką na drugim kontynencie i miasta Qali. A ON? Byłam
nikim przy nim. Dokładnie, byłam dzieciną nic nie znaczącą. 
-To nieprawda, nie myśl tak - dopiero po chwili doszło do niego co powiedział. -
Znaczy wyczytałem to po twojej minie.
-Czytasz w myślach?! Wynocha z mojej głowy! Czy…
-Tak,  masz  ciekawe  myśli-  uśmiechnął  się,  a  oczy  zdawały  się  błyszczeć.-
Szczególnie o mnie- to jest krępujące wiedzieć, że uważasz mnie za przystojnego
i…
-Zamknij się.
Znowu szarpnął nim wstrząs śmiechu.
-Czyli wiesz, gdzie chcę się udać?- próbowałam zmienić temat. Gorący rumieniec
oblał mnie aż po szyję. 
-Tak,dowiedziałem się gdy tylko popatrzyłem ci w oczy przy naszym pierwszym
spotkaniu. Lecz wiem tylko tyle, że jest tam zimno i wszędzie leży śnieg.
Gdy skończył runęliśmy w dół. Mój krzyk zagłuszył lodowaty wiatr. Nat szybko
złapał mnie za twarz i wypowiedział jakieś zaklęcie i wskoczyliśmy do wody.
Wstrzymałam powietrze, ale płuca już krzyczały z braku tlenu.
Teneris sunął przez ciemną wodę aż nagle woda się zatrzymała i wlecieliśmy 
w  kopułę powietrza i światła. Nie potrafiłam w to uwierzyć. Moim oczom ukazało
się potężne miasto  rosnące  na drzewach tak wielkich,  że żeby ujrzeć je całe
potrzebowałam kilku sekund. Miasto zdawało się rosnąć razem z nimi. Cudowne
pastelowe odcienie błękitu pokrywały każdy budynek. Korony drzew- lawendowe 
z kwiatami soczystej czerwieni opadały na ich dachy. Kolory- nigdy nie widziałam
tylu na raz. Tylu barw…Żadna legenda nie była prawdą na temat tego miejsca.
-Witaj w moim domu Adiro.. w krainie tysięcy świateł.
-Co tutaj robimy?
-Przybyłem  świętować  moje  urodziny-  uśmiechnął  się  w  lekkim  grymasie.-  Z
moim ludem. 
Drań. Oczywiście, że nie powiedział mi, że jest KSIĘCIEM RODU AQUM. Bo poco
mówić to dziecinie?!
Trzy dni później miasto zalała pieśń:
“Niech żyje! Niech panuje na wieki! Niech gwiazdy czuwają nad jego głową!”
dalszych słów nie potrafiłam zrozumieć. Zapewne była to ich modlitwa, w języku
Aqum błogosławiąca Nata.
-Mam nadzieję, że nie przytłacza cię rola mojego gościa honorowego?
Zostałam zaproszona na jego bal i kolację z najważniejszymi ludźmi tej krainy.
-Po pierwsze - zaczęłam - nie mam w co się ubrać. Po drugie nigdy nie byłam na
czymś  takim  i  nie  wiem  jak  się  zachowywać.  Wezmą  mnie  za  dzikuskę  z
pustkowia.
Machnął  niedbale  ręką  w  moją  stronę.  Błysk  i  już  byłam  ubrana  w  suknię
sięgającą ziemi  z  głębokim dekoltem i  wycięciem na plecach  koloru  morskiej
zieleni
z  niebieskimi  rubinami  w  pasie.  Czułam  się  nago.  Jego  mina  była  równie
zawstydzona co moja.
-Nie mogę jej przyjąć.
-Ależ możesz, to drobny prezent w podziękowaniu za to, że tu jesteś.

6



-Nie  miałam zbytnio  wyboru  jeśli  o  to  chodzi… ale  dziękuję-  postarałam się,
żebym zabrzmiała odpowidnio.
-Proszę,  nie przejmuj  się dzisiejszym wieczorem, jeszcze nigdy nie zaprosiłem
tutaj nikogo z zewnątrz. Bądź sobą i nie patrz na innych. Będzie tam dziś dużo
arystokratów, kupców i handlarzy. Najlepiej nie zwracaj uwagi na nich. Będzie też
mój młodszy brat - Viggo. Polubicie się.
-Skąd to wiesz?
-Bo też ma pazury jak ty.

Bal zakończył się najgorszym scenariuszem jaki przyszło mi wymyślić.
Godzinę po północy już nas tam nie było.
-Dlaczego nie powiedziałaś, że należysz do rodu Nughi.- Nat jeszcze nigdy nie był
tak wkurzony.
-Nie wiedziałam. Przysięgam! - mój głos łamał się pod każdym słowem.
Na przyjęciu jego brat zobaczył tatuaż na moim uchu… Znak królestwa Nughi-
największego wroga rodu Aqum. Nat zabrał mnie stamtąd najszybciej jak umiał,
żeby uchronić mnie przed śmiercią. Zapewne bolesną i nie szybką. 
Lecieliśmy wysoko nad wodami Evotiopii. 
Nat trzymał mnie mocno cały czas zaciskając uścisk. Teneris wylądował tuż obok
bezkresnej  tajgi  pokrytej  śniegiem,  jeziorami  i  potężnymi  sekwojami.  Granicę
krainy oddzielały wodospady takie jakie w cieśninie Faun tylko woda zdawała się
być czarnym atramentem. Nie widziałam co my tak naprawdę tu robimy. Nat
uwolnił mnie od swojego uścisku, a Teneris lekko się przechylił ułatwiając nam
zejście na ziemię. Jego oczy przykuły moją uwagę. Smutek. Zdruzgotanie. Patrzył
na mnie tak jakby to był to jego ostatni  raz kiedy może spojrzeć mi w oczy.
Spojrzałam na Nataniela. 
Jego oczy miały taki sam wyraz co Ilka.
Nat unikał mojego wzroku i spoglądał w morze wyszukując czegoś w oddali.
-Nat - wytrąciłam go z tego spojrzenia w nicość.-Nat, spójrz na mnie.
-Popatrz  na  mnie  -  nie  wiedząc  skąd  zaczęła  ogarniać  mnie  panika.  Stał  jak
zaklęty. Zaczęło się we mnie gotować.
Teneris podszedł bliżej mnie i szturchając moją rękę pyskiem, zamruczał. Jego
oddech ogrzał mi dłoń. Żegna się. On się żegna.
-Co się dzieje?! - krzyknęłam - Nat proszę! - Chwyciłam go w talii i złapałam za
jego  kołnierz  koszuli.  Jego  oczy.  Jego  pełne  radości  oczy  zamieniły  się  w
bezkresne morze cierpienia.
-Natanielu Lee Owen!!! - łzy spływały mi po policzkach.
-Adiro...t-tak bardzo cię przepraszam...- jego głos był całkowicie złamany- Ja nie
mam wyboru.
-A więc? Zaczęło ci zależeć! Nat Ty nie jesteś taki! Błagam cię - wtuliłam głowę w
jego ramię.-Nie zostawiaj mnie…nie zostawiaj proszę!
-Dasz sobie radę, wierzę w to. Muszę naprawić ten bałagan - jego głos nagle
spoważniał.  Znowu  twardy  i  stanowczy.  Wypuścił  mnie  z  uścisku,  wręcz
odepchnął. 
-Trzymaj  się Torres,  a  i  jeszcze jedno-  Nie popatrzył  nawet mi  w oczy-  masz
brata, odszukaj go w Domu Nagaru Czerni. Skierował się w stronę wody.
Teneris wciąż stał przy moim boku.
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-Obiecaj mi kochany, że nie opuścisz go i... zawsze będziesz o mnie pamiętał,
dobrze?- już nie panowałam nad emocjami - pilnuj go - wyjąkałam. Ilk patrzył mi
głęboko w oczy. Z trudem patrzyłam na oddalającego się Nata. 
-I wróćcie do mnie w jednym kawałku.
Dopiero po chwili dotarła do mnie wiadomość. Mam brata. Zrozumiałam, że moja
noga właśnie stanęła na ziemiach Nughi- na moich ziemiach. Skąd Nat wiedział,
że mam brata, a co gorsze, gdzie go szukać? Podziękowałam w myślach Panu
Arkinowi za znajomość map i ruszyłam by odszukać mojego brata.
***
-Znalazłaś go? Swojego brata - przerwał opowiadanie mały chłopczyk dolewając
mi wody.
-Tak - wyszeptałam - znalazłam. Nat wybałuszył oczy w moją stronę.
-Co ty mówisz? - Mój towarzysz dalej się nie domyślał.
-Nat, Fagoo jest tutaj w tej twierdzy.
-Adiro…ja jestem Fagoo - powiedział niepewnie chłopczyk o ciemnych włosach.
Tak odmiennych od moich orzechowych lecz oczy zdecydowanie mieliśmy po
matce.

Afrx
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