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Odwo∏ania do dzie∏ Shakespeare’a na podstawie:

Makbet w przek∏. Józefa Paszkowskiego
Hamlet w przek∏. Józefa Paszkowskiego
Jak wam si´ podoba w przek∏. Józefa Ulricha
Król Henryk IV w przek∏. Leona Ulricha
Sen nocy letniej w przek∏. Stanis∏awa Koêmiana
Król Lir w przek∏. Józefa Paszkowskiego
Sonet 18 w przek∏. Stanis∏awa Baraƒczaka

Osoby: trzy czarownice, a tak˝e królowie, sztylety, korony, burze,
krasnoludy, koty, duchy, widma, ma∏py, bandyci, demony, lasy,
nast´pcy, trefnisie, tortury, trolle, wirujàce sceny, ogólna 
radoÊç oraz wrzawy wielorakie.



Hucza∏a wichura. B∏yskawice raz po raz k∏u∏y ziemi´, niby nie-
zr´czny skrytobójca. Grom przetacza∏ si´ tam i z powrotem
po ciemnych, ch∏ostanych deszczem wzgórzach.
Noc by∏a czarna jak wn´trze kota. Mo˝na by uwierzyç, ˝e w∏a-

Ênie w takà noc bogowie przesuwajà ludzi niczym pionki na sza-
chownicy losu. PoÊród tej burzy ˝ywio∏ów ogieƒ migota∏ pod ocie-
kajàcymi krzewami kolcolistu jak ob∏´d w oczach ∏asicy. OÊwietla∏
trzy przygarbione postacie. Kiedy zabulgota∏ kocio∏ek, ktoÊ zaj´-
cza∏ przeraêliwie:

– Rych∏o˝ si´ zejdziem znów?
Zapad∏o milczenie.
A˝ w koƒcu ktoÊ inny odpowiedzia∏ tonem o wiele bardziej

zwyczajnym:
– MyÊl´, ˝e dam rad´ w przysz∏y wtorek.
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Przez bezdennà otch∏aƒ kosmosu p∏ynie gwiezdny ˝ó∏w
Wielki A’Tuin, niosàc na grzbiecie cztery ogromne s∏o-
nie, dêwigajàce na barkach ci´˝ar Êwiata Dysku. Maleƒki

ksi´˝yc i s∏oƒce krà˝à wokó∏ nich po skomplikowanych orbitach,
powodujàcych zmiany pór roku. Nigdzie indziej we wszechÊwie-
cie nie zdarza si´, by s∏oƒ musia∏ przesunàç nog´, zwalniajàc dro-
g´ dla s∏oƒca.

Byç mo˝e, nigdy nie uda si´ wyjaÊniç, dlaczego w∏aÊciwie tak
jest. Mo˝e Stwórca wszechÊwiata znudzi∏ si´ typowymi problemami
nachylenia osi, albedo i pr´dkoÊci obrotowych. I postanowi∏ cho-
cia˝ raz si´ zabawiç.

Z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝na przypuszczaç, ˝e bogo-
wie tego Êwiata nie grajà w szachy – i tak jest istotnie. Nie majà do-
statecznej wyobraêni. Bogowie wolà proste, okrutne gry, gdzie Nie
Osiàgasz Transcendencji, ale Trafiasz Prosto w Otch∏aƒ. Kluczem do
zrozumienia wszelkiej religii jest fakt, ˝e dla boga najlepszà zabawà
sà W´˝e i Drabiny z nasmarowanymi t∏uszczem szczeblami.

To magia spaja Êwiat Dysku – magia generowana jego obrota-
mi, magia prz´dzona jak jedwab z pierwotnej struktury egzysten-
cji i zszywajàca rany rzeczywistoÊci.

Wiele z tych nici koƒczy si´ w Ramtopach, górach ciàgnàcych
si´ od zamarzni´tych ziem wokó∏ Osi poprzez d∏ugi archipelag a˝
do ciep∏ych mórz, w nieskoƒczonoÊç przelewajàcych si´ nad Kra-
w´dzià w przestrzeƒ.

Pierwotna magia strzela niewidzialnymi iskrami pomi´dzy
jednym szczytem a drugim i uziemia si´ w górach. Ramtopy dostar-
czajà Êwiatu wi´kszoÊci magów i czarownic. W Ramtopach liÊcie
na drzewach poruszajà si´, chocia˝ nie ma wiatru. Wieczorami
g∏azy wychodzà na przechadzk´.

Czasami nawet ziemia wydaje si´ ˝ywa.

A czasami tak˝e niebo.
Burza naprawd´ dawa∏a z siebie wszystko. Mia∏a swojà
wielkà szans´. Przez ca∏e lata w´drowa∏a po prowincji, wy-

pe∏niajàc po˝yteczne prace jako szkwa∏, nabiera∏a doÊwiadczenia,
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nawiàzywa∏a kontakty, od czasu do czasu zaskakiwa∏a niczego nie
podejrzewajàcych pasterzy albo ∏ama∏a m∏ode d´by. A teraz wolne
miejsce w pogodzie da∏o jej okazj´, by si´ wykazaç. Rozbudowywa-
∏a rol´ w nadziei, ˝e zauwa˝y jà któryÊ z wielkich klimatów.

To by∏a dobra burza. Cechowa∏a jà godna uwagi ˝ywio∏owoÊç
i pasja. Krytycy zgodnie oceniali, ˝e jeÊli tylko nauczy si´ panowaç
nad swymi gromami, b´dzie w najbli˝szych latach burzà wartà zo-
baczenia.

Lasy hucza∏y oklaskami, pe∏ne mgie∏ i zerwanych liÊci.
W takie noce, jak ju˝ wspomniano, bogowie rozgrywajà gry

inne ni˝ szachy. Grajà losami ludzi i tronami królów. Nie wolno
zapominaç, ˝e zawsze oszukujà, do samego koƒca...

Po wyboistej leÊnej drodze p´dzi∏ powóz. Podskakiwa∏ gwa∏-
townie, gdy ko∏a trafia∏y na korzenie drzew. Woênica pogania∏ za-
przàg, a rozpaczliwe trzaski bata zgrabnie akcentowa∏y ryk hura-
ganu nad g∏owà.

Za nim... bardzo blisko za nim i coraz bli˝ej... mkn´li trzej za-
kapturzeni jeêdêcy.

W takie noce dokonujà si´ z∏e uczynki. Dobre równie˝, ma
si´ rozumieç. Ale ogólnie rzecz bioràc, g∏ównie te z∏e.

W takie noce czarownice wyruszajà w Êwiat.
No, mo˝e nie ca∏kiem w Êwiat. Nie lubià obcej kuchni,
nie sà pewne wody, a w dodatku szamani stale zajmujà

im le˝aki. Ale dzisiaj zza porwanych chmur wy∏ania∏ si´ ksi´˝yc
w pe∏ni, szarpane wiatrem powietrze pe∏ne by∏o szeptów i bardzo
wyraênego posmaku magii.

Na swej polanie w lesie rozmawia∏y czarownice.
– We wtorek mam przypilnowaç dzieciaka – oÊwiadczy∏a jed-

na z nich. Nie nosi∏a kapelusza, a tylko burz´ siwych loków, tak
g´stych, ˝e przypomina∏y he∏m. – Najm∏odszego naszego Jasona.
Ale mo˝e byç piàtek. Pospiesz si´ z herbatà, skarbie. Gard∏o mi
zasch∏o na wiór.

Najm∏odsza z trójki westchn´∏a i chochlà przela∏a troch´
wrzàtku z kocio∏ka do imbryka.
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Trzecia czarownica poklepa∏a jà przyjaênie po r´ku.
– ¸adnie to powiedzia∏aÊ – zapewni∏a. – Musisz jeszcze popra-

cowaç nad zgrzytaniem. Mam racj´, Nianiu Ogg?
– Zgrzytanie zawsze si´ przyda – zgodzi∏a si´ czym pr´dzej

Niania Ogg. – Widz´, ˝e Mateczka Whemper, niechodpoczywaw-
spokoju, dobrze ci´ wprawi∏a w zezie.

– Przyzwoity zez – przyzna∏a Babcia Weatherwax.
Najm∏odsza, noszàca imi´ Magrat Garlick, uspokoi∏a si´ wy-

raênie. ˚ywi∏a wielki szacunek dla Babci Weatherwax. W ca∏ych
Ramtopach by∏o wiadome, ˝e panna Weatherwax rzadko kiedy
bywa z czegoÊ zadowolona. JeÊli stwierdzi∏a, ˝e to przyzwoity zez, to
oczy Magrat zaglàda∏y pewnie w dziurki nosa.

W przeciwieƒstwie do magów, którzy najbardziej ze wszystkie-
go lubià skomplikowanà hierarchi´, czarownice nie dbajà o usta-
lonà struktur´ rozwoju kariery zawodowej. Ka˝da z nich sama de-
cyduje, czy przyjàç do siebie jakàÊ dziewczyn´ i po Êmierci prze-
kazaç jej swój teren. Czarownice nie sà z natury towarzyskie, przy-
najmniej wobec innych czarownic, i z pewnoÊcià nie majà ˝adnych
przywódczyƒ.

Babcia Weatherwax by∏a najbardziej szanowanà ze wszytkich
przywódczyƒ, których nie mia∏y.

Magrat lekko dr˝a∏y r´ce, kiedy parzy∏a herbat´. Oczywi-
Êcie, czu∏a si´ zaszczycona, ale i zdenerwowana, ˝e przypad∏o
jej zaczàç prac´ wioskowej czarownicy pomi´dzy Babcià i –
z drugiej strony lasu – Nianià Ogg. Sama wpad∏a na pomys∏, by
utworzyç miejscowy sabat. Mia∏a wra˝enie, ˝e tak b´dzie bar-
dziej... no... bardziej okultystycznie. Ku jej zdumieniu, dwie cza-
rownice zgodzi∏y si´, a przynajmniej nie odmówi∏y zbyt stanow-
czo.

– Rabat? – zdziwi∏a si´ Niania Ogg. – A po co nam wspólny
rabat?

– Jej chodzi o sabat, Gytho – wyjaÊni∏a Babcia Weatherwax. –
No wiesz, jak za dawnych lat. Spotkanie.

– Potupiemy? – spyta∏a Niania Ogg z nadziejà.
– ˚adnych taƒców – uprzedzi∏a Babcia. – Nie przepadam za

taƒcami. Ani Êpiewami, ani nadmiernym podnieceniem, ani za-
bawà z ró˝nymi maÊciami i tym podobnie.
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– Dobrze ci zrobi takie wyjÊcie – oÊwiadczy∏a z zachwytem Nia-
nia.

Magrat by∏a troch´ rozczarowana w kwestii taƒca i zadowolo-
na, ˝e nie zdradzi∏a jednego czy drugiego pomys∏u, który jej cho-
dzi∏ po g∏owie. Si´gn´∏a po przyniesione z domu zawiniàtko. To by∏
jej pierwszy sabat i postanowi∏a, ˝e wypadnie jak nale˝y.

– Mo˝e ktoÊ ma ochot´ na s∏odkà bu∏eczk´? – zaproponowa∏a.
Babcia dobrze si´ przyjrza∏a, zanim odgryz∏a pierwszy k´s.

Ka˝da bu∏eczka mia∏a symbol nietoperza na wierzchu. Oczka nie-
toperzy Magrat zrobi∏a z rodzynek.

Powóz przebi∏ si´ mi´dzy drzewami na skraju lasu, wje-
cha∏ na kamieƒ, przez moment jecha∏ na dwóch ko∏ach,
wyprostowa∏ si´ wbrew wszelkim prawom równowagi i po-

gna∏ dalej. Jednak wyraênie zwolni∏. Hamowa∏o go zbocze.
Woênica stanà∏ na nogi, w stylu powo˝àcych rydwanami, od-

garnà∏ z czo∏a w∏osy i wpatrzy∏ si´ w mrok. Nikt nie mieszka∏ u pod-
nó˝a samych Ramtopów, a jednak widzia∏ przed sobà Êwiat∏o. Dzi´-
ki wszystkiemu, co ∏askawe... To naprawd´ Êwiat∏o.

Za jego plecami w dach powozu wbi∏a si´ strza∏a.

Tymczasem król Verence, w∏adca Lancre, dokonywa∏ od-
krycia.
Jak wi´kszoÊç ludzi – w ka˝dym razie wi´kszoÊç ludzi

w wieku poni˝ej szeÊçdziesiàtki – Verence nie dr´czy∏ swego umy-
s∏u rozwa˝aniami, co si´ dzieje z cz∏owiekiem po Êmierci. Jak wi´k-
szoÊç ludzi od samego zarania dziejów zak∏ada∏, ˝e w koƒcu wszyst-
ko samo si´ jakoÊ u∏o˝y.

I – jak wi´kszoÊç ludzi od zarania dziejów – by∏ teraz martwy.
Le˝a∏ u stóp schodów w zamku Lancre, ze sztyletem w plecach.

Usiad∏ i stwierdzi∏ ze zdumieniem, ˝e kiedy ktoÊ, o kim chcia∏-
by myÊleç jako o sobie, siedzia∏, coÊ bardzo podobnego do jego
cia∏a pozosta∏o w pozycji le˝àcej na pod∏odze.
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To ca∏kiem dobre cia∏o, uzna∏, po raz pierwszy oglàdajàc je
z zewnàtrz. Zawsze by∏ do niego przywiàzany, choç musia∏ przy-
znaç, ˝e w tej chwili sytuacja uleg∏a zmianie. By∏o pot´˝nie i do-
brze umi´Ênione. Dba∏ o nie. Wyhodowa∏ mu wàsy i d∏ugie fali-
ste w∏osy. Pilnowa∏, ˝eby dostarczaç mu wielu zdrowych çwiczeƒ
na Êwie˝ym powietrzu i du˝o czerwonego mi´sa. A teraz, kiedy
cia∏o bardzo by mu si´ przyda∏o, akurat go zawiod∏o. A raczej
opuÊci∏o.

W dodatku musia∏ jakoÊ ustosunkowaç si´ do stojàcej tu˝ obok
wysokiej, chudej postaci. Skrywa∏a si´ pod czarnà szatà z kaptu-
rem; jedna r´ka, wysuni´ta spomi´dzy fa∏d i Êciskajàca wielkà ko-
s´, zbudowana by∏a z koÊci.

Kiedy cz∏owiek ju˝ umrze, pewne rzeczy rozpoznaje instynk-
townie.

WITAM.
Verence wyprostowa∏ si´ na pe∏nà wysokoÊç, a raczej to, co by-

∏oby pe∏nà wysokoÊcià, gdyby ta jego cz´Êç, do której okreÊlenie
takie mog∏oby si´ odnosiç, nie le˝a∏a teraz na pod∏odze oczekujàc
przysz∏oÊci, w której jedynie s∏owo „g∏´bokoÊç” by∏oby na miejscu.

– Jestem królem, zechciej pami´taç – powiedzia∏.
BY¸EÂ, WASZA WYSOKOÂå.
– Co? – warknà∏ Verence.
POWIEDZIA¸EM: BY¸EÂ. NAZYWA SI¢ TO CZASEM PRZE-

SZ¸YM. WKRÓTCE SI¢ DO NIEGO PRZYZWYCZAISZ.
Wysoka postaç zastuka∏a koÊcianymi palcami o drzewce kosy.

By∏a wyraênie czymÊ poirytowana.
JeÊli si´ zastanowiç, pomyÊla∏ Verence, to ja te˝ jestem poiry-

towany.
Pewne wyraêne, oczywiste w tej sytuacji sugestie przebija∏y si´

nawet przez ob∏àkanà, brawurowà g∏upot´, stanowiàcà zasadniczà
cz´Êç królewskiego charakteru. Verence uÊwiadamia∏ sobie powo-
li, ˝e niezale˝nie od tego, w jakim królestwie si´ obecnie znalaz∏,
to nie on jest w nim królem.

– Czy jesteÊ Âmiercià, przyjacielu? – zapyta∏.
MAM WIELE IMION.
– A którego obecnie u˝ywasz? – zapyta∏ Verence z nieco wi´k-

szym szacunkiem.
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Wokó∏ nich k∏´bili si´ ludzie. Co gorsza, sporo osób k∏´bi∏o si´
tak˝e przez nich, jak duchy.

– A wi´c to Felmet – doda∏ król, spoglàdajàc na postaç przy-
czajonà na szczycie schodów i obscenicznie zadowolonà. – Ojciec
zawsze mi powtarza∏, ˝e nie powinienem odwracaç si´ do niego
plecami. Dlaczego nie jestem wÊciek∏y?

GRUCZO¸Y, wyjaÊni∏ krótko Âmierç. ADRENALINA I TAK
DALEJ. I EMOCJE. NIE MASZ ICH. JEDYNE, CO CI POZOSTA-
¸O, TO MYÂL.

Wyraênie podjà∏ jakàÊ decyzj´.
TO WBREW REGU¸OM, mówi∏ dalej, jakby do siebie. ALE

KIM JA JESTEM, ˚EBY SI¢ SPIERAå?
– Kim, istotnie.
S¸UCHAM?
– Powiedzia∏em: kim, istotnie.
CICHO BÑDè.
Âmierç przechyli∏ czaszk´ na bok, jakby ws∏uchiwa∏ si´ w we-

wn´trzny g∏os. Opad∏ mu kaptur i martwy król zauwa˝y∏, ˝e Âmierç
przypomina g∏adki szkielet pod ka˝dym wzgl´dem prócz jedne-
go: oczodo∏y p∏on´∏y mu b∏´kitem nieba. Verence nie czu∏ stra-
chu – trudno czuç strach, jeÊli elementy do niego niezb´dne sty-
gnà w∏aÊnie o kilka stóp obok, a w dodatku nigdy w ˝yciu niczego
si´ nie ba∏ i nie mia∏ ochoty zaczynaç w tej chwili. Po cz´Êci z po-
wodu braku wyobraêni, ale te˝ dlatego ˝e by∏ jednym z tych rzad-
kich osobników ca∏kowicie zogniskowanych w czasie.

Wi´kszoÊç ludzi jest inna. Prze˝ywajà swoje krótkie ˝ycie w ro-
dzaju temporalnego rozmycia wokó∏ punktu, gdzie znajduje si´
ich cia∏o: przewidujà przysz∏oÊç albo nie umiejà porzuciç przesz∏o-
Êci. Zwykle sà tak zaj´ci myÊleniem, co zdarzy si´ za chwil´, ˝e to,
co zdarza si´ teraz, poznajà jedynie drogà wspomnieƒ. Taka jest
wi´kszoÊç. Uczà si´ strachu, poniewa˝ potrafià naprawd´ przewi-
dzieç – daleko poni˝ej poziomu ÊwiadomoÊci – co si´ wydarzy. Dla
nich to ju˝ si´ wydarza.

Verence zawsze ˝y∏ tylko w teraêniejszoÊci. To znaczy a˝ do teraz.
Âmierç westchnà∏.
PEWNIE NIKT CI¢ O NICZYM NIE UPRZEDZI¸, rzek∏ znie-

ch´cony.
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– S∏ucham?
˚ADNYCH PRZECZUå? NIEZWYK¸YCH SNÓW? SZALO-

NYCH WIESZCZÓW WYKRZYKUJÑCYCH RÓ˚NE RZECZY
NA ULICY?

– O czym? O umieraniu?
NIE, RACZEJ NIE. ZBYT WIELE OCZEKUJ¢, mruknà∏ zgryê-

liwie Âmierç. WSZYSTKO ZRZUCAJÑ NA MNIE.
– Kto zrzuca? – zdumia∏ si´ Verence.
LOS. PRZEZNACZENIE. I CA¸A RESZTA. Âmierç po∏o˝y∏

królowi d∏oƒ na ramieniu. RZECZ W TYM, OBAWIAM SI¢, ˚E
MASZ ZOSTAå DUCHEM.

– Aha... – Król spojrza∏ na swoje cia∏o, które wyda∏o mu si´
doÊç trwa∏e. A potem ktoÊ przez nie przeszed∏.

NIE DENERWUJ SI¢ TYM.
Verence przyglàda∏ si´, jak s∏udzy z szacunkiem wynoszà z ho-

lu jego sztywne zw∏oki.
– Spróbuj´ – mruknà∏.
ZUCH.
– Ale obawiam si´, ˝e nic mi nie wyjdzie z bia∏ych przeÊciera-

de∏ i dzwonienia ∏aƒcuchami – doda∏. – Czy musz´ snuç si´ bez
celu, j´czeç i wrzeszczeç?

Âmierç wzruszy∏ ramionami.
A CHCESZ? zapyta∏.
– Nie.
W TAKIM RAZIE NA TWOIM MIEJSCU BYM SI¢ TYM NIE

PRZEJMOWA¸.
Z g∏´bin swej ciemnej szaty wyjà∏ klepsydr´ i przyjrza∏ si´ jej

uwa˝nie.
NAPRAWD¢ MUSZ¢ JU˚ LECIEå, oÊwiadczy∏.
Odwróci∏ si´ na pi´cie, zarzuci∏ kos´ na rami´ i ruszy∏ przez

Êcian´ holu.
– Chwileczk´! Zaczekaj! – krzyknà∏ Verence i pobieg∏ za nim.
Âmierç nie obejrza∏ si´. Verence ruszy∏ za nim przez mur;

przypomina∏o to w´drówk´ we mgle.
– Czy to wszystko? – zapyta∏. – Chc´ wiedzieç, jak d∏ugo mam

byç duchem. Dlaczego jestem duchem? – Zatrzyma∏ si´ i wzniós∏
w∏adczo nieco przeÊwitujàcy palec. – Stój! Rozkazuj´ ci!
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Âmierç sm´tnie pokr´ci∏ g∏owà i przeszed∏ przez kolejnà Êcia-
n´. Król pospieszy∏ w jego Êlady, zachowujàc tyle godnoÊci, ile
zdo∏a∏. Znalaz∏ Âmierç poprawiajàcego uprzà˝ na wielkim bia-
∏ym koniu, stojàcym na blankach. Koƒ mia∏ na pysku worek z ob-
rokiem.

– Nie mo˝esz mnie tak zostawiç – rzek∏ król widzàc, ˝e w∏a-
Ênie to wkrótce si´ stanie.

Âmierç odwróci∏ si´ do niego.
MOG¢, oÊwiadczy∏. JESTEÂ UPIOREM. DUCHY ZAMIESZ-

KUJÑ ÂWIAT POMI¢DZY KRAINÑ ˚YWYCH I KRAINÑ UMAR-
¸YCH. NIE JA ZA NIE ODPOWIADAM. Poklepa∏ króla po ramie-
niu. NIE MARTW SI¢. TO NIE POTRWA WIECZNIE.

– To dobrze.
ALE MO˚E SI¢ WYDAWAå WIECZNOÂCIÑ.
– A jak d∏ugo potrwa naprawd´?
DOPÓKI NIE WYPE¸NISZ SWEGO PRZEZNACZENIA, JAK

SÑDZ¢.
– A skàd si´ dowiem, jakie to przeznaczenie? – wypytywa∏ zroz-

paczony król.
PRZYKRO MI, ALE W TYM NIE MOG¢ CI POMÓC.
– Jak mog´ to odkryç?
JAK ROZUMIEM, TAKIE SPRAWY ZWYKLE SAME STAJÑ

SI¢ OCZYWISTE, odpar∏ Âmierç i wskoczy∏ na siod∏o.
– A do tego czasu musz´ nawiedzaç to miejsce... – Verence

rozejrza∏ si´ po murze obronnym. – I pewnie ca∏kiem sam. Czy
ktoÊ mo˝e mnie zobaczyç?

TAK... CI O PSYCHICZNYCH SK¸ONNOÂCIACH. BLISCY
KREWNI. I KOTY, OCZYWIÂCIE.

– Nie znosz´ kotów.
Âmierç zesztywnia∏ lekko, o ile to mo˝liwe. B∏´kitne p∏omyki

w jego oczach na moment zamigota∏y czerwienià.
ROZUMIEM, rzek∏. Ton sugerowa∏, ˝e zgon jest zbyt dobry

dla wrogów kotów. PRZYPUSZCZAM, ˚E LUBISZ WIELKIE,
GROèNE PSY.

– Szczerze mówiàc, tak. – Król spoglàda∏ pos´pnie na wscho-
dzàce s∏oƒce. Psy... B´dzie mu ich brakowa∏o. A w∏aÊnie zapowia-
da∏ si´ Êwietny dzieƒ na polowanie.
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Ciekawe, czy duchy polujà. Prawie na pewno nie, uzna∏. I pew-
nie te˝ nie jedzà ani nie pijà, a to ju˝ naprawd´ przykre. Lubi∏
t∏umne, gwarne przyj´cia i wy˝∏opa∏* w ˝yciu wiele kwart dobre-
go piwa. Zresztà z∏ego równie˝. Nigdy ich nie rozró˝nia∏; dopiero
nast´pnego ranka.

Ponuro kopnà∏ kamieƒ i zauwa˝y∏ zniech´cony, ˝e stopa prze-
sz∏a na wylot. ˚adnych polowaƒ, pijaƒstwa, uczt, toastów, soko-
∏ów... Zaczyna∏ sobie uÊwiadamiaç, ˝e bez cia∏a trudno o cielesne
rozkosze. I nagle ˝ycie wyda∏o mu si´ warte prze˝ywania. A fakt, ˝e
go nie prze˝ywa, wcale nie poprawi∏ mu humoru.

NIEKTÓRZY LUBIÑ BYå DUCHAMI, zauwa˝y∏ Âmierç.
– Hm – mruknà∏ sm´tnie Verence.
S¸YSZA¸EM, ˚E TO NIE TAKIE STRASZNE. MOGÑ OB-

SERWOWAå, JAK SOBIE RADZÑ ICH POTOMKOWIE... PRZE-
PRASZAM, O CO CHODZI?

Ale Verence zniknà∏ ju˝ w murze.
NIE ZWRACAJ NA MNIE UWAGI, rzuci∏ ura˝ony Âmierç. Ro-

zejrza∏ si´ wokó∏ wzrokiem spoglàdajàcym poprzez czas, przestrzeƒ
i dusze ludzkich istot. Zauwa˝y∏ lawin´ w dalekim Klatchu, hura-
gan w Howandalandzie i zaraz´ w Hergen.

PRACA, PRACA, wymrucza∏ i spià∏ konia, który skoczy∏ w niebo.
Verence p´dzi∏ przez Êciany w∏asnego zamku. Jego stopy led-

wie dotyka∏y pod∏ogi; co wi´cej, nierównoÊci owej pod∏ogi powo-
dowa∏y, ˝e chwilami stopy w ogóle nie dotyka∏y pod∏o˝a.

B´dàc królem, Verence przyzwyczai∏ si´ traktowaç s∏u˝àcych,
jakby nie istnieli. Przenikanie przez nich w roli ducha by∏o pra-
wie tym samym. Jedyna ró˝nica, to ˝e nie ust´powali mu z drogi.

Dotar∏ do komnaty dziecinnej, spostrzeg∏ wy∏amane drzwi,
rozrzuconà poÊciel...

Us∏ysza∏ t´tent kopyt. Skoczy∏ do okna, zobaczy∏ w∏asnego ko-
nia galopujàcego przez bram´ mi´dzy dyszlami karocy. Po kilku se-
kundach wyjechali za nim trzej jeêdêcy. Echo stukotu kopyt uno-
si∏o si´ przez moment na dziedziƒcu i zamar∏o.

Król walnà∏ pi´Êcià w parapet; d∏oƒ zanurzy∏a si´ na kilka ca-
li w kamieƒ.
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Potem skoczy∏ przez okno, nie dbajàc o wysokoÊç, i na wpó∏
przefrunà∏, na wpó∏ przebieg∏ do stajni.

Zaledwie dwadzieÊcia sekund zaj´∏o mu odkrycie, ˝e do wie-
lu rzeczy, których duchy nie mogà robiç, nale˝y dodaç dosiada-
nie wierzchowca. Uda∏o mu si´ wsiàÊç na siod∏o, a przynajmniej za-
wisnàç okrakiem w powietrzu o cal nad nim, ale kiedy koƒ wresz-
cie si´ sp∏oszy∏, przera˝ony dziwnym zjawiskiem poza uszami, Ve-
rence zosta∏ na miejscu, dosiadajàc pi´ciu stóp Êwie˝ego powietrza.

Spróbowa∏ pobiec i dotar∏ a˝ do bramy, ale tu powietrze wo-
kó∏ niego zg´stnia∏o jak smo∏a.

– Nie wyjdziesz – zabrzmia∏ smutny, starczy g∏os tu˝ za nim. –
Musisz zostaç tu, gdzie zosta∏eÊ zabity. To w∏aÊnie oznacza nawie-
dzanie. Mo˝esz mi wierzyç. Wiem dobrze.

Babcia Weatherwax znieruchomia∏a z uniesionà do ust
drugà s∏odkà bu∏eczkà.
– CoÊ si´ zbli˝a – oznajmi∏a.

– Zgadujesz po Êwierzbieniu palca? – zapyta∏a podniecona
Magrat. Wszystkiego o magii nauczy∏a si´ z ksià˝ek.

– Âwierzbieniu uszu – odpar∏a Babcia. Unios∏a brew i zerkn´-
∏a na Niani´ Ogg. Stara Mateczka Whemper by∏a na swój sposób
czarownicà wspania∏à, ale nazbyt marzycielskà. Za du˝o kwiatów,
romantycznych uniesieƒ i tak dalej.

Co jakiÊ czas b∏yskawica rozÊwietla∏a ciàgnàce si´ do skraju
puszczy wrzosowiska. Deszcz, padajàcy na ciep∏à latem ziemi´, wy-
pe∏nia∏ powietrze smugami mg∏y.

– Kopyta? – zdziwi∏a si´ Niania Ogg. – Nikt chyba by t´dy nie
przeje˝d˝a∏ tak póênà nocà.

Magrat rozejrza∏a si´ l´kliwie. Tu i tam wÊród wrzosowisk wy-
rasta∏y wielkie g∏azy. Ich poczàtki gin´∏y w pomroce dziejów, ale
podobno prowadzi∏y ruchliwe i tajemne ˝ycie. Zadr˝a∏a.

– Czego tu mo˝na si´ baç? – wyszepta∏a niepewnie.
– Nas – odpar∏a z dumà Babcia Weatherwax.
T´tent kopyt zbli˝y∏ si´ i zwolni∏. A potem kareta zadudni∏a

mi´dzy krzewami kolcolistu; konie zwisa∏y niemal w uprz´˝y. Woê-
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nica zeskoczy∏, podbieg∏ do drzwi, wyjà∏ z powozu du˝e zawiniàt-
ko i ruszy∏ w stron´ trzech czarownic.

By∏ ju˝ w po∏owie drogi, kiedy zatrzyma∏ si´ i wbi∏ w Babci´
Weatherwax wzrok pe∏en grozy.

– Wszystko w porzàdku – szepn´∏a. Cichy g∏os przebi∏ si´ przez
pomruk burzy, czysty jak dzwon.

Postàpi∏a kilka kroków w kierunku m´˝czyzny. Us∏u˝na b∏y-
skawica pozwoli∏a spojrzeç prosto w jego oczy. By∏y skupione w ten
szczególny sposób, który tym, co Wiedzà, mówi∏ wyraênie, ˝e ich
w∏aÊciciel nie patrzy ju˝ na ten Êwiat.

Ostatnim wysi∏kiem wcisnà∏ zawiniàtko w r´ce Babci i runà∏ na
twarz; pióra be∏tu z kuszy stercza∏y mu z pleców.

Trzy postacie wstàpi∏y w kràg Êwiat∏a ognia. Babcia spojrza∏a
w inne oczy – oczy lodowate jak zbocza Piek∏a.

Ich posiadacz odrzuci∏ na bok kusz´. Kiedy wyciàga∏ miecz,
pod jego przemoczonym p∏aszczem b∏ysn´∏a kolczuga.

Nie zakr´ci∏ m∏ynka ostrzem. Oczy, wcià˝ wpatrujàce si´
w twarz Babci, nie nale˝a∏y do cz∏owieka, który lubi kr´ciç m∏yn-
ki. Nale˝a∏y do kogoÊ, kto doskonale wie, do czego s∏u˝à miecze.

Wyciàgnà∏ r´k´.
– Oddasz mi to – rzek∏.
Babcia odchyli∏a koc z zawiniàtka i spojrza∏a na ma∏à twarzycz-

k´ spowità w sen.
Podnios∏a g∏ow´.
– Nie – oÊwiadczy∏a dla zasady.
˚o∏nierz zmierzy∏ wzrokiem jà, a potem Magrat i Niani´ Ogg,

stojàce nieruchomo jak g∏azy na wrzosowiskach.
– JesteÊcie czarownicami? – zapyta∏.
Babcia przytakn´∏a. B∏yskawica przeszy∏a niebo i pi´çdziesiàt

sà˝ni od Babci krzak rozb∏ysnà∏ p∏omieniem. Dwaj ˝o∏nierze za
dowódcà zamruczeli coÊ, ale on uÊmiechnà∏ si´ tylko i uniós∏ okry-
tà kolczugà d∏oƒ.

– Czy skóra czarownic odbija stal?
– Nic o tym nie wiem – odpar∏a ch∏odno Babcia Weatherwax.

– Chcesz sprawdziç?
Jeden z ˝o∏nierzy podszed∏ i ostro˝nie stuknà∏ dowódc´ w ra-

mi´.
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