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Ludzie	bardzo	często	pytają	mnie	o	klucz	do	mojego	sukcesu.	
Odpowiedź	 jest	 niezwykle	prosta:	 określony	 cel,	 pasja,	 dzia-
łanie	oraz	wytrwałość.	Aby	zbudować	swoje	życie	w	oparciu	
o	wspomniane	determinanty,	musimy	zacząć	od	celu.	Jest	on	
fundamentem	całego	procesu.	Musimy	rozpocząć	nasze	pla-
ny	od	określenia	tego,	gdzie	jesteśmy,	gdzie	chcemy	być	oraz	
w	jaki	sposób	tego	dokonamy.	To	jest	podstawą	wszystkiego.	
Aby	było	to	możliwe,	musimy	wybrać	własną,	niepowtarzalną	
ścieżkę	życiową.	Zgodną	z	naszą	osobowością	oraz	aspiracja-
mi. W Finansowej twierdzy	—	kolejnej	odsłonie	oryginalnej	se-
rii	 finansowych	 powieści	—	 autor	 ukazuje	 nam	 różnorodne	
szlaki	—	możliwości	 sposobów	 kreowania	 przyszłości,	 jakie	
są	dostępne	dla	każdego	z	nas.	Autor	nie	nakłania	do	której-
kolwiek	z	dróg,	a	jedynie	uświadamia	nas,	iż	istnieją	rozmaite	
warianty	przebycia	tej	podróży	zwanej	życiem.	Decyzję	musisz	
podjąć	sam	w	zgodzie	z	własną	naturą,	marzeniami,	potencja-
łem	 oraz	 zdolnościami.	Najważniejszym	 pragnieniem	 autora	

Przedmowa
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jest	uzmysłowienie	tego,	abyś	bez	względu	na	obraną	ścieżkę	
zadbał	o	swoje	dobro,	własne	bezpieczeństwo	a	 tym	samym	
swoją	przyszłość.	Czyli	innymi	słowy	stworzył	mocne	i	stabil-
ne	fundamenty	twojej	Finansowej	Twierdzy.
W	książce	zawarte	są	liczne	narzędzia	przydatne	w	codzien-

nym	budowaniu	własnej	rzeczywistości.	Jednak	pamiętajmy,	iż	
dopóki	 ich	nie	wykorzystamy	w	praktyce,	 dopóty	pozostaną	
one	 jedynie	 narzędziami.	Natomiast	 ich	 skuteczność	 zależeć	
będzie	już	tylko	od	naszej	decyzji.
Drogi	Czytelniku,	 jeśli	 stoisz	właśnie	na	rozdrożach	wła-

snego	życia,	gotowy	podążyć	jedną	z	dróg,	bądź	nie	jesteś	do	
końca	zadowolony	z	obecnego	status quo,	to	ta	książka	zosta-
ła	stworzona	właśnie	dla	ciebie!	Będzie	ona	twoją	inspirującą	
i	niezapomnianą	lekturą.
Pozwól	więc	się	zabrać	w	podróż	do	samopoznania,	która	

wskaże	ci	twoją	właściwą	drogę	pełną	sukcesów,	samospełnie-
nia	i	przede	wszystkim	szczęścia.

Każdy	musi	 iść	własną	 drogą,	motywowany	warto-
ścią	swoich	własnych	celów.	Bez	tej	drogi	nasze	cele	
nie	mają	wartości.

Vernon Ashe

Z	wyrazami	szacunku,
Fryderyk	Karzełek
Prezes	Polskiego	Doradztwa	Finansowego
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Finansowa twierdza	to	już	2.	książka	z	serii	„opowieści	o	finan-
sach”.	Pierwszą	była	Armia cesarza,	która	spotkała	się	z	gorącym	
przyjęciem	czytelników.	Pozwól,	że	przytoczę	parę	opinii.

Lepszej	 książki	 o	finansach	 i	 rynku	walutowym	nie	
czytałem	w	życiu!	Rewelacja,	 rewelacja	 i	 jeszcze	 raz	
rewelacja,	 świetny	 pomysł,	 świetna	 fabuła,	 świetne	
nawiązanie	i	świetne	skojarzenia	czytającego	w	trak-
cie	 lektury!	 Książka	 o	 numerze	 5	 na	 liście	 najważ-
niejszych	książek	mojego	życia	zmieniających	wszyst-
ko…	a	przeczytałem	już	140	podobnych	publikacji!	
Naprawdę	 bardzo	 wartościowa	 publikacja!	 Pozwala	
zrozumieć	rynek	walutowy	i	nie	tylko.

Dariusz Kanty, rentier

Przeczytałem	 już	kilka	książek	o	 foreksie	 i	powiem	
szczerze,	 że	 ta	 pozycja	 przemawia	 do	mnie	 bardzo	

Wstep
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mocno.	 Być	 może	 za	 sprawą	 fabuły	 fantastycznej,	
której	 przeczytałem	 mnóstwo.	 Na	 pewno	 także	 ze	
względu	na	ukryte	wskazówki,	porady	i	porównania	
do	giełdy	walutowej.	Kiedy	trzeba	je	odkryć,	to	pomi-
mo	iż	wiele	z	nich	już	znam,	widzę	je	teraz	w	innym	
świetle	i	silniej	do	mnie	trafiają.	Za	każdym	„słucha-
niem”	słyszę	coś	nowego.	Jak	na	wykresie.	Polecam	
serdecznie.

Radek Zadorecki, początkujący trader

Niejedną	książkę	już	przeczytałem,	a	chociaż	były	in-
teresujące,	to	prawie	żadna	nie	dorównuje	stylem	Ar-
mii Cesarza.	Książka	pisana	jest	opowieścią,	ale	daje	tak	
wiele	informacji	i	motywacji,	że	już	za	pierwszym	czy-
taniem/słuchaniem	jesteśmy	w	stanie	ją	opowiedzieć.	
Mogę	powiedzieć,	że	odnosi	się	do	każdej	naszej	war-
tości	w	życiu,	jeżeli	pragniemy	coś	osiągnąć.
Grzegorz Niepełnoletni, uczeń, ale ambicje na fortunę są

Świetnie	napisana	książka	o	 inwestowaniu.	Czytanie	
opisywanych	wydarzeń	daje	wiele	do	myślenia	o	tym,	
co	 i	w	jaki	sposób	powinien	robić	 inwestor.	Można	
by	rzec,	że	 to	 tylko	ciekawe	opowiadanie	o	przygo-
dach	 głównego	 bohatera,	 zawiera	 jednak	 mnóstwo	
pouczających	uwag.

Stanisław Stan

Publikacja	Armia cesarza	bardzo	mi	się	podobała,	po-
nieważ	jest	skierowana	do	czytelnika	w	taki	sposób,	
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jakby	to	on	uczestniczył	we	wszystkich	etapach	nauki	
na	dowódcę	 armii	 cesarza.	Za	pomocą	 różnych	hi-
storii	autor	publikacji	pokazuje,	jakie	cechy	powinien	
mieć	prawdziwy	dowódca,	aby	w	odpowiedni	sposób	
mógł	dowodzić	armią.	Po	przeczytaniu	publikacji	do-
szedłem	do	wniosku,	że	dowodzenie	armią	 jest	po-
dobne	do	rządzenia	własnym	budżetem.

Krzysiek

Po	 przeczytaniu	 opisu	 byłem	 pod	 wrażeniem.	 Po-
stanowiłem	przeczytać	całość.	I	cóż.	Nie	zawiodłem	
się.	Niesamowite	podejście	do	tematu.	Takie	książki	
czyta	się	jednym	tchem.	Dużo	analogii	do	giełdy	i	za-
chowań	inwestorów.	Jestem	jednym	z	nich	i	rzeczywi-
ście	to	prawda.	Chciałbym	mieć	takiego	nauczyciela	
i	korzystać	z	jego	wiedzy,	i	uczyć	się	na	jego	błędach.	
Serdecznie	polecam	tę	pozycję.

Jarosław, właściciel

Książka	ciekawa	i	prosto	napisana.	Uczy	bardzo	waż-
nych	wartości,	przydatnych	nie	tylko	w	świecie	bizne-
su.	Teraz	czytają	ją	moi	synowie	w	wieku	14	i	10	lat,	
ponieważ	uważam,	że	przydadzą	im	się	takie	wzorce.	
Polecam	 wszystkim,	 którzy	 szukają	 solidnych	 pod-
staw	do	opierania	się	w	życiu.

Beata Dumas, właściciel firmy

Muszę	 nieskromnie	 przyznać,	 że	 jeszcze	 nikt	 na	 świecie	 nie	
pisze	o	finansach	za	pomocą	opowieści.	Według	Dawida	Gole-
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mana autora Inteligencji emocjonalnej,	jest	to	najlepszy	sposób,	by	
kogoś	czegoś	nauczyć.	Opowieści	mają	tak	dużą	skuteczność,	
ponieważ	 trafiają	 prosto	 do	 serca	 czytelnika.	 Jest	 to	 sposób	
uczenia	incepcyjnego	tak	chętnie	teraz	promowany	przez	jed-
ną	z	moich	marek.	Badania	pokazują,	że	gdy	człowiek	się	do-
brze	bawi	lub	słucha	historii,	nawet	nie	wie,	kiedy	pewne	idee	
są	szczepione	w	jego	głowie.	Można	więc	nazwać	to	uczeniem	
bezwysiłkowym.

Finansowa twierdza	napisana	jest	w	tym	samym	stylu	co	Ar-
mia Cesarza,	uczestniczy	w	niej	wielu	bohaterów	z	poprzedniej	
książki,	ale	nie	trzeba	orientować	się	w	tej	pierwszej,	aby	zro-
zumieć	tę.	Publikacja	ma	jednak	 jedną	wadę.	Czasami	trzeba	
wykazać	 się	 sporą	 inteligencją,	 aby	 połączyć	 ze	 sobą	 pewne	
fakty.	Jednak	ludzie,	którzy	czytają	książki,	 to	z	reguły	grupa	
bardzo	wykształcona	i	inteligentna.
Także	serdecznie	gratuluję	znalezienia	się	w	tym	gronie.

W	3	słowach?
To	TA	książka.
Trzy	podstawowe	korzyści?
lepiej	zrozumiesz	finanse, ^
będziesz	nimi	lepiej	zarządzał, ^
będziesz	bogatszy. ^

Ten	ostatni	punkt.	To	kłamstwo.	Jeśli	po	przeczytaniu	tej	książ-
ki	nie	weźmiesz	się	do	ciężkiej	pracy,	to	zmarnowałeś	pienią-
dze,	kupując	ją,	i	czas,	czytając	ją.	A	twoje	marzenia?	Pozostaną	
tylko	marzeniami.	Pamiętaj,	że	finanse	to	tylko	jeden	z	sześciu	
elementów	szczęścia,	ale	kiedy	w	tej	dziedzinie	coś	szwanku-
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je…	Cóż.	Wesoło	nie	będzie.	Mogę	ci	obiecać,	dać	100%	gwa-
rancji,	że	gdy	wykorzystasz	wiedzę	z	tej	książki,	podpierając	ją	
ciężką	pracą	—	będziesz	bogaty.	Oczywiście	pod	warunkiem	
że	przeczytasz	Finansowego geniusza i Armię cesarza.
Życzę	ci	wytrwałości	w	dążeniu	do	celu.

Daniel Wilczek

PS	Pamiętasz,	że	sukces	to	twoja	decyzja?	Pamiętaj,	że	jedyną	
osobą	w	100%	odpowiedzialną	za	twoje	szczęście	i	nieszczę-
ście	jest	ta,	którą	codziennie	rano	widzisz	w	lustrze.	Daj	sobie	
5	minut	każdego	ranka,	spójrz	jej	się	głęboko	w	oczy	i	zapytaj:	
„Kim	jesteś?	Czego	chcesz?	Co	jesteś	w	stanie	poświęcić?”.



Gdzieś w królestwie Estarionu, 
pomiędzy pierwszym a drugim tomem 

Armii cesarza.
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Minął	rok	od	twojego	pasowania.	W	tym	czasie	zdążyłeś	
odwiedzić	 swoje	 rodzinne	 strony.	 Jak	 cudownie	 było	

zobaczyć	ten	zachwyt	w	oczach	twoich	bliskich.	Czy	było	war-
to	przechodzić	przez	szkolenie,	by	zostać	wojownikiem	wojsk	
cesarskich?	Teraz	jesteś	pewien,	że	tak!
Jedziesz	gościńcem	gęstego	lasu.	Słońce	ledwo	przedziera	się	

przez	korony	drzew,	a	z	zarośli	dochodzą	niepokojące	dźwięki.	We	
wsi	powiedzieli	ci,	że	tylko	tą	drogą	dotrzesz	prosto	do	Asteroth,	
jednej	ze	wspanialszych	twierdz	w	królestwie.	Tam	miało	cię	cze-
kać	kolejne	szkolenie.	Gdy	pokonywałeś	kolejne	kilometry,	jadąc	
konno,	przypominałeś	sobie	przygody,	które	cię	do	tej	pory	spo-
tkały:	teleportacja	u	Elerina,	polowania	z	Elrysem,	labirynt,	bitwy	
mniej	i	bardziej	szczęśliwe	oraz	piękno	Estarionu,	aż	nagle	oślepił	
cię	blask	słońca.	Gdy	oczy	przyzwyczaiły	się	do	światła,	dostrze-
głeś	wspaniały	widok	—	zamek.	Gigantyczna	twierdza,	ukazująca	
całą	chwałę	królestwa.	Ponadto	w	twoim	kierunku	zmierzał	mały	
orszak.	Zastanawiałeś	się,	kto	wyruszył	ci	na	spotkanie…

Prolog



Co możesz zrobić lub o czym śnić — 
zaczynaj! W odwadze jest geniusz, magia 

i siła. Zakrzątnij się tylko i zagrzewaj 
swój umysł. Zacznij, by dzieło twe 

mogło dojrzewać.
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Witaj,	panie!	Nazywam	się	Glaukos,	jestem	zarządcą	tego	
zamku.	Słyszeliśmy	już	o	twoich	dokonaniach	i	postę-

pach,	jakie	poczyniłeś	w	obozie	wojsk	cesarskich	oraz	razem	
z	Sartorianami.	Jesteśmy	dumni,	że	możemy	gościć	cię,	panie,	
w	progach	naszej	skromnej	twierdzy	Asteroth.
—	 Skromnej	 twierdzy	—	mruknąłeś	 do	 siebie.	Mury	 wy-

dawały	się	wysokie	na	co	najmniej	piętnaście	metrów,	a	baszty	
stojące	na	każdym	z	rogów	zamku	były	 tak	potężne,	że	chyba	
nawet	 trzydziestu	mężczyzn	 tworzących	okrąg	nie	dałoby	rady	
ich	objąć.
—	Cała	przyjemność	po	mojej	stronie	—	odpowiedziałeś.
—	Wraz	z	mistrzem	Nistrethem	będziemy	tłumaczyć	ci,	

panie,	tajniki	budowy	twierdz,	utrzymania	ich	w	dobrym	sta-
nie	 oraz	 ich	obrony	przed	oblężeniami.	Aktualnie	 jesteśmy	
w	stanie	wojny	z	jednym	z	mniejszych	księstw.	Być	może	od-
ważą	się	na	przeprowadzenie	ataku	—	a	wtedy	twoje	szkole-
nie,	panie,	będzie	odbywać	się	jakby	na	żywo	—	zarządca	za-

I Zwój Bogactwa.  
Powitanie
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śmiał	głośno,	po	czym	kontynuował:	—	A	teraz	zaprowadzę	
pana	do	jego	komnat.
—	Daj	spokój,	Glaukosie,	mów	do	mnie	po	imieniu	—	po-

wiedziałeś.
—	 Jasne,	 czemu	 nie!	 —	 odpowiedział	 rozradowany.	 —	

Podążaj	więc	 za	mną.	 Przyznam,	 że	 zaprowadzę	 cię	 do	 jed-
nej	z	najlepszych	komnat	w	tym	zamku,	pewnego	razu	gościł	
w	niej	nawet	sam	cesarz	Elrinius!
W	komnacie	wziąłeś	kąpiel	i	przebrałeś	się	w	jedwabne	sza-

ty.	Była	to	wielka	ulga	dla	twojego	zmęczonego	zbroją	ciała.	
Postanowiłeś	chwilę	poczytać.	Wziąłeś	z	półki	przypadkową	
księgę	i	zacząłeś	czytać.	Skądś	już	to	znałeś.

Varius Triumphus
Z ksiąg Nistretha Amaratha

Dawno,	dawno	temu	w	krainie	zwanej	Gostyka	żył	ku-
piec.	Początkowo	zwano	go	Varius,	jednak	dzięki	swo-
im	czynom	dodał	do	swego	imienia	przydomek	Trium-
phus.	W	 swoim	mieście	 uchodził	 za	 niepoprawnego	
marzyciela.	Co	prawda	miał	także	reputację	porządne-
go	kupca,	który	zawsze	dostarcza	towar	w	należytym	
stanie	i	na	czas,	jednak	śmiano	się	z	niego	po	kątach,	
że	buja	w	obłokach.	Varius	miał	marzenie	i	popełniał	
ten	błąd,	że	nie	ukrywał	się	z	nim	przed	światem.	Mó-
wił	wszystkim	wszem	 i	wobec,	że	mimo	 iż	 teraz	ma	
jeden	sklep,	chce	być	właścicielem	floty	okrętów	han-
dlowych	i	mieć	sklep	w	każdym	mieście	na	wybrzeżu	
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Morza	Vadnorskiego.	Ludzie	śmiali	się	z	niego.	Bied-
ny	Varius	wiedział	 o	 tym,	 jednak	 z	 każdym	usłysza-
nym	śmiechem	pracował	z	większą	determinacją	nad	
tym,	by	osiągnąć	swój	cel.	W	końcu	wpadł	w	pewnym	
porcie	na	doskonały	towar	—	czarną	maź,	która	pło-
nęła	długie	godziny	po	jej	podpaleniu.	W	swojej	gło-
wie	już	ułożył	wizję,	 jak	rozświetla	wszystkie	ciemne	
miasta	Gostyki	i	poprawia	bezpieczeństwo	mieszkań-
ców.	Zdecydował,	że	 to	właśnie	 ta	 transakcja.	Zasta-
wił	cały	swój	majątek	i	kupił	za	wszystko	ową	czarną	
maź.	Załadował	ją	na	swój	okręt	i	popłynął	do	swego	
rodzinnego	miasta	—	Lorendilu.	Nie	przewidział	nie-
stety	jednego.	Morzem	Vadnorskim	od	czasu	do	czasu	
targały	straszne	sztormy.	Nie	wiedzieć	czemu,	właśnie	
tego	dnia,	gdy	Varius	płynął	do	domu	z	całym	swoim	
„życiem”	w	ładowni,	rozpętała	się	najstraszliwsza	bu-
rza	od	przeszło	stu	lat.	Gromy	spadały	z	nieba	niczym	
włócznie	ciskane	przez	Boga.	Variusowi	wydawało	się,	
że	tak	właśnie	było,	że	to	sam	Stwórca	zawziął	się	na	
niego.	Jego	okręt	rzucony	przez	potężną	falę	na	skały	
rozpadł	się	na	dwie	części	i	poszedł	na	dno	wraz	z	do-
robkiem	całego	życia	Variusa.	On	sam	jednak	przeżył.	
Obudził	się	na	plaży,	cały	ubrudzony	piaskiem.	Gdy	
przypomniał	sobie,	co	się	stało,	o	mało	nie	oszalał.	Za-
miast	być	wdzięcznym	Bogu	za	to,	że	przeżył,	zwymy-
ślał	Stwórcę,	po	czym	jak	szalony	pobiegł	w	kierunku	
Lorendilu.	Okazało	się,	że	wieści	o	jego	nieszczęściu	
lotem	błyskawicy	doszły	do	wierzycieli.	Jego	dom	zo-
stał	wystawiony	na	licytację,	towar	z	jego	sklepu	rozda-
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ny	tym,	u	których	się	zadłużył.	Dla	żony	było	to	zbyt	
wiele.	Zwróciła	się	do	Variusa	tymi	słowy:
—	Znosiłam	twe	szaleństwa	przez	wiele	lat.	Wie-

rzyłam,	 że	 w	 końcu	 doznasz	 przebłysku	 geniuszu	
i	 sprawisz,	 że	 twoja	 rodzina	 będzie	mogła	 zażywać	
dostatniego	 życia.	 Ty	 jednak	 doprowadziłeś	 nas	 do	
ruiny.	Biorę	dzieci	 i	 jadę	do	rodziców	na	wieś.	Tam	
przynajmniej	będziemy	mieli	co	 jeść	 i	nie	będziemy	
narażeni	na	śmiech.	Żegnaj,	Variusie.
Kupiec	załamał	się.	Stał	się	żebrakiem.	Ludzie	uwiel-

biali	się	z	niego	nabijać:	„To	ten	szaleniec,	który	myślał,	
że	jest	przeznaczony	do	wielkich	rzeczy,	to	ten,	co	okrył	
swą	rodzinę	hańbą”.	Docinkom	nie	było	końca.	Jednak	
dzięki	nim	miał	codziennie	co	do	gęby	włożyć.
Jednak	 był	 brudny,	 śmierdział,	 chciało	 mu	 się	

jeść,	było	mu	zimno.	Gdy	pewnego	wiosennego	po-
ranka	 miał	 już	 kompletnie	 dość,	 przewrócił	 się	 na	
bok	i	walnął	twarzą	w	błotnistą	maź.	Leżał	tak	parę	
chwil	z	zamkniętymi	oczami.	Gdy	w	końcu	je	otwo-
rzył,	zobaczył	małego	ptaszka,	który	wypadł	z	gniaz-
da,	z	pobliskiego	krzaka.	Mały	pisklak	podskakiwał,	
lecz	nijak	nie	potrafił	wdrapać	się	na	nie	z	powrotem.	
Zawzięcie	jednak	próbował.	Raz	za	razem.	Dziesięć,	
dwadzieścia,	trzydzieści	razy.	W	końcu	przy	pięćdzie-
siątej	 trzeciej	 próbie	 małemu	 ptaszkowi	 udało	 się	
z	powrotem	wgramolić	do	gniazda.	Variusowi	zaczę-
ło	szybciej	bić	serce.	Skoro	ta	mała	ptaszynka	dostała	
się	z	powrotem	do	swojego	gniazda,	to	i	ja	mogę	się	
wspiąć	z	powrotem	do	mojego.	Z	tą	myślą	w	głowie	
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wstał	i	ruszył	prosto	w	kierunku	morza.	Wykąpał	się,	
po	czym	stojąc	na	brzegu,	zaczął	krzyczeć:
—	To,	co	mi	zabrałeś,	morski	potworze,	oddasz	

mi.	Odzyskam	moje	 życie,	moją	 żonę,	moje	 dzieci,	
a	ponadto	sprawię,	że	moja	rodzina	będzie	najszczę-
śliwszą	na	świecie.
Po	tej	deklaracji	usiadł	na	piasku	i	zaczął	rozmyślać:	
—	 Popełniłem	 błąd,	 obwiniając	 Boga	 za	 moje	

niepowodzenie.	To	ja	postawiłem	wszystko	na	jedną	
kartę	i…	No	jasne!	Ubezpieczenie!	Nie	ubezpieczy-
łem	się	w	razie	wypadku.	Ale	moment,	gdzie	miałbym	
to	zrobić?	Dzięki	ci,	Boże!	—	zakrzyknął	Varius,	po	
czym	pobiegł	do	miasta	ze	swoim	nowym	pomysłem.	
Udał	się	wprost	do	najbogatszego	człowieka	w	Lo-
rendilu.	Ich	rozmowa	wyglądała	mniej	więcej	tak:
—	Panie,	nazywam	się	Varius.	Jestem	człowiekiem,	

który	stracił	wszystko.	Chcę	to	jednak	teraz	odzyskać.	
Mam	pomysł	na	doskonały	interes.	Chciałbym	panu	
zaproponować	następujący	układ.	Pan	pożyczyłby	mi	
pięćdziesiąt	tysięcy	denarów	pod	zastaw	mojej	osoby.	
A	w	razie	powodzenia	interesu	nie	tylko	oddam	pie-
niądze	 powiększone	 o	 dziesięć	 procent	 pożyczonej	
sumy,	ale	jeszcze	dołożę	pięćdziesiąt	procent	zysków	
z	 przedsięwzięcia.	 W	 razie	 niepowodzenia	 zostanę	
pana	niewolnikiem	do	końca	życia.
Bogaty	człowiek	zainteresował	się	propozycją	tak	

zdeterminowanego	człowieka.	Poprosił	 go	o	zosta-
nie	paru	chwil	dłużej	i	opowiedzenie	mu	o	jego	po-
myśle.	Po	paru	godzinach	Varius	wyszedł	ze	swoimi	
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pieniędzmi	w	kieszeni	i	z	umową	w	ręku.	Kupił	so-
bie	nowe	ubranie	 i	wynajął	mały	 lokal.	Założył	fir-
mę	ubezpieczającą	okręty	kupców	w	razie	wypadku.	
Przedsięwzięcie	 było	 bardzo	 proste.	 Kupcy	 płacili	
miesięczne	składki,	ale	w	razie	katastrofy	byli	pewni,	
że	ktoś	pomoże	im	stanąć	na	nogi.
Z	racji	tego,	że	bogaty	człowiek	miał	swój	udział	w	zy-

skach,	wszyscy	kupcy	w	mieście	bardzo	szybko	usłyszeli	
o	interesie	Variusa.	Biznes	kwitł	w	zabójczym	tempie.	Po	
miesiącu	Varius	spłacił	pożyczkę	swojemu	dobrodziejo-
wi	i	powiększył	znacznie	zasób	jego	skarbca.	Po	trzech	
miesiącach	 Varius	 zaczął	 otwierać	 swoje	 filie	 po	 kolei	
w	każdym	mieście	na	brzegu	Morza	Vadnorskiego.
Niezbyt	 dużo	 piasku	 przesypało	 się	 w	 klepsy-

drach,	 a	Varius	 już	posiadał	własną	flotę	handlową	
i	„sklep”	w	każdym	mieście	na	wybrzeżu.	Osiągnął	
pierwszy	cel.	Teraz	musiał	odzyskać	swoją	żonę.	Po-
jechał	do	jej	rodziców	z	darami.	Ona	w	międzyczasie	
także	zrozumiała	 swój	błąd.	Wiedziała,	 że	powinna	
była	zostać	z	mężem	i	pomóc	mu	odzyskać	równo-
wagę.	 Chciała	 go	 przeprosić,	 ale	 nie	 miała	 odwagi	
wrócić	do	miasta.	Bardzo	się	ucieszyła,	gdy	pewnego	
dnia	pojawił	się	na	progu	chaty	jej	rodziców.	Rzuciła	
się	na	niego,	obejmując	go	i	całując.	On	spokojnym	
głosem,	drżącym	jednak	ze	wzruszenia,	powiedział:
—	Kochanie,	tak	jak	obiecałem,	stałem	się	boga-

tym	człowiekiem.	Jestem	tu,	by	zabrać	cię	tam,	gdzie	
twe	miejsce.	Czyli	przy	moim	boku,	w	naszym	pałacu.	
W	tym	momencie	dało	się	słyszeć	głośny	okrzyk.
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—	 Tato!	 —	 z	 jednego	 z	 pokojów	 wypadło	
dwóch	brzdąców,	biegnąc	prosto	w	stronę	ojca.	Va-
rius	nie	wytrzymał	i	rozpłakał	się	ze	szczęścia.
—	Moje	ptaszynki	malutkie.	Tak	się	za	wami	stę-

skniłem.	Wracamy,	kochanie	—	wziął	 żonę	za	 rękę	
i	poszli	w	kierunku	swojego	powozu.	Dzieci	radośnie	
wybiegły	za	rodzicami.
Żałuj,	że	nie	widziałeś	wjazdu	Variusa	do	Lorendilu.	

Stał	się	sławną	postacią.	Wszyscy	go	uwielbiali.	Teraz	nie	
był	już	obiektem	drwin.	Był	bohaterem	i	jego	przykła-
dem	motywowano	dzieci	do	wysiłku	przy	nauce	i	trenin-
gach.	Od	tego	wjazdu	nie	nazywano	go	już	zwykłym	Va-
riusem.	Od	tej	pory	był	znany	jako	Varius	Triumphus.

Kto	mi	 o	 tym	opowiadał?	—	 zamyśliłeś	 się.	—	Pewnie	El-
rys	podczas	mojego	pierwszego	szkolenia.	Zacząłeś	rozmyślać	
o	swoich	przygodach	w	labiryncie	emocji	i	wszystkich	strasz-
nych	próbach,	którym	zostałeś	poddany,	 i	nie	zorientowałeś	
się	nawet,	kiedy	zasnąłeś	kamiennym	snem.
—	Pobudka !	—	zerwałeś	się	na	równe	nogi.	Przed	tobą	

stał	uśmiechnięty	mistrz	Nistreth.
—	Witaj,	mistrzu!	—	wykrzyknąłeś	rozradowany	i	pobie-

głeś	w	stronę	swojego	mentora.
—	Witaj,	przyjacielu,	miło	cię	znowu	widzieć	 i	wspaniale	

będzie	cię	znowu	szkolić.	Jak	się	miewasz?
—	Znakomicie!	Dziękuję	za	zaproszenie	i	szczerze	mówiąc,	

wprost	nie	mogę	się	doczekać	naszych	lekcji,	mistrzu!
—	Bardzo	mnie	 to	 cieszy!	W	 takim	 razie	 nie	 zwlekajmy	

dłużej.	Prędko	załóż	swoje	szaty.	Zejdziemy	do	wielkiej	sieni	
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na	 uroczyste	 śniadanie	 powitalne	 dla	 ciebie.	A	po	nim	opo-
wiem	ci	co	nieco	o	naszym	królestwie.

Pół godziny później w Wielkiej Sieni

Idziesz	tuż	za	Nistrethem	nieco	onieśmielony,	ponieważ	oprócz	
zarządcy	i	swego	mistrza	nie	znasz	tutaj	nikogo.	Na	szczęście	
Glaukos	zabrał	głos	i	przedstawił	cię	wszystkim.
Na	śniadanie	podano	coś	pomiędzy	jajecznicą	a	omletem,	

zwanym	 herbolace,	 wraz	 z	 przepysznym,	 świeżo	 pieczonym	
chlebem	oraz	kilka	rodzajów	wyśmienitych	serów.	Na	koniec	
poczęstowano	cię	swego	rodzaju	budyniem	zabarwionym	sza-
franem	 i	 udekorowanym	 płatkami	 fiołków.	 Jako	 że	 było	 to	
danie	wykwintne	i	podawane	tylko	w	bogatych	domostwach,	
chciano	w	ten	sposób	podkreślić,	jak	ważnym	jesteś	tutaj	go-
ściem.	Teraz	już	syty	i	zadowolony	miałeś	zamiar	udać	się	wraz	
z	Nistrethem	do	jego	komnaty,	by	zacząć	lekcje,	jednak	mistrz	
poprosił	cię	o	chwilę	cierpliwości,	ponieważ	musiał	zamienić	
słowo	 z	 zarządcą	 w	 sprawie	 trwającej	 wojny	 z	 Utendorem,	
o	której	już	wcześniej	wspominał	ci	Glaukos.	Usiadłeś	więc	na	
ławie	i	zacząłeś	myśleć	o	tym,	co	cię	tutaj	czeka.	Wtem	rozmy-
ślania	przerwała	ci	nieznajoma	dziewczyna.
—	Dzień	dobry,	panie.
—	Dzień	dobry,	pani.
—	Nazywam	się	Elise,	jestem	córką	zarządcy.	Nie	znamy	

się,	ale…
—	Zaraz,	zaraz,	te	złote	włosy,	jasna	cera…	—	pomyślałeś.	

—	Wiem!	—	wykrzyknąłeś.
—	Tak?	—	spytała	nieco	zdziwiona	twoją	reakcją.
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—	Pamiętam	 cię,	 to	 znaczy	 pamiętam	 panią,	 najmocniej	
przepraszam.	Widziałem	 panią	w	 tłumie,	 gdy	 szedłem	wraz	
z	Elrysem	do	kaplicy,	gdzie	miało	się	odbyć	moje	pasowanie.
—	Tak,	 zgadza	 się,	 byłam	 tam	 i	pamiętam	 ten	przepięk-

ny	pochód.	Gratuluję	również	wejścia	w	szeregi	Sartorian	—	
uśmiechnęła	się	delikatnie.
—	Dziękuję,	pani	—	odwzajemniłeś	uśmiech.
—	Ojciec	polecił	mi,	 abym	oprowadziła	pana	po	 zamku	

i	okolicy.	Mam	także	zadbać	o	dobrą	lekturę	dla	pana	w	trakcie	
pobytu.	Chociaż	 jestem	bardzo	młoda,	 także	dostąpiłam	 już	
zaszczytu	pobierania	lekcji	u	mistrza	Nistretha,	tak	więc	nasza	
zamkowa	biblioteka	jest	moją	drugą	osobistą	komnatą.	Chęt-
nie	będę	służyć	pomocą.
Waszą	rozmowę	przerwał	Nistreth.
—	A	więc	poznałeś	 już	uroczą	Elise.	Bardzo	dobrze.	Ta	

młoda	dama	zna	się	na	budowaniu	twierdzy	i	zarządzaniu	nią	
lepiej	niż	niejeden	mężczyzna	w	tym	zamku.
—	Dziękuję,	mistrzu	—	Elise	ukłoniła	się	nisko	i	zwróciła	

do	ciebie.	—	Gdyby	pan	mnie	potrzebował,	proszę	posłać	po	
mnie	służącą.	Do	widzenia	—	po	czym	oddaliła	się	do	swojej	
komnaty.
—	No	dobrze,	 a	 teraz,	młody	przyjacielu,	 zapraszam	do	

mojej	osobistej	świątyni.	Tam	pokażę	ci	moje	naprawdę	cen-
ne	księgi	oraz	opowiem	co	nieco.	Proszę,	podążaj	za	mną	—	
mistrz	uśmiechnął	się	i	ruszył	przed	siebie.	Komnata	Nistretha	
znajdowała	się	w	wysokiej	wieży	i	aby	się	do	niej	dostać,	mu-
sieliście	 pokonać	 kręte	 schody.	Musiałeś	 przyznać,	 że	mimo	
swego	wieku,	twój	mentor	był	w	znakomitej	formie.



Każdy musi iść własną drogą, 
motywowany wartością swoich własnych 

celów. Bez tej drogi  
nasze cele nie mają wartości.
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Znalazłeś	 się	w	osobistej	 komnacie	mistrza	Nistretha.	
Musiałeś	przyznać,	że	była	niezwykle	imponująca.	Po-

dziwiałeś	wystrój	wnętrza,	gdy	nagle	twój	mentor	odezwał	
się:
—	 Dobrze,	 koniec	 tego	 oglądania.	 Zaczniemy	 od	 tego,	

że	opowiem	ci	o	klasach,	 jakie	 istnieją	w	naszym	świecie	—	
mistrz	pstryknął	palcami	na	służbę,	by	ta	rozpaliła	w	kominku.	
W	zamkach	bowiem	jest	bardzo	ciemno.	Gdy	drewienka	za-
częły	przyjemnie	trzaskać,	a	ogniki	skakać	z	pieńka	na	pieniek,	
mistrz	rozpoczął	swoją	opowieść:
—	W	królestwie	Estarionu	istnieją	cztery	klasy	społeczne.	

Są	to:
chłopi, ^
rzemieślnicy, ^
szlachta, ^
królowie. ^

II Zwój Bogactwa.  
Cztery zyciowe drogi
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Mistrz	 wysypał	 na	 stół	 piasek	 z	małego, skórzanego wo-
reczka	i	palcem	narysował	taki	oto	obrazek:

—	Chłopi,	mój	drogi,	 to	grupa	społeczna,	która	ma	się	naj-
gorzej.	W	 innych	 królestwach	 niż	Estarion	 chłopem	 jest	 się	
z	urodzenia.	U	nas	natomiast	chłopem	stajesz	się	tylko	przez	
własną	niewiedzę,	głupotę	lub	nieumiejętność	odkładania	swo-
ich	potrzeb	na	później.
—	Jak	to	możliwe?	—	przerwałeś	mistrzowi.
—	Po	prostu,	mój	najzdolniejszy	uczniu.	Opowiem	ci	hi-

storię	rycerza	o	imieniu	Agrykolus.	Rycerz	był	to	zacny,	brał	
udział	w	wielu	bitwach	oraz	zwyciężył	w	licznych	pojedynkach.	
Był	 sławny	w	 całym	królestwie	Estarionu.	 Sława	 ta	 przycią-

C S
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gnęła	do	niego	lichwiarzy.	Zaczęli	go	mamić	wizją	wielkości,	
zwodzić	pokrętnymi	słówkami	o	jego	wspaniałości.	Opowia-
dali	mu,	że	taki	wspaniały	rycerz	jak	on	musi	mieć	oladrowa-
nego	bojowego	rumaka,	że	powinien	mieć	dwa	zestawy	broni	
i	zbroi,	 jeden	—	bojowy,	drugi	—	paradny,	że	warto	byłoby	
także	mieć	giermka,	by	podkreślić	swój	status	itd.	Rycerz,	z	ra-
cji	tego,	że	był	łasy	na	komplementy	oraz	uwielbiał	porządne	
konie,	dał	się	skusić	i	zaczął	zaciągać	u	lichwiarzy	pożyczki	na	
te	wszystkie	przyjemności.	Stwierdził,	że	bitewne	 łupy	są	na	
tyle	duże,	iż	bez	problemu	poradzi	sobie	ze	spłatą	zadłużenia.	
Co	się	jednak	okazało?	W	następnej	bitwie	Agrykolus	bardzo	
pechowo	spadł	 z	konia	 i	 złamał	 sobie	obie	 ręce.	Powrót	do	
zdrowia	zajął	mu	ponad	pół	roku,	a	w	tym	czasie…	w	tym	cza-
sie	lichwiarze	zabrali	mu	wszystko,	co	posiadał,	a	dodatkowo	
jego	samego.	Tak.	Zabrali	mu	wolność.	Bo	od	tamtego	wyda-
rzenia	aż	do	teraz	musi	odpracowywać	swoje	długi	na	polach	
tych	pieniężnych	dżentelmenów.	 Już	nikt	nie	pamięta	o	 tym,	
jaki	był	wielki.
Zamyśliłeś	się.
—	 Faktycznie,	 mistrzu,	 to	 bardzo	 przykra	 historia,	 jed-

nak	nie	trudno	zauważyć,	że	Agrykolus	sam	jest	sobie	winien.	
Było	głupotą	brać	rzeczy	pod	zastaw	potencjalnych	dochodów	
z	przyszłości.	Z	pewnością	lepiej	poczekać,	kupić	je	trochę	póź-
niej,	ale	za	to	zachować	sakwę	i	wolność	w	jednym	kawałku.
Mistrz	roześmiał	się:
—	Masz	rację.	Zaiste,	tak	lepiej	czynić.	Przejdźmy	do	dru-

giej	grupy,	podobnego	typu,	jaką	są	rzemieślnicy.
Rzemieślnicy	to	grupa,	która	posiada	swoje	warsztaty,	może	

paru	pomocników	i	prowadzi	własną	działalność.	Jednak	gdy-
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by	nie	pojawiali	się	w	warsztacie,	wszystko	przestałoby	działać,	
nowe	pieniądze	nie	wpływałyby	do	 ich	sakw.	Czyli	 rzemieśl-
nik	 to	 taki	 chłop,	 tylko	przywiązany	do	własnego	warsztatu,	
a	nie	pola.	Rzemieślnicy	uwielbiają	opowiadać	bajki	o	swojej	
niezależności,	że	władają	sami	sobą	itd…	Ale	mają	tylko	tyle	
kontroli	nad	własnym	życiem,	że	sami	decydują	o	tym,	co	ich	
warsztat	produkuje.	Lecz	jeśli	nie	odkładają	pieniędzy,	absolut-
nie	nie	mogą	pozwolić	sobie	na	chwilę	wytchnienia.	Jeżeli	chcą	
odpocząć,	 rozchorują	 się	 itp.,	 ich	 źródło	 zarobków	 od	 razu	
wysycha.	Tak	że	rzemieślnicy	i	chłopi	to	najciężej	pracujący,	ale	
niekoniecznie	najbogatsi	ludzie.
—	Dlaczego?	—	zdziwiłeś	 się.	—	Przecież	 skoro	ciężko	

pracują,	powinni	mieć	dużo	pieniędzy.
Mistrz	roześmiał	się	tak	głośno,	że	aż	się	zakrztusił.
—	Posłuchaj,	 już	nawet	dziadek	naszego	cesarza	mawiał,	

że	lepiej godzinę myśleć o pieniądzach, niż miesiąc na nie pracować.	A	ci	
ludzie	mają	w	 zwyczaju	 na	 nie	 pracować,	 dlatego	 ich	wyna-
grodzenie	jest	zawsze	równe	liczbie	przepracowanych	godzin	
pomnożonych	 przez	 ilość	 produktów	 bądź	 usług,	 które	 są	
w	stanie	wykonać	w	przeciągu	 jednej	godziny.	Czyli	wygląda	
to	następująco:

wynagrodzenie = ilość godzin przepracowanych × 
stawka za godzinę

A	choćbyś	był	zdolny	jak	czarodziej	cesarski	Elerin,	to	liczby	
dostępnych	ci	godzin	nie	zwiększysz.	Wszyscy	mamy	do	dys-
pozycji	tylko	dwadzieścia	cztery	godziny	w	ciągu	jednej	doby.	
Nie	mniej	i	nie	więcej.
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—	A	szlachta,	mistrzu?	—	spytałeś	z	nadzieją	w	głosie.
—	Szlachta	natomiast	to	grupa	bliska	 ideału.	Zatrudniają	

rzemieślników	i	chłopów,	mnożąc	tym	samym	swój	czas.	Bo	to	
chłop	obrabia	pole	szlachcica,	czyli	plony	są,	czy	szlachcic	cho-
ruje,	czy	też	nie.	Bo	to	rzemieślnik	wykonuje	dla	niego	towary,	
więc	pieniądze	są,	czy	szlachcic	śpi,	czy	też	nie.	Ale	szlachcic	
musi	to	wszystko	zorganizować	tak,	by	jego	interes	jako	całość	
dobrze	funkcjonował.	Musi	wyznaczyć	ludzi	do	danych	prac,	
musi	ich	od	czasu	do	czasu	nadzorować,	a	ponadto	ma	być	na	
każde	wezwanie	króla,	gdy	 ten	będzie	potrzebował	wojaków	
na	wojnie.	I	tu	doszliśmy	do	najważniejszej	grupy,	jaką	są	kró-
lowie.
—	Zaczyna	mi	się	podobać	—	przyznałeś.
—	Król	ma	kapitał,	ziemię	i	ludzi.	Król	daje	szlachcico-

wi	ziemię,	a	w	zamian	oczekuje	podatków	i	wojska.	I	króla	
już	nic	więcej	nie	 interesuje.	Musi	 jedynie	znaleźć	godnego	
zaufania	szlachcica.	Król	zajmuje	się	dyplomacją,	ustanawia-
niem	praw	i	tym	podobnymi	sprawami,	a	pieniądze	spływają	
do	 królewskiego	 skarbca.	 I	 do	 tego	 powinien	 dążyć	 każdy	
dowódca	i	kupiec.	By	zostać	królem.	By	stworzyć	sobie	sieć	
ludzi,	którzy	będą	używali	jego	kapitału,	aby	rzeczy	działały	
same.	Zauważ	 także,	 że	 królowie	 i	 szlachta	 żyją	w	 swoistej	
symbiozie,	ani	królowie,	ani	szlachta	nie	mogliby	istnieć	bez	
siebie	nawzajem.	Bo	ziemia	króla	jest	bezużyteczna,	dopóki	
nie	znajdzie	szlachcica,	który	może	nią	zarządzać,	a	szlachcic	
nie	może	niczego	 zorganizować,	 dopóki	nie	otrzyma	ziemi	
od	króla…
—	I	to,	mój	przyjacielu	—	rzekł	mistrz,	ocierając	pot	z	czo-

ła	 końcówką	 rękawa	—	 przegląd	 społeczeństwa	 Estarionu.	
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Cztery	grupy,	cztery	jakości	życia,	w	każdej	znajdujesz	się	tyl-
ko	i	wyłącznie	z	własnego	wyboru	—	Nistreth	zwolnił	tempo	
swojego wywodu.
—	Mistrzu,	dlaczego	się	tak	pocisz?	—	wtrąciłeś	zmartwio-

nym	głosem.
—	To	nic,	mój	 synu	—	odpowiedział	Nistreth,	po	czym	

padł	na	łóżko	jak	rażony	piorunem.
—	Medyka,	szybko,	medyka!	—	zacząłeś	krzyczeć,	a	echo	

niosło	twój	przerażony	głos	po	całym	zamku.	Chwilę	później	
komnata	była	 już	pełna	 ludzi,	którzy	 trzęśli	 się	nad	nieprzy-
tomnym mentorem.

Parę godzin później…

Glaukos	wszedł	do	twojego	pokoju,	a	jego	mina	nie	zwiasto-
wała	dobrych	wieści.
—	Co	z	mistrzem?!	—	krzyknąłeś	z	podenerwowania.	Mia-

łeś	cień	nadziei,	że	wszystko	będzie	w	porządku.
—	Źle.	Cesarska	konnica	zawiozła	go	nieprzytomnego	do	

Elionu.	Cesarz	ma	przy	sobie	najlepszego	medyka	na	świecie,	
może	on	coś	poradzi.
Łza	spłynęła	po	twoim	policzku.	Glaukos	poklepał	cię	ze	

zrozumieniem.
—	Jutro	będę	wiedział	więcej.	Od	razu	cię	poinformuję	—	za-

pewnił	i	wyszedł.	A	ty	zostałeś	sam.	Zacząłeś	wspominać	wszyst-
kie	chwile	spędzone	z	mistrzem:	zwiedzanie	wielkiego	mrowiska,	
wycieczkę	na	wzgórze,	z	którego	mogłeś	widzieć	przemieszczają-
ce	się	stado	bizonów,	wasze	przygody	w	Elionie.	Postanowiłeś	raz	
jeszcze	poczytać	księgę	mistrza,	aby	podnieść	się	na	duchu.
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Vincimus i Clades 
Z ksiąg Nistretha Amaratha

Dawno,	dawno	temu	w	zamożnej	rodzinie	urodzili	
się	bliźniacy.	Chłopcy	byli	silni	i	zdrowi.	Z	biegiem	
lat	okazało	się	 jednak,	że	zdradzają	zupełnie	 inne	
podejście	 do	 życia.	 Vincimus	 słuchał	 mistrzów,	
starannie	wykonywał	zlecone	mu	zadania,	przykła-
dał	 się	 zarówno	do	 zdobywania	wiedzy,	 jak	 i	 tre-
ningów:	czy	to	zapasów,	czy	walki	mieczem.	Clades	
natomiast	 rozkoszował	 się	 bogactwem,	 jakie	 zo-
stawili	mu	rodzice.	Codziennie	wydawał	ucztę	dla	
swoich	przyjaciół,	upijając	się	na	każdej	z	nich	do	
utraty	kontaktu	z	rzeczywistością,	zadania	wykony-
wał	niedbale	lub	wcale,	mistrzów	lekceważył,	a	nad	
zdobywanie	wiedzy	 i	 treningi	 przedkładał	 leżenie	
do	góry	brzuchem	i	flirty	z	okolicznymi	pannami.	
Vincimus	z	każdym	dniem	stawał	się	roztropniej-
szy,	bystrzejszy	i	silniejszy.	Miał	jednak	pecha,	cho-
ciaż	 według	 niego	 było	 to	 szczęście.	 Urodził	 się	
trzy	minuty	później	od	swojego	brata.	Oznaczało	
to,	że	majątek	rodziny	przypadnie	Cladesowi.	Leni-
wy	brat	bardzo	zazdrościł	Vincimusowi	uwielbie-
nia	ojca.	Nie	mógł	znieść	myśli,	że	jemu	wszystko	
się	udaje.
Zachowywał	się	jak	każdy	człowiek	ponoszący	po-

rażkę.	Zauważał	tylko	uwielbienie	wobec	osób	utalen-
towanych,	pozostawał	jednak	ślepy	na	fakt,	ile	wysiłku	
wkładały	one	w	zdobycie	i	rozwijanie	swych	zdolności	
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godnych	tego	uwielbienia.	Gdy	zazdrość	Cladesa	osią-
gnęła	poziomy	bardzo	niebezpieczne,	postanowił	przy-
spieszyć	bieg	wydarzeń	i	pozbyć	się	Vincimusa.	Uknuł	
w	tym	celu	bardzo	chytrą	intrygę.	Zorganizował	ucztę	
dla	rodziny.	Wszyscy	doskonale	się	bawili,	gdy	nagle	oj-
ciec	chłopców	padł	na	ziemię	z	wykrzywioną	 twarzą	
i	wywalonym	językiem.	W	sali	zapanowała	cisza,	którą	
przerwał	głuchy	głos	nadwornego	lekarza:	został	otru-
ty,	nie	żyje.	Krzyk	żony	rozdarł	powietrze	niczym	grom	
tnie	ciemne	burzowe	niebo.	Clades	jednak	był	gotowy:
—	To	Vincimus	 go	 otruł!	Widziałem,	 jak	 dolał	

ojcu	do	kieliszka	jakiegoś	świństwa!	Myślałem,	że	do-
lewa	mu	wina!	 Jako	nowy	władca	majątku	nakazuję	
wam	brać	go!
—	To	kłamstwa!	—	próbował	 się	bronić	Vinci-

mus.	Na	nic	to	się	jednak	zdało,	tępi	siepacze	ruszy-
li,	by	pojmać	zabójcę	swego	chlebodawcy.	Vincimus	
dzięki	temu,	że	był	zdyscyplinowany	i	regularnie	tre-
nował,	 był	 piekielnie	 sprawny.	 Powalił	 strażników	
dwoma	ciosami	i	uciekł.
Długo	 nic	 o	 nim	 nie	 słyszeliśmy.	 Natomiast	

o	Cladesie	słyszało	całe	miasto.	Wystawiał	najhucz-
niejsze	 uczty,	 jednocześnie	 płacąc	 głodowe	 pensje	
swoim	pracownikom.	Po	mieście	krążyły	słuchy,	że	
jego	 żołdacy	 dopuszczają	 się	 strasznych	 czynów.	
Majątek	 Cladesa	 stawał	 się	 jednak	 coraz	 mniejszy	
i	 jego	dusza,	z	każdym	wydanym	denarem,	zdawa-
ła	 się	 jeszcze	 bardziej	 zagubiona	 i	mroczna.	Tym-
czasem	 daleko	 na	 północ	 od	 posiadłości	 Cladesa	
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Vincimus	 zbudował	 swój	 majątek.	 Dzięki	 wiedzy	
zdobytej	podczas	długich	rozmów	z	mistrzami	oraz	
solidnego	wykonywania	 zadań	 zdołał	 szybko	 zbu-
dować	własne	imperium.	Ludzie	pracujący	dla	niego	
byli	 szczęśliwi.	 Czuli,	 że	 są	 obdarzani	 szacunkiem	
za	 to,	 co	 potrafią.	A	 o	 zdolnościach	 samokontroli	
ich	światłego	właściciela	krążyły	legendy.	Podobno	
pewnego	razu	przyszedł	do	niego	jeden	z	woźniców	
i	tak	mu	powiedział:
—	Mój	 panie,	 każ	mnie	wychłostać,	 bo	 głupim	

jak	but.	Jadąc	przez	most,	zasnąłem	i	cały	wóz	psze-
nicy	wraz	z	dwoma	końmi	wpadł	do	rzeki.	Konie	się	
potopiły,	a	worki	zostały	zniesione	wprost	do	morza.	
Wybacz,	panie,	i	ukarz	mnie,	proszę.
Zanim	opowiem	wam	o	reakcji	Vincimusa,	musi-

cie	wiedzieć,	że	dwa	konie	i	cały	wóz	pszenicy	był	to	
ogromny	majątek.	Ostrożnie	szacując,	można	by	go	
wycenić	 na	 parędziesiąt	 tysięcy	 denarów.	 Vincimus	
położył	woźnicy	rękę	na	ramieniu	i	powiedział:
—	Myślę,	że	wstyd	i	strach,	jaki	przeżyłeś	do	tej	

pory,	to	dostateczna	kara	dla	ciebie.	Teraz	już	wiesz,	
że	 trzeba	 się	 wyspać	 przed	 pracą.	Nic	 nie	 zyskam,	
niszcząc	 twoje	 życie,	 ufam	 jednak,	 że	 jeśli	 pozwolę	
wrócić	ci	do	pracy,	zyskam	najzdolniejszego	woźnicę	
tego	świata.
Plebejusz,	płacząc,	rzucił	się	na	kolana,	chcąc	uca-

łować	nogi	swego	dobrodzieja.
—	 Proszę,	 powstań,	 przyjacielu.	 Jestem	 takim	

samym	człowiekiem	jak	ty	—	powiedział	młody	ge-
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niusz	i	pomógł	mu	wstać.	—	A	teraz	idź	i	czyń,	co	
czynić	powinieneś.
Woźnica	wyszedł,	kłaniając	się	jeszcze	co	najmniej	

ze	sto	razy	swojemu	dobrodziejowi.
Po	 całym	 półwyspie	 krążyły	 wieści	 o	 ambitnym	

Vincimusie.	Doszły	one	także	uszu	Cladesa.	Oczywi-
ście	znaleźli	się	wichrzyciele,	którzy	opowiadali	Clade-
sowi	o	tym,	że	Vincimus	chce	odzyskać	majątek	ojca	
i	przywrócić	honor	jego	nazwisku.	Zły	władca	wpadł	
w	szał.	Nakazał	zatrudnić	więcej	wojska	i	dniami	i	no-
cami	 strzec	 swojej	 posiadłości.	Mijały	dni,	miesiące,	
a	Vincimus	nie	nadchodził.	Nadchodziły	 za	 to	wie-
ści	o	jego	coraz	to	większej	potędze.	Skarbiec	Cladesa	
natomiast	pustoszał.	Zaniedbał	wszystkie	źródła	do-
chodu,	które	otrzymał	po	śmierci	ojca.	Ale	jakże	miał	
ich	nie	zaniedbywać,	skoro	niczego	nie	potrafił,	gdyż	
całe	swe	życie	spędzał	na	uciechach	różnego	rodza-
ju?	Dodatkowo	jego	pozycję	majątkową	podkopywał	
nawyk	wystawiania	wielkich	przyjęć	i	nadmierna	dba-
łość	o	bezpieczeństwo.	Minęły	raptem	cztery	lata	od	
zabójstwa	 ojca,	 a	 Vincimus	 stworzył	 imperium	 sto-
krotnie	większe	od	tego,	które	by	otrzymał,	a	Clades	
zniszczył	i	to,	co	dostał	w	spadku.	Gdy	uszu	Vincimu-
sa	doszły	słuchy	o	śmierci	brata,	udał	się	na	miejsce,	
by	zobaczyć,	co	się	stało.	Miejsce,	w	którym	spędził	
dzieciństwo,	zastał	doszczętnie	spalone.	Gdy	zapytał	
jakiegoś	wieśniaka,	co	się	stało,	 ten	opowiedział	mu	
historię	o	strasznym	tyranie,	którego	w	końcu	dopadła	
sprawiedliwość.	Vincimus	postanowił	sprawdzić,	czy	
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chociaż	 nagrobek	 ojca	 pozostał	 nienaruszony.	 Tak,	
nagrobek	ojca	był	cały,	okrutnie	jednak	we	krwi	uma-
zany.	Pod	nim	leżał	Clades,	a	obok	niego	tabliczka:

Gdybyś	się	tyle	do	zdobywania	mądrości,
Co	do	siania	w	twym	sercu	zazdrości,
Przyłożył	tyranie	swarny,
Los	twój	nie	byłby	tak	marny.

Vincimus,	mimo	całego	zła,	jakie	wyrządził	mu	Cla-
des,	 zapłakał	 nad	 jego	 ciałem.	Natychmiast	 jednak	
postanowił,	że	odbuduje	to	miejsce	i	wynagrodzi	lu-
dziom	całe	zło,	 jakie	ponieśli	z	rąk	jego	zwyrodnia-
łego	brata.
Jakom	Nistreth	Amarath,	mówię	ci,	mój	drogi,	że	

historia	taka	rozgrywa	się	każdorazowo	w	życiu	każ-
dego	człowieka.	Bo	od	tego,	czy	zdecydujesz	się	pod-
dać	swoje	życie	dyscyplinie	i	samokontroli,	zależy,	czy	
wybierzesz	dla	siebie	imię	Vincimus	czy	Clades.

Zacząłeś	 sobie	 wyobrażać,	 jak	 ponownie	 przechadzasz	 się	
z	mistrzem	po	ulicach	Elionu.	Prosiłeś	Stwórcę	o	to,	aby	z	mi-
strzem	było	wszystko	w	porządku,	po	czym	zasnąłeś.



Wszystkie wielkie rzeczy  
mają małe początki.
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HURAAAAAAAAA!!!	 —	 obudził	 cię	 radosny	 okrzyk	
Glaukosa.	Zdezorientowany	zerwałeś	się	na	równe	nogi,	

rozglądając	się	nieprzytomnie	po	komnacie.
—	Mistrz	Nistreth	żyje!	—	wykrzyknął	zarządca	zamku.
—	To	świetnie	—	odparłeś	szczęśliwy,	a	świat	zaraz	wydał	

ci	się	piękniejszy.	—	Kiedy	będzie	mógł	być	znowu	z	nami?	—	
spytałeś.
—	Tego	nie	wiem,	posłaniec	przekazał	tylko	tyle,	ale	zaraz	

po	 śniadaniu	wyruszam	do	 stolicy,	 dzisiaj	 bowiem	zbiera	 się	
coroczna	rada	zarządców,	więc	wszystkiego	się	dowiem.
—	Czy	i	ja	mógłbym…
—	Tak,	 wiem,	 że	 chciałbyś	 go	 odwiedzić,	 ale	 nawet	 nie	

wiem,	czy	mnie	będzie	dane	do	niego	zajrzeć.	Dlatego	najle-
piej	będzie,	jeśli	zostaniesz	w	zamku	i	rozpoczniesz	szkolenie.	
A	gdy	wrócę,	postanowimy,	co	dalej.
—	 Dobrze,	 Glaukosie,	 masz	 rację	 —	 przyznałeś,	 choć	

w	sercu	czułeś	smutek.

III Zwój Bogactwa.  
Fundamenty twierdzy
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Godzinę później.

Na	placu	odbywał	się	drobny	przegląd	wojsk.	Znajdowało	się	
na	nim	dwudziestu	łuczników	oraz	dziesięciu	rycerzy	w	peł-
nych	zbrojach.	Słońce	odbijało	się	od	wypolerowanych	stalo-
wych	płyt.
—	Na	ramię	broń!	Marsz!	Spocznij	i	odmaszerować!	—	sły-

szałeś	zdecydowany	głos	Brega,	zastępcy	i	asystenta	Glaukosa,	
którego	już	wcześniej	poznałeś	i	zdążyłeś	polubić.	Podszedłeś	
bliżej.
—	Witaj	przyjacielu,	czekałem	na	ciebie.	A	więc	możemy	

zaczynać	naszą	lekcję	—	Brego	uśmiechnął	się	i	wskazał	ręką	
dwa	krzesła	przy	drewnianym	stoliczku,	na	którym	stały	dwa	
kufle	piwa,	z	pianą	niczym	czapy	śnieżne	na	dachach	zimową	
porą.	Zastępca	 zaczął	 od	 pytania:	—	Więc,	mój	 przyjacielu,	
powiedz	mi,	co	to	jest	zamek.
Uśmiechnąłeś	się.
—	Jak	to	—	co?	Zamek	to	mury,	baszty,	ewentualnie	fosa.
Brego	roześmiał	się	serdecznie.
—	Tak	właśnie	myśli	większość	ludzi.	Ale	to	nie	do	końca	

prawda.	Pod	pojęciem	„zamek”	kryje	się	dużo	więcej.	Zamek	
to	 żołnierze,	 zapasy,	 systemy	 zarządzania,	maszyny	 broniące	
murów.	To	także	to,	czego	nie	widać	gołym	okiem,	a	mianowi-
cie	stosunki	w	nim	panujące,	umysły	zarządcy	i	dowódcy.	Za-
mek	to	zespół	czynników,	otoczony	murem.	Zamki	to	najważ-
niejsze	miejsca	w	każdym	królestwie.	Bez	zamków	cesarstwo	
już	dawno	przestałoby	istnieć.	Dlatego,	gdy	będziesz	miał	już	
swoje	ziemie,	zawsze	pamiętaj	o	zamkach.	Zawsze.	Bez	zam-
ków	 ludzie	 tracą	 poczucie	 bezpieczeństwa,	 nie	 szanują	 cię,	
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a	rycerstwo	prawdopodobnie	nie	uzna	w	tobie	seniora.	Teraz	
opowiem	ci	o	tym,	jak	zbudować	idealny	zamek.	Początkowo	
wystarczy	mały	zamek	z	basztą,	później	basztę	otaczasz	mu-
rem,	powstaje	podzamcze,	następnie	kolejne	mury.	A	później	
ani	się	obejrzysz,	a	twoja	twierdza	rozrośnie	się	do	rozmiarów	
Elionu,	 gdzie	 ilość	 systemów	 i	niewidocznych	powiązań	 jest	
tak	wielka,	że	aby	tym	zarządzać,	potrzeba	wykwalifikowanych	
specjalistów.	 Teraz	więc	 jesteś	 już	mądrzejszy	 niż	większość	
szlachciców,	którzy	myślą,	że	postawią	mur	i	wszystko	gotowe.	
A	teraz	pokażę	ci	jedno	z	najważniejszych	miejsc	w	zamku	—	
bramę	—	to	powiedziawszy,	ruszył	w	jej	kierunku.
—	Widzisz,	 jako	 pierwsza	 powstaje	 baszta	—	 asystent	

wskazał	ręką	na	wielką	budowlę	pośrodku	zamku	—	i	mo-
głoby	się	wydawać,	że	to	ona	jest	najważniejsza.	Tak	jednak	
nie	jest.	Najważniejszym	miejscem	jest	brama.	To	tu	wszyst-
ko	się	zaczyna	i	kończy.	Tędy	do	zamku	wchodzą	rzemieśl-
nicy,	 chłopi,	 karawany	 kupieckie,	 szlachta.	 To	 przez	 bramę	
do	zamku	spływa	dochód.	Brama	ma	 jeszcze	dwie	 funkcje.	
Strażnicy	wypatrują	 czarne	 charaktery	 i	 nie	wpuszczają	 ich	
do	 środka.	Także,	mój	 drogi,	 na	 dzisiaj	 to	 by	 było	 na	 tyle.	
Mam	nadzieję,	że	masz	 już	ogólne	pojęcie	o	tym,	czym	tak	
naprawdę	jest	zamek.
—	Tak,	 z	 pewnością,	 Brego.	Dziękuję	 ci	 za	 tę	 lekcję	—	

przyznałeś.
—	Nie	ma	sprawy,	razem	z	mistrzem	Glaukosem	zrobimy	

z	ciebie	znakomitego	zarządcę!	A	teraz,	jako	że	zbliża	się	pora	
wieczerzy,	myślę,	że	możemy	udać	się	do	środka.	Ciekaw	je-
stem,	co	też	nasz	kucharz	dzisiaj	dla	nas	przyrządził!	Proszę	za	
mną,	przyjacielu.
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Tuż po wieczerzy.

Miałeś	właśnie	udać	się	na	spoczynek	do	swojej	komnaty,	gdy	
usłyszałeś	wołający	cię	głos:
—	Witaj	ponownie,	panie	—	Elise	ukłoniła	się	z	gracją.
—	Witaj,	pani.	Czy	coś	się	stało?
—	Niezupełnie.	Po	prostu	w	związku	z	nieobecnością	mi-

strza	Nistretha	ojciec	przed	wyjazdem	polecił,	abym	wskazała	
panu	Księgę Początku,	którą	miał	z	panem	omawiać	nasz	men-
tor.	Myślę,	że	nie	zastąpię	mistrza,	ale	mogę	służyć	w	razie	po-
trzeby	pomocą	—	powiedziała	nieśmiało.
—	Dziękuję	pani.	Kiedy	moglibyśmy	zacząć?
—	Jutro	zaraz	po	śniadaniu	będę	czekać	na	pana	w	biblio-

tece	—	uśmiechnęła	się,	po	czym	kurtuazyjnie	pożegnała.
Ty	udałeś	się	powolnym	krokiem	w	kierunku	swojej	kom-

naty.
Księga Początku…	Tak…	To	będzie	TA	księga.	Ta,	o	któ-

rej	mistrz	wspominał	mi	 kiedyś	w	obozie	—	zacząłeś	 sobie	
przypominać	 —	 przed	 laty	 została	 napisana	 przez	 bardzo	
bogatego	człowieka	imieniem	Ezawiusz,	który	całe	swoje	bo-
gactwo	trzymał	w	domowym	skarbcu.	Żył,	można	by	powie-
dzieć,	zwyczajnie,	nikt	w	okolicy	nawet	nie	podejrzewałby,	jak	
wielki	majątek	zbudował	ich	sąsiad	zupełnie	w	tajemnicy.	Był	
człowiekiem	 oczytanym	 i	 o	 bystrym,	 otwartym	 umyśle,	 lecz	
wykonywał	zajęcie	tak	pospolite,	jakim	było	kowalstwo.	Pisał,	
że	samo	w	sobie	zajęcie	to	nie	było	może	zbyt	rozwijające,	jed-
nak	uwielbiał	je	i	traktował	jak	pasję,	a	do	tego,	co	podkreślał,	
gdy	się	nim	zajmował,	miał	wówczas	czas,	by	rozmyślać	nad	
budowaniem	swojego	imperium.	Dzięki	czemu	się	wzbogacił?	
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Otóż	wysłał	swojego	syna	do	stolicy,	aby	tam	zdobył	wykształ-
cenie,	ucząc	się	w	prawdziwej	akademii,	sam	bowiem	mieszkał	
w	niewielkiej	wiosce,	w	której	istniała	tylko	szkółka	niedziel-
na.	Syn	jednak	był	bardzo	niepokorny	i	zamiast	docenić	trud,	
z	jakim	udało	się	jego	rodzicom	uzbierać	te	kilkaset	denarów,	
które	miały	pokryć	koszty	związane	z	pobieraniem	nauki,	on,	
zasmakowawszy	 w	 luksusach	 dużego	 miasta,	 wszystko	 stra-
cił	w	 ciągu	pierwszego	 tygodnia.	Następnie,	 nie	wiedząc,	 co	
zrobić	dalej	ze	sobą,	postanowił	udać	się	do	znanej	w	całym	
mieście	wróżki	i	wydać	ostatnie	monety,	by	chociaż	poznać	to,	
co	będzie	go	czekać	w	przyszłości.	Dowiedział	się	tylko	tyle,	
że	czeka	go	świetlana	przyszłość,	mnóstwo	przygód	itd.,	czy-
li	nic	odkrywczego.	Już	miał	odejść	zrezygnowany,	gdy	nagle	
usłyszał	cichutki	chłopięcy	szept.	Mały	chłopiec,	syn	wróżki,	
podsłuchiwał	 całą	 rozmowę.	 Jako	 że	 był	 bardzo	wrażliwym	
dzieckiem,	to	zrobiło	mu	się	żal	syna	marnotrawnego	—	klien-
ta	swej	matki.	Poradził	mu,	by	udał	się	do	księdza	Gerlemana,	
który	to	miał	być	najlepszym	lekarstwem	na	wszelkie	ludzkie	
troski.	Ksiądz	wysłuchał	swego	spowiednika,	a	następnie	po-
radził,	 aby	 zakupił	 święty	 różaniec	 i	 odmówił	 dziesięć	 razy	
modlitwę,	czym	zyska	sobie	łaskę	u	bogów,	a	wybaczenie	u	ro-
dziców.	Gdy	syn,	nazywajmy	go	już	marnotrawnym,	oznajmił,	
iż	jego	sakwa	jest	całkiem	pusta,	ksiądz	powiedział,	że	zrobił	
dla	niego	wszystko,	co	było	możliwe,	po	czym	oddalił	się	do	
kaplicy.	Chłopak	spojrzał	tylko	w	stronę	stoiska	z	upragniony-
mi	paciorkami	i	postanowił	wrócić	pieszo	do	rodzinnej	wioski.	
Rodzice,	mimo	ogromnego	żalu,	 przyjęli	 go	pod	 swój	dach.	
Jednak	opowieść	o	drogich	paciorkach	utkwiła	w	pamięci	ojca.	
Ziarno	pomysłu	zostało	zasiane	w	jego	głowie.	Różańce!	Ró-
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żańce	dla	 każdego!	Postanowił	 na	próbę	wykuć	pięć	modeli	
i	wysłać	syna	wraz	z	nimi	do	stolicy,	by	sprawdzić,	czy	towar	się	
przyjmie.	Cena	jednak	była	za	wysoka.	Syn	wrócił	zmartwiony	
do	domu,	przepraszając	rodziców	za	to,	iż	jest	nieudacznikiem.	
Ojciec	 jednak	 się	 nie	 poddał.	 Postanowił	 dokupić	 malutkie	
szklane	 klejnociki	 i	 dodać	 je	 do	 paciorków.	Teraz	wydawały	
się	dużo	bardziej	atrakcyjne.	Wysłał	więc	syna	ponownie,	lecz	
niestety	ludzie	skarżyli	się,	że	różańce	są	za	ciężkie,	za	drogie	
itd.	Ojciec	był	nieugięty.	Jeśli	widział	w	czymś	potencjał,	trzy-
mał	się	tego	uparcie	i	nie	poddawał.	Postanowił	więc	zostawić	
same	klejnociki,	aby	różaniec	był	lżejszy,	a	do	tego	dalej	pozo-
stał	atrakcyjny.	Cenę	pozostawił	na	tym	samym	poziomie.	I…	
różaniec	zakupił	wielebny,	który	był	poważany	wśród	miesz-
kańców	 stolicy.	 Był	 zachwycony	 jakością	 wyrobu	 i	 zamówił	
u	syna	dużą	ich	ilość,	aby	sprzedawać	w	swoim	kościele.	Wieść	
się	rozeszła,	a	zamówienia	zaczęły	spływać.	
Ta	część	opowiadania	kończy	się	stwierdzeniem,	że	szan-

se	pojawiają	się	wszędzie	i	zawsze.	I	nawet	w	obliczu	porażki	
można	dojrzeć	 światełko	 sukcesu.	Trzeba	 tylko	otworzyć	na	
nie	 swój	 umysł	 i	 wypatrywać	 okazji,	 a	 gdy	 tylko	 się	 pojawi,	
nie	zwlekać,	tylko	kuć	żelazo,	póki	gorące.	Księga	była	prze-
kazywana	 w	 tajemnicy	 kolejnym	 potomkom	 rodziny,	 aż	 do	
trzeciego	 pokolenia	 Ezawiusza,	 kiedy	 to	 trafił	 się	 krnąbrny	
młodzieniec,	 który	 postanowił	 się	 na	 tej	 historii	 wzbogacić	
i	nakazał	skrybom	jej	kilkukrotne	przepisanie,	a	następnie,	gdy	
pojawiła	się	ruchoma	czcionka,	skopiowanie,	aby	mógł	zacząć	
ją	 sprzedawać	 pod	własnym	nazwiskiem.	W	obiegu	 zdążyło	
pojawić	się	kilkanaście	egzemplarzy,	po	czym	plany	młodzień-
ca	pokrzyżował	 jego	wuj,	który	wykorzystując	swoją	wysoką	
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Następnie,	pokrętną	drogą,	dotarł	do	nabywców	wydanych	ko-
pii	i	sowicie	im	zapłacił	za	ich	zwrot.	Jednak	nie	udało	mu	się	
odnaleźć	trzech	ostatnich	i	ich	losy	pozostały	nierozwiązaną	aż	
do	tej	pory	zagadką.	Właśnie	jedna	z	nich	trafiła	do	Nistretha	
całkiem	przypadkiem,	gdy	sprzątał	bibliotekę	swego	mentora	
Werneliusza	i	zwrócił	na	nią	uwagę.	Werneliusz	wtajemniczył	
Nistretha	i	pozwolił	na	rozpowszechnianie	wiedzy	z	tej	książ-
ki	tylko	w	wąskim,	zaufanym	gronie,	potomkowie	Ezawiusza	
bowiem	wciąż	poszukiwali	zaginionych	egzemplarzy.	Krążyły	
nawet	plotki,	że	każdemu,	kto	przeczytał	tę	księgę	 i	opowie-
dział	o	niej	komukolwiek,	grozi	śmierć.	Zastanawiałeś	się,	co	
też	takiego	może	się	w	niej	znajdować,	dlaczego	jest	taka	pożą-
dana	i	strzeżona.	Czułeś	się	również	wielce	zaszczycony	tym,	
że	miano	wtajemniczyć	cię	w	jej	treść.	Na	rozmyślaniach	o	ju-
trzejszej	lekcji	minął	ci	cały	spokojny	wieczór.



Pieniądze są tym,  
czym zechcesz, aby były.
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Obudziłeś	 się	późnym	rankiem.	Po	 śniadaniu	udałeś	 się	
prosto	 do	 biblioteki.	 Tam	 czekała	 już	 na	 ciebie	Elise.	

Siedziała	za	mahoniowym	biurkiem,	a	obok	 jej	prawej	dłoni	
dostrzegłeś	wielką,	starą	księgę.
—	Tak,	to	musi	być	Księga Początku.	Odkąd	tylko	się	o	niej	

dowiedziałem,	 chciałem	poznać	 to,	 co	w	 sobie	 skrywa.	Na-
reszcie!	—	pomyślałeś.
—	Dzień	dobry,	panie	—	Elise	przywitała	cię	nad	wyraz	

tajemniczo.	—	Usiądź,	proszę.
—	Dzień	dobry,	pani.	Jestem	gotów,	możemy	zaczynać	—	

przyznałeś	z	lekką	nutą	niecierpliwości	w	głosie,	wyraz	twarzy	
Elise	bowiem	zdradzał,	iż	nie	tak	łatwo	dostaniesz	do	ręki	tę	
księgę,	o	ile	w	ogóle	ją	otrzymasz.
—	Czy	chciałby	pan	zgłębić	tajniki	wiedzy	zawarte	w	Księdze 

Początku?	—	spytała	poważnie,	delikatnie	akcentując	każde	słowo.
—	Tak,	 oczywiście.	Chyba	 jak	 każdy	—	odpowiedziałeś,	

nie	rozumiejąc	znaczenia	tej	całej	podniosłej	atmosfery.

IV Zwój Bogactwa.  
Cała prawda o pieniadzach
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—	Dobrze,	a	zatem	ja,	Elise,	przekażę	panu	treść	Księgi,	aby	
mógł	pan	wykorzystać	prawa,	które	się	w	niej	znajdują,	z	po-
żytkiem	dla	współczesnych	i	potomnych.	Teraz	proszę	uklęk-
nąć	i	złożyć	przysięgę	wierności:

Prawa Księgi	Początku wykorzystam tylko w szlachetnych celach, ni-
gdy złych. Zawsze mając na względzie pomyślność tak moją, jak i moich 
rodaków. Przysięgam.

Powtórzyłeś	powoli,	zastanawiając	się	nad	każdym	wypowia-
danym	 słowem.	 Czułeś	 delikatne	 podekscytowanie,	 a	 chęć	
wiedzy	stała	się	jeszcze	silniejsza.
—	Dobrze.	A	 teraz	 proszę	wziąć	 do	 ręki	 pióro	 i	 złożyć	

podpis	w	tym	oto	miejscu	—	poinstruowała	i	wskazała	palcem	
małe,	puste	okienko.	Dostrzegłeś,	że	takich	okienek	nad	twoim	
było	co	najmniej	kilka,	po	czym	złożyłeś	podpis.	—	Dobrze.	
Teraz	mam	prawo	zapoznać	pana	z	księgą,	a	zatem	zaczynaj-
my	—	tu	spojrzała	na	ciebie	łagodniej,	a	ty	poczułeś	ogromną	
ulgę,	że	całe	„formalności”	masz	już	za	sobą.
Elise	 przysunęła	 księgę	 tak,	 aby	 znajdowała	 się	 blisko	

ciebie.	 Spojrzałeś	na	 twardą,	 skórzaną	okładkę	 z	pozłaca-
nym	tytułem:	Księga Początku.	Elise	otworzyła	ją	i	na	pierw-
szej	 stronie	 dostrzegłeś	 lakoniczny	 napis:	Ezawiusz potom-
nym.	Następnie	odwróciła	kartę.	Na	samej	górze	znajdował	
się	napis:

Sześć ścieżek, którymi podążać musi każdy, kto do bogactwa chce sobie 
utorować drogę.
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—	Jeste	pan	gotów?	—	spytała	przekornie,	widząc	wzrasta-
jącą	w	tobie	z	każdą	chwilą	niecierpliwość	połączoną	z	eks-
cytacją.
—	 Jeszcze	 pani	 pyta?!	—	odrzekłeś	 szybko.	—	A	 swoją	

drogą,	 jakim	sposobem	w	 tak	młodym	wieku	dostąpiła	pani	
takiego	 zaszczytu?	—	 spytałeś	 z	 zaciekawieniem.	 W	 twoim	
głosie	 dało	 się	 też	wyczuć	 lekką	nutkę	 zazdrości,	wiedziałeś	
bowiem,	że	Elise	miała	niespełna	szesnaście	lat.
—	 Najpierw	 uczyła	 mnie	 matka,	 szybko	 opanowałam	

domowe	 prace,	 więc	 wysłano	 mnie	 nieco	 wcześniej	 niż	
inne	dzieci	do	szkółki	przykościelnej.	Tam	także	szybko	na-
uczyłam	 się	 podstaw	 i	wielebny	 zaproponował,	 abym	po-
szła	 do	 zakonu	 i	 kiedyś	 została	 jego	 przełożoną.	Wróżył	
mi	wspaniałą	karierę,	 jednak	ojciec	miał	wobec	mnie	 inne	
plany.	Swoją	drogą	bardzo	mnie	to	cieszyło.	Jako	że	nie	ma	
syna,	a	tylko	trzy	córki,	postanowił,	że	któraś	z	nas	zostanie	
jego	następczynią.	Mimo	iż	jestem	najmłodsza,	jako	jedyna	
wykazywałam	zainteresowanie	zarządzaniem	zamkiem,	by-
łam	też	bystra	i	szybko	się	uczyłam,	dlatego	wybór	padł	na	
mnie.
—	Interesująca	historia	—	zamyśliłeś	się.	—	A	więc	ży-

czę	pani	powodzenia	—	dodałeś	po	chwili,	będąc	cały	czas	
pod	 wrażeniem.	 Nie	 zdawałeś	 sobie	 bowiem	 do	 tej	 pory	
sprawy,	kim	jest	ta	młoda	dama,	z	którą	miałeś	do	czynie-
nia.
—	Dobrze,	ale	nie	o	mnie	mieliśmy	rozmawiać,	lecz	o	tre-

ści	 księgi.	 Przejdźmy	 zatem	 do	 pierwszej	 części	—	 zapro-
ponowała,	 nieco	 zmieszana	 tym,	 że	 rozmowa	 zeszła	 na	 jej	
temat.
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—	 Tak,	 rzeczywiście.	 Nie	 mogę	 się	 już	 doczekać	 —	
uśmiechnąłeś	się,	widząc	lekkie	zakłopotanie	na	twarzy	twojej	
rozmówczyni.
—	Zacznijmy	więc:

A	więc	spójrz	na	te	sześć	ścieżek	jak	na	wskazówki	
potwierdzone	doświadczeniem	człowieka	bogatego,	
który	bogatym	 się	 nie	 urodził,	 lecz	 zdobył	majątek	
wysiłkiem	własnego	umysłu	i	pracy	swoich	rąk.

I	Każda	zaoszczędzona	moneta,	którą	zaprzęgnie	
się	 do	pracy,	może	przynieść	 korzyści,	 które	 niewi-
doczne	teraz,	skumulują	się	w	przyszłości,	wypełnia-
jąc	twoją	sakwę.

II	By	móc	szybciej	i	więcej	złotych	monet	odkła-
dać,	musisz	powiększyć	i	pomnożyć	strumienie,	któ-
rymi	napływa	do	ciebie	złoto.	Nie	możesz	wiecznie	
żyć	jak	nędznik,	ale	też	nie	wydawaj	całego	dopływu	
na	luksusy.	Żyj	na	początku	godnie	i	wygodnie.	Z	cza-
sem	ulepszając	swą	rzeczywistość	o	nowe	elementy,	
do	 których	 powinien	 dążyć	 każdy.	Umysł	musi	wi-
dzieć	bogactwo,	musi	 czuć	bogactwo,	musi	żyć	bo-
gactwem,	by	rodzić	jeszcze	więcej	bogactwa.

III	By	dwiema	pierwszymi	ścieżkami	móc	podą-
żać,	koniecznie	powiększ	własną	bibliotekę	 i	czytaj,	
czytaj	i	jeszcze	raz	czytaj,	gdy	tylko	masz	możliwość	
taką.	Wiedza	i	pieniądze	to	władza,	więc	warto	je	po-
siadać.

IV	Następnie	konieczne	jest,	abyś	przemyślał,	co	
umiesz	 lub	chciałbyś	potrafić.	Wybierz	 to,	 co	 twoją	
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pasją	się	stanie.	Wybierz	także	sposób,	w	jaki	będziesz	
wykonywać	 swoje	 zadanie.	 Pamiętaj,	 nie	 wszystko	
musi	 cię	 zachwycać,	 być	 może	 nie	 do	 wszystkich	
pomniejszych	zadań	 rzucisz	 się	 z	 zapałem,	 ale	miej	
ponad	tym	to,	co	cię	raduje	i	dla	tej	rzeczy	poświęć	
swój	pociąg	do	zadań	przyjemnych	i	łatwych.	Wysil	
się	choć	trochę	w	swej	wędrówce,	tu	na	ziemi,	i	wejdź	
na	szczyt,	który	życie	oferuje	każdemu,	kto	podniesie	
rzuconą	mu	rękawicę.

V	Dla	swoich	złotych	monet	znajdź	miejsce	god-
ne,	aby	twój	wysiłek	włożony	w	ich	zdobycie	nie	po-
szedł	na	marne.	Musisz	wiedzieć,	że	gdy	monety	śpią,	
ty	stajesz	się	uboższy.	Musisz	sprawić,	by	nie	 leżały	
bezczynnie,	tracąc	swój	blask.	Musisz	znaleźć	dla	nich	
miejsce,	w	którym	z	jednej	strony	nie	będą	narażone	
na	chciwe	spojrzenie	 ludzi	nieprawych,	którzy	tylko	
pożądają	bogactwa,	nie	czyniąc	nic	w	tym	kierunku,	
a	z	drugiej,	musi	to	być	miejsce,	w	którym	twoje	mo-
nety	 będą	 mogły	 wykazać	 się	 swoją	 pracowitością,	
przynosząc	ci	znaczny	wzrost	majątku.

VI	Na	koniec	zapamiętaj	jedno.	Nigdy	nie	mo-
żesz	 się	 poddać!	Musisz	 uparcie	 dążyć	 do	 swojego	
celu.	Przedzierać	się	przez	gąszcze	przeszkód,	pod-
nosić	z	samego	dna	porażek	i	dzielnie,	zawzięcie	ma-
szerować	dalej,	nie	ustawać,	póki	nie	znajdziesz	się	na	
samym szczycie.

—	Nie	 robi	 pan	 notatek?	—	Elise	 zmierzyła	 cię	 gniewnym	
wzrokiem.
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—	Myślałem,	że	będę	mógł	do	niej	zaglądać,	gdy	będę	cze-
goś	potrzebował	—	odparłeś	urażony	tą	uwagą	ze	strony	tak	
młodej	dziewczyny.
—	Ależ	ma	pan	tupet!	Ma	pan	jedyną	możliwość	przeczy-

tania	tej	tajnej	i	starej	księgi,	a	traktuje	ją	pan	jak	zwykły	zwój	
z	baśniami	na	dobranoc.	Trochę	powagi	—	twarz	młodziutkiej	
damy	przybrała	wyraz	oburzenia.
—	A…	a…	a…	tak,	dobrze,	już	dobrze.	Ma	pani	absolut-

ną	rację.	Przepraszam,	najmocniej	przepraszam	—	przyznałeś	
z	pokorą.
—	Dobrze,	myślę,	że	to	była	dla	pana	solidna	nauczka,	że	

pewnych	rzeczy	nie	należy	lekceważyć.	Niekiedy	życiowe	lek-
cje	przychodzą	niespodziewanie	i	równie	szybko	znikają.	Trze-
ba	z	nich	czerpać	w	pełni	i	cieszyć	się	z	nowo	zdobytego	do-
świadczenia.	A	teraz	myślę,	że	możemy	przejść	dalej	—	Elise	
odwróciła	kolejną	stronę	nadgryzioną	zębem	czasu.

Czyś	na	tyle	odważny,	by	wziąć	los	w	swoje	ręce	i	ten	
test Początku	wypełnić	czym	prędzej?
Jeśli	 podejmujesz	 rzucane	 ci	 wyzwanie,	 weź	 do	

ręki	pióro	i	spełnij	swe	zadanie.
Przygotuj	się	teraz,	to	nie	jest	zabawa.
Jeśliś	rozsądny,	test	ten	to	będzie	poważna	i	god-

na	uwagi	sprawa.
Odnajdziesz	swą	misję	życiową,	która	da	ci	ogrom	

satysfakcji,	dostatek,	szczęście	i	wieczną	chwałę	twej	
nacji.
Teraz	zadaj	sobie	te	trzy	nurtujące	człowieka	my-

ślącego	pytania:
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1.	Gdzie	jestem?
2.	Dokąd	wyruszam?
3.	Czym	przeprawię	się	na	tę	lepszą	stronę	życia?

Człowiek	roztropny	uzna	je	za	nad	wyraz	zajmujące.
Zastanowi	się,	przemyśli	i	odpowiedź	zajmie	mu	

co	najmniej	tygodnie,	jeśli	nie	miesiące.
Jeśliś	już	gotowy,	podam	ci	instrukcję,
abyś	 wypełnił	 ten	 test	 i	 rozpoczął	 swą	 życiową	

lekcję.
Każde	pytanie	skalę	ma	podaną,	od	I	począw-

szy,	 na	X	 się	 kończy.	Ty,	w	 zależności	 od	własnej	
oceny,	 przyznaj	 sobie	 liczbę	 odpowiadającą	 praw-
dzie	między	tymi	dwoma.	I	znaczy	to,	że	gorzej	być	
nie	może,	X	natomiast	oznacza	stan	wprost	dosko-
nały.
Nie	 oszukuj	 sam	 siebie,	 nic	 nie	 zyskasz,	 stracić	

możesz	wiele.
Wątpliwości	rozstrzygaj	na	swoją	niekorzyść.

— Teraz	zostawię	pana	tutaj	samego,	aby	mógł	pan	spokojnie	
wszystko	przemyśleć	 i	wypełnić	 test.	Proszę	posłać	po	mnie	
służbę,	 jeśli	 tylko	 będzie	 pan	 chciał	 kontynuować	—	 Elise	
wstała	od	stołu,	ukłoniła	się	i	wyszła,	zamykając	za	sobą	wiel-
kie,	mosiężne	drzwi	biblioteki.	Ty,	zaopatrzony	w	pióro,	atra-
ment	i	czyste	zwoje	papieru,	przeniosłeś	ponownie	wzrok	na	
karty	księgi	i	rozpocząłeś	test.
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Jak	zniosę	ewentualną	porażkę	na	mej	drodze? ^

Czy	to	lament	podnio-
sę…

Czy	też	potraktuję	
jako	punkt	kontrolny	
na mej drodze i na 
wyżyny	się	wzniosę?

 I .....................................................X

Ile	minut	mego	czasu	wolnego	od	zajęć	poświę- ^

cić	jestem	w	stanie,	by	nowe	źródło	dochodu	
mogło	w	istocie	powstać,	abym	rozpoczął	me	
wzbogacanie?

Myślę,	że	dwa	kwadran-
se	dziennie…	to	dużo	
z mej strony

Cały	mój	wolny	czas	
poświęcę,	by	kiedyś	
móc	zbierać	tego	
plony

 I .....................................................X

Co	przyczyną	jest	chęci	mego	wejścia	w	dostatek? ^

Czy	li	to	szybkie	zazna-
nie	bogactwa

Czy	też	budowa	przy-
szłego	majątku	dla	
moich	dziatek?

 I .....................................................X
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Ileż	to	wiosen	liczę	sobie? ^

Sędziwym	ja	już,	prze-
szło	70

Młodym	ja,	a	jakże,	18	
dopiero.

 I .....................................................X

Tu	uwaga,	jeśli	bliżej	ci	do	I	niż	X,	nie	znaczy	to	wcale,
że	bez	szans	jesteś	na	zbudowanie	imperium,	ale
przyznaj,	tak	szczerze,	licząc	70	lat	i	więcej,	zostaje	ci	
mniej	ziemskiego	żywota
niż	młodzieńcowi,	który	ma	przed	sobą	długie	jesz-
cze lata.
A	tym	samym	im	później	zaczynasz,
tym	trudniej	wielkie	imperium	otrzymasz,
lecz	dodam	także,	że	wszystko	jest	możliwe,
jeśli	wiara	w	sukces	wypełni	twe	serce	niepłochliwe.

Jak	duże	oszczędności	obecnie	w	mej	sakiewce	 ^

trzymam?

Myślę,	że	mniej	niż	500	
złotych	monet	znajdę

Nawet	20	000	sztuk,	
gdy	trzeba,	odnajdę

 I .....................................................X
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Jak	wielkie	jest	źródełko	złota,	które	pokrywa	 ^

moje	wydatki?

800	monet	co	miesiąc	
napływa

5000	denarów	moje	
koszty	pokrywa

 I .....................................................X

Zastanów	się	głęboko,	jak	ocenisz	swą	wiedzę	na	 ^

temat	pieniędzy,	źródeł	bogactwa,	majątku?

Czy	nazbyt	wąsko Czy	li	też	szeroko

 I .....................................................X

Spróbuj	spojrzeć	w	przyszłość	i	powiedz	mi,	 ^

czy	widzisz	siebie	i	swoją	pomyślność,	czy	wi-
dzisz	dzień,	w	którym	to	źródełka	same	pracu-
jąc,	utrzymują	cię,	a	ty	nic	nie	robisz,	najkrócej	
ujmując?

Niestety	blady	to	obraz,	
ani	trochę	mnie	nie	prze-
konuje

Tak!	Widzę	wyraźnie,	
do	pracy,	do	pracy!	
Dokładnie	to	czuję!

 I .....................................................X
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Czy	gotów	jesteś	na	teraźniejsze	wyrzeczenia,	by	 ^

móc	w	przyszłości	zasmakować	bogactwa,	wol-
ności	i	dostatku	i	spełnić	marzenia?

Tak	mi	dobrze,	nie	znio-
sę	niczego	gorszego

Może	wystarczyć	mi	
nawet	tylko	odrobina	
suchego	chleba	pszen-
nego

 I .....................................................X

Gdy	mówisz	słowo	„pieniądz”,	co	pierwsze	na	 ^

myśl	przywodzi?

Psują	charakter	szlachet-
ny

To	tylko	narzędzia	do	
celów,	dzięki	nim	mogę	
być	wolny	i	majętny.

 I .....................................................X

A	teraz	skupienia	wymagam	jeszcze	więcej,	do	sedna	
problemu	bowiem	dochodzimy	czym	prędzej.

Czy	zaplanowałeś,	mój	drogi,	jak	bardzo	bogaty	 ^

chcesz	być?

Trudne	to	pytanie,	jesz-
cze	przemyśleć	muszę

Oczywiście,	że	wiem.	
Na	„podbój”	świata	
czym	prędzej	wyruszę.

 I .....................................................C
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Jak	rzecze	twa	dusza:	czy	zasłużyłeś	na	bogactwa	 ^

wartość?

Nie	sądzę,	czuję	własną	
małość

Tak,	z	pewnością	
mogę	czerpać	z	niego	
radość

 I .....................................................C

I	teraz,	proszę,	dodaj	wyniki	pierwszych	dziesięciu	py-
tań,	które	następnie	polecę	ci	pomnożyć	przez	wynik	
z	przedostatniego,	a	następnie	ostatniego	pytania.

Dla przykładu:
[(10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 

10) x 100 x 100] = 1 000 000
Czyli,	mój	drogi,	maksymalny	wynik,	jaki	osiągnąć	

możesz,	 to	milion.	A	wynik,	 jaki	 otrzymasz,	 powie	
ci,	jak	dobra	jest	twoja	pozycja	początkowa,	aby	ten	
milion	złotych	monet	zdobyć!
Zapewne	ciekaw	jesteś,	czy	autor	tego	testu	sam	

go	 rozwiązywał,	 jak	 odpowiadał,	 a	 przede	wszyst-
kim,	jaki	wynik	otrzymał.	Aby	dłużej	twej	męki	cie-
kawości	i	niewiedzy	nie	przedłużać,	napiszę	wprost:	
otóż	było	 to	ni	mniej,	 ni	więcej	 jak	 864	000.	 Sam	
więc	widzisz,	że	 także	 i	 ja	mam	pewne	zadania	do	
wykonania.
Aby	pomóc	ci	jeszcze	bardziej	z	interpretacją	wy-

niku,	kiedy	go	już	otrzymasz,	spójrz	poniżej	i	skorzy-
staj z mej rady.
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Wyniki:
1–100	000	—	Co	tu	dużo	mówić,	daleka	twa	dro-

ga	 do	 bogactwa,	 musisz	 sporo	 wysiłku	 włożyć,	 by	
dołączyć	do	majętnych	bractwa.
100	001–300	000	—	Masz	sporo	pracy	przed	sobą,	

lecz	i	posiadasz	solidną	podstawę	gotową.	Włóż	w	to	
serce,	a	czeka	cię	prosta	do	sukcesu	droga.
300	001–700	000	—	Widzę,	że	do	tej	pory	praca	

nad	sobą	nieobca	ci	była.	Bardzo	mnie	to	cieszy.	Po-
szerzaj	dalej	swą	wiedzę,	sukces	jest	w	zasięgu	ręki.
700	001–900	000	—	Tak!	Sukces	jest	tuż	tuż!	Za-

wsze	jesteś	chętny,	by	zdobyć	nową	wiedzę,	prawda?	
Myślę,	że	się	nie	mylę	ani	trochę	i	przyznam,	że	po-
doba	mi	się	taka	postawa.
900	001–1	000	000	—	Teraz	to	i	ja	chylę	czoła	przed	

tobą,	mój	drogi.	Gratuluję.	Myślę,	że	pozostaje	mi	ży-
czyć	ci	coraz	większych	sukcesów	na	twej	drodze!

Podniosłeś	głowę	i	spojrzałeś	w	stronę	okna,	przez	które	do-
strzegłeś	wielkie	mury	zamku	skąpane	w	blasku	zachodzącego	
słońca.	Zdziwiłeś	się	odrobinę	tak	późną	porą	dnia,	gdyż	wy-
pełniając	test,	straciłeś	rachubę	czasu.
Chyba	już	dawno	minęło	południe.	
—	Odesso!	—	zawołałeś	służącą.	
—	Tak,	panie?
—	Zawołaj,	proszę,	panią	Elise	i	przekaż,	że	jeśli	to	możli-

we,	czekam	na	nią	tutaj,	w	bibliotece.
—	 Tak,	 panie	—	 służąca	 szybkim	 krokiem	 oddaliła	 się	

w	kierunku	drzwi	wejściowych.
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A	ty	zacząłeś	rozmyślać	o	nowej	wiedzy,	którą	pomału	za-
cząłeś	 zdobywać.	 Byłeś	 dumny	 ze	 swoich	 dotychczasowych	
osiągnięć	 w	 armii	 Sartorian,	 elitarnej	 jednostce	 wojsk	 cesar-
skich.	Lecz	teraz	czułeś,	że	przed	tobą	kolejne	wielkie	wyzwa-
nie.	Zdawałeś	sobie	sprawę	z	tego,	iż	nie	każdemu	było	dane	
odbywać	szkolenie	dotyczące	budowy	twierdzy	 i	zarządzania	
nią.	Ty	jednak	byłeś	nad	wyraz	pojętnym	uczniem,	a	więc	wy-
brano	 cię	 do	 tej	 specjalnej	 i	 niezwykle	 odpowiedzialnej	 roli.	
Wiedziałeś,	 że	 kiedyś	 będziesz	 panem	 własnego	 zamku	—	
twierdzy.	Musiałeś	być	gotów.
—	Witaj,	panie	—	Elise	wyrwała	cię	z	krainy	marzeń.
—	O,	tak,	dzień	dobry,	ponownie	witaj,	pani	—	odparłeś	

nieskładnie.
—	Zdaje	mi	się,	że	czas,	który	pan	poświęcił	na	owe	py-

tania	—	tu	spojrzała	w	kierunku	Księgi	—	świadczy	o	tym,	że	
poważnie	podszedł	pan	do	tego	zadania.	Gratuluję.	Teraz	mo-
żemy	zająć	się	kolejną	częścią.	Tym	razem	na	temat	pieniądza.	
Zobaczy	 pan,	 że	 zmieni	 to	 zupełnie	 pański	 dotychczasowy	
jego	obraz	—	Elise	pochyliła	 się	nad	Księgą	 i	 zaczęła	 szukać	
odpowiedniego	tytułu.	—	O!	Jest.	Proszę	—	delikatnie	obróci-
ła	Księgę	w	twoim	kierunku.	Zacząłeś	czytać:

Skup	się	teraz,
przedstawię	bowiem	zagadnienie,
które	fortunę	przyniosło	nie	raz.

Drogi	 czytelniku,	 skoro	 dotarłeś	 aż	 tutaj,	 znaczy	
to,	że	determinacja	nie	jest	twoją	słabą	stroną.	Te-
raz	proszę	cię	o	otwarty	umysł,	 abyś	nie	zamknął	
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jego	wrót	przed	wiedzą,	którą	chcę	się	z	 tobą	po-
dzielić.	Wszystko,	 o	 czym	 powiem,	 przemyśl	 sam	
i	to	ty	zdecyduj,	czy	masz	zamiar	tę	wiedzę	przyjąć,	
czy	 też	 ją	odrzucić.	Nie	 zważaj	 na	opinie	bliskich	
ci	 osób,	na	mądrości	 „wielkich”	uczonych	 czy	 lu-
dzi	powszechnie	poważanych!	Liczysz	się	 tylko	ty,	
twoja	opinia,	pamiętaj	bowiem,	że	ty	sam	ją	kształ-
tujesz,	rzecz	jasna,	jeśli	weźmiesz	na	siebie	taką	od-
powiedzialność,	która	tak	naprawdę	rodzi	wolność!	
Do	dzieła!
Na	początku	chciałbym	 rzec	 ci	 słowo	na	 temat	

pieniądza.	Czym	jest	złota	moneta?	Powiesz:	wszyst-
kim.	 Spytam:	 czego	 najbardziej	 pożądasz?	 Odpo-
wiesz:	 złotych	monet.	Lecz	 zastanów	się	w	duchu,	
czy	pieniędzmi	nakarmisz	 swe	głodne	potomstwo?	
Czy	pieniędzmi	zbudujesz	swoje	domostwo?	Czy	pie-
niędzmi	ozdobisz	swe	ściany?	Otóż	to!	Pieniądze	są	
tylko	środkiem	do	twego	celu.	Wiesz,	po	co	powstał	
pieniądz?	Dawniej	handel	był	niezwykle	skompliko-
wany.	Gdy	miałeś	zamiar	sprzedać	swą	świnię	i	kupić	
wełnę,	koniecznie	musiałeś	znaleźć	producenta	weł-
ny,	który	akurat	w	tej	samej	chwili	miał	życzenie	ku-
pić	świnię.	Było	to	dość	trudne	zadanie.	Dlatego	nasi	
przodkowie	 wymyślili,	 aby	 zacząć	 się	 umawiać,	 bo	
pieniądz	to	umowa,	szczególnie	ten,	z	którym	mamy	
do	czynienia	teraz.	Zaczęli	się	umawiać,	że	od	dzisiaj	
używamy:	muszelek,	 żelaznych	pałeczek,	 srebra,	 aż	
do	teraz,	gdy	używamy	złotych	monet	 jako	środka,	
który	ma	 być	 akceptowany	 jako	 zapłata	 na	 terenie	



Daniel Wilczek

60

naszego	cesarstwa.	Pieniądz	w	formie	złotych	monet	
powstał	w	Lidii.	Jak	mówi	przysłowie:	potrzeba	mat-
ką	wynalazków.	 I	 tak	 też	było	w	owym	królestwie.	
Lidyjczycy	 nie	 mieli	 zbyt	 wielu	 towarów,	 którymi	
mogliby	 się	wymieniać,	mieli	 za	 to	 złotodajną	 rze-
kę,	a	dzięki	niej	sporo	cennego	kruszcu.	Początkowo	
podczas	handlu	złoto	odmierzano,	 lecz	 (tu	dodam,	
że	czasem	bywa,	iż	także	lenistwo	jest	matką	wyna-
lazków)	aby	ułatwić	sobie	całą	procedurę,	wpadli	na	
pomysł,	by	odlać	kilka	krążków	tego	metalu	i	ostem-
plować	 je,	 aby	 oznaczyć,	 jaką	 wagę	 złota	 ma	 każ-
dy	z	nich.	Z	czasem	ich	pomysł	zaczął	się	rozprze-
strzeniać.	I	dotarł	także	do	nas!	A	dzięki	temu,	gdy	
masz	 teraz	 zamiar	 sprzedać	 swą	 świnię,	 wystarczy,	
że	udasz	się	z	nią	do	rzeźni,	tam	otrzymasz	denary,	
a	z	nimi	pójdziesz	do	handlarza	wełny	i	zakupisz	tam	
pożądany	towar.	Proste,	łatwe	i	przyjemne.	Pieniądz	
ułatwia	handel,	to	żaden	dziwny	bożek	czy	rzecz	ma-
giczna	lub	trudna	czy	to	w	produkcji,	czy	użyciu.	Nie	
jest	dobry	ani	zły.	To,	do	czego	może	służyć,	zależeć	
będzie	już	tylko	od	woli	jego	właściciela.	Czy	używa-
łeś	kiedyś	kosy,	mój	drogi	czytelniku?	Z	pewnością	
nieraz	 ścinałeś	nią	 swe	zboże.	Pomyśl	 zatem	o	ko-
sie.	Czy	można	jej	użyć	w	dobrym	celu?	Odpowiesz:	
oczywiście.	Dzięki	niej	mogę	co	roku	zebrać	me	plo-
ny.	I	jak	najbardziej	się	z	tobą	zgodzę.	Czy	można	jej	
jednak	użyć	w	celu	złym?	Odpowiem:	również	oczy-
wiście.	Może	 być	 bowiem	 narzędziem	 paskudnego	
mordu.	 Czy	 już	 rozumiesz	 mą	 analogię?	 Pieniądz	
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to	narzędzie.	Tak	jak	wszystko,	co	cię	otacza.	Służy	
ci	w	konkretnym	celu,	aby	zdobyć	to,	czego	akurat	
potrzebujesz	 lub	 chcesz	mieć.	Czasem	bywa,	 że	 są	
celem	samym	w	sobie,	jako	dobra	zabawa.	I	musisz	
pamiętać	 jeszcze	 jedno:	 pieniądz nie jest niczemu win-
ny.	 To	 człowiek,	 korzystając	 z	 niego,	 czyni	 dobrze	
lub	źle.	A	to	już	wynika	z	cech	naszego	charakteru	
i	naszego	jestestwa.	A	więc	wszystko	zależy	od	nas.	
Moim	celem	jest	także	znieść	twój	nabożny	stosunek	
do	pieniądza.	Oczywiście	mogę	się	mylić,	być	może	
wcale	cię	to	nie	dotyczy,	ale	bardziej	pewne	jest	to,	iż	
jeszcze	nie	zdajesz	sobie	z	tego	sprawy.	Jeśli	chodzi	
o	każdą	inną	wiarę	na	świecie,	masz	wybór,	wierzysz	
albo	 nie	 wierzysz.	 Lecz	 jeśli	 mowa	 o	 pieniądzach,	
to…	nie	masz	go,	musisz	wierzyć,	gdyż	taki	jest	ten	
nasz	świat.	Posiadanie	pieniędzy	bowiem	to	ogrom-
na	władza.	I	to	często,	mój	drogi,	wykraczająca	poza	
naszą	wyobraźnię.	Gdyż	daje	to	siłę	do	rujnowania	
życia,	jak	i	jego	naprawy.	Lecz	to	wciąż	tylko…	na-
rzędzia.	Pamiętaj	o	tym.	Zakończ	religijny	kult	ma-
mony	i	naucz	się	nią	posługiwać	jak	narzędziem,	bo	
jako	narzędzie	została	stworzona.	To	ułatwi	ci	życie,	
nie	będziesz	wówczas	tak	emocjonalnie	podchodził	
do	pieniędzy	 i	wiązał	się	z	nimi.	Nie	będziesz	 roz-
paczał,	jakby	obcięli	ci	rękę,	po	zgubieniu	stu	dena-
rów,	nie	będziesz	 tarzał	się	ze	złości	po	ziemi,	gdy	
stracisz	 tysiąc	 złotych	 monet	 podczas	 handlu	 lub	
nie	dostaniesz	ataku	złości,	gdy	twoja	droga	karoca	
się	zepsuje.	Wiesz,	mój	drogi,	kiedy	 tego	zaniecha-
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łem?	Gdy	w	ciągu	jednego	dnia	straciłem	mój	cały	
roczny	zarobek	podczas	jednej	transakcji	ze	złodzie-
jem	z	dalekiej	krainy.	Od	tego	czasu	stratą	mniej	się	
przejmuję.
Taka	 sytuacja,	 którą	 wyżej	 opisałem,	 panu-

je	w	naszym	cesarstwie,	 lecz	widziałem	na	własne	
oczy,	 gdy	 pieniądze	 —	 narzędzia	 —	 zaczęły	 być	
używane	w	 zły	 sposób.	 Pewnego	 razu,	 gdy	 byłem	
w	królestwie	Irmaladu,	dowiedziałem	się	w	tajemni-
cy	od	mego	dalekiego	krewnego	—	wysokiego	rangą	
urzędnika	—	że	ich	władca,	korzystając	ze	swojego,	
wprowadzonego	wcześniej	dekretem,	monopolu	na	
bicie	złotych	monet,	nakazał	w	sekrecie	przed	oby-
watelami	odlewać	monety	z	nieco	mniejszą	zawarto-
ścią	złota,	w	zamian	dodając	odrobinę	dużo	tańszej	
miedzi,	 dla	 siebie	 natomiast	 zachowując	 zaoszczę-
dzone	złoto.
Tak	 jak	 już	 mówiłem,	 drogi	 czytelniku	—	 to,	

w	jaki	sposób	pieniądze	zostaną	wykorzystane,	za-
leży	od	człowieka.	Mam	więc	nadzieję,	że	przemy-
ślisz	to,	co	tutaj	przedstawiłem	i	zbudujesz	własną	
opinię	na	 temat	złotych	monet,	która	 to	ułatwi	ci	
rozwiązywanie	wszelkich	spraw	w	całym	twym	ży-
ciu.

Elise	nie	odwracała	kolejnej	karty.	Wyczułeś,	że	to	koniec	lek-
cji,	przynajmniej	na	dzisiaj.
—	Myślę,	 że	 potrzebuje	 pan	 teraz	 chwili,	 aby	 sobie	 to	

wszystko	ułożyć.	Jutro	zaprowadzę	pana	do	naszego	sekre-
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tarza.	I	na	razie	nie	zdradzę	nic	więcej.	Życzę	dobrej	nocy	—	
młoda	dama	wstała	 i	powolnym	krokiem	udała	się	w	stro-
nę	 swojej	 komnaty.	 A	 ty	 przeszedłeś	 się	 jeszcze	 parę	 razy	
po	bibliotece,	by	zebrać	myśli	i	także	postanowiłeś	udać	się	
na	spoczynek.	W	drodze	do	komnaty	w	myślach	wychwala-
łeś	 cesarza	Elriniusa,	 swego	władcę,	 który	dawał	przykład	
wszystkim	swym	poddanym.	Przypomniałeś	sobie	o	króle-
stwie	Irmaladu	i	jego	władcy.	Cieszyłeś	się	w	duchu,	że	było	
ci	dane	mieszkać	w	tak	zacnym	cesarstwie	jak	Estarion.	Zda-
wałeś	sobie	także	sprawę	z	tego,	iż	cesarstwo	kwitnie	i	roz-
wija	się	gospodarczo,	 jeśli	 i	 jego	 ludzie	nie	są	finansowymi	
nieudacznikami.	Wiedziałeś	więc,	że	spoczywa	na	tobie,	jako	
obywatelu,	 ogromna	odpowiedzialność,	 by	móc	dalej	 pod-
trzymywać	chwałę	swego	państwa.	Byłeś	dumny	z	roli,	jaką	
już	 niedługo	miałeś	 spełnić.	 Nawet	 się	 nie	 zorientowałeś,	
gdy	 przekroczyłeś	 próg	 swojej	 komnaty.	 Postanowiłeś	 po-
rządnie	się	wyspać,	jutro	bowiem	czekała	cię	kolejna	ważna	
lekcja.



Jeśli wiesz, co mówią do ciebie liczby, masz 
władzę. Umiejętność słuchania liczb  

to prawdziwa potęga!
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Promienie	porannego	słońca	obudziły	cię.	Po	posiłku	wy-
brałeś	się	wraz	z	Elise	do	sekretarza.
Przeszliście	 przez	 dziedziniec	 i	 dotarliście	 do	 niewielkiej	

komnaty	z	zaledwie	 jednym	małym	okienkiem	od	północnej	
strony.	 W	 środku	 po	 obu	 stronach	 ustawione	 były	 w	 rów-
nych	rzędach	 regały,	 a	na	nich	znajdowały	się,	oprócz	ksiąg,	
setki	zwojów.	W	rogu	dostrzegłeś	małego	człowieczka,	który	
w	wielkim	skupieniu	coś	wyliczał.	Z	pracy	wyrwał	go	dopiero	
głos	Elise:
—	Dzień	dobry,	Trypoliuszu.
Karzeł	zerwał	się	na	równe	nogi,	po	czym	podszedł	do	was	

szybkim	krokiem	i	zanim	odpowiedział,	bacznie	ci	się	przyj-
rzał.
—	Witaj,	jaśnie	pani	i	pana	również	witam.	Czym	mogę	służyć?
—	Przyszliśmy,	abyś	pokazał	nam	księgi	finansowe	nasze-

go	zamku	oraz	wytłumaczył	to,	nad	czym	codziennie	pracu-
jesz	—	Elise	dostrzegła,	że	karzeł	wciąż	przyglądał	ci	się	nieuf-

V Zwój Bogactwa.  
Potega liczb
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nie.	—	Czy	nie	pamiętasz,	jak	mój	ojciec	przedstawiał	naszego	
gościa	podczas	uczty?	—	spytała.
—	Nie,	pan	wybaczy,	 ale	 z	 reguły	nie	opuszczam	 swo-

jej	 komnaty,	 zwłaszcza	 podczas	 zamkowych	 uczt.	 Raczej	
stronię	od	ludzi,	a	na	co	dzień	wolę	moich	starych,	dobrych	
przyjaciół	—	 liczby	—	zaśmiał	 się.	Elise	przedstawiła	was	
sobie,	po	czym	udaliście	się	do	dalszej	części	komnaty.	Ka-
rzeł	uraczył	was	kufelkiem	czegoś	nieokreślonego	o	barwie	
brązowo-szarej,	po	czym	założył	swe	małe	ręce	do	tyłu	i	za-
czął	 się	 przechadzać:	—	Liczby,	 niczym	źródełko,	 ukazują	
oblicze.	Dzięki	 nim,	 nawet	 nie	 zamieniając	 z	 nikim	 słowa,	
możemy	dowiedzieć	się,	w	jakiej	sytuacji	się	znajduje.	Licz-
by	 wprowadzają	 ład	 i	 harmonię	 do	 naszego	 życia.	 Liczby	
uprzedzają	fakty.	Uspokajają,	gdy	sytuacja	jest	pod	kontrolą	
oraz	biją	na	alarm,	gdy	zaczyna	dziać	się	źle	—	tu	pogroził	
ci	karłowatym	palcem	i	kontynuował	swój	wykład.	—	Jeśli	
wiesz,	 co	mówią	 do	 ciebie	 liczby,	masz	władzę.	 Liczby	 to	
potęga!	Liczby	to…
—	Trypoliuszu,	przepraszam,	że	przerywam,	ale	czy	mógł-

byś	przejść	do	omawiania	zwojów?	—	Elise	spytała	najdelikat-
niej,	jak	tylko	potrafiła,	by	nie	urazić	sekretarza.
—	Ech,	mało	kto	potrafi	dostrzec	piękno	liczb!	I	dlatego	

zapewne	moim	przyjacielem	zostało	 liczydło	—	karzeł	wes-
tchnął,	 a	 ty	 razem	 z	 Elise	 próbowałeś	 powstrzymać	 się	 od	
śmiechu.	—	Dobrze	więc,	najpierw	pokażemy	jaśnie	panu	taką	
oto	tabelkę,	która	dotyczy	stanu	w	naszym	zamku:
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—	Zapewne	nic	to	panu	nie	mówi.	Powiem	tylko	tyle,	że	tutaj	licz-
by	szepcą	mi	na	ucho,	że	sytuacja	wygląda	dobrze	—	powiedział,	
dumny	z	posiadanej	wiedzy.	—	Dodajmy	do	tego	taki	obrazek:

Aktywa 
(dodawacze)

Pasywa 
(wyjmowacze)

13 000
27 500

4820
157

8900
12 300

2150
30

Aktywa
(dodawacz pieniedzy)
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—	Jak	jaśnie	pan	zapewne	się	domyślił,	aktywa	są	czymś	do-
brym,	 pożądanym	przez	 osobę	mądrą	 pod	względem	finan-
sowym.	Aktywa	dodają	złote	monety	do	naszej	sakiewki.	Czy	
podać	przykład?
—	Tak,	oczywiście!	—	odpowiedziałeś	pospiesznie.
—	Świetnie.	Widzę,	że	nabrał	pan	ochoty	do	nauki.	Bar-

dzo	 mnie	 to	 raduje.	 Przypominam	 sobie	 jaśnie	 panienkę,	
gdy	kilka	 lat	 temu	przeprowadzaliśmy	podobne	 lekcje.	Mu-
szę	przyznać,	że	do	tej	pory	nie	miałem	jeszcze	tak	zdolnej	
uczennicy	jak	pani.	Ale	widzę,	że	i	panu	zapału	nie	brakuje,	
kontynuujmy	więc.	Przyznam,	że	dostrzegam	w	panu	ogrom-
ny	potencjał,	a	powiem,	że	moje	oko	miało	sposobność	wi-
dzieć	już	dziesiątki	uczniów	i	 jeszcze	nigdy	nie	zdarzyło	mi	
się	pomylić	co	do	tego,	czy	ktoś	pojmie	w	mig	zasady,	jakimi	
rządzą	 się	moje	 liczby,	 czy	 też	 do	 końca	 życia	 będzie	miał	
z	tym	trudności.
—	Trypoliuszu…
—	Tak,	pani?	Aaa…	tak,	tak,	 już	kontynuuję	naszą	 lek-

cję.	A	więc,	 jakie	możemy	mieć	aktywa?	Może	to	być	nasz	
zamkowy	sad,	który	przed	laty	założyła	cesarzowa	Magnolia.	
Rodzi	owoce,	które	następnie	nasi	kupcy	sprzedają	na	targu.	
Może	to	być	księga	naszego	cesarza	Elriniusa,	którą	napisał	
kilka	lat	temu,	a	której	kopie	do	tej	pory	kupują	nasi	obywa-
tele.	Muszę	przyznać,	 że	 i	 ja	mam	 jeden	egzemplarz	 i	 czę-
sto	 do	 niego	 zaglądam.	 Dodawaczem	może	 być	 pożycze-
nie	złotych	monet	na	jakiś	czas,	przy	czym	zwykle	ten,	kto	
pożycza,	 płaci	 swemu	dobroczyńcy	 dodatkowo	 co	miesiąc	
drobny	 procent	 od	 pożyczonej	 sumy,	 jako	wyraz	wdzięcz-
ności.	Możemy	 też	 „pożyczyć”	 pieniądze,	 na	 tych	 samych	
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zasadach,	naszemu	cesarstwu,	a	dokładniej	 takim	 jak	 ja	—	
sekretarzom.	 Wówczas	 pieniądze	 mieszkańców	 Estarionu	
przeznaczane	 są	 na	większe	 aktywa	 naszego	 cesarstwa,	 by	
mogło	się	rozwijać	i	bogacić,	a	tym	samym,	aby	bogaciło	się	
nasze	społeczeństwo.
Ziemia,	dla	jej	właściciela,	także	jest	dodawaczem.	Możemy	

ją	wydzierżawić	chłopom	i	oczekiwać	comiesięcznej	zapłaty	za	
jej	użytkowanie.	A	pamiętajmy,	że	każdy	rolnik	musi	uprawiać	
ziemię,	aby	wyżywić	swoją	rodzinę,	ale	już	nie	każdego	stać	na	
jej	posiadanie.	Tak	więc	warto	być	właścicielem	ziemi.	Pieniądze	
spływają…	a	my?	A	my	nie	musimy	nic	robić	—	karzeł	klasnął	
w	dłonie	z	zadowolenia.	—	To	znaczy	nie	do	końca	w	każdym	
przypadku,	ponieważ	istnieją	dwa	rodzaje	dodawaczy:	my	—	lu-
dzie	od	liczb	—	nazywamy	je:	aktywnymi	i	pasywnymi.	Czym	
się	różnią?	Już	wyjaśniam:	dodawacz aktywny wymaga twojej 
uwagi	dosyć	często.	Jest	to	jednak	lepsze	od	wyboru	państwo-
wego	stanowiska,	gdzie	 także	musimy	pracować,	 lecz	zgodnie	
z	 odgórnymi	 zaleceniami,	 za	 co	 jesteśmy	 regularnie	 opłacani.	
Dlaczego?	Ponieważ	dodawacz	aktywny	i	prace	z	nim	związane	
wybieramy	sami!	To	my	decydujemy,	kiedy	i	jak	chcemy	praco-
wać	nad	ulepszaniem	swojego	dodawacza.	Możemy	dużo	wię-
cej	 zyskać	 i	 równie	 dużo	 stracić.	A	 ilość	 złotych	monet,	 jaka	
dzięki	temu	napłynie	do	nas,	uzależniona	 jest	od	naszego	wy-
siłku.	Jesteśmy	dla	siebie	jak	gdyby	własnym	„cesarzem”.	I	tutaj	
jako	przykład	pasuje	nam	wcześniej	wspomniany	sad.	Jeśli	bę-
dziemy	o	niego	dbać,	będzie	on	rodzić	owoce,	dużo	zdrowych	
i	dorodnych	owoców,	za	które	dostaniemy	odpowiednio	wysoką	
zapłatę.	Jeśli	 jednak	go	zaniedbamy,	możemy	uzyskać	niewiele	
i	 to	bardzo	kiepskiej	 jakości	owoców,	 a	nawet	nic.	Przejdźmy	
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teraz do znaczenia dodawacza pasywnego.	Tutaj	rzeczy	mają	
się	dużo	ciekawiej.	W	tym	przypadku	dzięki	jednorazowej,	so-
lidnej	pracy,	możemy	cieszyć	się	później	zyskami,	już	nic	więcej	
nie	robiąc!	Czy	przychodzi	coś	panu	na	myśl?	Tak,	tak,	właśnie	
tak!	Księga	 naszego	 cesarza	Elriniusa!	Nasz	wspaniały	 cesarz	
zebrał	całą	swą	mądrość	w	 jednym	tomie,	a	następnie	polecił	
ją	skopiować	kilkaset	razy.	Do	tej	pory	do	naszego	bibliotekarza	
spływają	zamówienia,	a	cesarz	wciąż	ma	z	tego	przychody.	Ten	
rodzaj	przychodu	mogą	nam	zapewnić	także	akcje,	na	przykład	
solidnej	kompanii.	Jak?	Otóż	jeśli	kupiliśmy	akcje	przedsiębior-
stwa,	które	jest	dobrze	prowadzone	i	przynosi	sowite	zyski,	to	
w	zamian	za	wcześniejsze	wspomożenie	go	kapitałem,	dzieli	się	
zyskami	ze	swoimi	dobroczyńcami,	czyli	z	osobami,	które	po-
siadają	jego	akcje.
W	 naszym	 gronie	 sekretarzy	wyróżniamy	 jeszcze	 jeden	

podział,	 a	 mianowicie	 podział	 przychodów	 z	 dodawaczy.	
Nazywamy	 je:	 przychodem	 pasywnym	 i	 zyskami	 kapitało-
wymi.	Omówmy	ten	pierwszy	typ.	Otóż	przychód pasyw-
ny	to	dochód	dla	naszego	skarbca,	który	wpływa	do	niego	
regularnie.	Generuje	 się	 cały	 czas,	 czy	 śpimy,	 czy	 jesteśmy	
chorzy,	czy	zdrowi.	Raz	odpowiednio	zbudowany,	po	prostu	
jest.	Nie	znaczy	to,	że	bierze	się	bez	pracy.	Trzeba	w	niego	
włożyć	często	nawet	więcej	pracy,	ale	raz	wykonana,	starcza	
na	 długo.	 Czasem	 wymaga	 jedynie	 jakiejś	 formy	 kontroli.	
Gdybyśmy	kupili	pole,	a	następnie	znaleźli	chłopów,	którzy	
chętnie	by	na	nim	pracowali,	wówczas	co	miesiąc	do	naszej	
sakwy	wpadałoby	kilkadziesiąt	złotych	monet.	Przejdźmy	do	
drugiej	kategorii.	Zyski kapitałowe	z	kolei	to	przychód	od	
wzrostu	wartości	nabytych	dóbr.	Wyobraźmy	sobie	taką	oto	
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sytuację:	wybieramy	się	na	targowisko,	tam	oglądamy	różne	
rodzaje	uprzęży,	w	końcu	decydujemy	się	na	jedną	z	nich	—	
cenną	i	bogato	zdobioną,	wydaje	się	nam	bowiem,	iż	ma	ona	
dużą	wartość,	 większą	 niż	 jej	 cena.	Kosztuje	 nas	 dwieście	
denarów.	Po	miesiącu	okazuje	się,	że	ktoś	chce	kupić	od	nas	
ową	uprząż	za	dwieście	pięćdziesiąt	denarów.	Różnica	mię-
dzy	naszym	kosztem	nabycia	uprzęży	a	zapłatą	owego	kup-
ca	to	nasz	zysk	kapitałowy.	Wartość	naszego	dobra	wzrosła	
o	pięćdziesiąt	denarów,	co	spowodowało,	że	się	wzbogacili-
śmy.
—	A	pasywa?	—	spytałeś	zaciekawiony.
—	Pasywa	to	już	nie	jest	taka	przyjemna	finansowo	sprawa.	

Posłużmy	się	kolejnym	obrazkiem:

Pasywa
(wyjmowacz pieniedzy)
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—	Wyjmowacz,	jak	sama	nazwa	wskazuje,	wyjmuje	nasze	dena-
ry	z	sakwy.	Pasywa	sprawiają,	że	jednorazowo	lub	co	trzydzie-
ści	wschodów	 słońca	 stajemy	 się	 ubożsi.	 Przykłady?	Pewnie	
jaśnie	pana	zaskoczę,	ale	zamek,	sam	w	sobie,	 jako	budynek,	
jest	wielkim	wyjmowaczem…
—	Jak	to?!
—	Tak,	tak.	Niemal	każdy	w	tym	miejscu	nie	chce	mi	wie-

rzyć	na	słowo.	Ale	niech	za	mnie	przemówią	liczby,	one	zawsze	
bezstronnie	ukazują	prawdę:

Zamek	(jako	budynek)
Opłata	cesarska:	5000	denarów ^
Wynagrodzenie	służby:	3000	denarów ^
Wynagrodzenie	urzędników:	3000	denarów ^
Naprawa	murów,	baszty	itp:	1500	denarów ^
Drewno	na	opał:	1600	denarów	(gdyby	nie	było	potrzebne,	 ^
nasi	drwale	mogliby	je	sprzedać)
[…]

—	Widzimy	więc,	że	comiesięczne	utrzymanie	zamku	w	do-
brym	stanie	kosztuje	naszego	zarządcę.	Oczywiście	zamek	to	
konieczność,	 gdzieś	musimy	mieszkać	 i	w	 razie	potrzeby	 się	
bronić,	jednak	trzeba	zawsze	pamiętać,	że	aby	móc	utrzymać	
zamek,	koniecznie	należy	zadbać	o	odpowiednie	dochody	do	
zamkowego	skarbca.
Przejdźmy	do	kolejnych	przykładów.	Wozy	naszych	kup-

ców,	 czy	 też	 karoca	 naszego	 zarządcy.	 Są	 to	 rzeczy	 ułatwia-
jące	podróż,	ale…	wyjmują	złote	monety	z	naszego	skarbca.	
Poza	tym,	że	kiedyś	trzeba	było	zapłacić	za	ich	wykonanie,	to	
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co	jakiś	czas	trzeba	zadbać	o	utrzymanie	ich	w	odpowiednim	
stanie	lub	ewentualną	naprawę,	gdy	się	zepsują.	I	tutaj	my	—	
sekretarze	—	wyróżniliśmy	dwie	odmiany	wyjmowacza:	stałe	
i jednorazowe.
Po	pierwsze,	wyjmowacze stałe.	W	tym	wypadku,	oprócz	

ceny,	jaką	płacimy	na	początku,	gdy	nabywamy	daną	rzecz,	bie-
rzemy	na	siebie	odpowiedzialność	także	za	comiesięczne	wy-
datki	z	nią	związane.	Dla	przykładu:	nasz	zamek	jest	właśnie	
wyjmowaczem	stałym.	Natomiast	wyjmowacz jednorazowy 
kosztuje	nas	tylko	raz	pewną	ilość	denarów.	Nie	generuje	sta-
łych	 odpływów	 z	 naszego	 skarbca.	 I	 tak	 przykładowo,	 jeśli	
nasz	ukochany	zarządca	zaplanuje	wydać	wielką	ucztę	i	zapro-
sić	minstreli,	wówczas	za	 to,	 iż	będą	oni	nas	zabawiać	swoją	
uroczą	muzyką,	zapłaci	im	określoną	kwotę.	Lecz	dodam,	że	
niestety	koszt	jednorazowy	tego	wyjmowacza,	jak	i	prawie	każ-
dego	innego,	to	tak	naprawdę	tylko	pozory.	Bowiem,	gdy	uda-
my	się	na	wyprawianą	ucztę,	by	posłuchać	tej	wspaniałej	muzy-
ki	oraz	zjeść	co	nieco,	to	nie	możemy	w	tym	samym	momencie	
poświęcać	naszego	czasu	zajęciu	dużo	bardziej	pożytecznemu,	
jakim	jest	praca	w	naszym	biurze	—	tu	karzeł	skrzyżował	ręce	
i	przybrał	minę	pełną	oburzenia.
—	Już	dobrze,	Trypoliuszu,	nie	wszyscy	są	tak	dzielni	i	pra-

cowici	jak	ty	—	Elise	próbowała	jakoś	załagodzić	złość	małe-
go	człowieczka.
—	Trypoliuszu,	czy	to	znaczy,	że	nie	powinniśmy	kupować	

rzeczy,	które	nas	cieszą,	a	które	są	wyjmowaczami?	—	spytałeś	
nieco zasmucony.
—	Mój	panie,	wszystko	w	swoim	czasie.	Oczywiście,	że	na	

początku,	gdy	jesteśmy	jeszcze	finansowo	„słabi”,	nie	powin-
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niśmy	 trwonić	naszych	denarów	na	przyjemności,	 zwłaszcza	
te	stałe.	 Jednak,	gdy	za	sprawą	naszej	wiedzy	doprowadzimy	
do	tego,	iż	na	naszym	zwoju	kolumna	dodawaczy	się	wydłuży,	
wtedy	to	one	pokryją	koszty	związane	z	wyjmowaczami,	które	
chcielibyśmy	nabyć.	Wystarczy	odrobina	cierpliwości	i	dyscy-
pliny	i	możemy	mieć	wszystko,	czego	tylko	zapragniemy.	Opo-
wiem	wam	o	jeszcze	jednej,	nader	istotnej	kwestii.	Otóż,	jako	
człowiek	finansowo	mądry,	musisz	patrzeć	na	aktywa	i	pasywa	
jak	 gdyby	 z	 obu	 stron.	 Bowiem	 świat	 pieniędzy	 zawsze	 jest	
dwustronny.
—	Nie	rozumiem	—	pokręciłeś	głową.
—	Już	tłumaczę.	Weźmy	taką	oto	sytuację.	Jesteśmy	wła-

ścicielami	pola,	z	którego	co	miesiąc	otrzymujemy	zapłatę	za	
jego	użytkowanie	w	wysokości	 dwustu	denarów.	W	finanso-
wych	zwojach	wygląda	to	tak:

—	Pole	to	przykład	aktywów.	Co	miesiąc	jesteśmy	dzięki	nie-
mu	bogatsi.	Lecz	spróbujmy	teraz	wczuć	się	w	sytuację	chłopa,	

Aktywa 
(dodawacze)

Pasywa 
(wyjmowacze)

Pole: 
+200 denarów
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który	dzierżawi	nasze	pole.	Tak!	Otóż	to!	Dla	chłopa	sytuacja	
wygląda	tak:

Dla	chłopa	dzierżawa	naszego	pola	to	wyjmowacz.	Co	miesiąc	
część	 zysków	ze	 swoich	plonów	musi	oddać	nam	w	zamian	
za	to,	że	może	korzystać	z	naszej	własności.	Aby	lepiej	pan	to	
zrozumiał,	proszę,	spojrzeć	na	ten	rysunek	—	karzeł	podsunął	
ci	zwój:

Aktywa 
(dodawacze)

Pasywa 
(wyjmowacze)

Dzierzawa: 
–200 denarów
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To,	co	do	jednej	sakiewki	wpływa,	z	innej	musi	wypłynąć.	Te-
raz	przeanalizujmy	jeszcze	jedną	sytuację.	Otóż	budujemy	za-
mek.	Cudownie.	Każdy	wielki	możny	powinien	mieć	zamek,	
ale	tylko	wtedy,	jeśli	jego	finansowe	zwoje	mówią	mu,	że	może	
sobie	na	to	pozwolić,	gdyż	od	strony	moich	kochanych	liczb	
wygląda	to	następująco:

Aktywa 
(dodawacze)

Pasywa 
(wyjmowacze)

Zamek
(opłata cesarska)
 –5000 denarów

Ty

Chłop

Opłata 
za pole
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Aktywa 
(dodawacze)

Pasywa 
(wyjmowacze)

Zamek
(zapłata zarzadcy)
 +5000 denarów

Bierzemy	tutaj	pod	uwagę	samą	opłatę	cesarską,	a	jak	już	wie-
my,	zamek	to	także	inne	koszty.
Natomiast	dla	cesarza	nasz	zamek	to	jedno	z	aktywów.	Co	mie-

siąc	do	cesarskiego	skarbca	wpływa	nasza	opłata	i	wygląda	to	tak:

A	 żeby	 jeszcze	 lepiej	 to	 zobrazować,	 proszę	 się	 temu	przyj-
rzeć:

Ty

Skarbiec
cesarski

Opłata 
cesarska
za zamek
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—	Trypoliuszu!	Jesteś	genialny!	—	wykrzyknąłeś.
—	Dziękuję	 jaśnie	panu.	Ale	to	nie	 ja.	To	 liczby.	Gdyby-

śmy	chcieli	słuchać	tego,	co	do	nas	mówią,	wszyscy	bylibyśmy	
finansowo	zdrowsi.	Więc	zawsze	musi	pan	pamiętać,	że	nasze	
dodawacze	to	czyjeś	wyjmowacze	oraz	że	nasze	pasywa	to	czy-
jeś	aktywa.	Jako	że	jest	pan	tak	pojętnym	uczniem,	chciałbym	
jeszcze	jaśnie	panu	dać	trzy	rzeczy,	które	mogą	okazać	się	przy-
datne	w	drodze	do	finansowego	zwycięstwa.	Po	pierwsze	—	
karzeł	podał	ci	zwój	—	Tabela dodawaczy i wyjmowaczy:

—	Proszę	głęboko	zastanowić	się	nad	tym	zagadnieniem,	za-
nim	wypełni	pan	tę	oto	tabelkę.	Proszę	pamiętać	to,	czego	ja-
śnie	pana	uczyłem	i	skupić	się	na	tym,	skąd	i	dokąd	płyną	zło-
te	monety,	a	odrzucić	na	bok	sentyment,	myśląc,	że	niektóre	
rzeczy,	mimo	iż	wyjmują	denary,	są	konieczne	i	nie	należy	im	
się	miano	wyjmowaczy.	Tutaj	skupiamy	się	tylko	na	liczbach.	
Dobrze,	przejdźmy	do	mojego	kolejnego	prezentu.	Nazywam	
to	dumnie:	Magna Charta Luxuria.

Dodawacz Wyjmowaczz W
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Magna Charta Luxuria
Przychód główny:

Dodatkowy przychód:
Razem: ________

(minus) 
Wydatki: ________

= 
Gotówka milionera:

Dlaczego	pozostałą	gotówkę	nazwałem	gotówką	milionera?	
Ponieważ	od	 tego,	 co	 z	nią	 zrobimy,	 zależy	 to,	 czy	będzie-
my	bardzo	bogaci,	czy	też	pozostaniemy	na	tym	samym	lub	
gorszym	poziomie	finansowym.	Dlaczego?	Otóż	dlatego,	że	
możemy	odłożyć	te	denary	do	sakiewki,	aby	uzbierać	większą	
kwotę	i	założyć	na	przykład	garbarnię.	Ale	z	drugiej	strony	
możemy	je	od	razu	wpłacić	jako	zaliczkę	dla	zakładu	produ-
kującego	wspaniałe	powozy,	aby	stworzył	dla	nas	nowy	po-
jazd,	który	zachwyci	naszych	bliskich	oraz	zapewne	wzbudzi	
niemałą	zazdrość	sąsiadów.	Jak	ta	decyzja	wpłynie	na	sytuację	
w	 finansowych	 zwojach?	 Powiększy	 się	 kolumna	 pasywów.	
Finansowo	nie	ruszymy	się	z	miejsca,	w	którym	obecnie	się	
znajdujemy,	a	gdy	jedno	z	naszych	źródeł	dopływu	złota	za-
wiedzie,	możemy	mieć	niemałe	kłopoty.	Tak,	wiem,	że	ilość	
wolnej	gotówki,	która	będzie	pozostawać	na	początku	naszej	
drogi,	nie	będzie	zachwycać	i	być	może	pomyślimy,	że	dzię-
ki	 tej	 niewielkiej	 kwocie	 i	 tak	 nie	 za	wiele	 się	wzbogacimy,	
a	w	danej	chwili	większą	radość	sprawi	nam	jakaś	przyjem-
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ność.	I	to	—	my,	przyjaciele	 liczb	—	nazywamy	opóźnioną	
gratyfikacją.	Co	to	oznacza?	Już	wyjaśniam.	Kiedy	kupujemy	
nasz	przykładowy	powóz,	jest	to	dla	nas	od	razu	wielka	przy-
jemność.	Lecz	z	czasem	powóz	staje	się	coraz	starszy.	Poja-
wiają	się	nowsze,	ładniejsze	modele	i	ten	nasz,	wysłużony	już	
pojazd,	 daje	 coraz	mniej	 radości.	A	 co	dzieje	 się	 z	naszym	
złotem?	Także	cały	czas	go	nam	go	ubywa.	Dlaczego?	Otóż	
na	 początku	 wydaliśmy	 ogromną	 sumę,	 aby	 móc	 zakupić	
powóz,	 a	 następnie	 co	 jakiś	 czas	mieliśmy	 związane	 z	 nim	
opłaty.	Pozwólcie,	moi	drodzy,	że	przedstawię	to	za	pomocą	
mojego	autorskiego	rysunku:

Wraz	z	upływem	czasu	maleje	zarówno	przyjemność,	jak	i	licz-
ba	denarów	w	naszej	 sakiewce.	A	co	by	 się	 stało,	 gdybyśmy	
odkładali	 złoto,	 aby	móc	otworzyć	naszą	 garbarnię?	Proszę,	
zobaczcie:

Kupno powozu

Denary

Przyjemnosć

1000 0
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Stworzenie garbarni

Denary

Przyjemnosć

10000

Przyjemność	 i	 liczba	 złotych	 monet	 w	 naszym	 kuferku	
z	 czasem	 wzrastałyby.	 Dlaczego	 więc	 tak	 trudno	 zmusić	
nam	się	do	 tego,	aby	wybrać	 tę	drugą	możliwość?	Dlatego	
że	wyników	naszego	oszczędzania,	a	następnie	prowadzenia	
własnego	zakładu,	nie	widać	od	razu.	Efektem	naszego	wy-
siłku	możemy	się	cieszyć	dopiero	po	jakimś	czasie.	Najpierw	
poświęcenie,	a	dopiero	później	nagroda.	Natomiast	w	przy-
padku	powozu	mamy	wielką	nagrodę	od	razu,	bez	większego	
wysiłku	z	naszej	strony.	Lecz	od	tego	momentu	zaczyna	na	
nas	 ciążyć	 równie	wielkie	 zobowiązanie,	 które	 jest	 zapłatą	
za	 tę	 chwilową	 przyjemność.	 Zauważcie,	 że	moje	 wykresy	
są	 swoją	 odwrotnością.	 Budowanie	 przyszłego	 źródła	 na-
szych	wpływów	złota	nie	 jest	kojarzone	z	natychmiastową	
przyjemnością.	Przeszkadza	nam	także	brak	wiary	w	siebie	
i	myśl,	 że	nasze	działania	 spełzną	na	niczym,	 i	może	nam	
się	 nie	 udać	 zbudowanie	 solidnego	 źródła	 dopływu	 złota.	
Powóz	 daje	 nam	 natychmiastową	 przyjemność,	 zaspoka-
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ja	 nasze	 potrzeby.	 Natomiast	 budowanie	 naszego	 zakładu	
początkowo	wiąże	się	z	bólem,	z	wyrzeczeniami,	z	mniejszą	
liczbą	denarów.	Ale	wraz	z	upływającym	czasem	mamy	co-
raz	więcej	złotych	monet	i	zaczyna	być	przyjemnie.	I	ot,	cała	
tajemnica.	 To	 dlatego	 zawsze	 będą	 biedni,	 którzy	wybiorą	
szybką	nagrodę,	oraz	bogaci,	którzy	dzięki	dyscyplinie	na	nią	
zapracują.	 Czy	 te	 dwa	wykresy	 do	 pana	 przemawiają?	Czy	
już	pan	wie,	którą	z	możliwości	wybrać,	aby	w	przyszłości	
stać	się	bogatym?
—	Tak,	myślę,	że	tak	—	odpowiedziałeś	powoli	i	niepew-

nie,	bowiem	to,	czego	obecnie	się	uczyłeś,	było	dla	ciebie	nowe	
i	zadziwiające.	Dopiero	teraz	zdałeś	sobie	sprawę	z	tego,	 jak	
wielką	rolę	odgrywał	dotychczas	twój	umysł,	który	tłumaczył	
każdą	twoją	zachciankę	tak,	aby	nie	było	ci	głupio	i	żal	wyda-
nych	denarów.
—	Dobrze,	 a	 teraz	 przejdźmy	 do	mojej	 trzeciej	 niespo-

dzianki.	Proszę,	oto	ona:

Sakwy bogatego kupca

Jadło
Kon lub
karoca

Opłaty 
zamkowe

Minstrel
lub błazen Szaty Rezerwa Wydatki

Wydatki

Wydatki

Wydatki

Wydatki

Wydatki
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Już	tłumaczę	ich	działanie.	Musi	pan	określić,	jakie	są	pań-
skie	miesięczne	koszty.	Czyli	 na	przykład:	opłata	 cesarska	
za	zamek,	ogólne	opłaty	zamkowe,	o	których	już	wspomi-
naliśmy,	musi	pan	coś	jeść,	a	więc	mamy	tu	też	jadło,	pański	
koń	lub	powóz	także	cię	coś	kosztuje,	musi	pan	co	jakiś	czas	
zakupić	nowe	szaty	 itd.	Sam	musi	pan	dokładnie	określić,	
ile	 złotych	monet	może	pan	przeznaczyć	na	 każdą	 z	 tych	
kategorii.	 I	w	momencie,	 gdy	 poniesie	 pan	 jakiś	wydatek,	
od	razu	zapisuje	pan	to	w	swojej	kopercie.	Wszystko	po	to,	
aby	 liczby	mogły	 dalej	 wyznaczać	 ład	 i	 harmonię	 w	 pań-
skim	skarbcu.	Musi	pan	pamiętać,	 że	 jeśli	 już	określi	pan,	
ile	denarów	potrzebuje	w	danej	kategorii,	za	nic	w	świecie	
nie	może	pan	 tej	 kwoty	przekroczyć!	Dyscyplina,	otóż	 to,	
jaśnie	panie!
A	teraz	wytłumaczę	dokładnie,	jak	należy	z	pożytkiem	wy-

korzystać	moje	prezenty.	Tak,	aby	przyniosły	pożądany	efekt.	
Więc,	po	pierwsze,	wyjmujemy	zwój	z	Tabelą dodawaczy i wyjmo-
waczy	—	pospiesznie	wykonałeś	polecenie	Trypoliusza.	—	Tak,	
w	porządku.	Wypisujemy	wszystko,	dzięki	czemu	złoto	do	nas	
napływa,	oraz	wszystko,	przez	co	nam	go	ubywa.	Dobrze.	Na-
stępnie	w	zwoju	Charta Magna Luxuria,	o	tutaj	—	wskazał	—	
wpisujemy	nasze	przychody	do	skarbca,	główne	i	te	dodatkowe.	
Podliczamy.	Teraz	odejmujemy	od	nich	nasze	wydatki	i	suma,	
która	nam	pozostaje,	 to	nasza	gotówka	milionera.	Przejdźmy	
dalej.	 Rozdzielamy	 odpowiednią	 liczbę	 naszych	 denarów	 do	
Sakw	Bogatego	Kupca	oraz	to,	co	najprzyjemniejsze	—	decy-
dujemy,	 czy	 zostajemy	w	miejscu,	 czy	wkraczamy	 na	 ścieżkę	
bogactwa,	czyli	co	zrobimy	z	naszą	gotówką	milionera!	—	po-
wiedział	dumnie.
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—	Tak,	dziękuję	ci,	Trypoliuszu,	dziękuję	ci	bardzo.	Myślę,	
że	dzięki	tobie	nabrałem	wielkiego	szacunku	do	liczb	—	przy-
znałeś.
—	 Bardzo	 mądrze.	 Umiejętność	 słuchania	 liczb	 to,	 jak	

już	mówiłem,	prawdziwa	potęga!	Dziękuję	wam,	moi	drodzy,	
za	odwiedziny	 i	 życzę	powodzenia	na	drodze	do	finansowe-
go	 sukcesu!	—	uśmiechnął	 się,	 po	 czym	 zasiadł	 nad	 zwoja-
mi	i	ponownie	całkowicie	oddał	się	swoim	wyliczeniom.	Wy,	
nie	chcąc	mu	dłużej	przeszkadzać,	opuściliście	na	paluszkach	
komnatę	sekretarza.
—	Myślę,	że	chciałby	pan	teraz	zastanowić	się	nad	zwoja-

mi,	które	otrzymał	pan	od	Trypoliusza.	Nie	będę	więc	prze-
szkadzać.	Poproszę	 także,	aby	był	pan	gotów	 jutro	o	świcie,	
ponieważ	wyruszamy	do	stolicy	—	powiadomiła.
—	Jedziemy	odwiedzić	naszego	mistrza?	—	spytałeś,	nie	

kryjąc	radości,	jaka	cię	ogarnęła	na	wieść	o	wyjeździe.
—	Jeśli	będziemy	mieli	taką	sposobność.	Lecz	to	nie	jedyny	

cel	naszej	podróży.	W	Elionie	czeka	pana	kolejna	część	szko-
lenia.	Mój	ojciec	chciałby	pana	zabrać	w	kilka	ważnych	miejsc	
—	przyznała.
—	Aha,	 dziękuję.	A	więc	 o	 świcie	 będę	 czekał	 na	 panią	

na	głównym	dziedzińcu	—	powiedziałeś,	ciesząc	się	na	samą	
myśl,	że	już	niedługo	ponownie	zobaczysz	stolicę.
—	Życzę	panu	 spokojnej	nocy	—	młoda	dama	ukłoniła	

się	nisko.
—	Ja	pani	również	—	odpowiedziałeś	i	również	wykona-

łeś	kurtuazyjny	ukłon,	po	czym	każde	z	was	ruszyło	w	swo-
ją	 stronę.	W	 drodze	 do	 komnaty	 zatrzymałeś	 się	 na	 chwilę	
w	największej	 z	 zamkowych	 sal,	 by	przez	wielkie	okno	móc	
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podziwiać	choć	przez	chwilę	ten	urzekający	zarys	wzgórz	i	pa-
górków	oraz	domostw,	których	ogniska	rozświetlały	panujący	
dookoła	mrok,	niczym	małe	gwiazdeczki	na	tle	ciemnego	roz-
ległego	nieba.	Rozmarzyłeś	się,	myśląc	o	tym,	że	kiedyś	sam	
będziesz	właścicielem	zamku	takiego	jak	ten,	w	którym	teraz	
spędzałeś	miłe	chwile.	Jak	to	mówił	ten	mały	mądry	człowie-
czek?	—	podrapałeś	 się	 po	 głowie.	—	A	 tak…	 „Wystarczy	
odrobina	 cierpliwości	 i	 dyscypliny	 i	możemy	mieć	wszystko,	
czego	tylko	zapragniemy”.



Kropla drąży kamień,  
a pracowita i cierpliwa mysz przegryzie 

linę kotwiczną.
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Leniwie	otworzyłeś	powieki	i	zobaczyłeś,	że	już	świta.	Pę-
dem	zacząłeś	przywdziewać	 swe	 szaty,	 by	 jak	najprędzej	

móc	znaleźć	się	w	umówionym	miejscu.	Na	szczęście	służba	
Elise	 dopiero	pakowała	 jej	 kuferki	 do	powozu.	 Swoją	 drogą	
zastanawiałeś	się,	czy	sam	odpowiednio	się	zaopatrzyłeś.	Nie	
wiedziałeś,	 jak	 długo	 potrwa	 wasz	 pobyt	 w	 stolicy.	 Oprócz	
tego,	iż	dowiesz	się,	w	jakim	stanie	jest	Nistreth,	byłeś	też	cie-
kaw,	jakież	to	nowe	lekcje	cię	tam	czekają.
Gdy	obydwoje	wraz	z	dwuosobową	służbą	znaleźliście	się	

w	środku,	woźnica	uderzył	konie	dwa	razy	batem,	a	te	ruszy-
ły	naprzód.	Jechaliście	wolno	i	podziwialiście	piękno	przyrody	
w	najlepszej	 chyba	dla	niej	 porze	 roku,	bowiem	właśnie	był	
środek	wiosny.	Poczułeś	ożywcze	powietrze	w	płucach,	spoj-
rzałeś	w	górę	—	niebo	było	błękitne	 i	niemalże	bez	chmur.	
Mijaliście	uroczy	 lasek,	a	w	nim	między	 liśćmi	ogromnej	pa-
proci	spostrzegłeś	małego	zajączka,	który	nieco	oddalił	się	od	
swej	matki	i	braci.	Wtem,	jakieś	kilkaset	metrów	przed	wami,	

VI Zwój Bogactwa.  
Podróz do Elionu
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przez	środek	piaszczystej	drogi	przebiegła	okazała	łania.	Chwi-
lę	 później	 już	 znajdowała	 się	 po	 drugiej	 stronie	 swego	 lasu.	
Zobaczyłeś	także	w	głębi,	między	drzewami,	wielkie	poroża,	
należące	z	pewnością	do	jednego	z	dorosłych	jeleni.	Zza	lasu	
wyłonił	 się	niewielki	 staw,	 a	w	nim	mogłeś	obserwować,	 jak	
kacza	mama	uczy	swe	malutkie	kaczątka	życiowych	podstaw.	
Dałeś	radę	także	dostrzec	małe,	zielone	żabki	wesoło	skaczące	
z	jednego	listka	lilii	wodnej	na	drugi.	A	tuż	za	nimi	dwa	łabę-
dzie.	Zadumałeś	 się	 na	 chwilę.	Myślałeś	 o	 sobie.	O	 tym,	 że	
może	i	nie	jesteś	już	brzydkim	kaczątkiem,	ale	jeszcze	trochę	
pracy	przed	tobą,	aby	móc	stać	się	takim	pięknym	łabędziem.
Droga	 upłynęła	 spokojnie.	 Gdy	 obudziłeś	 się	 drugiego	

dnia,	zobaczyłeś	tak	dobrze	ci	znaną	bramę	Elionu	—	samego	
centrum	cesarstwa	Estarionu!	Mijaliście	znane	ci	ulice	i	uliczki,	
aż	dotarliście	do	wielkiego	 i	przepięknego	domu.	Przed	nim	
zobaczyłeś	 znajomą	 twarz	—	 zarządcę	 Glaukosa.	 Przywitał	
was	ciepło	i	przedstawił	swemu	dalszemu	krewnemu,	Flauber-
towi,	który	miał	was	ugościć	w	czasie	pobytu	w	stolicy.	Gdy	już	
rozpakowaliście	swoje	rzeczy,	od	razu	udałeś	się	do	Glaukosa,	
by	spytać,	czy	możesz	odwiedzić	swego	mistrza	w	infirmerii.
—	Tak,	wiem,	że	chciałbyś	go	zobaczyć	czym	prędzej,	jed-

nak	 rozmawiałem	 z	medykiem	 i	 powiedział	mi,	 że	 najlepiej	
będzie,	 jeśli	mistrz	Nistreth	 jeszcze	 trochę	odpocznie.	Także	
musimy	 jeszcze	odrobinę	wytrzymać,	mój	drogi.	Wszyscy	za	
nim	 tęsknimy	—	poklepał	 cię	 pocieszająco	 po	 ramieniu,	 po	
czym	kontynuował	—	jeśli	będziesz	gotów,	Flaubert	zaprowa-
dzi	nas	do	swojego	największego	zakładu,	aby	pokazać	ci,	jak	
działa	jego	przedsiębiorstwo	i	opowie,	jak	do	tego	doszedł.	To	
zadziwiająca	historia.	Sam	się	przekonasz!
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—Tak…	dziękuję,	Glaukosie	—	w	twoim	głosie	dało	się	
wyczuć	jeszcze	smutek	z	powodu	Nistretha.	—	Niepokoi	mnie	
to,	co	się	dzieje	z	naszym	mistrzem.	Chciałbym	go	chociaż	zo-
baczyć.	Ale	w	porządku,	uzbroję	się	w	cierpliwość.	Myślę,	że	
możemy	zaczynać	lekcje	jak	najszybciej	tylko	jest	to	możliwe	
—	dodałeś	już	nieco	pewniej.
—	Cieszę	 się.	W	 takim	 razie	pójdę	porozmawiać	z	Flau-

bertem.
W	tym	momencie	do	wielkiego	pokoju	weszła	Elise	i	zapro-

ponowała,	że	oprowadzi	cię	po	wielkim	domostwie	wuja.	Jak	
się	okazało,	nieraz	przyjeżdżała	tutaj	wraz	z	Glaukosem,	kiedy	
ten	miał	załatwiać	jakieś	sprawy	w	stolicy.	To	był	niemalże	jej	
drugi	dom.	Przeszliście	do	nieco	mniejszego	pomieszczenia.	
Tam	zobaczyłeś	wielkie	dębowe	biurko,	liczne	regały	sięgające	
sufitu,	stojące	przy	nich	drabinki	oraz	setki	ksiąg	i	zwojów.
—	Wuj	Flaubert	je	uwielbia	—	Elise	wskazała	ręką	na	stare	

księgi	—	Ojciec	mówił	mi,	że	mimo	iż	wuj	ma	dopiero	trzy-
dzieści	pięć	lat,	przeczytał	wszystkie	znajdujące	się	tutaj	księgi	
i	zwoje.	Zawsze,	jeśli	tylko	jakaś	księga	wydawała	mu	się	god-
na	przeczytania,	kupował	ją,	gdy	tylko	miał	ku	temu	sposob-
ność,	 i	 czytał	 od	 deski	 do	 deski.	 Jak	mawia:	 czytanie ksiąg to 
jak rozmowa z najmądrzejszymi ludźmi tego świata. Czytał,	 uczył	
się,	inspirował,	myślał,	aż	w	końcu	wpadł	na	genialny	pomysł,	
który	 przyniósł	 mu	 wielkie	 zasoby	 złota.	 Oczywiście	 przed	
tym	 kilkakrotnie	 poniósł	 porażkę.	 Najpierw	 wymyślił	 coś,	
co	ktoś	od	niego	większy	i	o	zasobniejszym	skarbcu	ulepszył	
i	wyparł	 Flauberta	 z	 rynku.	Następnie	 uwierzył	w	mądrości	
„uczonych”,	nie	sprawdziwszy	przedtem,	czy	jego	pomysł	ma	
w	ogóle	szanse	zaistnieć	na	rynku,	a	na	koniec,	gdy	wpadł	już	
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na	genialny	pomysł	oraz	zarobił	na	nim	co	nieco,	to	następnie	
uznał,	że	należy	mu	się	solidny	odpoczynek	i	porzucił	sprawy	
swego	zakładu,	myśląc,	że	nawet	bez	odpowiedniego	systemu	
jakoś	sobie	poradzi.	I	niestety	jego	zakład	upadł.	To	jednak	nie	
powstrzymało	wujka	Flauberta.	Mądrzejszy	o	te	kilka	porażek,	
pracował	dalej	i	tak	w	końcu	narodził	się	Płatnerz doskonały.
Rozmowę	przerwał	wam	Glaukos.
—	Gotów	na	kolejną	lekcję?	—	spytał,	szeroko	się	uśmie-

chając.
—	Rzecz	 jasna,	Glaukosie!	—	odpowiedziałeś	 z	 entuzja-

zmem.
—	A	więc	proszę	za	mną.	Flaubert	czeka	już	na	nas	—	i	ru-

szył	w	kierunku	drzwi.



Prawdziwego twórcę można poznać  
po tym, że potrafi dostrzec coś istotnego 

w najpowszechniejszych i najdrobniejszych 
rzeczach.
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Wyszliście	 przed	 dom,	 a	 tam	 czekał	 na	was	wuj	 Flau-
bert.

—	O,	 już	 jesteście!	 To	 dobrze,	 zabieram	 was	 na	 spacer.	
Udamy	 się	 do	mojego	 zakładu.	A	po	drodze,	 jeśli	 będziecie	
mieć	ochotę,	uraczę	was	paroma	moimi	opowiastkami	—	za-
śmiał	się	wesoło.
—	Tak,	wujku,	zawsze	uwielbiamy	słuchać	o	twoich	przy-

godach	—	dodała	równie	pogodnie	Elise.
—	Tak…	—	zamyślił	się.	—	Wiecie,	ostatnio	spotkała	mnie	

taka	 oto	 sytuacja:	 napisałem	 na	 karcie	 ogłoszenie,	 w	 którym	
oświadczyłem,	iż	poszukuję	nowego	płatnerza,	i	wywiesiłem	je	na	
tablicy,	na	naszym	rynku.	Zgłosiło	się	kilku	chętnych.	Zwłaszcza	
jeden	z	nich	mnie	zaintrygował.	Cały	czas	zapierał	się,	że	pienią-
dze	go	w	gruncie	rzeczy	nie	interesują,	że	chce	u	mnie	pracować	
tylko	po	to,	aby	zapewnić	byt	swojej	rodzinie,	ale	nic	poza	tym;	że	
jego	zdaniem	są	ważniejsze	rzeczy	w	życiu,	a	pieniądze	są	dla	nie-
go	mało	istotne.	Jak	wiecie	—	tu	zwrócił	się	do	Glaukosa	i	Elise	

VII Zwój Bogactwa.  
Szlachecka wizja bogactwa
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—	mam	nieco	inne	zdanie	na	ten	temat,	ale	o	tym	później.	Jak	już	
mówiłem,	zaintrygował	mnie,	dlatego	z	przekory	zatrudniłem	go.	
Gdy	pojawił	się	pierwszego	dnia,	zaproponowałem	mu	najniższą	
stawkę	złotych	monet,	 jaka	tylko	była	możliwa.	Widziałem,	jak	
w	głębi	duszy	złości	się,	ale	odpowiedział	tylko	cicho:	„Dobrze,	
pieniądze	mnie	 nie	 interesują,	mam	ważniejsze	 rzeczy”	 i	 prze-
łknął	jakoś	tę	gorzką	pigułkę.	Uśmiechnąłem	się	sam	do	siebie	
i	postanowiłem	testować	go	dalej.	Po	miesiącu	pracy	oznajmiłem	
mu	(z	udawanym	smutkiem),	że	niestety	muszę	zmniejszyć	wy-
płaty	dla	moich	pracowników,	ponieważ	zakład	ma	pewne,	krót-
kotrwałe	kłopoty.	On	przełknął	tylko	ślinę	ze	strachu.	Wiedzia-
łem,	że	niełatwo	jest	się	utrzymać	za	tak	głodową	ilość	denarów,	
jaką	mu	płaciłem,	a	do	tego	teraz	miało	być	ich	jeszcze	mniej.	
Nie	odpowiedział	ani	słowa,	tylko	ukłonił	się	i	wyszedł.	Które-
goś	z	kolei	dnia	zaczęliśmy	sobie	swobodnie	rozmawiać	i	celowo	
spytałem	go,	czy	widział	ostatnio	wystawianą	sztukę	w	naszym	
pięknym	teatrze.	Widziałem,	że	zrobiło	mu	się	głupio.	Nie,	nie.	
Nie	dlatego,	że	był	nieoczytany	czy	nieosłuchany.	Po	rozmowie	
z	nim	wiedziałem,	że	pasjonują	go	książki,	teatr,	malarstwo	i	mu-
zyka,	ale	wiedziałem	dobrze,	że	jego	jedynym	źródłem	przycho-
dów	jest	praca	u	mnie.	Znając	wysokość	jego	wypłaty,	zdawałem	
sobie	sprawę,	iż	po	prostu	nie	byłoby	go	stać	na	pójście	do	teatru,	
aby	zobaczyć	ową	sztukę.	Nieco	zakłopotany	odpowiedział,	że	
niestety	nie	miał	okazji.	A	ja	znowu	uśmiechnąłem	się	w	duchu	
do	siebie.	I	brnąłem	w	to	dalej.	Kiedyś,	wiedząc,	że	jego	zaintere-
sowania	pokrywają	się	z	moimi,	zacząłem	mu	opowiadać,	że	nie	
tak	dawno	temu	zakupiłem	płótna,	farby	i	najlepsze	pędzle	oraz	
zapłaciłem	wielkiemu	artyście	—	Sabarossie	—	za	lekcję	malar-
stwa,	którą	przeprowadził	ze	mną	osobiście.	Zachwalałem,	jakież	



Finansowa twierdza

95

to	było	wspaniałe	doświadczenie	dla	mojej	duszy,	która	dzięki	tej	
lekcji	może	teraz	pełniej	wyrazić	się	na	płótnie.	Spytałem	następ-
nie	o	jego	doświadczenie	w	malarstwie,	ponieważ	wiedziałem,	że	
kiedyś	uczęszczał	nawet	do	akademii	sztuki.	Odpowiedział	tylko	
cicho,	że	miło	wspomina	te	szkolne	lata,	gdy	pod	okiem	wspania-
łych	artystów	rozwijał	swój	talent	oraz	dodał,	że	od	tamtej	pory	
nie	kontynuował	lekcji	oraz	nie	miał	sposobności,	by	pobierać	je	
u	mistrzów.	Pogratulował	mi	lekcji	ze	znanym	Sabarossą,	bowiem	
cenił	 sobie	 tego	wielkiego	artystę.	A	 ja	pogratulowałem	po	ci-
chutku	sobie,	ponieważ	po	raz	kolejny	udał	się	mój	podstęp.	Tuż	
przed	świętami	opowiadałem	wesoło	o	prezentach,	jakie	sprawię	
moim	najbliższym.	Spytałem	o	jego	plany,	a	on	w	tym	momencie	
nie	wytrzymał	 i	odpowiedział	 łamiącym	się	głosem,	że	nie	ma	
planów,	nie	ma	pięknych	prezentów	dla	swoich	bliskich,	ponie-
waż	 ledwo	wystarcza	mu	denarów,	aby	wyżywić	 i	odziać	swoją	
rodzinę,	a	co	dopiero	sprawić	jej	radość.	Poklepałem	go	po	ra-
mieniu	i	powiedziałem	łagodnym	głosem:
—	Widzisz,	 przyjacielu,	 od	 pierwszego	momentu,	 gdy	 cię	

poznałem,	sądziłem,	iż	nie	masz	racji,	lecz	ty	uparcie	nie	chciałeś	
mnie	słuchać.	Postanowiłem	więc	udowodnić	ci,	że	się	mylisz.	
Przypomnij	 sobie,	 jak	zawsze	mówiłeś,	gdy	pytałem	o	pienią-
dze:	 „Pieniądze	mnie	nie	 interesują.	Mam	ważniejsze	 rzeczy”.	
Tak,	owszem,	ja	też	uważam,	że	moja	rodzina	jest	ważniejsza,	że	
nasze	zdrowie	jest	ważniejsze,	że	w	końcu	nasza	duchowość	jest	
od	pieniędzy	ważniejsza.	Ale	jak	sam	się	przekonałeś,	nie	mo-
żesz	zabrać	swojej	rodziny	do	teatru,	jeśli	pieniędzy	nie	masz,	nie	
możesz	rozwijać	swojego	talentu,	jeśli	brakuje	ci	złota,	a	także	
nie	możesz	zadbać	o	swoją	rodzinę	tak,	jak	byś	tego	chciał,	nie	
posiadając	wystarczającego	źródełka	przychodów.	Pieniądze	nie	
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są	najważniejsze,	ale	to	dzięki	nim	możemy	zajmować	się	tym,	
co	 jest	dla	nas	najistotniejsze.	Pieniądze,	mój	drogi,	są	bardzo	
ważne	 do	 poziomu	 3000–5000	 denarów,	 ponieważ	 pozwalają	
nam	godnie	egzystować	oraz	zachować	zdrowego	ducha.	A	to	
nasze	 podstawowe	 prawo.	 Zastanów	 się,	mój	 przyjacielu,	 czy	
stajesz	się	szlachetniejszy	od	zmartwień	o	ilość	denarów	w	swo-
jej	sakiewce?	Czy	stajesz	się	uczciwszy,	patrząc,	jak	twoje	dzieci	
głodują?	Czy	stajesz	się	spokojniejszy,	żyjąc	w	strachu	i	czekając	
na	to,	czy	wystarczy	ci	złota	aż	do	następnej	zapłaty	za	pracę?	
Z	pewnością	nie.	Taką	zapłatę	uznaję	za	poziom,	który	należy	
się	każdemu	dobremu	i	pracowitemu	człowiekowi.	Dlatego	nor-
malnie	moi	pracownicy	tyle	też	zarabiają.	Ty	również	otrzymał-
byś	taką	zapłatę,	gdybyś	od	początku	chciał	przyjąć	moje	lekcje	
na	temat	pieniędzy,	tak	jak	pozostali	—	podałem	mu	dłoń.	—	
Czy	chcesz	nauczyć	się	co	nieco	na	temat	pieniędzy?
—	Bardzo!	—	uścisnął	mocno	moją	dłoń.	—	Ja	pana	bar-

dzo,	ale	to	bardzo	przepraszam,	że	byłem	taki	uparty.	Zawsze	
uczono	mnie,	że	szlachetnie	jest	uznać,	iż	pieniądze	nie	mają	dla	
nas	znaczenia.	Teraz	jednak	już	rozumiem.	Dziękuję,	wreszcie	
to	do	mnie	dotarło.	Dziękuję.
Wujek	Flaubert	obdarzył	was	szczerym	uśmiechem.
—	I	tak	oto	uratowałem	kolejnego	człowieka	od	biedy	czy	

finansowej	ruiny.	Dodam,	że	ten	został	moim	stałym	uczniem	
i	rozmawialiśmy	bardzo	często.	Nauka	nowego	sposobu	my-
ślenia	 szła	mu	może	 niezbyt	 gładko,	 ale	 nadrabiał	 to	 swym	
ogromnym	zapałem.	Pracował	 naprawdę	 ciężko,	 a	 po	 skoń-
czonej	pracy	uczył	się	w	domu	o	budowaniu	swojego	bogac-
twa.	Zajęło	mu	to	kilkanaście	dobrych	lat,	ale	w	końcu	osiągnął	
to,	czego	chciał	—	stał	się	zamożny.	Przeniósł	się	do	innego	
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miasta.	Ma	teraz	własny	zakład	rzeźniczy,	stworzył	miejsce	za-
trudnienia	dla	kilkunastu	osób.	Co	jakiś	czas	przysyła	mi	list,	
w	którym	opowiada,	jak	mają	się	jego	sprawy	oraz	dziękuje	za	
to,	że	mu	pomogłem.	Tak	więc	zawsze	powtarzam,	że	do pozio-
mu zarobków 5000 denarów — pieniądze są niezbędne, a powyżej tego 
poziomu zaczynają realizować się marzenia.
—	Wspaniała	historia	—	zamyślił	się	Glaukos.
—	Tak,	zgadzam	się	—	odparłeś	i	zwróciłeś	bezpośrednio	

do	wuja	Flauberta.	—	Czy	mógłbym	pana	spytać	o	to,	jak	moż-
na	wyrobić	w	sobie	to	inne	spojrzenie	na	temat	złotych	monet?
—	Och,	mów	mi	po	prostu	wujku	—	zaśmiał	się	Flaubert.	

—	A	 co	 do	 twojego	pytania,	 to	muszę	wam	powiedzieć,	 że	
tutaj	wcale	nie	trzeba	żadnych	magicznych	rytuałów	i	powta-
rzania	jakichś	wyuczonych	regułek	w	stylu:

pieniądze są ważne, 
uwielbiam pieniądze, 

kocham pieniądze.

—	tu	wuj	Flaubert	zaczął	żartobliwie	improwizować,	a	was	ba-
wić	przybraną	miną.	—	Nic	z	tych	rzeczy!	Po	prostu	przyjmu-
jemy	do	wiadomości,	że	aby	móc	spełniać	swoje	marzenia,	są	
one	konieczne	i	zastanawiamy	się,	skąd	je	zdobyć.	Po	prostu.	
To	żadna	magia.	Wystarczą:	otwarty	i	bystry	umysł,	dużo	pracy,	
samodyscyplina	i	samozaparcie.	Musisz	tylko	chcieć	zacząć	coś	
robić.	A	to	wbrew	pozorom	najczęstszy	problem	wszystkich.
Przechadzaliście	 się	 dalej,	 słońce	 miło	 ogrzewało	 wasze	

twarze,	a	ty	rozważałeś	w	myślach	słowa	wuja.	W	końcu	wpa-
dłeś	na	kolejne	pytanie:
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—	Wuju	Flaubercie,	mówiłeś,	że	trzeba	zastanowić	się	nad	
tym,	jak	zdobyć	potrzebne	nam	pieniądze.
—	Tak,	zgadza	się,	mój	drogi	—	przyznał,	ciesząc	się	w	du-

chu,	że	wykazujesz	takie	zainteresowanie.
—	Czy	mógłbym	cię	spytać	o	to,	jakie	są	te	możliwości?	—	

zapytałeś	z	nadzieją	w	głosie.
—	Oczywiście.	Uwielbiam	uczyć.	Nauczanie	to	chyba,	zaraz	

po	płatnerstwie,	moje	drugie	powołanie!	Ale	do	rzeczy.	Możesz	
otrzymywać	denary,	zatrudniając	się	u	kogoś	i	wówczas	dosta-
niesz	zapłatę	za	swoje	umiejętności	oraz	czas.	Wysokość	twoich	
przychodów	zależeć	będzie	od	jakości	i	poziomu	twoich	umie-
jętności	oraz	od	ilości	czasu,	jaki	poświęcisz	swej	pracy.	I	tutaj	
dodam,	że	nie	tylko	tego	czasu,	który	spędzasz	w	zakładzie,	na	
przykład	rzeźbiąc	stoły	i	krzesełka,	ale	mam	na	myśli	także	czas	
po	pracy,	który	spędzasz	w	swoim	domu.	Dlaczego?	Ponieważ	
możesz	 wtedy	 odpoczywać	 i	 po	 prostu	 nic	 nie	 robić	 albo…	
możesz	 część	 swojego	wolnego	 czasu	 poświęcić	 na	 szkolenie	
się	w	swoim	zawodzie	—	czytać	mądre	księgi	na	temat	twojego	
rzemiosła	bądź	ćwiczyć.	Naprawdę	warto	mądrze	i	pożytecznie	
korzystać	 z	 naszego	 czasu	—	 tu	Flaubert	 przerwał	 i	 spojrzał	
w	twoją	stronę.	—	Czy	omawiałeś	już	może	z	mistrzem	Nistre-
them	cztery	klasy	naszego	społeczeństwa?
—	Tak,	zdążyliśmy	tuż	przed…
—	Tak,	wiem	—	odparł	wuj.	—	Słyszałem	o	chorobie	mistrza	

—	dodał.	—	Wracając	do	 tego,	o	 czym	mówiliśmy:	 cieszę	 się,	
że	już	poznałeś	to	zagadnienie.	Podejrzewam,	że	domyśliłeś	się,	
o	których	grupach	przed	chwilą	mówiłem?	—	spytał	przekornie.
—	O	chłopach	i	rzemieślnikach	—	odpowiedziałeś	niczym	

uczeń	w	akademii,	wyrwany	do	odpowiedzi	przez	profesora.
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—	Zgadza	się.	Różni	ich	jedynie	to,	czy	pracują	dla	kogoś,	czy	
też	zakład,	w	którym	wykonują	swoje	rzemiosło,	należy	do	nich.	
Ale	mamy	też	inne	źródła	dopływu	złota.	Jeśli	chcemy	zbudować	
szlachecki	zakład,	musimy	postępować	początkowo	jak	chłopi	czy	
rzemieślnicy,	lecz	z	czasem	tworzymy	odpowiednie	metody	zarzą-
dzania	naszym	przedsiębiorstwem,	 zatrudniamy	mądrych	 ludzi,	
którzy	nas	 zastępują,	 tworzymy	dobre	 systemy	 funkcjonowania	
zakładu.	Wszystko	po	to,	abyśmy	sami	nie	musieli	w	nim	praco-
wać,	 tylko	abyśmy	mogli	zastanawiać	się	nad	 ich	rozwojem	 lub	
poszukiwać	nowych	źródeł	i	metod!	A	złoto	w	tym	czasie	będzie	
napływać	do	naszego	skarbca,	czyniąc	nas	coraz	bogatszymi.
—	To	wydaje	się	interesujące.	Wydaje	mi	się,	że	to	tak,	jak	

gdyby	powielać	 samego	siebie!	—	odparłeś	z	nieukrywanym	
entuzjazmem.
—	Tak,	masz	rację,	mądry	chłopcze.	„Królewskie”	dochody	

są	równie	ciekawe	i	fascynujące.	W	tym	wypadku	twoje	pieniądze	
się	jak	gdyby	mnożą.	Ale	zacznijmy	od	początku.	Posiadasz	pew-
ne	zasoby	złota,	ziemi	lub	ludzi.	I	teraz	musisz	podjąć	decyzję:	
gdzie	najlepiej	ulokować	twoją	własność,	aby	przyniosła	jednora-
zowo	ogromny	lub	zapewniała	ci	stale	duży	zysk?	A	więc	musisz	
poszukać,	przykładowo,	odpowiedniego	szlachcica,	który	będzie	
godny	zaufania.	Następnie	powierzasz	mu	swoją	ziemię,	by	roz-
sądnie	nią	zarządzał,	abyś	co	jakiś	czas	otrzymywał	pewną	ilość	
denarów.	Jeśli	wszystko	się	udało,	twoja	ziemia	„rodzi”	dla	ciebie	
zyski.	Oczywiście	nie	sama	z	siebie,	a	za	sprawą	ludzi,	którym	ją	
powierzyłeś.	Chcąc	osiągać	„królewskie	dochody”,	możesz	rów-
nież	szukać	wspaniałych,	lecz	zaniedbanych	budynków	i	jeśli	tylko	
masz	pomysł,	jak	nadać	im	wartość,	to	dzięki	temu	powiększysz	
zasoby	swego	skarbca.	Jak?	Wyobraźmy	sobie,	że	znalazłeś	oka-
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zały	dom,	o	który	przez	lata	nikt	się	nie	troszczył,	co	było	widać	
na	pierwszy	rzut	oka.	Sprawdziłeś	go	dokładnie	i	uznałeś,	że	jeśli	
w	nim	posprzątasz,	sprawisz	nowe,	perskie	dywany,	a	ściany	ozdo-
bisz	malowidłami,	będzie	wyglądał	bardzo	ładnie	i	z	pewnością	
ktoś	będzie	chciał	w	nim	zamieszkać.	Gdy	wszystko	było	gotowe,	
umieściłeś	na	rynkowej	tablicy	kartę,	na	której	zaoferowałeś	swój	
dom.	Po	jakimś	czasie	do	twojego	miasta	sprowadziła	się	rodzi-
na,	która	miała	sporą	ilość	złotych	monet	i	chciała	szybko	gdzieś	
zamieszkać.	Dom	ich	zachwycił,	natychmiast	otrzymałeś	zapłatę	
i	doświadczyłeś	obustronnej	radości,	zarówno	rodziny,	która	mia-
ła	teraz	piękny	dom,	jak	i	twojej	z	udanego	przedsięwzięcia.	Chcąc	
mieć	„królewskie”	dochody,	możesz	też	inwestować	na	rynku,	ale	
o	tym	opowie	ci	dokładnie	mój	przyjaciel	Beltras.
Przejdźmy	dalej.	Musisz	 także	wiedzieć,	 że	 bywa	 i	 tak,	 iż	

nasze	denary	mnożą	się	niemalże	same.	Jak	to	działa?	Otóż	jeśli	
posiadasz	w	swojej	sakiewce	dodatkowe	złoto,	które	nie	jest	ci	
potrzebne,	aby	przetrwać,	możesz	je	przekazać	w	ręce	mądrych	
i	godnych	zaufania	ludzi,	którzy	wykorzystają	je	w	dobrym	celu,	
aby	wzbogacić	zarówno	siebie,	 jak	 i	ciebie.	Ty	musisz	 jedynie	
poszukać	ludzi	odpowiednich,	a	później	czekać	na	zyski,	które	
wypracują	twoje	pieniądze	w	ich	rękach.	Denary	możesz	także	
zdobywać	za	pomocą	własnej	głowy	—	Flaubert	postukał	dwa	
razy	w	 swoją	 czaszkę.	—	Jak?	Twoje	pomysły	mogą	być	 siłą	
napędową	naszego	cesarstwa.	Jeśli	tylko	wpadniesz	na	coś	od-
powiedniego,	powinieneś	zacząć	nad	tym	pracować.	Nawet	jeśli	
nie	masz	na	początku	zbyt	dużej	ilości	monet	w	sakiewce,	które	
mógłbyś	poświęcić	na	wprowadzenie	w	życie	i	rozwój	swojego	
pomysłu,	to	zawsze	możesz	poszukać	kogoś,	kto	ma	to,	czego	
ci	brak,	czyli	kapitał,	i	szuka	dla	swoich	denarów	odpowiednie-
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go	miejsca.	A	okazji	do	wymyślenia	swojego	własnego	sposobu	
zarabiania	denarów	na	tym	świecie	nie	brakuje!	Proszę,	przyj-
rzyjcie	się	sobie	samym.	Co	widzicie?
—	Nasze	szaty	—	po	chwili	Elise	odparła	jako	pierwsza.
—	Dobrze,	co	jeszcze?	—	dociekał	wuj	Flaubert.
—	Ja	mam	przy	sobie	jeszcze	krótką	broń	—	dodałeś.
—	Brawo,	czy	coś	jeszcze?
—	Skórzana	sakiewka	—	powiedział	Glaukos.
—	Naszyjnik	—	dorzuciła	Panienka.
—	Dobrze,	bardzo	dobrze.	Dla	was	te	wszystkie	rzeczy	to…
—	Wyjmowacze	—	rzuciłeś	 szybko,	w	mig	pojmując,	 co	

ma	na	myśli	wuj.
—	Tak!	Brawo,	chłopcze!	Jesteś	doprawdy	bardzo	bystry!	

Tak,	dla	was	to	wyjmowacze,	ale	dla	kogoś	były	one	dodawa-
czami.	Kiedyś	przyniosły	komuś	zysk.	Dlatego	trzeba	patrzeć	
na	świat	także	z	tej	drugiej	perspektywy.	Jeśli	już	raz	„przejdzie-
my”	na	tę	drugą	stronę,	dostrzeżemy	naprawdę	wiele	okazji	do	
wzbogacenia	się,	a	przy	tym	ulepszenia	czyjegoś	życia.	Trzeba	
tylko	odpowiednio	szukać!	Świat,	jak	już	mówiłem,	pełen	jest	
okazji.	Dlatego	otwórzmy	nie	 tylko	nasze	oczy,	ale	 i	umysły.	
Pieniądze	 lubią	 po	 prostu	 dyscyplinę	 i	 cierpliwość.	A	 to,	 na	
czym	będziemy	ją	stosować,	nie	ma	znaczenia.
Szliście	dalej	wolnym	tempem,	słuchając	kolejnych	opowieści	

wuja,	a	ty	rozmyślałeś	o	nowej	lekcji	i	o	tym,	jak	ją	wprowadzić	
w	życie.	Dotarliście	w	końcu	przed	ogromny,	rozległy	budynek,	
nad	którym	wisiał	szyld	Płatnerz doskonały,	a	pod	nim	nieco	mniej-
sza	tabliczka:	Najlepsze zbroje w całym cesarstwie.	Był	to	zakład	wuja	
Flauberta.	Zaprosił	was	do	środka.	Od	razu,	gdy	przekroczyliście	
próg,	dało	się	słyszeć	odgłosy	kucia	metalu.	Zauważyłeś	również,	
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że	każdy	z	pracowników	był	czymś	zajęty.	Każdy	był	skupiony	
na	 swojej	pracy.	Każdy	miał	 swoje	wyznaczone	miejsce.	W	za-
kładzie	panował	ład	i	porządek.	Miałeś	kiedyś	okazję	odwiedzić	
zakład	znajomego	płatnerza,	lecz	nijak	nie	przypominał	on	tego,	
w	którym	znajdowałeś	się	teraz.	Tutaj	wszystko	znajdowało	się	
na	swoim	miejscu,	przedmioty	potrzebne	do	produkcji	ułożone	
były	w	równych	rzędach,	a	gotowe	wyroby	znajdowały	się	z	tyłu,	
przygotowane	do	założenia	na	manekiny,	na	których	miały	zostać	
zaprezentowane	przed	kupującymi.	Weszliście	głębiej.
—	Teraz	pokażę	wam	mój	sposób	produkcji.	To	dzięki	temu	

wyprzedziłem	konkurencję	i	znacznie	się	wzbogaciłem	—	po-
wiedział	dumnie	wuj	Flaubert.	Wszystko	było	ułożone	tak,	że	
każda	grupa	pracowników	znajdowała	się	w	kolejnych	odcin-
kach	 produkcji,	 zaczynając	 od	 początkowej	 obróbki	 metalu,	
przez	jego	wykuwanie,	składanie	w	części,	łączenie,	a	na	pole-
rowaniu	skończywszy.	Każdy	zajmował	się	jednym,	wyznaczo-
nym	zadaniem,	które	wykonywał	w	tym	samym	miejscu,	mając	
obok	siebie	potrzebne	narzędzia.	Nie	było	zbędnej	krzątaniny,	
chaosu,	konfliktów	odnośnie	tego,	kto	jest	za	co	odpowiedzial-
ny.	Wszędzie	panował	ład.	Gdy	mijaliście	kolejnych	pracowni-
ków,	każdy	z	nich	na	chwilę	odrywał	się	od	swojej	pracy,	by	was	
przywitać.	Z	ich	twarzy	mogłeś	odczytać,	że	lubią	swoją	pracę.	
Wuj	Flaubert	z	pewnością	dobrze	ich	traktował.
—	 A	 teraz	 przejdźmy	 dalej	 —	 weszliście	 do	 kolejnego,	

równie	wielkiego	 pomieszczenia.	W	 powietrzu	 czułeś	meta-
liczny	zapach.	—	Tutaj	wytwarzamy	broń	—	wytłumaczył	wuj.	
Zauważyłeś,	że	organizacja	pracy	była	ułożona	identycznie	jak	
w	poprzednim	pomieszczeniu.	Różnica	polegała	jedynie	na	in-
nym	typie	produkcji.
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—	Proszę	dalej	za	mną	—	Flaubert	uśmiechnął	się	do	was.	
Weszliście	zatem	głębiej.	W	kolejnym	pomieszczeniu	tą	samą	
metodą	produkowano	uprzęże.
—	Flaubercie!	Jestem	naprawdę	pod	wrażeniem.	Od	moich	

ostatnich	odwiedzin	rozwinąłeś	swój	zakład…	i	to	znacznie.	
Moje	gratulacje	—	Glaukos	uścisnął	dłoń	wuja.
—	Dziękuję,	Glaukosie,	ale	dodam,	że	to	nie	wszystko.	To	

mój	 największy	 zakład,	 ale	mam	 też	 dwa	 inne	w	 pobliskich	
miasteczkach.	 Jeden	 nadzoruje	 mój	 syn,	 do	 drugiego	 nato-
miast	 zatrudniłem	uczciwego	 i	mądrego	 człowieka.	Ale	 naj-
bardziej	 cieszy	mnie	mój	ostatni	pomysł.	Polega	on	na	 tym,	
że	gdy	sprzedam	jakiś	produkt	klientowi,	to	następnie	pytam,	
czy	nie	interesuje	go	także	regularna	konserwacja	zakupionego	
wyrobu.	Do	 tej	 pory,	 gdy	 kupowałeś	 zbroję	 czy	miecz,	 sam	
musiałeś	sobie	poradzić	z	wypolerowaniem	czy	naostrzeniem	
swojego	 sprzętu	 co	 jakiś	 czas.	A	 teraz	 klient	ma	możliwość,	
aby	w	zamian	za	drobną	opłatę	mieć	gwarancję,	że	co	pewien	
określony	czas	mój	giermek	pojawi	się	i	zrobi	to	za	niego!
—	 Genialne,	 doprawdy	 genialne!	 —	 Glaukos	 nie	 mógł	

wyjść	z	podziwu.
—	Dziękuję.	A	wiecie,	skąd	biorą	się	te	wszystkie	moje	po-

mysły?	Otóż	patrzę,	 obserwuję,	 słucham,	pytam	 i	myślę.	Po	
prostu!	A	 teraz,	moi	 towarzysze,	 zapraszam	z	powrotem	do	
mojego	domu.	Tam	czeka	na	nas	pyszny	obiad.	
Powędrowaliście	zatem	z	powrotem,	miło	sobie	rozmawia-

jąc.	A	ty	cieszyłeś	się	ogromnie	z	tak	dobrze	spędzonego	dnia.	
W	twojej	głowie	zaczynał	powolutku	wykluwać	się	pomysł	na	
własne	źródło	złota.



Pieniądz, który człowiek posiada,  
to swoboda; ten, za którym goni,  

to niewola.
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Kolejnego	dnia	Glaukos	umówił	 cię	 na	 spotkanie	 z	 ban-
kierem.	Byłeś	ciekaw,	czego	się	od	niego	dowiesz.	Do	tej	

pory	bowiem	nie	 rozmawiałeś	 jeszcze	 z	 żadnym	bankierem.	
Lecz	najpierw	mieliście	odwiedzić	sędziwego	lichwiarza.	Zasta-
nawiałeś	się,	dlaczego	Glaukos	chce	cię	do	niego	zabrać.	Gdy	
już	byliście	na	miejscu,	udaliście	się	do	kamienicy,	w	której	ów	
staruszek	jednocześnie	mieszkał	i	prowadził	swoją	działalność.	
Weszliście	do	środka.	Za	wielkim	stołem	siedział	drobny	czło-
wiek,	pogrążony	w	liczeniu	złotych	monet.	Glaukos	podszedł	
bliżej	i	przywitał	się	z	Jomuelem.	Wyczułeś	w	głosie	swojego	
przyjaciela,	 iż	nie	darzy	 lichwiarza	zbyt	wielką	sympatią.	Sta-
rzec	od	razu	przeszedł	do	rzeczy:
—	Jak	dużą	sumę	chcielibyście	pożyczyć?	—	spytał	swym	

cherlawym	głosem.
—	Myśleliśmy	o	kupnie	pięknej	karocy,	kosztowałaby	około	

15	000	denarów,	jednak	niestety	nie	mamy	takiej	sumy	w	naszym	
skarbcu,	dlatego	przychodzimy	do	ciebie	—	odparł	Glaukos.

VIII Zwój Bogactwa.  
Lichwiarskie i bankierskie 

sztuczki
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—	Hm…	15	000	denarów	—	wydawało	 ci	 się,	 że	 Jomuel	
szybko	 przeliczał	 coś	w	 głowie.	—	Tak…	 już	 opowiem	wam	
o	moich	warunkach.	Pożyczę	wam	te	15	000	na	drobny	procent.	
Wystarczy,	że	będziecie	dokonywać	co	miesiąc	tylko	niewielkiej	
opłaty,	która	będzie	wynosić	zaledwie	100	denarów,	a	karoca	bę-
dzie	wasza	już	jutro!	—	powiedział	zadowolony	ze	zdobycia	no-
wego	naiwnego	klienta.	Jednak	Glaukos	musiał	go	rozczarować:
—	Hmm…	dziękuję	ci,	Jomuelu,	za	twoją	ofertę.	Myślę,	że	

musimy	to	jeszcze	rozważyć…	—	oznajmił	Glaukos.
—	Ależ	 tu	 nie	 trzeba	 nic	 rozważać!	—	 starzec	 przerwał	

mu	w	pół	słowa.	—	Możecie	mieć	piękną	karocę	wartą	15	000,	
a	jedyne	wasze	koszty	to	ta	niewielka	studenarowa	opłata.	To	
dla	was	wspaniała	okazja!	—	dodał	szybko,	czuł	bowiem,	że	
traci	klienta.
—	 Tak,	 dziękuję	 ci,	 Jomuelu.	 Jednak	 musimy	 to	 jeszcze	

przemyśleć	—	twój	przyjaciel	wyciągnął	dłoń	na	pożegnanie.	
Lichwiarz	podał	mu	swoją	chropowatą	i	żylastą	dłoń,	po	czym	
zmierzył	Glaukosa	 i	 ciebie	 dziwnym,	 przenikliwym	 spojrze-
niem.	Nie	spodobało	ci	się	to,	więc	ucieszyłeś	się,	gdy	szybko	
znaleźliście	się	na	zewnątrz.	Odezwałeś	się	jako	pierwszy:
—	Glaukosie,	nie	wiedziałem,	że	masz	zamiar	nabyć	ka-

rocę!
—	Oczywiście,	że	nie	mam	—	Glaukos	roześmiał	się.	—	

Chciałem	ci	jedynie	pokazać,	że	są	takie	miejsca,	w	których	nie	
mając	nic,	nagle	możesz	być	bogatszy	o	15	000	denarów	—	te-
raz	już	wybuchnął	śmiechem.
—	Glaukosie,	dlaczego	się	śmiejesz?	—	spytałeś	zdziwiony.
—	Przyjacielu,	miejsce,	 w	 którym	 byliśmy,	 dla	 wielu	 jest	

początkiem	ich	niewoli	—	powiedział	już	poważnie.
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—	To	znaczy?	Co	masz	na	myśli?!	—	nie	mogłeś	niczego	
zrozumieć.
—	Załóżmy,	 że	 pożyczam	od	 Jomuela	 te	 15	000.	Kupu-

ję	karocę	i	płacę	starcowi	co	miesiąc	te	drobne	100	denarów.	
W	porządku.	Jestem	przeszczęśliwy	z	powodu	mojego	nowego	
nabytku.	Nie	mam	 też	 problemów	 ze	 spłatą	mojego	 długu.	
Jednak	Jomuel	zapomniał	o	czymś	wspomnieć.	W	jego	księ-
gach	moja	pożyczka	wygląda	nasępująco:

—	Wielkość	pożyczki	 nie	 zmniejsza	 się	wraz	 z	dokonanymi	
opłatami?	—	spytałeś	oburzony.
—	Otóż	 to!	Płacisz	 sto	denarów	co	miesiąc,	 a	 twoja	po-

życzka	to	wciąż	15	000.	Po	kilkunastu	latach	karoca	się	zepsuje	
i	już	nie	będzie	cieszyć	twego	oka,	a	twoja	pożyczka	wciąż	bę-
dzie.	Jeśli	będziesz	płacić	Jomuelowi	tylko	wymagane	sto	de-
narów	odsetek,	to	tak	naprawdę	będziesz	mu	dłużny	do	końca	
życia.	W	ten	oto	sposób	ludzie	popadają	w	finansową	niewolę.	
Zobacz:

Pozyczka Spłata
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

100
100
100
100
100
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Cały	 czas	 spłacasz	 odsetki,	 a	 wielkość	 twojej	 pożyczki	 nie	
zmniejsza	się	ani	o	denara.	Żeby	spłacić	całą	kwotę,	musiałbyś	
za	to	zapłacić	dużo	więcej	niż	te	pożyczone	15	000,	ponieważ	
do	tej	kwoty	Jomuel	doliczy	sobie	spory	procent.	Tak	więc	sta-
jesz	 się	odtąd	niewolnikiem	 lichwiarza.	Przykre,	 ale	prawdzi-
we.	Dlatego	lepiej	jest	uzbierać	własne	15	000,	jeśli	chcemy	je	
przeznaczyć	 na	 jakąś	 przyjemność,	 niż	 się	 zadłużać.	 Inaczej	
natomiast	ma	się	sprawa,	 jeśli	pożyczkę	chcemy	przeznaczyć	
na	jakąś	inwestycję.	Wtedy,	jeśli	wyliczymy,	że	nasza	inwestycja	
przyniesie	nam	więcej	zysku	niż	wymagane	odsetki,	to	jest	to	
dobry	dług.	Ale	pamiętaj!	Koniecznie	trzeba	wszystko	bardzo	
wnikliwie	przeanalizować.	A	jeśli	masz	już	uzbieraną	jakąś	ilość	
złota,	to	dodam,	że	warto	kilka	razy	zastanowić	się,	jak	ją	spo-
żytkować.	Musisz	pamiętać,	że	jeśli	wydasz	twoje	pieniądze	na	
przykładową	karocę,	to	15	000,	które	zapłacisz	rzemieślnikowi	
za	jej	wykonanie,	nie	będzie	jedynym	kosztem,	jaki	poniesiesz.
—	Co	to	znaczy,	Glaukosie?	—	zapytałeś	zaintrygowany.
—	Otóż,	jeśli	wydasz	swoje	denary	na	karocę,	to	jednocze-

śnie	nie	będziesz	mógł	ich	wydać	na	zbudowanie	na	przykład	
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zakładu,	który	mógłby	przynosić	ci	dodatkowe	ilości	złotych	
monet.	Musisz	więc	patrzeć	na	swoje	wydatki	całościowo.	Pa-
miętaj	o	tym.	A	teraz,	mój	przyjacielu,	udamy	się	do	innej	in-
stytucji,	a	mianowicie	do	banku.
Okrążyliście	rynek	i	weszliście	do	wysokiego	budynku,	nad	

którego	 frontowymi	 drzwiami	 umocowany	 był	 wielki	 szyld	
z	napisem:	Bank cesarski.	Przeszliście	przez	główny	korytarz,	
po	drodze	mijając	pomieszczenie,	w	którym	panowało	wiel-
kie	poruszenie.	Ludzie	krzyczeli	do	siebie	nawzajem,	wymie-
niając	przeróżne	liczby	i	nic	niemówiące	ci	nazwy.	Następnie	
weszliście	do	drugiej	części	budynku.	Tutaj	wystrój	był	zdecy-
dowanie	bardziej	wytworny.	Ściany	były	wykonane	po	części	
z	marmuru,	tuż	przy	wejściu	znajdowały	się	po	obu	stronach	
pięknie	 zdobione	 kolumny,	 a	 na	 środku	 mogłeś	 podziwiać	
marmurową	fontannę.	Słyszałeś	dochodzący	z	niej	przyjemny	
dla	ucha	szum	i	chlupot	wody,	co	podziałało	na	ciebie	niezwy-
kle	wyciszająco.	Gdy	weszliście	 głębiej	 do	 środka,	 przywitał	
was	dystyngowany	mężczyzna	i	zaprowadził	prosto	do	pokoju,	
w	którym	mieliście	odbyć	rozmowę	z	umówionym	bankierem.	
Wasz	rozmówca	już	siedział	za	biurkiem,	a	gdy	otworzyły	się	
drzwi,	podszedł	do	was	spokojnym,	dostojnym	krokiem,	aby	
się	przedstawić.
—	Nazywam	się	Welabiusz	Wernelokariusz,	miło	mi	pa-

nów	 poznać.	 Czy	 mógłbym	 spytać	 o	 panów	 godność?	—	
Glaukos	 przedstawił	 was,	 po	 czym	 bankier	 zaproponował,	
abyście	usiedli.	Gdy	każdy	zajął	odpowiednie	miejsce,	zaczął:	
—	A	więc	młody	panicz	 jest	zainteresowany	skorzystaniem	
z	usług	naszego	szacownego	banku?	—	zwrócił	 się	bezpo-
średnio	do	ciebie.
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—	Tak,	proszę	pana	—	odpowiedziałeś	szybko.
—	Rozumiem.	Czy	ma	panicz	jakieś	zaoszczędzone	dena-

ry?	—	spytał.
—	Tak,	lecz	niewiele	—	odparłeś	lekko	speszony.
—	W	porządku,	to	żadna	ujma.	Z	nami	panicz	będzie	mógł	

się	prawdziwie	wzbogacić!	A	więc	zacznijmy	od	początku.	Po	
pierwsze,	 swoje	 pieniądze	powinien	panicz	 umieścić	w	naszej	
specjalnej	cesarskiej	lokacie,	w	zamian	za	to	wynagrodzimy	pani-
cza	wysokimi	kilkuprocentowymi	zyskami.	Moja	rada	jest	taka:	
powinien	panicz	ograniczyć	własne	wydatki	oraz	żyć	skromnie,	
aby	móc	 odkładać	 jak	 największą	 ilość	 złotych	monet,	 które	
z	roku	na	rok	umieszczane	na	naszej	wspaniałej	lokacie,	uczynią	
panicza	bajecznie	bogatym.	Ale	to	kiedyś.	Teraz	powinien	pa-
nicz	podzielić	odkładane	oszczędności	na	kilka	równych	części	
i	każdą	oddać	pod	opiekę	 innemu	specjaliście.	Pierwszą	część	
specjaliście	od	cesarskich	lokat,	drugą	mnie,	jako	specjaliście	od	
akcji,	a	trzecią	pożyczyć	naszemu	cesarstwu,	za	co	zostanie	pa-
nicz	odpowiednio	wynagrodzony.	Dobrze,	a	 teraz	skupmy	się	
na	mojej	specjalności,	czyli	akcjach.	W	naszym	funduszu	ban-
kowym	całą	 sumę,	 jaką	otrzymujemy	od	chętnych	do	udziału	
w	 naszym	 przedsięwzięciu,	 również	 podzielimy	 na	 mniejsze	
części	i	za	każdą	z	nich	kupimy	akcje	różnych	przedsiębiorstw,	
które	będą	dostępne.	A	wszystko	po	to,	aby	zyski	z	tych,	któ-
re	okażą	się	żyłą	złota,	pokryły	straty	nietrafionych.	W	ten	oto	
sposób	denary	pańskie	i	innych	uczestników	będą	bezpieczne.	
A	teraz	coś	paniczowi	opowiem.	Nie	tak	dawno	temu	można	
było	ogromnie	się	wzbogacić	dzięki	akcjom	Kompanii	Morza	
Vadnorskiego.	 Wspaniała	 okazja!	 Zainwestowane	 pieniądze	
przynosiły	zyski	sięgające	kilkuset	procent	i	to	w	ciągu	niecałych	
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sześciu	miesięcy!	Doprawdy	takich	okazji	nie	można	przegapić!	
A	powiem	paniczowi	w	 tajemnicy,	 że	 już	niedługo	pojawi	 się	
kolejna	okazja	—	tu	bankier	nachylił	się	w	twoją	stronę,	jakby	
chciał,	aby	nikt	poza	tobą	go	nie	usłyszał,	mimo	iż	w	pomiesz-
czeniu	nie	było	nikogo	poza	waszą	trójką.
—	Tak,	proszę	pana?	Jaka	to	okazja?	—	spytałeś	prędko.
—	Otóż	już	niedługo	pojawią	się	akcje	Kompanii	Wszyst-

kich	Mórz	Cesarstwa!	Tego	do	tej	pory	jeszcze	nie	było!	Wspa-
niała,	genialna	okazja!	—	zachwalał	podekscytowany	bankier.	
Tobie	także	udzielił	się	jego	entuzjazm,	lecz	tę	przyjemną	po-
gawędkę	uciął	wam	Glaukos.
—	Bardzo	dziękujemy	panu	za	spotkanie.	Myślę,	że	dowie-

dzieliśmy	się	już	sporo.	Gdy	tylko	coś	postanowimy,	od	razu	
przyjdziemy	do	pana	—	stwierdził	krótko,	choć	uprzejmie.
—	Zapraszam	panów	w	takim	razie	—	odpowiedział	ban-

kier	 grzecznie,	 choć	 widać	 było,	 iż	 miał	 wam	 jeszcze	 dużo	
do	zaoferowania	 i	nie	w	smak	mu	było	 to,	że	Glaukos	uciął	
rozmowę	w	 tym	miejscu.	—	 I	 pamiętajcie,	 drodzy	panowie,	
o	okazji,	o	której	wam	powiedziałem	w	sekrecie	—	dodał,	gdy	
w	połowie	znajdowaliście	się	już	na	korytarzu.
—	Glaukosie!	To	jest	niesamowite!	Już	niedługo	będę	bardzo	

bogaty!	—	zacząłeś	prawie	krzyczeć,	cały	rozentuzjazmowany.
—	Spokojnie,	mój	przyjacielu,	poczekaj	jeszcze	chwilę,	aż	

wyjdziemy	na	zewnątrz	i	wszystko	ci	wyjaśnię	—	zarządca	od-
powiedział	chłodno.
Gdy	opuściliście	 już	wielki	budynek,	 ruszyliście	w	 stronę	

rynku.	A	Glaukos	zaczął	ci	wszystko	tłumaczyć:
—	Mój	przyjacielu,	teraz	niestety	wyleję	kubeł	zimnej	wody	

na	 twoją	 rozentuzjazmowaną	 głowę,	 zanim	 popełnisz	 jakieś	
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głupstwo.	A	więc	po	kolei.	Po	pierwsze,	mimo	iż	bank	oraz	loka-
ty	i	inne	rzeczy	nazywano	tam	cesarskimi,	tak	naprawdę	nie	mają	
one	nic	wspólnego	z	naszym	cudownym	cesarstwem!	To	zwykły	
bank,	który	używa	takiej	nazwy,	by	wzbudzić	nasze	zaufanie.	Za-
pewne	nie	zrozumiałeś	zbyt	wiele	z	tego,	co	ów	bankier	ci	zaofe-
rował,	 ale	podane	przez	niego	zyski	zrobiły	na	 tobie	wrażenie	
na	tyle	duże,	byś	uległ	pokusie.	Zaproponował	ci:	lokatę,	akcje	
oraz	pożyczkę.	Zacznę	od	niesamowitej	„okazji”,	jak	nazwał	ją	
bankier.	Tutaj	powiem	tylko	tyle,	że	wielu	na	co	dzień	roztrop-
nych	obywateli	traciło	całe	majątki	przez	takie	„okazje”,	ponie-
waż	nie	raczyli	samemu	sprawdzić,	czy	przedsiębiorstwo,	które-
go	akcje	chcieli	kupić,	 faktycznie	było	dobrze	zarządzane	oraz	
rzeczywiście	miało	mieć	tak	świetlaną	przyszłość,	jaką	rysowały	
przed	nimi	osoby	podobne	do	naszego	bankiera.	Ale	o	rynkach	
i	handlu	opowie	ci	już	niedługo	Beltras.	Ja	powiem	tylko,	że	jeśli	
usłyszysz	o	jakiejś	„okazji”,	najpierw	ją	sprawdź.	A	teraz	przejdź-
my	do	pierwszej	 i	 ostatniej	możliwości.	W	zamian	 za	 umiesz-
czenie	swoich	pieniędzy	na	lokacie	lub	pożyczenie	ich,	miałbyś	
otrzymywać	stale	procent	zysków	od	wartości	twoich	denarów,	
jako	wyraz	wdzięczności.	Miałyby	to	być	dla	ciebie	regularne	zy-
ski.	Brzmi	bardzo	dobrze,	prawda?	Ale	nasz	bankier	zapomniał	
wspomnieć	o	inflacji	w	naszym	cesarstwie,	która	pożre	całe	two-
je	zyski	w	obu	przypadkach.	Co	to	jest	inflacja?	Już	wyjaśniam.	
Wyobraź	 sobie	 wioskę.	 W	 wiosce	 rośnie	 jabłoń.	 Cena	 jabłek	
utrzymuje	się	na	poziomie	jednego	denara.	Mieszkańcom	żyje	się	
dostatnio.	Jednak	następnego	roku	zły	władca	wypowiada	wojnę,	
a	aby	pozyskać	dodatkowe	środki,	nakazuje	swoim	mincerzom,	
aby	wybijali	monety,	które	będą	miały	o	połowę	mniejszą	zawar-
tość	złota,	ale	będą	o	tym	samym	nominale.	Początkowo	ceny	
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utrzymywały	się	na	tym	samym	poziomie.	Jedno	jabłko	koszto-
wało	denara.	Jednak	po	jakimś	czasie	właściciel	 jabłoni	zważył	
monetę	i	zorientował	się,	że	jest	ona	o	połowę	lżejsza.	I	wówczas	
za	to	samo	jabłko	mieszkańcy	musieli	zapłacić	już	dwa	denary,	
aby	właściciel	mógł	uzyskać	tę	samą	ilość	złota	za	każde	z	jabłek.	
Wartość	denara	została	osłabiona.	Zapłaty	mieszkańców	nomi-
nalnie	pozostały	takie	same,	jednak	za	tę	samą	kwotę	mogli	oni	
już	nabyć	mniej	towarów,	ponieważ	wartość	ich	waluty	została	
zmniejszona.	Niestety,	mamy	obecnie	taki	świat,	że	jakimś	ma-
gicznym	cudem	to	zawsze	pieniędzy	jest	więcej	niż	towarów.	I	na-
sze	pieniądze	tracą	coraz	bardziej	na	wartości.	Pamiętaj	jednak,	że	
przyczyną	powstawania	inflacji	wcale	nie	muszą	być	oszustwa	czy	
chciwość	władcy.	Czasem	po	prostu	może	to	być	spowodowane	
przyczynami	zewnętrznymi.	Przykładowo	nie	tak	dawno	w	na-
szym	cesarstwie	odkryto	nową	kopalnię	złota.	To	spowodowało	
spory	wzrost	podaży	 tego	 surowca.	W	związku	z	 tym	złotych	
monet	w	obiegu	zaczęło	być	więcej,	natomiast	ilość	towarów	nie	
wzrastała	aż	w	tak	szybkim	tempie.	Przez	to	po	pewnym	czasie	
ludzie	zaczęli	mieć	więcej	pieniędzy	do	wydania	na	tę	samą	ilość	
towarów	dostępną	na	rynku,	a	to	spowodowało,	że	ceny	towarów	
zaczęły	stopniowo	wzrastać.	Jeśli	tylko	odkładałbyś	co	roku	jakąś	
ilość	złotych	monet,	to	tak	naprawdę	traciłbyś.	Czemu?	Ponieważ	
co	roku	te	pieniądze	byłyby	warte	mniej,	mniej	towarów	mógłbyś	
też	za	nie	kupić.	Ceny	wszystkich	towarów	z	roku	na	rok	są	coraz	
wyższe,	a	 ilość	twoich	denarów	pozostawałaby	taka	sama.	Jeśli	
teraz	możesz	nabyć	na	naszym	targowisku	dziesięć	śledzi	łącznie	
za	pięćdziesiąt	denarów,	to	już	za	rok	za	tę	samą	kwotę	będziesz	
mógł	kupić	tylko	dziewięć.	Wróćmy	do	lokaty	cesarskiej	oraz	po-
życzki	dla	cesarstwa.	Te	dwie	możliwości	pozornie	przynoszą	co	
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roku	jakiś	zysk,	ale	tak	naprawdę	jest	to	tyle	samo,	ile	zabierze	ci	
inflacja	poprzez	obniżenie	wartości	 twoich	odłożonych	pienię-
dzy.	Więc	twoje	denary	jak	gdyby	stoją	w	miejscu.	Zysk	pokrywa	
inflację	i	co	roku	w	gruncie	rzeczy	masz	kwotę	wartą	tyle	samo,	
co	 kwota,	 którą	 odłożyłeś	 na	 początku.	Dlatego	oszczędzanie	
i	odkładanie	samo	w	sobie	nie	 jest	sposobem	na	wzbogacenie	
się.	Dobrze	jest	oszczędzać,	owszem,	ale	trzeba	też	uczyć	się,	jak	
można	następnie	sprawić,	aby	te	pieniądze	zostały	pomnożone	
lub	zamienione	na	stały	dopływ	złota	do	twojego	skarbca.	Czy	
już	rozumiesz?
—	Tak	—	odpowiedziałeś	posępnie.
—	Przyjacielu,	nie	masz	powodów	do	smutku.	Jak	mówił	

Flaubert,	na	świecie	jest	wiele	okazji	do	wymyślenia	własnego	
sposobu	na	wzbogacenie	się.	I	ty	odnajdziesz	swój!



Nie idź tam, dokąd może  
zaprowadzić cię droga;  
zamiast tego idź tam,  

gdzie ścieżki nie ma w ogóle  
i pozostaw za sobą szlak.
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Wraz	z	Glaukosem	mijaliście	w	milczeniu	kolejne	straga-
ny.	Na	jednym	znajdowały	się	soczyste	owoce	i	świeże	

warzywa,	na	innym	mięso	przywiezione	prosto	z	uboju,	a	na	
kolejnych	 przeróżne	 kolorowe	 przyprawy,	 których	 zapach	
był	tak	apetyczny,	że	poczułeś	się	momentalnie	niesamowicie	
głodny.	Nagle	 jakiś	mężczyzna	 zawołał	 po	 imieniu	 zarządcę	
i	szybko	podszedł	do	was.
—	Witaj,	 Glaukosie,	 witam	 i	 pana	—	 powiedział	 ser-

decznie.
—	Witaj,	Beltrasie	—	uśmiechnął	się	twój	przyjaciel.	—	Jak	

miło	cię	widzieć!	Jak	idą	interesy?
—	 Znakomicie,	 mój	 drogi!	 Od	 naszego	 ostatniego	 spo-

tkania	 rok	 temu	stałem	się	współwłaścicielem	dwóch	przed-
siębiorstw,	których	akcje	zakupiłem,	jak	wiesz,	kilka	lat	wcze-
śniej	i	dokupowałem	kolejne	rok	po	roku.	W	przeciągu	kilku	
lat	mam	zamiar	stać	się	 ich	 jedynym	właścicielem	—	odparł	
dumnie.

IX Zwój Bogactwa.  
Inwestowanie w wartosć
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—	Świetnie!	Bardzo	się	cieszę,	przyjacielu!	W	takim	razie	
życzę	ci,	aby	to	się	udało.	Mój	znajomy	—	tu	Glaukos	wskazał	
na	ciebie	—	bardzo	chciałby	poznać,	czym	jest	inwestowanie	
w	wartość,	które	stosujesz	od	lat.
—	W	porządku!	A	więc	proponuję,	 żebyśmy	przeszli	 się	

promenadą,	a	po	drodze	wstąpimy	do	znajomej	smażalni	ryb.	
Mają	tam	wyborne	dania!	Ale	nie	tylko	z	tego	powodu	chciał-
bym	was	tam	zaprosić	—	gdy	tylko	usłyszałeś	o	jedzeniu,	ucie-
szyłeś	się	z	tej	propozycji	ogromnie,	chwilowo	nawet	bardziej	
niż	z	samej	lekcji	inwestowania.
—	Czy	słyszałeś	 już	może	o	funduszach	bankowych?	—	

Beltras	zwrócił	się	bezpośrednio	do	ciebie.
—	Tak,	 tuż	przed	naszym	 spotkaniem,	 razem	z	Glauko-

sem,	 odwiedziliśmy	 bankiera.	 Wspominał	 o	 niesamowitych	
okazjach	itd.	—	odpowiedziałeś.
—	No	 tak,	 wcale	mnie	 to	 nie	 dziwi.	 To	 zdumiewające,	

że	 to,	 co	 jednych	 przyciąga	 niczym	magnes,	 innych	 wręcz	
przeraża.	Mnie	przerażała	nie	tak	dawna	„okazja”	związana	
z	 Kompanią	Morza	 Vadnorskiego	 i	 stroniłem	 od	 inwesto-
wania	w	to	przedsięwzięcie.	Wszyscy	wokół	mnie	piali	z	za-
chwytu,	 że	 to	 szansa	 ich	 życia,	 żebym	 nie	 był	 głupi,	 że	 to	
wprost	żyła	złota,	która	uczyni	majętnym	każdego,	kto	w	nią	
zainwestuje.	Na	jakiś	czas	stałem	się	więc	celowo	głuchy.	Po	
prostu	nie	zwracałem	uwagi	na	to,	co	mówili	inni.	Cena	ak-
cji	Kompanii	rosła	 i	rosła,	a	wraz	z	nią	nadzieje	 i	chciwość	
wszystkich	związanych	z	nią	„inwestorów”	zarówno	indywi-
dualnych	jak	i	funduszy,	które	inwestują	jak	gdyby	w	imieniu	
wielu	inwestorów	naraz.	Jednak	przedsiębiorstwo	o	słabych	
podstawach	 nie	może	mieć	 wybitnych	 osiągnięć.	 I	 ten	 do-
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mek	z	kart	w	końcu	musiał	runąć.	Gdy	to	nastąpiło,	wszyscy	
„inwestorzy”	 (którzy	 tak	 naprawdę	nie	mieli	 pojęcia	 o	 tym	
przedsiębiorstwie	 i	kupowali	 jego	akcje,	bo	tak	robiło	„sta-
do”,	czyli	inni	im	podobni)	zamarli.	Mądrzejsi	lub	sprytniejsi	
sprzedali	swe	akcje	tuż	przed	lub	tuż	po	załamaniu,	a	reszta?	
A	reszta,	która	nie	mogła	uwierzyć,	że	ich	zyski	stopniały	na-
gle	niemalże	o	połowę,	nie	robiła	na	początku	nic,	po	czym	
na	sam	koniec	sprzedawała,	dostając	w	zamian	jedynie	jakieś	
ochłapy	w	porównaniu	do	ceny,	jaką	zapłacili	na	początku	za	
akcje.	Pamiętaj,	nigdy	nie	sprzedawaj	akcji	 tylko	dlatego,	że	
mają	niższą	cenę	i	nigdy	ich	nie	kupuj	tylko	dlatego,	że	dro-
żeją.	Myślę,	że	odpowiedni	będzie	tu	cytat	dawnego	mistrza	
inwestowania	na	rynku.	Brzmiał	on	tak:

Czy biegniesz kupić chleb, gdy sąsiadka mówi ci, 
że jest droższy? A czy biegniesz go sprzedać, kiedy 

mówią ci, że jest w promocji?

—	Ja	trzymałem	się	od	całej	tej	wrzawy	z	daleka.	Czy	czytałeś	
może	zwój	kupca	Baltazara	z	Immedu?	—	inwestor	zwrócił	się	
bezpośrednio	do	ciebie.
Zacząłeś	sobie	przypominać…

Zwój kupca Baltazara z Immedu

Jestem	Baltazar	z	Immedu	i	piszę	ten	tekst	dla	przy-
szłych	pokoleń	kupców	i	ludzi	mających	wielkie	am-
bicje.	Zawiera	on	czterdzieści	 lat	doświadczeń	zbie-
ranych	podczas	handlu	na	wszystkich	rynkach	świata.	
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Wiesz,	czym	różni	się	Rynek	Elkryncki	(wschód)	od	
Rynku	Zalutrańskiego	(zachód)?	Tylko	wystawio -
nymi	 towarami !	Kupcy	 zachowują	 się	 dokładnie	
tak	samo.	Tracą	rozum	na	punkcie	„modnych	towa-
rów”,	 płacąc	 za	 nie	 każde	 pieniądze,	 a	 gdy	 powoli	
zaczynają	 rozumieć,	że	popełnili	błąd,	masowo	wy-
przedają	towar,	doprowadzając	się	do	ruiny.	Oczywi-
ście	dzieje	 się	 tak	dlatego,	że	chciwość	odebrała	 im	
rozum.	Odebrała	im	zasady	prawdziwej	wartości,	po-
nieważ	uznali,	że	wartość	rodzi	bogactwo	zbyt	wol-
no…	Ale	nie	o	tym	ten	traktat	ma	traktować.	Chciał-
bym	ci	w	nim	przekazać	trzy	psychologiczne	zasady	
handlu.	Nazwałem	je:	„Podwójny	szczyt”,	„Podwójne	
dno”	i	„Głowa	z	ramionami”.	Na	czym	polega	feno-
men	tych	powtarzalnych	zachowań	ludzkich?	Każdy	
z	nich	opiera	się	na	ludzkich	emocjach.	Zacznijmy	od	
„Podwójnego	 szczytu”.	To	 zachowanie	ma	miejsce,	
gdy	 jakiś	 towar	przez	długi	 czas	miał	wielu	nabyw-
ców.	Nagle	okazuje	się,	że	dla	większości	z	nich	cena	
jest	już	tak	wysoka,	że	pieniądze,	które	mogą	za	niego	
otrzymać,	 dadzą	 im	więcej	 szczęścia	 niż	 posiadanie	
danego	dobra.	I	zaczynają	sprzedawać.	Za	pierwszym	
razem	znajduje	się	jednak	spora	grupa,	która	po	cenie	
troszkę	niższej	decyduje	 się	na	kupno	 tego	 towaru,	
powodując	tym	samym,	że	 jego	cena	znowu	rośnie.	
Cena	wraca	do	poprzedniego	poziomu,	 ale	 tym	 ra-
zem	okazuje	się,	że	ci,	którzy	spóźnili	się	na	pierwsze	
żniwa,	 chcą	 się	 pozbyć	 swojego	 zapasu	 i	 zaczynają	
sprzedawać.	 Towar	 zaczyna	 niebezpiecznie	 szybki	
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taniec.	A	że	chętni	na	nabycie	go	już	pozbyli	się	pie-
niędzy	 i	napchali	 swoje	magazyny	 towarem,	nie	ma	
bohaterów,	którzy	powstrzymają	obniżkę.

Drugie	powtarzalne	zachowanie	to	„Podwójne	dno”.	
Jest	to	lustrzane	odbicie	wyżej	wspomnianego	podwój-
nego	szczytu.	Aby	to	zjawisko	się	pojawiło,	wymagany	
jest	towar,	który	przez	długi	czas	był	w	niełasce	spo-
łecznej.	Gdy	 jego	 cena	 jest	 już	bardzo	nisko	 i	 nagle	
pojawiają	się	ludzie	chętni	do	zakupu,	towar	lekko	dro-
żeje.	Wtedy	zrozpaczeni	kupcy	postanawiają	wykorzy-
stać	szansę	na	zmniejszenie	strat	i	zaczynają	pozbywać	
się	zapasów,	co	powoduje	kolejny	spadek	ceny.	Jednak	
okazuje	się,	że	w	tym	samym	miejscu	znów	pojawiają	
się	bohaterowie	hamujący	dalsze	 spadki.	A	gdy	cena	
znowu	 szybuje	w	 górę	 i	 okazuje	 się,	 że	 nikt	 nie	 jest	
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już	chętny	na	sprzedawanie	swojego	zapasu,	towar	ma	
otwartą	drogę	do	tego,	aby	sporo	podrożeć.

Obiecałem	jednak,	że	opowiem	o	trzech	formacjach	
i	słowa	dotrzymam.	„Głowa	z	ramionami”	to	dziwna	
sytuacja.	Wyobraź	sobie	towar,	który	przez	długi	czas	
był	 bardzo	 pożądany.	 Aż	 nagle	 ktoś	 sprzedał	 dużą	
jego	partię,	powodując	chwilowe	załamanie	ceny.	Jakiś	
czas	później	kupujący	znowu	pokazują	„pazur”	i	win-
dują	 cenę	na	poziom	wyższy	niż	przed	wyprzedażą	
poprzedniej	partii.	Gdy	widzą	to	hurtownicy,	którzy	
spóźnili	się	na	pierwszą	wyprzedaż,	szybko	wystawia-
ją	 cały	 swój	 towar,	 powodując	 dość	 sporą	 obniżkę	
jego	ceny.	I	 tym	razem	pojawiają	się	nowi	nabywcy.	
Jest	ich	jednak	zbyt	mało,	by	ponownie	doprowadzić	
do	tego,	aby	padł	nowy	rekord.	Po	tej	zwyżce	budzą	
się	kupcy,	którzy	przegapili	dwie	poprzednie	zwyżki	
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i	rzucają	swój	towar	na	rynek,	powodując	jego	osta-
teczną	 i	 gigantyczną	 przecenę,	 ponieważ	 na	 towary	
grupy	spóźnialskich	już	nie	ma	nabywców.

To	 zachowanie	 pojawia	 się	 także	 wtedy,	 gdy	 rynek	
gwałtownie	traci	na	wartości.	Wygląda	wtedy	tak	jak	
na	rysunku.	Zasady	spróbuj	dopisać	sobie	sam.
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Mam	 nadzieję,	 że	 ten	 krótki	 traktat	 pomoże	 przy-
szłym	 pokoleniom	 kupców	 ustrzec	 się	 przed	 wid-
mem	bankructwa.

Baltazar

Wróciłeś	myślami	do	waszej	rozmowy.
—	Tak,	czytałem	go	już.	Mądrość	w	nim	zawarta	przydała	

mi	się	kiedyś	podczas	oblężenia,	a	teraz	myślę,	że	przyda	mi	się	
do	wzbogacenia	—	powiedziałeś	rezolutnie.
—	Otóż	to!	Jak	widzisz,	świat	idzie	naprzód,	ale	zachowania	

ludzkie	pozostają	takie	same.	Ja	trzymam	się	z	dala	od	tak	zwa-
nego	„stada”.	Jestem	indywidualistą.	Nie	interesują	mnie	szybkie	
zyski	oraz	inwestycje,	za	którymi	nie	stoi	solidne,	dobrze	prowa-
dzone	przedsiębiorstwo.	Dlatego	nie	opieram	moich	działań	na	
plotkach	i	domysłach,	które	rozpalają	umysły	„stada”.	Wolę	szu-
kać	i	odkrywać	oraz	być	pewnym,	że	inwestuję	w	coś,	ponieważ	
wiem,	jak	się	mają	sprawy	w	przedsiębiorstwie,	a	także	dokładnie	
przeanalizowałem	całą	transakcję.	A	wracając	do	funduszy,	czy	
przedstawiono	ci	sposób,	w	jaki	one	inwestują?	—	Beltras	wziął	
łyk	trunku	ze	swojej	manierki	i	spojrzał	na	ciebie	wyczekująco.
—	Tak,	bankier	mówił,	że	w	momencie	gdy	jego	fundusz	

uzbiera	odpowiednią	kwotę	od	uczestników,	następuje	podzie-
lenie	całej	sumy	na	równe	części	i	za	każdą	z	nich	kupuje	się	
różne	akcje,	aby	nie	stawiać	wszystkiego	na	jedną	kartę	i	po-
zbyć	się	ryzyka.	Mówił,	że	to	sposób	na	to,	aby	moje	pieniądze	
były	w	funduszu	bezpieczne	—	przyznałeś.
—	Tak,	tak.	Tak	właśnie	„inwestują”	niektóre	fundusze.	Tak	

naprawdę	specjalista	od	funduszy	nie	musi	się	na	nich	znać,	jeśli	
postępuje	w	ten	sposób,	bowiem	tak	„inwestować”	mógłby	każdy	
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bez	niczyjej	porady.	Prawdziwe inwestowanie to poszukiwanie i odkry-
wanie!	—	zakrzyknął	Beltras.	—	Jednak	obecnie	mało	kto	traktuje	
inwestowanie	jak	sztukę	i	sposób	na	rozwój.	Fundusze	nie	dają	ci	
takiej	kontroli,	jaką	masz,	decydując	samemu	oraz	nie	umożliwia-
ją	ci	rozwijania	swoich	zdolności.	Myślę,	że	ty	jednak	chciałbyś	
czegoś	więcej,	prawda?	—	zadał	ci	podchwytliwe	pytanie.
—	Tak,	oczywiście,	że	chciałbym!	—	odpowiedziałeś	po-

spiesznie,	gdyż	miałeś	nadzieję,	że	wreszcie	poznasz	prawdę	na	
temat	mądrego	inwestowania.
—	Dobrze,	a	więc	zacznijmy	od	tego,	czym	jest	nasz	rynek	i	co	

powoduje,	że	ceny	akcji	rosną	i	spadają.	Znaczy	to	tyle,	że	więcej	
obywateli	kupuje	lub	sprzedaje	w	danym	momencie.	A	to,	co	zna-
czy?	To	znaczy,	że	więcej	denarów	przypływa	na	rynek	lub	z	niego	
wypływa.	Rynek	to	nie	jest	jakieś	magiczne	zwierzątko.	To	po	pro-
stu	rynek.	A	na	rynkach	się	kupuje	i	sprzedaje.	Tam	—	wskazał	
ręką	targowisko	—	na	przykład	owoce	i	warzywa.	Z	kolei	tam	—	
jego	dłoń	powędrowała	w	stronę	banku	—	akcje	przedsiębiorstw.	
A	teraz	wyjaśnijmy	sobie,	jak	to	jest,	że	jedni	zarabiają,	a	inni	tracą	
na	rynku	swoje	denary?	Podam	ci	taki	prosty	przykład:
Mamy	dwie	osoby:	Halbiana	oraz	Leomina.	Halbian	kupił	

10	akcji	Kompanii,	płacąc	za	każdą	100	denarów.	Następnie	
cena	akcji	zaczęła	rosnąć	i	rosnąć,	aż	doszła	do	niezwykle	wy-
sokiego	i	niebezpiecznego	poziomu	200	denarów.	Pojawia	się	
Leomin,	który	postanawia	kupić	10	akcji	Kompanii.	Kupuje	je	
od	Halbiana.	Ten	przekazuje	Leominowi	karty	akcji,	które	są	
potwierdzeniem	ich	zakupu	i	otrzymuje	2000	denarów	za	swo-
je	 akcje.	Teraz	Leomin	 jest	właścicielem	10	 akcji	Kompanii.	
Nagle	 cena	 jego	 akcji	 zaczyna	 szybko	 spadać.	 I	Leomin	od-
sprzedaje	komuś	swoje	akcje	po	cenie	100	denarów	za	każdą,	
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odzyskując	 jedynie	1000	denarów.	Gdzie	podziało	się	drugie	
1000	denarów	Leomina?	Wyparowało?	Nie,	nie.	Te	1000	de-
narów	jest	u	Halbiana.	Jak	to	się	stało?	Zobacz:

Halbian	ma	1000	denarów	→	kupuje	za	nie	10	akcji,	każdą	po	
100	denarów.
Cena	rośnie	do	200	denarów…

Leomin	ma	2000	denarów	→	kupuje	za	nie	10	akcji	od	Halbia-
na,	każdą	po	200	denarów.
Leomin	staje	się	właścicielem	10	akcji.
czyli…

Halbian	miał	na	początku	1000	denarów	i	zyskał	dzięki	akcjom	
drugi	1000	denarów,	więc	teraz	ma	łącznie	2000	denarów.
Cena	spada	do	100	denarów…

A	Leomin?	Leomin	miał	2000	denarów,	ale	stracił	1000	dena-
rów,	bowiem	sprzedał	komuś	swoje	akcje,	gdy	ich	cena	spadła	
do	poziomu	100	denarów.

Czyli	było	łącznie	3000	denarów	(1000	denarów	Halbiana	+	
2000	denarów	Leomina)	i	dalej	jest	tyle	samo,	tylko	pieniądze	
zmieniły	 właściciela.	 Początkowo	 Halbian	 miał	 1000,	 a	 Le-
omin	2000.	A	teraz	to	Halbian	ma	2000,	natomiast	Leominowi	
pozostał	tylko	1000.
Czy	rozumiesz	już,	jak	działa	rynek?	Złote	monety	od	lu-

dzi	bez	wiedzy	wędrują	do	tych	z	wiedzą.	Tu	nie	ma	żadnego	
oszustwa.	Halbian	wiedział,	kiedy	kupić	i	kiedy	należy	sprze-
dać	akcje,	ponieważ	wyliczył	wartość	tych	akcji	na	podstawie	
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finansowych	zwojów	przedsiębiorstwa	i	zdawał	sobie	sprawę	
z	tego,	że	200	denarów	to	cena	niebezpieczna	i	przekraczają-
ca	 ową	wartość.	Natomiast	 Leomin	 kupił	 akcje	w	 nieodpo-
wiednim	momencie,	ponieważ	niczego	nie	wyliczał	i	nie	miał	
pojęcia,	 że	akcje	osiągnęły	 taki	poziom,	na	którym	należy	 je	
wyłącznie	 sprzedawać,	 a	 nie	 kupować.	A	więc	najważniejsze	
jest	 posiadanie	 wiedzy,	 którą	 następnie	 należy	 odpowiednio	
wykorzystać,	a	to	jest	już	mądrość,	mój	drogi.
—	Hm…	rozumiem	—	zamyśliłeś	się	przez	chwilę	—	pro-

szę	pana,	chciałbym	wiedzieć	jeszcze	jedno,	a	mianowicie	czym	
tak	w	ogóle	jest	akcja?	—	spytałeś.
—	Mądre	pytanie,	chłopcze.	Czym	jest	akcja?	Akcja	to	część	

przedsiębiorstwa.	Kupując	 akcję,	 stajesz	 się	w	 jakimś	 stopniu	
właścicielem	danej	 spółki.	Przyznasz,	 że	dumnie	 to	brzmi	—	
jestem	 właścicielem	 Kompanii	 Wszystkich	 Mórz	 Cesarstwa!	
Przedsiębiorstwa	tworzą	akcje,	czyli	dzielą	się	własnością	z	in-
nymi,	aby	pozyskać	złoto	potrzebne	do	tego,	by	móc	dalej	się	
rozwijać.	Mądre	przedsiębiorstwa	dzięki	zebranym	denarom	na	
przykład:	kupują	nowy	sprzęt,	aby	produkować	szybciej,	taniej	
lub	lepiej;	zdobywają	nowych	nabywców	dla	swoich	produktów,	
rozwijają	 działalność,	 poszerzają	 swoją	 ofertę	 lub	 zdobywają	
nowe	rynki.	Możliwości	jest	wiele.	Jednak	wszystko	musi	być	ro-
bione	z	głową.	Dobrze…	teraz,	gdy	mamy	już	omówione	pod-
stawy,	przejdźmy	do	moich	metod	inwestowania,	które	pomo-
gły	mi	stać	się	bardzo	bogatym	—	Beltras	wziął	głęboki	oddech,	
a	ty	nie	mogłeś	się	doczekać,	aż	zacznie	mówić	dalej.
—	A	więc,	chłopcze,	inwestowanie	na	rynku	to	dla	mnie	praw-

dziwa	przyjemność.	Po	prostu	lubię	to,	co	robię!	A	myślę,	że	to	
bardzo	ważne,	by	swoje	zajęcie	traktować	jak	pasję.	Mamy	wtedy	
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ogromną	przewagę,	ponieważ	dzięki	naszemu	zapałowi	możemy	
osiągnąć	niesamowite	rezultaty.	Możemy	stać	się	mistrzem	w	swo-
im	fachu!	Muszę	ci	także	przyznać,	że	choć	moim	zajęciem	jest	
inwestowanie,	 to	mimo	to…	nie	boję	się	strat.	A	to	konieczne,	
aby	rozpocząć	przygodę	z	rynkiem.	Ja	po	prostu	wiem,	że	mimo	
posiadania	ogromnej	wiedzy	 i	 doświadczenia,	 straty	 czasem	 się	
przytrafiają.	Nie	mógłbym	spokojnie	 szukać	kolejnych	dobrych	
przedsiębiorstw,	 których	 akcje	mógłbym	 nabyć,	 jeśli	 stresował-
bym	się	ewentualną	stratą.	Bądź	pewny	siebie.	Stracisz	—	trudno.	
Zyskasz	na	akcjach	innej	spółki.	Dlatego	dodam	też,	abyś	inwe-
stował	na	rynku	tylko	te	pieniądze,	których	nie	potrzebujesz,	żeby	
utrzymać	standard	życia.	Dobrze,	a	teraz	przejdźmy	do	tego,	jak	
wygląda	moje	„szukanie	 i	odkrywanie”,	 jak	 to	nazwałem.	Otóż	
polega	to	na	tym,	iż	raz	na	rok	bądź	co	pół	roku	wybieram	się	do	
przedsiębiorstw	i	proszę,	aby	ich	właściciele	pokazali	mi	swoje	fi-
nansowe	zwoje	oraz	opowiedzieli	co	nieco	o	własnej	działalności.	
Dzięki	temu	wiem,	jak	to	wszystko	wygląda	od	środka.	Nigdy	nie	
lokuję	moich	pieniędzy	w	jakimś	zakładzie	na	ślepo.	Te	wszystkie	
informacje,	które	zdobywam,	a	następnie	analizuję,	są	dostępne	
dla	wszystkich.	Wystarczy	tylko	się	po	nie	ruszyć	i	wysilić	nieco	
nasze	szare	komórki,	aby	zrozumieć	to,	jak	wiele	one	dla	nas	zna-
czą.	To	doprawdy	zadziwiające,	jak	nieliczni	inwestorzy	postępują	
w	ten	sposób.	Większość	woli	słuchać	plotek	lub	„zainwestować”	
na	chybił	trafił.	I	dlatego	zawsze	będzie	się	mówić,	że	na	rynku	się	
traci,	ponieważ	tylko	nielicznym	chce	się	stosować	przedstawione	
przeze	mnie	zasady	i	zarabiać.	Reszta	liczy	na	uśmiech	losu	i	po-
zbawia	się	tej	możliwości	kontroli,	a	w	związku	z	tym	traci	swoje	
denary.	Jeśli	natomiast	mowa	o	sprzedaży	naszych	zyskujących	na	
wartości	akcji,	to	najlepszym	dla	tego	momentem	jest	czas,	gdy	
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cena	dochodzi	do	takiego	poziomu,	który	nie	ma	pokrycia	w	fi-
nansowych	zwojach	zakładu.	Może	się	także	zdarzyć,	że	podczas	
analizowania	zdobytych	informacji	coś	przeoczyłeś	lub	wyliczyłeś	
źle,	wtedy	należy	sprzedać	te	akcje	czym	prędzej,	nawet	jeśli	ozna-
czałoby	to	straty!	—	Beltras	podniósł	nieco	głos,	abyś	na	dobre	
zapamiętał	jego	radę,	po	czym	kontynuował.	—	Jeśli	już	kupisz	
akcje	i	następnie	będziesz	sprawdzał	dla	pewności	kolejne	zwo-
je	wybranego	zakładu	(co	polecam)	oraz	zauważysz,	że	zaczyna	
dziać	się	coś	złego,	musisz	zachować	czujność.	Jeżeli	właściciel	nie	
będzie	potrafił	ci	wyjaśnić	tej	sytuacji	oraz	kolejne	zwoje	także	nie	
będą	napawać	optymizmem,	lepiej	akcje	sprzedać,	ponieważ	sy-
tuacja	nie	jest	zbyt	klarowna.	A	klarowność	podczas	analizy	dzia-
łalności	zakładu	 to	bardzo	ważna	dla	mnie	sprawa.	Oczywiście	
może	się	również	zdarzyć,	że	podobnie	jak	przed	laty	w	przypadku	
Kompanii	Radosnych	Piratów,	przedsiębiorstwo	upadnie.	I	co	się	
wówczas	stanie	z	jego	akcjami?	Po	prostu	twoje	karty	własności	
będziesz	mógł	zamienić	na	podpałkę.	Staną	się	nic	niewarte.	Nie-
zwykle	rzadko,	lecz	czasami	się	to	zdarza.	Trzeba	więc	być	czujnym.	
Teraz,	mój	drogi	chłopcze,	czas	na	„osobiste	przestrogi	Beltrasa”,	
abyś	przypadkiem	nie	pomyślał,	że	wszystko	jest	takie	pewne	i	nie	
ma	tu	żadnego	ryzyka.	Wiedza,	którą	ci	przekazuję,	pozwala	na	
skuteczne	 inwestowanie	na	rynku.	Jednak	nie	myśl,	że	w	100%	
bezpieczne	i	szybkie.	Nic	nie	daje	gwarancji	zysku	i	nic	w	świecie	
nie	jest	w	pełni	bezpieczne.	Co	mam	na	myśli?	Otóż	nie	zawsze	
to,	co	będzie	prezentować	się	dobrze,	przyniesie	ci	zysk.	I	to	nawet	
wtedy,	gdy	wszystko	dokładnie	sprawdzisz.	Po	prostu	czasem	tak	
bywa,	że	liczby	podane	w	zwojach	okażą	się	nieprawdziwe,	gdyż	
sekretarz	będzie	kiepsko	wykonywał	swoją	pracę.	Lub	może	zda-
rzyć	się	coś	nieoczekiwanego,	czyli	przykładowo	statek	Kompanii	
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zatonie	podczas	paskudnego	sztormu.	Kolejna	moja	rada	dotyczy	
cierpliwości.	Musisz	wiedzieć,	że	czasem	mogą	być	długie	okre-
sy,	podczas	których	nie	znajdziesz	żadnej	nowej	 rynkowej	„pe-
rełki”,	w	którą	warto	byłoby	zainwestować.	Wtedy	najważniejsze	
jest	to,	aby	być	cierpliwym	i	zachować	spokój,	żeby	przypadkiem	
nie	kusiło	cię,	by	zainwestować	w	jakieś	przedsiębiorstwo,	mimo	
nie	do	końca	dobrych	informacji.	Wiesz,	podczas	tego	ostatniego	
wielkiego	wzrostu	cen	Kompanii	Morza	Vadnorskiego,	gdy	akcje	
innych	przedsiębiorstw	także	były	niebezpiecznie	wysokie,	musia-
łem	patrzeć	ze	smutkiem	na	to	wszystko	i	czekać,	czekać	i	jeszcze	
raz	czekać.	Nie	było	to	dla	mnie	przyjemne,	ponieważ	lubię	moje	
zajęcie,	 ale	 gdybym	 wówczas	 postąpił	 nierozsądnie,	 mógłbym	
dużo	stracić,	a	tego,	rzecz	jasna,	nie	chciałem.	Wiesz,	słyszałem	
kiedyś	od	bardzo	mądrego	inwestora	taką	oto	radę:

Jestem chciwy, gdy inni się boją,  
boję się, gdy inni są chciwi.

Trudno	o	lepszy	opis	zyskownych	inwestycji.	Najlepszy	okres	
na	inwestycje	jest	wtedy,	gdy	„stado”	stroni	od	giełdy,	a	ceny	
akcji	przedsiębiorstw	stają	się	okazyjne.	Natomiast	najgorszy	
jest	wówczas,	gdy	wszyscy	zachwycają	się	rynkiem	i	masowo	
wykupują	akcje.	Wygląda	to	tak:	najpierw,	gdy	ceny	nie	są	zbyt	
wysokie,	sytuację	na	rynku	oceniają	inwestorzy,	w	tym	ja,	i	ku-
pują	wartościowe	akcje.	Następnie,	gdy	ceny	są	nieco	wyższe,	
pojawiają	się	inni,	nieco	mniej	profesjonalni	inwestorzy,	którzy	
bali	się	kupić	w	momencie,	gdy	ja	nabywałem,	a	robią	to	teraz.	
Ceny	powolutku	rosną	dalej	i	na	targowisku	możemy	usłyszeć,	
jak	 ludzie	zaczynają	rozmawiać	o	chęci	zainwestowania	swo-
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ich	denarów	na	rynku.	Niektórzy	to	robią.	Aż	wreszcie	plotki	
i	porady	słyszymy	niemalże	na	każdym	kroku,	a	 ludzie	nagle	
stają	się	rynkowymi	ekspertami.	Dochodzi	nawet	do	sytuacji,	
że	 sam	herold	 zachęca	 lud	do	 inwestowania.	 Ja	oraz	mi	po-
dobni	 już	 uciekliśmy	 z	 rynku,	 ceny	 bowiem	 zaczęły	 osiągać	
zbyt	wysoki	poziom	w	stosunku	do	tego,	co	sugerowały	zwoje.	
Lecz	ogromna	liczba	obywateli	dopiero	teraz	szykowała	się	do	
kupna.	I	co	się	dzieje	później?	Jak	zwykle	ceny	akcji	wracają	do	
swoich	naturalnych	poziomów.
—	Czyli,	proszę	pana,	ceny	zawsze	wahają	się	między	ni-

skim	i	wysokim	poziomem?	To	znaczy	cena	akcji	rośnie,	a	na-
stępnie	wraca	do	tego	samego	poziomu	sprzed	wzrostu?	Czy	
tak	jest	zawsze?	—	spytałeś	zaintrygowany.
—	Bywa	i	tak,	że	cena	akcji	waha	się	między	jakimiś	dwiema	

wartościami,	 jak	 gdyby	 znajdowała	 się	w	 jakiejś	 ramce,	 ale	na	
ogół	są	to	chwilowe	wahania.	Jeśli	przedsiębiorstwo	jest	dobre,	
czyli	 rozwija	 się,	 przynosi	 zyski,	 a	 nie	 straty,	 do	 tego	 te	 zyski	
z	roku	na	rok	są	coraz	większe,	nie	ma	zbyt	dużych	zobowiązań	
(tutaj	mam	na	myśli	pożyczki	cesarskie	lub	co	gorsza	pożyczki	
lichwiarskie),	rozwija	się	naturalnie,	a	nie	tylko	za	sprawą	poży-
czonego	złota,	to	cena	akcji	takiego	zakładu	rośnie.	Nie	mam	tu	
na	myśli	wzrostów	błyskawicznych,	jakich	oczekuje	większość.	
Ona	rośnie	pomalutku,	w	swoim	tempie,	lecz	za	to	stale.	Pnie	
się	w	górę	niczym	mała,	zdrowa	roślinka	zasadzona	w	naszym	
ogrodzie.	Czasem	potrzeba	lat,	by	nasze	ziarenko	(akcja)	przy-
niosło	odpowiednie	plony.	Inwestowanie	w	wartość	wymaga	od	
nas	bycia	roztropnym	oraz	sporej	dawki	cierpliwości.	Mnie	in-
teresuje	kupowanie	po	prostu	dobrych	przedsiębiorstw.	Jak	już	
ci	mówiłem,	akcja	to	sposób	na	bycie	w	jakiejś	części	właścicie-
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lem	danego	przedsiębiorstwa.	 Im	masz	 ich	więcej,	 tym	więcej	
twoich	 rad	 udzielonych	 właścicielowi	 zostanie	 wysłuchanych.	
Tak	 to	 już	 jest,	 że	dobry	właściciel	 z	 reguły	 liczy	 się	z	opinią	
ludzi,	którzy	posiadają	akcje	jego	spółki	oraz	mają	jakieś	poję-
cie	o	prowadzeniu	zakładu	i	sposobie	jego	funkcjonowania.	Ja	
po	wypatrzeniu	 jakiegoś	dobrego	przedsiębiorstwa,	które	ofe-
ruje	akcje,	planuję	je	kupić.	Nie	jego	akcje	same	w	sobie,	licząc	
na	ich	wzrost	(o	czym	swoją	drogą	jestem	prawie	przekonany),	
lecz	o	kupnie	całego	zakładu	poprzez	akcje	—	Beltras	na	chwilę	
przerwał,	ponieważ	właśnie	dotarliście	do	smażalni.	Ludzie	cały	
czas	wchodzili	i	wychodzili	z	niej	zadowoleni.	Na	zewnątrz	bu-
dynek	prezentował	się	doskonale.	Był	czysty	i	zadbany.	Wokół	
rosły	kwiaty	i	młode	drzewka.	Na	prawo	od	wejścia	znajdowały	
się	cztery	stoły	i	ławy,	na	których	siedzieli	klienci	smażalni	i	de-
lektowali	się	zakupionym	posiłkiem.	Weszliście	do	środka.	Tam	
także	było	tłoczno.	Ustawiliście	się	w	kolejce	za	damą	z	dziec-
kiem,	a	Beltras	zaczął	opowiadać	dalej:
—	Widzicie,	jaki	tu	ruch!	Tak	jest	prawie	codziennie.	Wła-

ściciel	już	zaplanował,	by	otworzyć	jeszcze	dwie	takie	smażalnie	
w	naszej	stolicy,	bowiem	na	brak	klientów,	jak	widzicie,	nie	na-
rzeka,	a	tutaj	pomału	jego	pracownicy	nie	nadążają	ze	smaże-
niem	ryb,	mimo	iż	zatrudnił	już	tylu,	ilu	tylko	może	pracować	
naraz	w	tym	pomieszczeniu.	Dodam,	że	pozyskał	już	potrzebne	
mu	 środki.	Teraz	 czeka	 tylko	 na	 zakończenie	 budowy.	Chyba	
domyślacie	się,	od	kogo?	—	spytał	i	uśmiechnął	chytrze.
—	A	więc	 to	 jedno	 z	 tych	 dwóch	przedsiębiorstw,	 którego	

masz	zamiar	stać	się	właścicielem?	—	Glaukos	spytał	retorycznie.
—	Masz	rację.	Obecny	właściciel	powiedział	mi,	że	nie	ma	

ochoty	 dłużej	 zajmować	 się	 wszystkim	 sam.	 Chce	 nadzoro-
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wać	swoich	pracowników,	ale	chciałby	komuś	przekazać	resz-
tę	odpowiedzialności,	ponieważ	zwyczajnie	 się	 zmęczył.	Tak	
więc	z	ochotą	zaoferowałem	mu	swoją	pomoc.	Ten	zakład	ma	
świetne	perspektywy!	Widzę	to	zarówno	tutaj,	na	miejscu,	jak	
i	w	finansowych	 zwojach.	Niedługo	więc	 będę	mógł	 zapro-
sić	was	na	rybkę	do	Beltrasa	—	zaśmiał	się	głośno.	Przyszła	
wasza	kolej.	Poprosiliście	o	trzy	porcje	świeżego	dorsza	wraz	
z	 ziemniakami	oraz	 trzy	 kufelki	 zimnego	 trunku.	Usiedliście	
przy	stole	i	kontynuowaliście	rozmowę.
—	Proszę	pana,	nie	mam	aż	tyle	złota,	aby	od	razu	móc	ku-

pować	cały	zakład,	tak	jak	pan	to	robi.	Czy	w	takim	wypadku	
również	mógłbym	wzbogacić	 się	dzięki	 akcjom?	—	spytałeś	
i	wziąłeś	łyk	napoju.
—	Rozumiem,	że	ten	etap	jest	możliwy	dopiero,	gdy	ma	się	

już	spore	zasoby	złota,	a	jako	początkujący	na	razie	nie	możesz	
myśleć	o	kupowaniu	od	razu	całego	przedsiębiorstwa.	Powiem	ci	
jednak,	że	jeśli	będziesz	stosował	się	do	podanych	przeze	mnie	
zasad,	kupione	przez	ciebie	akcje	powinny	uczynić	cię	majętnym,	
abyś	kiedyś	mógł	wejść	na	ten,	jak	gdyby,	wyższy	poziom	inwesto-
wania,	na	którym	ja	jestem	obecnie.	Pamiętaj,	wszystko	w	swoim	
czasie.	Cierpliwość	bywa	sowicie	wynagradzana,	a	jej	brak	może	
przynieść	wielkie	spustoszenie	w	twojej	sakwie.	Zasady,	które	już	
znasz,	są	niezwykle	ważne,	ale	ich	znajomość	nie	zagwarantuje	ci	
w	100%	zyskownych	inwestycji.	Pominąłem	bowiem	jedną	spra-
wę.	A	mianowicie	emocje	—	powiedział	z	powagą.	—	Emocje,	
mój	drogi	chłopcze,	mogą	przeszkodzić	w	wykorzystaniu	nawet	
najlepszej	okazji,	najwnikliwiej	sprawdzonej	czy	najbardziej	zy-
skownej.	Po	prostu	przez	chciwość,	strach,	nadzieję	czy	rozpacz	
możesz	popełnić	głupi,	z	 racjonalnego	punktu	widzenia,	błąd.	
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Patrząc	na	sytuację	obiektywnie,	nigdy	byś	tego	czegoś	nie	zrobił,	
lecz	 gdy	zawładną	 tobą	 emocje,	możesz	 zrobić	 coś,	 co	nieko-
niecznie	będzie	rozsądne.	Na	przykład?	Przeanalizowałeś	sytu-
ację	przedsiębiorstwa.	Okazała	się	dobra,	a	więc	kupiłeś	akcje.	
Jednak	pojawiły	 się	 jakieś	plotki	o	nieszczęściu,	 jakie	 spotkało	
zakład	i	cena	jego	akcji	spadła.	Wystraszyłeś	się	i	nie	chcąc	dłużej	
patrzeć,	jak	wartość	twoich	akcji	topnieje,	poszedłeś	czym	prędzej	
zwrócić	karty	własności,	mimo	straty.	Po	kilku	dniach	właściciel	
zdementował	przykre	plotki	 i	wyjaśnił,	że	rozgłaszali	 je	zwykli	
wichrzyciele	z	innego	zakładu,	którzy	w	nieładny	sposób	chcie-
li	 pozbyć	 się	 konkurencji.	 I	 cena	 akcji	 przedsiębiorstwa	 rośnie	
tak,	jak	zakładałeś,	ponieważ	był	to	solidny	i	dobrze	prowadzo-
ny	zakład.	Niestety	ty	dałeś	się	opanować	strachowi	i	straciłeś.	
W	innym	wypadku	możesz	kupić	akcje,	które	zgodnie	z	twoimi	
prognozami	 zaczynają	 rosnąć.	 Widzisz,	 że	 twoja	 roztropność	
przynosi	ci	zyski	i…	w	tym	momencie	zaczyna	ogarniać	cię	chci-
wość.	Chcesz	 coraz	więcej	 i	więcej	 denarów!	Cena	przekracza	
poziom,	na	którym	ustaliłeś	sobie	wcześniej,	że	sprzedasz	akcje.	
Jednak	ty	oddałeś	swój	umysł	w	ręce	demona	chciwości	i	decy-
dujesz	się	czekać	dalej,	aby	zarobić	jeszcze	więcej!	I	co	się	dzieje?	
Cena	niedaleko	po	przekroczeniu	ustalonego	przez	ciebie	pozio-
mu	zaczyna	zawracać	w	dół.	A	ty	zamierasz	w	bezruchu,	widząc	
coraz	 szybciej	 topniejące	 zyski.	 To	 tylko	 dwa	 przykłady,	 które	
akurat	przychodzą	mi	do	głowy.	Takich	emocjonalnych	niebez-
pieczeństw	jest	jednak	znacznie	więcej.
—	Tak,	ma	pan	całkowitą	rację.	Byłem	szkolony	w	obozie	

Sartorian.	 Zwiedziłem	między	 innymi	 labirynt	 Ekhali,	 który	
zwą	labiryntem	emocji	—	dodałeś,	dumny	ze	swoich	doświad-
czeń.
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—	Mój	młody	chłopcze,	w	takim	razie	chylę	przed	tobą	czoła	
—	Beltras	ukłonił	się.	—	Nigdy	nie	było	mi	dane	zwiedzić	tego	
miejsca,	ale	słyszałem	wiele	na	jego	temat.	Straszna	to	próba	dla	
człowieka	i	ponoć	tylko	nieliczni	wychodzą	z	niego	cało.	Moje	
gratulacje!	Myślę,	że	każdy,	a	szczególnie	inwestor,	powinien	tego	
doświadczyć.	W	takim	razie	masz	już	wszystko,	czego	ci	trzeba:	
wiedzę	teoretyczną,	czyli	zasady,	oraz	wiedzę	o	emocjach.	Teraz	
pozostaje	mi	życzyć	ci	licznych	„perełek”	na	twej	inwestycyjnej	
drodze,	jeśli	rzecz	jasna	zdecydujesz	się	na	nią	wkroczyć	—	Bel-
tras	poklepał	cię	po	ramieniu	i	dodał	na	koniec:	—	To,	o	czym	ci	
mówiłem,	to	szukanie	prawdziwej	wartości.	Takie	inwestowanie	
jest	trudne,	dla	wielu	zbyt	trudne,	ponieważ	w	tym	wypadku	bie-
rzesz	na	siebie	odpowiedzialność.	Ty	analizujesz	zwoje	przed-
siębiorstwa	i	tylko	ty	podejmujesz	decyzje.	W	razie	pomyłki	nie	
możesz	obwiniać	 innych	o	 to,	 że	przekazali	 ci	 złe	plotki.	Nie	
możesz	 zarzucać	winy	 specjaliście	od	 funduszu,	 twierdząc,	 że	
źle	obszedł	się	z	twoimi	złotymi	monetami.	Możesz	obwiniać	
w	 95%	przypadków	 tylko	 siebie	 (te	 5%	 to	 okoliczności,	 któ-
rych	nie	sposób	przewidzieć).	Idziesz	pod	prąd.	Odłączasz	się	
od	„stada”.	Opierasz	się	tylko	na	swoim	rozsądku.	To	wymaga	
odwagi.	Myślę,	że	 jako	Sartorianinowi	tej	ci	nie	brakuje	—	na	
twarzy	Beltrasa	pojawił	się	szeroki	uśmiech.
—	Tak	jest,	proszę	pana!	—	odpowiedziałeś	dumnie.
—	Bardzo	dziękujemy	ci	za	poświęcony	nam	czas,	Beltra-

sie.	Życzymy	ci	samych	sukcesów	—	dodał	Glaukos.	Pożegna-
liście	się	z	Beltrasem	i	postanowiliście	wrócić	do	domu	wuja	
Flauberta,	choć	celowo	obraliście	dłuższą	drogę,	by	móc	sobie	
pomówić	o	tym,	czego	się	właśnie	nauczyłeś.



Świat nie żąda od ciebie, byś został 
prawnikiem, lekarzem, naukowcem  

czy sprzedawcą.  
Niczego ci nie nakazuje,  

ale wymaga od ciebie doskonałości  
we wszystkim, czego się podejmiesz.
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Wczorajszego	 wieczora	 długo	 nie	mogłeś	 zasnąć.	 Cały	
czas	rozmyślałeś	o	nowo	zdobytej	wiedzy.	Lecz	mimo	

to	obudziłeś	się	bardzo	wcześnie.	Postanowiłeś	pójść	na	śnia-
danie.	 W	 korytarzu	 spotkałeś	 Glaukosa,	 który	 z	 szerokim	
uśmiechem	na	twarzy	zaproponował,	abyś	prędko	udał	się	do	
jadalni,	gdyż	czeka	tam	na	ciebie	gość.	Zdziwiłeś	się	nieco,	bo-
wiem	nie	spodziewałeś	się	niczyjej	wizyty.	Zbiegłeś	więc	po-
spiesznie	po	schodach.	Jakież	było	twoje	zdziwienie,	gdy	uchy-
liłeś	drzwi	 i	zobaczyłeś…	samego	mistrza	Nistretha,	wesoło	
rozprawiającego	z	wujem	Flaubertem!	Podszedłeś	prędko,	aby	
go	przywitać.	Mistrz	był	cały	i	zdrowy,	a	do	tego	w	niezwykle	
dobrym	nastroju!	Tak	cieszyłeś	się,	że	z	mistrzem	jest	wszyst-
ko	w	porządku	i	możesz	go	znowu	widzieć!	Zaczęliście	sobie	
miło	gawędzić.	Tak	bardzo	stęskniłeś	się	za	mądrościami	Ni-
stretha.
—	Mistrzu,	co	było	przyczyną	twojej	choroby?	—	spytałeś	

wreszcie.

X Zwój Bogactwa.  
Rózne szlaki prowadzace 

do bogactwa
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—	Cóż…	 tak	 to	 już	 jest,	 kiedy	 zdobędzie	 się	 zaszczyty	
w	jednej	dziedzinie	i	próbuje	sił	w	drugiej,	ignorując	niezbęd-
ne	przeszkolenie.	I	tak,	mój	przyjacielu,	zabrałem	się	za	two-
rzenie	magicznych	mikstur,	 jednak	 bez	wcześniejszej	 narady	
z	naszym	magiem,	Elerinem	i…	delikatnie	mówiąc,	stworzony	
przeze	mnie	eliksir	nie	podziałał	tak,	jak	tego	oczekiwałem	—	
Nistreth	zaśmiał	się.	A	ty	po	raz	kolejny	zaobserwowałeś	to,	co	
tak	bardzo	lubiłeś	w	swoim	mentorze,	a	mianowicie,	że	mimo	
wieku	potrafi	sam	śmiać	się	ze	swoich	błędów	i	zachować	po-
godę	ducha.	—	Jednak	znalazłem	się	pod	opieką	najlepszego	
medyka,	jaki	tylko	chodzi	po	tym	świecie.	On	jeden	znał	tajną	
recepturę	potrzebną	do	stworzenia	mikstury,	która	mi	pomo-
gła.	Doprawdy	—	Nistreth	przybrał	nieco	poważniejszy	 ton	
—	gdyby	 nie	 on,	 nie	wiem,	 czy	moglibyśmy	 sobie	 teraz	 tak	
miło	rozmawiać.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	nie	każdy	może	mieć	
taką	możliwość,	aby	w	sytuacji	zagrożenia	znaleźć	się	pod	jego	
opieką.	Widzisz,	mój	chłopcze,	gdybym	w	młodości	nie	posta-
nowił	się	uczyć,	aby	stać	się	mądrym	i	majętnym	człowiekiem,	
zwyczajnie	nie	byłoby	mnie	stać	na	opłacenie	takiego	wspania-
łego	medyka	jak	ten	—	stwierdził.	A	ty	zadumałeś	się	przez	
chwilę	nad	jego	słowami.
—	 Dobrze,	 mój	 drogi,	 myślę,	 że	 po	 tym	 przepysznym	

posiłku	 przyszła	 pora	 na	mały	 spacer	—	Nistreth	 podniósł	
się	i	podziękował	Flaubertowi	za	gościnę.	Razem	z	mistrzem	
wyszliście	przed	dom.	Była	doprawdy	piękna	pogoda,	słońce	
uśmiechało	się	do	was,	delikatny	wiatr	przyjemnie	was	chło-
dził,	a	do	tego	ptaszki	wygrywały	przyjemną	dla	ucha	melodię.	
Szliście	wolnym	tempem,	rozkoszując	się	pięknem	otaczającej	
was	przyrody.
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—	Mistrzu,	jedno	mnie	zastanawia	—	zacząłeś.	—	Podczas	
śniadania	 wspominałeś	 o	 tym,	 że	 nie	 każdy	w	 razie	 wypad-
ku	może	sobie	pozwolić	na	zapewnienie	opieki	ze	strony	tak	
dobrego	medyka.	Bardzo	się	zdziwiłem.	Nie	zdawałem	sobie	
sprawy,	że	tak	ponuro	wygląda	ten	nasz	świat	—	przyznałeś.
—	Mój	młody	chłopcze,	tak	to	już	jest.	I	to	właśnie	dlate-

go	tak	bardzo	ważne	jest,	aby	dążyć	do	osiągnięcia	dobrobytu.	
Aby	po	prostu	żyć	godnie.	Aby	móc	korzystać	z	takiej	opieki,	
jaką	sami	sobie	wybierzemy.	Aby	mieć	po	prostu	możliwości.	
Wiesz,	jest	jeszcze	jedna	bardzo	ważna	sprawa.	W	życiu	każde-
go	z	nas	przychodzi	taki	czas,	gdy	zwyczajnie	nie	jesteśmy	już	
tacy	sprawni	jak	kiedyś.	Po	prostu	nie	mamy	tyle	siły	lub	na	tyle	
sprawnego	umysłu,	aby	pracować	tak	ciężko	i	w	takim	tempie	
jak	dawniej.	Każdy	powinien	wtedy	cieszyć	się,	delektować	ży-
ciowym	doświadczeniem	 i	zdobytą	wiedzą	oraz	przekazywać	
ją	młodym	lub	poprzez	pisanie	ksiąg	zachować	dla	przyszłych	
pokoleń.	 Tak	 robili	 nasi	 przodkowie.	 Starsi	 uczyli	 młodych,	
a	ci	pomagali	starszym,	zapewniając	odpowiednie	środki,	gdy	
ci	nie	byli	już	w	stanie	sami	o	siebie	zadbać.	Później,	gdy	realia	
naszego	świata	nieco	się	zmieniły,	o	starszych	obywateli	dbało	
w	głównej	mierze	 cesarstwo.	 I	dopóki	w	naszej	 krainie	 żyło	
dużo	młodych	ludzi,	którzy	uczyli	się	zawodu	w	akademiach	
lub	w	 swoich	domach,	oraz	dużo	 tych,	 którzy	 już	pracowali	
w	swoich	lub	czyichś	zakładach,	dopóty	rozwój	cesarstwa	był	
niezagrożony.	Jednak	z	czasem	nasze	rodziny	zaczęły	być	co-
raz	mniejsze.	Początkowo	nie	było	to	zbyt	odczuwalne,	jednak	
im	mniej	potomstwa	przychodziło	na	świat,	tym	zaczynało	być	
coraz	gorzej.	I	nasze	cesarstwo	nie	rozwijało	się	już	tak	szybko,	
a	do	cesarskiego	skarbca	napływało	coraz	mniej	złota.	Dlatego	
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też	cesarstwo	nie	mogło	już	w	takim	stopniu	jak	dawniej	po-
magać	starszym,	zasłużonym	obywatelom.	Zobacz,	wygląda	to	
tak	—	Nistreth	wziął	niewielki	patyk	i	zaczął	kreślić	obrazek	
na	piaszczystej	drodze:

—	Tak	niestety	jest	i	dziś.	Dlatego	tym	bardziej	powinniśmy	już	
od	najmłodszych	lat	uczyć	się,	aby	kiedyś	móc	samemu	o	sie-
bie	zadbać.	Aby	móc	mieć	własne	źródło	dochodów	i	kiedyś,	
gdy	przyjdzie	nasza	„złota	jesień	życia”,	mieć	dalej	możliwość	
bycia	 samodzielnym	 i	wspomagać	nasze	cesarstwo	oraz	 jego	
przyszłe	 pokolenia	 swoją	 życiową	 mądrością	 i	 doświadcze-
niem,	a	nie	wyłącznie	oczekiwać	pomocy.	Dawać,	a	nie	tylko	
brać.	Naszym	obowiązkiem	jest	umieć	zadbać	o	siebie	i	swoją	
rodzinę,	mój	chłopcze	—	dodał	z	powagą.
—	To	chyba	musi	być	okropne	uczucie,	gdy	nie	ma	się	swo-

jego	źródełka	złota,	zwłaszcza	gdy	brak	sił	uniemożliwia	nam	

Zasłuzeni

Uczacy sie

Pracujacy

Zasłuzeni

Uczacy 
sie

Pracujacy
Zasłuzeni

Uczacy sie

Pracujacy

Tak wygladało
na poczatku Nieco pózniej Tak wyglada 

teraz
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dalszą	pracę	—	zamyśliłeś	się,	gdyż	dopiero	teraz	to	do	ciebie	
dotarło.
—	Tak,	mój	przyjacielu,	 to	doprawdy	okropne.	 I	żal	mi	

tych	ludzi.	Ale	powiem	ci	coś.	Wiesz,	zawsze	darzyłem	sza-
cunkiem	 księgi.	 Gdyby	 nie	mądrości,	 które	 z	 nich	 odnala-
złem	oraz	lekcje	z	moimi	mentorami,	nie	byłbym	dzisiaj	tym,	
kim	jestem.	Nie	byłbym	doradcą	samego	cesarza!	To	właśnie	
dzięki	 temu,	 że	 kiedyś,	 przed	 laty,	 prawdę	mówiąc,	 bardzo	
dawno	temu	—	mistrz	zaśmiał	się	—	podjąłem	decyzję,	że	
będę	uczył	 się	wytrwale,	 aż	osiągnę	 sukces.	Wiesz…	 i	 twój	
mistrz	wiele	razy	ponosił	porażki,	budując	mniejsze	i	większe	
zakłady,	mające	przynieść	mi	dochody.	 Jednak,	 jak	widzisz,	
nie	 poległem,	 tylko	 uparcie	 dążyłem	 do	 celu,	 aż	 zbudowa-
łem	moje	 solidne	 źródła	 złota	 i	w	 końcu	 stałem	 się	 cesar-
skim	doradcą!	A	wszystko	zaczęło	się	od	tego,	że	czytałem	
dużo,	naprawdę	dużo.	Wiedziałem,	że	dążę	do	czegoś	więcej.	
I	osiągnąłem	to!	Wiesz,	czym	różnią	się	ludzie	biedni	od	ludzi	
bogatych?	Przede	wszystkim	liczbą	przeczytanych	ksiąg!	Lu-
dzie	na	ogół	lekceważą	księgi	i	z	nich	nie	korzystają.	Ale	ty	ni-
gdy	ich	nie	lekceważ!	Wiesz	już,	jakie	są	tego	skutki.	Zdajesz	
sobie	 także	 sprawę	 z	 korzyści,	 jakie	 płyną	 z	wykorzystania	
mądrości	w	nich	zawartych.
—	Tak,	mistrzu.	Dziękuję	ci	za	twoje	mądre	rady	—	przy-

znałeś.
—	Ogromnie	cieszy	mnie	to,	że	jesteś	tak	zdolnym	i	am-

bitnym	uczniem!	Myślę,	 że	przyszedł	 już	 czas,	 abyś	wybrał	
jedną	 ze	 ścieżek	 do	 twojego	 bogactwa.	 Abyś	 wybrał	 twój	
własny	sposób	na	stanie	się	majętnym	i	zbudowanie	własnej	
twierdzy!	Wskażę	ci	zatem	znane	mi	możliwości,	ale	pamię-
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taj,	nie	podejmę	decyzji	za	ciebie!	To	ciebie	ma	fascynować	
podążenie	obraną	drogą.	Wiedz,	że	to	bardzo	ważny	wybór,	
określi	on	bowiem	resztę	twego	życia!	—	Zmierzaliście	pro-
sto	do	samego	centrum	miasta,	które	o	tej	porze	dnia	wręcz	
tętniło	życiem.	Skierowaliście	się	w	stronę	tablicy	miejskich	
ogłoszeń.
—	Proszę,	zobacz	—	mistrz	wskazał	dłonią	jedną	z	przy-

klejonych	do	niej	kartek.	Podszedłeś	bliżej	i	zacząłeś	czytać:

Poszukuję	 zdolnego	 i	 pracowitego	 młodego	 czło-
wieka,	który	potrafi	oprawiać	księgi	lub	byłby	zdolny	
szybko	się	tego	nauczyć.	Jeśli	ktoś	nie	będzie	się	obi-
jał,	płacę	sporo.

Zakład Antoniusa

—	Widzisz,	mógłbyś	zostać	 introligatorem.	To	 jest	pierwsza	
możliwość,	 czyli	 mógłbyś	 zatrudnić	 się	 w	 jakimś	 zakładzie	
i	otrzymywać	zapłatę	za	twoją	pracę.	Pamiętasz	cztery	grupy,	
o	których	mówiliśmy	jeszcze	w	zamku	Glaukosa?
—	Tak,	oczywiście,	mistrzu!	—	odpowiedziałeś	szybko.
—	A	więc,	gdybyś	podjął	się	pracy	u	kogoś,	znalazłbyś	się	

w	górnym	okienku	po	lewej	stronie:
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Czyli	w	grupie	chłopów.	Pracowałbyś	dla	właściciela	zakła-
du	i	otrzymywałbyś	należną	ci	liczbę	denarów	za	wykonaną	
pracę.	Dobrze,	pójdźmy	więc	dalej	—	minęliście	wielki	plac	
i	skierowaliście	swe	kroki	w	kierunku	majestatycznego	bu-
dynku.	Cech rzemieślników cesarstwa Estarionu	—	taka	dumna	
nazwa	 widniała	 nad	 ogromnymi	 drzwiami.	 Weszliście	 do	
środka.	Za	niecałą	godzinę	miała	odbyć	się	rada	rzemieśl-
ników,	a	więc	wielu	z	nich	już	przybyło	i	czekało,	umilając	
sobie	czas	pogawędkami	na	temat	swojego	rzemiosła.	Pod-
szedł	do	was	 krępy	mężczyzna,	 jak	 się	 okazało,	 przyjaciel	
Nistretha.
—	Dzień	dobry,	mistrzu!	—	zakrzyknął	wesoło.

C S

R K
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—	Witaj,	Irianie.	Jak	się	miewasz?	—	spytał	Nistreth.
—	Dobrze,	mój	mistrzu,	dziękuję.	Choć	muszę	przyznać,	

że	ostatnio	miałem	niemałe	 kłopoty	w	moim	zakładzie	—	
rzemieślnik	przeszedł	od	razu	do	swojej	opowieści.	—	Wy-
obraź	 sobie,	 mistrzu,	 że	 dostałem	 zamówienie	 od	 bardzo	
zamożnego	 i	 wpływowego	 człowieka	 w	 naszym	 mieście.	
Miałem	uszyć	dla	niego	oraz	jego	rodziny	nowe	balowe	szaty.	
Ogromnie	się	więc	ucieszyłem.	Dzięki	jego	pochlebnej	opinii	
o	moim	zakładzie,	mógłbym	liczyć	na	wiele	nowych	zamó-
wień.	Jednak	tak	się	nieszczęśliwie	złożyło,	że	dwa	dni	póź-
niej	zwichnąłem	prawą	rękę.	Mój	pracownik	pozostawił	mo-
krą	podłogę	i	nie	uprzedzając	mnie,	poszedł	po	skończonej	
pracy	do	domu.	Gdy	udałem	się	do	zakładu	po	jedną	z	moich	
nici,	 nie	 zauważyłem	 tego	 i	 niefortunnie	 się	 poślizgnąłem.	
Jednak	nie	to	było	najgorsze.	Co	prawda	ja	nie	mogłem	zre-
alizować	mego	najważniejszego	do	tej	pory	zamówienia,	ale	
miałem	jeszcze	dwóch	pomocników,	więc	wyjaśniłem	im,	jak	
wygląda	sprawa	i	poleciłem,	aby	uszyli	je	za	mnie.	Zajęło	im	
to	całe	trzy	tygodnie.	O	wiele	za	długo!	A	gdy	wreszcie	skoń-
czyli	i	mogłem	zaprosić	mojego	klienta	wraz	z	rodziną,	aby	
dokonali	ostatniej	przymiarki	 i	sprawdzili,	czy	wszystko	jest	
w	porządku,	okazało	się,	że	spodnie	tego	bogatego	człowie-
ka	miały	 nierówne	 nogawki,	 zaś	 suknia	 pani	—	 jego	 żony	
—	była	 o	 dwa	 rozmiary	 za	mała.	O	 reszcie	 już	 nie	wspo-
mnę.	Możny	pan	mógł	jeszcze	znieść	kolejną	poprawkę	swo-
ich	spodni,	ale	oburzenie	pani	było	tak	ogromne,	że	posta-
nowił	 zrezygnować	 z	 całego	 zamówienia,	 informując	mnie	
przy	tym,	że	z	pewnością	żadna	ze	znajomych	mu	osób	nie	
skorzysta	w	przyszłości	z	moich	usług.	I	tak	moje	najlepsze	
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zamówienie	okazało	się	najgorszym,	jakie	tylko	mogło	mi	się	
przytrafić.	Nie	 tylko	 straciłem	materiały	 oraz	 tego	 jednego	
klienta,	ale	także	moją	renomę.	Od	tamtej	pory	nowe	zamó-
wienia	prawie	że	przestały	napływać.	Jestem	zrujnowany.	—	
mężczyzna	wzdychał	ze	smutkiem.
—	Nie	martw	się,	Irianie.	Postaram	się	zrobić,	co	w	mojej	

mocy,	by	jakoś	ci	pomóc	—	pocieszył	go	Nistreth.
—	Dziękuję,	 dziękuję	 ci,	mistrzu	—	ucieszył	 się	 tamten,	

po	czym	dodał	 jak	gdyby	 sam	do	 siebie:	—	Doprawdy,	 jeśli	
chcesz,	żeby	coś	było	wykonane	porządnie,	sam	musisz	tego	
dopilnować.	Naprawdę	nie	można	polegać	na	tych	dzisiejszych	
pracownikach!	—	skończył,	a	jego	twarz	przybrała	wyraz	obu-
rzenia.	Następnie	wraz	z	mistrzem	pożegnaliście	się	z	Irianem,	
po	czym	opuściliście	budynek.
—	 Widzisz,	 mój	 młody	 przyjacielu,	 Irian	 znajduje	 się	

w	 grupie	 rzemieślników.	 Sam	 stworzył	 sobie	 swoje	miejsce	
pracy	i	sam	się	zatrudnił.	Ma	pomocników,	ale	tak	naprawdę	
sam	musi	 pracować,	 aby	 wszystko	 było	 dobrze	 wykonane.	
Być	może	jego	błąd	polega	na	tym,	iż	nie	zatrudnił	odpowied-
nich,	zdolnych	i	mądrych	ludzi	oraz	nie	przeznaczył	złota	na	
ich	 porządne	 wyszkolenie.	 Ale	 wróćmy	 do	 naszych	możli-
wości.	A	więc	kolejna	 to	 stworzenie	 samemu	sobie	miejsca	
pracy.	Czyli	przykładowo	mógłbyś	zostać	tak	jak	Irian	kraw-
cem,	równie	dobrze	kowalem	czy	medykiem	i	założyć	własny	
zakład	oraz	w	nim	pracować.	Myślę,	że	jeśli	uwielbiasz	któ-
ryś	z	 tych	zawodów,	może	to	być	dobry	wybór	—	wyjaśnił	
mistrz.	—	Chodź	za	mną,	przyjacielu,	pójdziemy	się	czegoś	
napić,	 bo	 od	 tego	 upału	 zaschło	mi	w	 gardle	—	 przyznał	
Nistreth.	
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Minęliście	 uliczkę	 i	 udaliście	 się	 w	 kierunku	 młodego	
człowieka,	który	w	swojej	budce	sprzedawał	przeróżne	soki	
i	wywary.	Poprosiliście	o	dwa	kufelki	soku	z	brzozy	 i	usie-
dliście	 na	 pobliskiej	 ławeczce.	 Gdy	 ugasiliście	 pragnienie,	
Nistreth	 wskazał	 ci	 ręką	 wielką	 tablicę	 ustawioną	 przed	
popielatym	budynkiem.	 Informowała	o	aukcji	dzieł	 sztuki,	
która	miała	 się	odbyć	dzisiaj	 za	niespełna	kwadrans.	Prze-
czekaliście,	aż	pięknie	wystrojone	damy	i	dżentelmeni	w	bo-
gato	zdobionych	 szatach	wejdą	pierwsi	 i	 gdy	 tylko	zrobiło	
się	mniej	 tłoczno,	 ruszyliście	wraz	 z	mistrzem	w	kierunku	
wejścia.	Kiedy	 znaleźliście	 się	wewnątrz	 budynku,	wszyscy	
wchodzili	 już	do	pomieszczenia,	w	którym	za	chwilę	miała	
odbyć	 się	 aukcja.	Spytałeś,	 czy	 i	wy	na	nią	pójdziecie,	 lecz	
Nistreth	wytłumaczył	ci,	że	na	taką	aukcję	trzeba	mieć,	po	
pierwsze,	zaproszenie,	choć	ten	wymóg	udałoby	się	obejść,	
jako	że	Nistreth	był	doradcą	samego	cesarza	i	był	powszech-
nie	poważany,	jednak	drugi	problem	—	brak	odpowiednich	
na	taką	okazję	szat	—	niestety	był	trudniejszy	do	rozwiąza-
nia.	Mistrz	postanowił	więc	opowiedzieć	ci,	jak	wygląda	taka	
aukcja	i	co	można	na	niej	kupić,	sam	bowiem	miał	zaszczyt	
być	na	niejednej.
—	Spójrz	—	Nistreth	skierował	wzrok	w	stronę	wielkiej	

szyby,	 przez	 którą	 było	 widać	 prawą	 część	 pomieszczenia,	
w	 którym	właśnie	 przed	 chwilą	 prowadzący	 przywitał	 przy-
byłych	gości	 i	 rozpoczął	aukcję.	—	Zaraz	będą	 tam	prezen-
towane	 obrazy,	 interesujące	 egzemplarze	 dawnych	 ksiąg	 lub	
stare,	cenne	meble.	W	zależności	od	tego,	czego	dotyczy	dana	
aukcja.	 Następnie	 zgromadzeni	 ludzie	 będą	 licytować	 cenę.	
Ten,	kto	zaoferuje	największą	kwotę,	wygrywa	aukcję	i	staje	się	



Finansowa twierdza

147

właścicielem	wylicytowanego	przedmiotu.	Musisz	wiedzieć,	że	
niektórzy	kupują	rzeczy	na	aukcjach	z	sentymentu,	po	prostu	
uwielbiają	dany	styl,	czy	najzwyczajniej	w	świecie	pragną	wejść	
w	posiadanie	danej	rzeczy,	ale	są	i	tacy,	którzy	kupują,	ponie-
waż	wiedzą	 lub	 domyślają	 się,	 że	 dany	 przedmiot	ma	 sporą	
wartość,	która	może	jeszcze	znacznie	wzrosnąć.	I	tacy	ludzie	
inwestują	w	daną	rzecz,	być	może	również	w	jakimś	stopniu	
z	 sentymentu,	 lecz	głównie	po	 to,	 aby	powiększyć	 swój	ma-
jątek.	Mogą	bowiem	ją	kiedyś	dużo	drożej	sprzedać	—	wyja-
śnił.	Obejrzeliście	 jeszcze	 liczne,	mniejsze	obrazy,	które	były	
umieszczone	w	głównym	holu	budynku,	po	czym	wyszliście	
na	zewnątrz.
—	Poznałeś	więc	 kolejny	 sposób.	Ale	wiedz,	 że	możesz	

handlować	nie	tylko	sztuką,	ale	też	przeróżnymi	rzeczami,	któ-
re	wydadzą	ci	 się	wartościowe	dla	 tych,	którzy	mieliby	 je	od	
ciebie	nabyć.	Wystarczy	poszukać	i	zakupić	coś	wartościowe-
go	 po	 okazyjnej	 cenie,	 odpowiednio	 zaprezentować,	 pocze-
kać	 i	po	prostu	 sprzedać	drożej.	Na	 tym	polega	handel.	Ale	
wracając	do	 sztuki:	 jest	 jeszcze	 jeden	związany	z	nią	 sposób	
na	zdobycie	źródła	denarów.	Otóż,	jeśli	posiadałbyś	już	nieco	
większą	ilość	złota,	mógłbyś	zostać	mecenasem.	Co	to	ozna-
cza?	Po	prostu	stałbyś	się	protektorem	młodych	artystów	bez	
grosza	przy	duszy,	dzięki	czemu	umożliwiałbyś	im	rozwój	ich	
talentów,	 a	w	 przyszłości	 dzielił	 się	 zyskami,	 jeśli	 ich	 dzieła	
okazałyby	 się	 cenne	 i	wartościowe,	 a	 inni	 ludzie	 chcieliby	 je	
kupować.
Właśnie	mijaliście	 stragan	 z	 przeróżnymi	 świecidełkami	

i	 ozdobami,	 gdy	nagle	 usłyszałeś	 krzyk	 sprzedawcy	—	sta-
ruszka	—	i	spostrzegłeś,	jak	jakiś	młody	mężczyzna	w	jednej	
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chwili	 zrywa	 się	 do	biegu.	Nie	 zastanawiając	 się	 ani	 chwili,	
puściłeś	 się	 pędem	w	 jego	 kierunku.	Ten,	 gdy	 zobaczył,	 iż	
zamierzasz	 go	 ścigać,	 celowo	 przewrócił	 beczkę	 z	 ogórka-
mi,	 aby	 na	 chwilę	 cię	 zatrzymać.	 Ty	 jednak	 zręcznie	 prze-
skoczyłeś	 nad	 nią	 i	 biegłeś	 dalej.	Złodziej	 skręcił	w	wąską	
uliczkę.	Aby	nie	stracić	go	z	oczu,	nieco	przyspieszyłeś.	Jest.	
W	ostatnim	momencie	zobaczyłeś,	jak	mężczyzna	wbiega	do	
przejścia	między	 domami	 i	 zatrzaskuje	 za	 sobą	 bramę.	Na	
szczęście	znałeś	tę	okolicę	i	dobrze	wiedziałeś,	że	z	drugiej	
strony	jest	jeszcze	jedno	wejście.	Szybko	pobiegłeś	w	tamtym	
kierunku.	Zaczaiłeś	się	na	zbiega	tuż	za	kolumną,	która	znaj-
dowała	się	metr	od	bramy	i	gdy	tylko	wybiegł	z	drugiej	strony,	
rzuciłeś	się	na	niego	i	oboje	przewróciliście	się	na	kamienną	
drogę.	Szamotaliście	się	przez	dłuższą	chwilę.	W	końcu	jed-
nak	udało	 ci	 się	unieruchomić	 złodzieja.	Podniosłeś	 głowę	
i	zobaczyłeś,	jak	z	góry	uliczki	biegnie	w	waszą	stronę	dwóch	
strażników.
—	Co	się	tutaj	dzieje?	—	zakrzyknął	jeden	z	nich,	gdy	już	

znaleźli	się	bardzo	blisko.
—	Ten	łotrzyk	chciał	okraść	starszego	kupca	—	odpowie-

działeś,	 spoglądając	 z	 pogardą	 na	mężczyznę,	 który	 niesku-
tecznie	chciał	się	wyswobodzić	z	twojego	uścisku.
—	A	to	drań!	Dawać	mi	go	tutaj!	—	zakrzyknął	strażnik.	

Powoli	 podniosłeś	 się,	 cały	 czas	mocno	 trzymając	obie	 ręce	
złodzieja.	 Gdy	 strażnicy	 złapali	 go	 z	 dwóch	 stron	 i	 zakuli	
w	kajdanki,	sięgnąłeś	do	jego	torby	 i	wyjąłeś	z	niej	sakiewkę	
pełną	złotych	monet.
—	A	to	trafi	z	powrotem	do	swojego	właściciela	—	powie-

działeś,	patrząc	groźnie	na	schwytanego	mężczyznę.



Finansowa twierdza

149

—	I	bardzo	dobrze.	Dziękujemy	obywatelowi	za	pomoc	—	
odpowiedział	drugi	strażnik	—	a	tobie	—	zwrócił	się	do	zło-
dziejaszka	—	załatwimy	pobyt	w	naszych	miejskich	 lochach	
—	po	czym	cała	trójka	oddaliła	się,	a	ty	ruszyłeś	z	powrotem	
w	kierunku	 straganów.	Tam	czekał	na	 ciebie	Nistreth,	 który	
uspokajał	przerażonego	staruszka.	Gdy	podszedłeś,	usłyszałeś	
tylko,	jak	jeszcze	tłumaczył:
—	Tylko	na	chwilę	 spuściłem	z	oka	moje	 sakiewki,	 żeby	

pokazać	starszej	damie	moje	piękne	naszyjniki,	a	ten	łotr	zaraz	
to	wykorzystał!	—	żalił	 się.	Podszedłeś	 i	wręczyłeś	kupcowi	
jego	własność.
—	Ach,	dziękuję	dobrodziejowi!	Jakże	ja	się	panu	odwdzię-

czę!	—	 staruszek	mówił	 uniesionym	 ze	wzruszenia	 głosem.	
Porozmawialiście	jeszcze	chwilę,	po	czym	życzyliście	kupcowi	
wszystkiego	dobrego	i	ruszyliście	dalej.
—	 Widzisz,	 mój	 przyjacielu,	 i	 to	 jest	 jakiś	 sposób	 na	

wzbogacenie	się,	ale	zdecydowanie	nie	polecam,	nie	polecam,	
mój	drogi	chłopcze	—	Nistreth	zaśmiał	się.	—	Jest	tyle	do-
brych	i	godnych	sposobów	na	wzbogacenie	się,	że	naprawdę	
nie	warto	łamać	naszego	cesarskiego	prawa	i	cieszyć	się	czy-
imś	zarobionym	złotem	i	nieszczęściem	—	stwierdził	mistrz.	
Spacerowaliście	dalej.	Powietrze	zrobiło	się	bardziej	rześkie	
i	przyjemne,	a	upał	już	tak	nie	doskwierał.	Mijaliście	właśnie	
tak	dobrze	już	ci	znany	zakład	Płatnerz doskonały,	a	Nistreth	
stwierdził:
—	Flaubert	mówił	mi,	że	oprowadził	cię	już	po	swoim	

wspaniałym	zakładzie	—	przytaknąłeś.	—	A	więc	znasz	już	
kolejny	sposób.	Szlachecki	zakład.	Czym	różni	się	od	rze-
mieślniczego?	Tym,	iż	właściciel	szlacheckiego	zakładu	nie	
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musi	 w	 nim	 pracować.	Może,	 ale	 nie	musi,	 ponieważ	 tak	
zorganizował	 pracę	 przedsiębiorstwa,	 że	 nie	 jest	 koniecz-
ny	jego	nieustanny	nadzór.	Do	tego	wyszkolił	odpowiednio	
pracowników,	 aby	 dobrze	 pełnili	 swoją	 służbę.	Właściciel	
często	sam	kontroluje	co	jakiś	czas	pracę	w	jego	zakładzie,	
ale	bywa	i	tak,	że	podobnie	jak	Flaubert,	zatrudnia	mądre-
go	człowieka,	aby	robił	to	za	niego.	Co	dzięki	temu	zysku-
je?	Czas!	A	to	 jedno	z	bardzo	ważnych	aktywów.	Wszyscy	
mamy	go	tyle	samo,	więc	wszystko	zależy	od	tego,	jak	z	nie-
go	korzystamy.	Dzięki	temu,	że	właściciel	ma	więcej	czasu,	
może	myśleć	nad	rozwojem	swojego	zakładu,	budową	ko-
lejnego,	nowym	źródełkiem	złota,	nad	wieloma	innymi	in-
teresującymi	zagadnieniami	lub,	tak	jak	ty,	szkolić	się	w	wal-
ce.	A	wszystko	dzięki	temu,	że	zatrudnia	ludzi	mądrzejszych	
od	 siebie,	 a	 nie	 głupszych,	 po	 to	 aby	 nie	 musiał	 ich	 bez	
przerwy	nadzorować	oraz	aby	wspomagali	go	swoją	mądrą	
radą.	Twoje	przedsiębiorstwo	może	zajmować	się	naprawdę	
przeróżnymi	 rzeczami.	 Tak	 jak	 wuj	 Flaubert,	 możesz	 coś	
produkować.	Możesz	także	świadczyć	dla	obywateli	pewne	
usługi,	 jak	 na	 przykład	 budowa	 lub	 remont	 ich	 domostw.	
Możesz	mieć	własne	 kopalnie	 i	wydobywać	potrzebne	 lu-
dziom	surowce.	Możliwości	 jest	naprawdę	wiele,	a	ograni-
cza	cię	jedynie	własna	kreatywność	—	skręciliście	w	ciasną	
uliczkę,	która	prowadziła	do	domu	Flauberta.	Postanowili-
ście	pomału	wracać,	zaczął	bowiem	zapadać	już	zmierzch.	
Nistreth	kontynuował:
—	 I	 wreszcie,	 mój	 najzdolniejszy	 uczniu,	 doszliśmy	 do	

królewskiego	sposobu.	A	mianowicie	możesz	zbudować	swoje	
źródełko	dzięki	posiadanym	zasobom.	Słyszałem,	że	Glaukos	



Finansowa twierdza

zapoznał	cię	z	naszym	najsłynniejszym	inwestorem	—	Beltra-
sem,	prawda?	—	zapytał.
—	Tak,	mistrzu.	Miałem	przyjemność	—	przyznałeś	Ni-

sthretowi	rację.	
—	Bardzo	dobrze,	myślę,	że	jeśli	wybrałbyś	tę	możliwość,	

Beltras	byłby	doskonałym	wzorem	dla	ciebie.	Jednak	królewski	
sposób	to	nie	 tylko	rynek.	Możesz	posiadać	ziemię,	budynki	
czy	same	denary	i	sprawić,	że	rzeczy	te	będą	przynosić	ci	zy-
ski.	Jak?	Ziemię	możesz	wydzierżawić	rolnikom,	budynki	chęt-
nym	obywatelom,	których	nie	stać	na	wybudowanie	własnych,	
a	denary?	A	za	denary	możesz	kupić	wartościowe	rzeczy,	aby	
sprzedać	 je	 drożej	 lub	po	prostu	pożyczyć	 komuś,	 licząc	na	
zysk	w	podzięce.



Planowanie to oprawianie przyszłości 
w ramy teraźniejszości.  

Możesz zacząć już dzisiaj.
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Gdy	dotarliście	do	domu	Flauberta,	był	już	mrok.	Gospo-
darz	 przygotował	 dla	was	 uroczystą	 kolację,	 nazajutrz	

bowiem	mieliście	wracać	z	powrotem	do	zamku.	Po	skończo-
nej	wieczerzy	w	malutkim	imbryczku	zaparzył	dla	was	pyszną	
herbatę.	I	gdy	wszyscy	poszli	udać	się	na	spoczynek,	ty	i	Ni-
streth	zostaliście	sami	w	jadalni.	Mistrz	nalał	dla	was	herbaty	
i	zaproponował,	abyście	usiedli	przy	ciepłym	kominku.	Chwilę	
w	zadumie	wpatrywaliście	się	w	tańczące	ogniki	i	wsłuchiwa-
liście	w	ciszę,	przerywaną	jedynie	co	chwilę	trzaskającymi	dre-
wienkami.	Po	czym	mistrz	zaczął	mówić:
—	Mój	młody	przyjacielu,	nadszedł	czas,	abyś	podjął	decy-

zję.	Nie	zrobię	tego	za	ciebie.	Musisz	sam	zastanowić	się	nad	
tym,	co	sprawia	ci	radość	oraz	dzięki	czemu	staniesz	się	majęt-
ny.	Poznałeś	już	możliwości.	Oczywiście	jest	ich	dużo	więcej,	
dokładnie	tyle,	 ile	 tylko	 jest	w	stanie	wymyślić	człowiek.	Ale	
decyzja	należy	do	ciebie.	Bez	względu	na	to,	jaki	będzie	twój	
wybór,	chcę,	żebyś	wiedział,	co	lubią	pieniądze	—	obojętnie,	

XI Zwój Bogactwa.  
Ostatnia lekcja



Daniel Wilczek

154

w	 jaki	 sposób	 je	 zarabiasz	—	mistrz	 wziął	 głęboki	 oddech	
i	 kontynuował:	—	Po	 pierwsze:	planowanie. Nasze denary 
kochają	sytuację,	kiedy	ktoś	ma	zaplanowane,	jak	je	zdobędzie,	
ile	ich	zdobędzie	i	co	będzie	dalej	z	nimi	robił.	Ułożenie	planu	
naszego	działania	to	pierwszy	krok	w	kierunku	bogactwa.	Nie	
zapominaj	o	tym!	—	mistrz	pogroził	ci	palcem,	lecz	zaraz	po	
tym	na	 jego	 twarzy	pojawił	 się	ponownie	pogodny	uśmiech.	
—	Po	drugie,	mój	przyjacielu,	denary	lubią:	dyscyplinę. Nie 
ma	niczego	 lepszego	dla	 twoich	 pieniędzy	 niż	wytrwałe	 od-
kładanie	 i	 inwestowanie.	Nawet	się	nie	obejrzysz,	a	w	twoim	
skarbcu	zgromadzą	się	kwoty,	które	kiedyś	przekraczały	twoje	
wyobrażenie!	Tylko	pamiętaj,	dyscyplina	od	samego	początku,	
od	 odłożenia	 do	 sakiewki	 choćby	 jednego	 denara.	 Jest	 takie	
nasze	stare	powiedzenie:	„Denar	do	denara,	a	będzie	ich	spora	
miara”.	Doprawdy,	coś	w	tym	jest,	mój	drogi,	coś	w	tym	jest	
—	mistrz	zakaszlał,	napił	się	herbatki	i	kontynuował:	—	Na-
stępnie:	liczby.	Co	mam	na	myśli?	Otóż	nasze	złote	monety	
uwielbiają,	gdy	potrafimy	sobie	radzić	z	ich	rachowaniem.	Gdy	
potrafimy	dodawać,	odejmować,	mnożyć	i	dzielić.	W	głowie,	
na	papierze	czy	na	liczydle,	to	nie	ma	najmniejszego	znaczenia.	
Kiedy	potrafisz	zrozumieć,	 jak	pożyczka	 lichwiarska	wpływa	
na	stan	złota	w	twoim	skarbcu,	a	z	drugiej	strony,	jaki	wpływ	
na	wzrost	twojego	majątku	może	mieć	dana	inwestycja,	wów-
czas	możesz	zapanować	nad	swoim	życiem.	Wtedy	nie	dasz	się	
nikomu	oszukać.	Jak	to	zawsze	mawia	mądry	sekretarz	Glau-
kosa	—	Trypoliusz?

Jeśli wiesz, co mówią do ciebie liczby, masz władzę. 
Umiejętność słuchania liczb to prawdziwa potęga!



Finansowa twierdza

155

—	Tak,	pamiętam,	mistrzu.	Wbrew	pozorom	to	bardzo	sym-
patyczny	karzeł	—	dodałeś	z	uśmiechem.
—	Tak,	też	tak	uważam,	ponadto	jest	naprawdę	wybitnym	

specjalistą	 i	mądrym	człowiekiem	—	przyznał	Nistreth.	—	
Jest	 jeszcze	 jedna	 sprawa,	dzięki	 której	 pozyskasz	 sympatię	
złotych	monet,	a	mianowicie:	myślenie.	Pieniądze	uwielbiają	
ludzi	myślących.	Ludzi,	którzy	przed	podjęciem	decyzji	mają	
w	zwyczaju	się	zastanowić,	a	nie	działać	pod	wpływem	impul-
su.	Ludzi,	u	których	w	odpowiedzi	na	propozycję:	„Daj	nam	
swoje	denary,	a	my	zamienimy	je	w	żyłę	złota,	gwarantowa-
ny	zysk	1000%”,	zapala	się	czerwona	lampka	ostrzegawcza.	
A	teraz,	mój	drogi	uczniu,	spójrzmy	na	to	wszystko	z	drugiej	
strony.	Czego	nasze	monety	nie	lubią?	Na	przykład…	karcz-
my.	Pieniądze	nie	cierpią	alkoholu,	mają	bardzo	słabą	głowę.	
Dlatego,	jeśli	nie	chcesz,	żeby	od	ciebie	odeszły,	nie	bierz	ich	
za	dużo	do	takich	miejsc.	Bo	 jest	 takie	dziwne	zjawisko,	że	
gdy	idziesz	w	tego	typu	miejsce,	prawie	zawsze	znika	ci	tyle	
złotych	monet,	 ile	za	 sobą	wziąłeś	—	razem	zaczęliście	 się	
głośno	śmiać.	—	Dobrze,	mój	chłopcze,	wiesz,	że	pomału	
zbliża	się	czas,	gdy	będziesz	budował	swoją	własną	twierdzę.	
Rozmawiałem	z	cesarzem	i	jak	wiesz,	ma	o	tobie	pochlebne	
zdanie.	Ale	wiedz,	że	aby	zostać	zarządcą	wspaniałej	 twier-
dzy,	musisz	być	na	 to	przygotowany.	Nikt	nie	powierzy	 tak	
odpowiedzialnego	zadania	komuś,	kto	 jest	niekompetentny.	
A	więc	podsumujmy:	co	musisz	zrobić,	aby	twoje	marzenie	
się	ziściło.
Wiem,	że	otrzymałeś	od	Trypoliusza	trzy	prezenty.	Użyj	ich	

teraz.	Musisz	rozłożyć	swoje	zasoby	złota	na	czynniki	pierw-
sze:
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Weź	do	ręki	zwój	1.	 Magna Charta Luxuria	i	określ,	ile	denarów	
napływa	do	twojej	sakiewki	z	wszelkich	źródeł:	głównych	
(w	twoim	wypadku	żołd	cesarski)	i	dodatkowych.
Określ,	ile	twoich	monet	ubywa	co	miesiąc,	czyli	na	co	je	2.	
przeznaczasz.	(W	ten	sposób	sprawdzisz,	czy	zostaje	ci	coś	
na	koniec	każdego	miesiąca).
Zastanów	się,	czy	masz	jakieś	denary	odłożone	w	skarb-3. 
cu,	ewentualnie	czy	masz	już	jakieś	inwestycje	—	źródła	
złota.
Ustal	swój	stały	poziom	wypływającego	złota,	którego	nie	4.	
będziesz	przekraczał	w	danym	miesiącu.	Czyli	wykorzystaj	
teraz	Sakwy	Bogatego	Kupca.
Zastanów	się,	 jakie	 rzeczy	zabierają	 twoje	pieniądze	 i	czy	5.	
możesz	z	nich	zrezygnować.
Ponownie	określ,	ile	zostaje	ci	złotych	monet,	które	mógł-6.	
byś	zaoszczędzić	lub	zainwestować.

I	teraz	bardzo	ważne,	mój	przyjacielu!
Zdecyduj,	czy	głównie	budujesz	bezpieczeństwo,	czy	ma-7.	
jątek.	A	to	znaczy	tyle,	że	albo	wybierasz	budowę	twierdzy,	
która	ma	ci	służyć	przez	lata	i	budujesz	takie	źródła,	które	
to	pokryją	(czyli	głównie	oszczędzasz	denary	i	ewentualnie	
pożyczasz	cesarstwu	lub	umieszczasz	na	lokacie	cesarskiej,	
aby	tam	po	prostu	były,	oraz	liczysz	się	z	tym,	że	wówczas	
będziesz	miał	ich	po	prostu	tyle,	ile	odłożyłeś).	Lub	druga	
możliwość:	budujesz	wielką	 i	potężną	twierdzę	oraz	rów-
nie	ogromne	źródła	złota	i	cały	czas	inwestujesz,	szukasz	
sposobów,	aby	powiększać	swój	majątek	 i	 rozwijać	swoją	
twierdzę.	Wybór	należy	do	ciebie.
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Zaplanuj,	w	jakich	proporcjach	chcesz	rozdzielić	swoje	za-8.	
soby	złota	między	metody	na	budowanie	bezpieczeństwa	
(czyli	na	przykład	lokata	cesarska)	a	metody	na	powiększa-
nie	majątku	(czyli	inwestowanie).
Cały	czas	poszerzaj	swoją	wiedzę,	mój	zdolny	uczniu!9.	
Powiększaj	swoje	źródła	złota.10.	

—	A	teraz,	mój	drogi,	zostawię	cię	samego,	abyś	dobrze	sobie	
wszystko	przemyślał.	Jutro	wyruszamy	z	powrotem	do	twier-
dzy	 Glaukosa	—	Nistreth	 położył	 rękę	 na	 twoim	 ramieniu	
i	spojrzał	ci	głęboko	w	oczy.	—	Bądź	gotów!



Wygrywa tylko ten,  
kto ma jasno określony cel  
i nieodparte pragnienie,  

aby go osiągnąć.
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Ze	smutkiem	pożegnałeś	się	z	wujem	Flaubertem,	bowiem	
naprawdę	polubiłeś	tego	mądrego	człowieka,	który	stał	

się	dla	ciebie	wzorem	do	naśladowania.	Ze	smutkiem	pożegna-
łeś	 także,	przynajmniej	na	 jakiś	czas,	ukochaną	stolicę	cesar-
stwa,	gdyż	bardzo	lubiłeś	tu	przyjeżdżać	i	spędzać	czas.	Trak-
towałeś	to	miasto	niemalże	jak	swój	drugi	dom.	Cieszyłeś	się	
zwłaszcza	wtedy,	gdy	mogłeś	udać	się	na	audiencję	do	cesarza,	
lecz	 tym	 razem	w	 pałacu	 powiedziano	 ci,	 iż	 cesarz	 Elrinius	
wybrał	 się	w	podróż	 i	 niestety	nie	będzie	 go	w	najbliższych	
dniach.	Wyruszyliście	o	świcie.
Dwudniowa	podróż	minęła	spokojnie.	Bez	przeszkód	do-

tarliście	z	powrotem	do	Asteroth	—	twierdzy	Glaukosa.	Przy-
witał	 was	 Brego	 wraz	 z	 orszakiem.	 Wyczułeś	 w	 powietrzu	
podniosły	 nastrój.	 Nie	 mogłeś	 zrozumieć	 dlaczego.	 Jednak	
nie	drążyłeś	tematu	 i	uznałeś,	że	po	prostu	wszyscy	nie	mo-
gli	się	was	doczekać.	Gdy	służba	rozpoczęła	rozpakowywanie	
waszych	kuferków,	 a	pozostali	witali	 się	 i	 rozmawiali,	 ty	po-

XII Zwój Bogactwa.  
Uroczysty poczatek
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stanowiłeś	im	nie	przeszkadzać	i	udać	się	do	swojej	gościnnej	
komnaty.	 Jednak	 twój	mistrz	miał	na	 ciebie	oko	 i	 gdy	zoba-
czył,	że	oddalasz	się	w	kierunku	zamku,	zawołał	cię	i	podszedł	
prędko.
—	Mój	drogi	chłopcze,	czy	zastanawiałeś	się	może,	z	 ja-

kiego	powodu	ten	cały	uroczysty	nastrój?	—	uśmiechnął	się	
tajemniczo.
—	Prawdę	mówiąc	tak,	mistrzu.	Ale	nie	mogłem	wymyślić	

niczego	sensownego	—	odparłeś,	rozkładając	bezradnie	ręce.	
Mistrz	zaśmiał	się	serdecznie.
—	Czy	powiedziałem	coś	nie	tak?	—	spytałeś	lekko	zdzi-

wiony.
—	Nie,	nie,	mój	najzdolniejszy	uczniu.	Ale	pozwól,	że	coś	

ci	 poradzę	—	wskazał	 ręką,	 abyś	 nachylił	 się	w	 jego	 stronę	
i	szepnął	ci	na	ucho:	—	Radzę	ci,	mój	chłopcze,	abyś	prędko	
ubrał	 się	w	 swoją	 uroczystą	 zbroję,	 bowiem	 czeka	na	 ciebie	
niemała	niespodzianka	—	poklepał	cię	zachęcająco	po	ramie-
niu,	 a	 ty	 stałeś	 dalej	 jak	 oniemiały,	 niczego	 nie	 rozumiejąc.	
W	końcu	mistrz	szepnął	niecierpliwie:	—	No	idź	już,	prędko,	
prędko!	Glaukos	na	ciebie	czeka	—	zobaczyłeś,	 jak	zarządca	
macha	do	ciebie	ręką	i	ruszyłeś	w	jego	stronę.	
Szybko	zaprowadził	cię	do	podziemnej	komnaty.	Tam	cze-

kał	już	giermek,	a	obok	twoja	zadbana	i	lśniąca	zbroja.	Gdy	by-
łeś	już	gotów,	wyszliście	na	zewnątrz,	na	dziedziniec,	i	w	tym	
momencie	zobaczyłeś,	że	wszyscy	ustawili	się	w	dwóch	szpa-
lerach	po	obu	stronach	głównych	schodów,	a	na	 samym	 ich	
szczycie	ujrzałeś	majestatyczną	postać	w	najpiękniejszej	zbroi,	
jaką	widziało	całe	cesarstwo,	oraz	z	misternie	zdobioną	koro-
ną	 cesarstwa	Estarionu.	Tak,	 to	był	 sam	cesarz,	wasz	 cesarz	
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Elrinius	przybył	tutaj!	Ale	dlaczego	—	zastanawiałeś	się,	lecz	
w	tym	momencie	cesarz	przemówił:
—	Moi	 drodzy,	witam	wszystkich	mieszkańców	 tego	 za-

cnego	zamku.	Cieszę	się,	że	mogłem	złożyć	wam	wizytę.	Ży-
czę	wam	wszystkim	tutaj	zgromadzonym	samej	pomyślności.	
Dziękuję	za	 tak	ciepłe	 i	miłe	przyjęcie.	Dziękuję,	Glaukosie,	
za	twą	gościnę	—	tu	cesarz	spojrzał	w	waszą	stronę	i	zaczął	
iść	w	waszym	kierunku.	Glaukos	w	tym	czasie	podziękował	za	
obecność	urzędnikom	i	służbie,	przydzielił	im	zadania	oraz	na-
kazał,	aby	rozpoczęły	się	przygotowania	do	wieczornej	uczty.	
Cesarz	podszedł	wreszcie	do	ciebie:
—	Witaj,	mój	zacny	Sartorianinie	—	ukłoniłeś	 się	nisko.	

—	Wiedz,	 że	 nadszedł	 dla	 ciebie	 bardzo	 ważny	 dzień,	 lecz	
nie	 teraz	 i	 nie	 tutaj	wyjawię	 ci,	 co	 jest	 tego	 przyczyną.	 Pro-
szę,	podążajcie	za	mną	—	cesarz	ruszył	przed	siebie	w	asyście	
Nistretha	 i	 twojej,	 a	za	wami	podążali	Glaukos,	Brego,	Elise	
oraz	 kilku	 wyższych	 urzędników.	 Doszliście	 do	 wysokiego	
wzniesienia	 i	 udaliście	 się	 na	 sam	 szczyt	 tego	wzgórza,	 któ-
re	miejscowi	 zwali	Wzgórzem	Alauman.	Legenda	głosiła,	 że	
dawno,	dawno	temu,	gdy	krainy	te	najeżdżały	wrogie	plemiona	
Betan	i	dokonywały	grabieży	miejscowych	zasobów,	pobliskie	
plemiona	Alauman	były	wzywane	na	pomoc.	Z	tego	wzgórza	
mieli	tak	dobry	widok	na	pobliskie	terytoria,	że	przed	rozpo-
częciem	ataku	na	szabrujących	okolicę	Betan	dokonywali	oce-
ny,	gdzie	i	jak	najskuteczniej	uderzyć.	Jako	że	dzięki	temu	nie-
mal	zawsze	wychodzili	ze	starcia	zwycięsko,	po	jakimś	czasie	
Betanie	znaleźli	 sobie	 inny	cel	najazdów.	Gdy	byliście	 już	na	
szczycie,	ogarnąłeś	wzrokiem	rozciągający	się	dookoła	ciebie	
malowniczy	krajobraz.	Wyobrażałeś	sobie	rozgrywające	się	tu-
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taj	dawno	temu	walki	Betan	i	Alauman,	jak	ci	drudzy	szarżo-
wali	z	pobliskich	wzniesień	na	wrogów.	Teraz	natomiast	było	
tutaj	nadzwyczaj	spokojnie.	Słyszałeś	cichy	szum	koron	drzew	
oraz	śpiew	ptaków.	Nagle	cesarz	położył	ci	rękę	na	ramieniu	
i	zaczął	mówić:
—	 Mój	 zacny	 Sartorianinie,	 niezwykle	 cenię	 sobie	 two-

ją	 osobę.	W	 swoim	życiu	wykazałeś	 się	 już	niemałą	odwagą	
i	mądrością.	Przeszedłeś	przez	szkolenie	w	naszym	obozie,	to-
czyłeś	liczne	boje	pod	sztandarem	naszego	cesarstwa,	a	także	
uratowałeś	mi	życie	—	cesarz	podniósł	nieco	głos.	—	Teraz,	
mój	drogi,	ukończyłeś	kolejne	szkolenie,	które	miało	pomóc	
ci	w	przyszłej	budowie	 i	 zarządzaniu	 twoją	własną	 twierdzą.	
Rozpoczął	 się	 drugi	 etap	 twojej	 służby.	W	 nagrodę	 za	 two-
je	 wytrwałe	 dążenie	 do	 celu,	 za	 twoje	wspaniałe	 umiejętno-
ści,	 za	 twojego	 niezłomnego	 ducha,	 ja	—	 cesarz	 Estarionu,	
w	imię	twoich	zasług,	nadaję	ci	tę	oto	cesarską	ziemię	zwaną	
Irylią	—	cesarz	wyciągnął	rękę	w	kierunku	północnym.	A	tam	
zobaczyłeś	wielkie	połacie	ziemi,	żyzną	krainę	przeciętą	rzeką	
Ude,	liczne	domostwa,	lasy,	pola	i	wzgórza.	Nie	mogłeś	wprost	
uwierzyć	w	to,	co	przed	chwilą	usłyszałeś.
—	Począwszy	od	dzisiaj,	 jesteś	zarządcą	tej	ziemi	—	do-

dał	cesarz.	A	po	twoim	policzku	spłynęła	łza	ze	wzruszenia.	
Cesarz	stanął	naprzeciwko	ciebie	i	uroczyście	wręczył	ci	zwój	
nadania.	Odebrałeś	go	drżącą	ręką,	nie	potrafiąc	nic	z	siebie	
wydusić.	Ukłoniłeś	się	bardzo	nisko.
—	A	 teraz	musisz	wybrać	 drogę,	 którą	 podążysz,	 a	 któ-

ra	 to	pozwoli	 ci	wybudować	na	 twojej	 ziemi	najpotężniejszą	
twierdzę.	Czy	jesteś	gotów	podjąć	się	tego	zadania?	—	spytał	
poważnie	cesarz.
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Ty	 poczułeś	 nagle	 wszechogarniające	 twoje	 serce	 radość	
oraz	dumę.	Powstałeś,	wyprostowałeś	się	i	wykrzyknąłeś	naj-
głośniej	jak	tylko	potrafiłeś:	„Jestem	gotów!”.
I	tak	rozpoczęły	się	przygotowania	do	budowy	twojej	wła-

snej	Twierdzy…
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Na zakonczenie

Drogi	Czytelniku,	chciałbym	podziękować	ci	za	to,	że	rozpo-
cząłeś	pierwszy	etap	swojej	podróży	do	finansowej	wolności!	
Jak	zapewne	już	się	domyślasz,	tytułowa	Finansowa twierdza od-
nosi	 się	do	budowania	 twojej	własnej	 stabilnej	 i	 bezpiecznej	
przystani	 finansowej.	 Według	 słownikowej	 definicji	 pojęcie	
„twierdzy”	 oznacza	 „pewną	 podstawę,	 oparcie	 dla	 czegoś”.		
Twoja	finansowa	twierdza	winna	być	dla	ciebie	właśnie	takim	
fundamentem	 twojej	 stabilności	 oraz	 życiowym	 oparciem,	
zwłaszcza	 w	 chwilach	 trudnych,	 a	 także	 źródłem	 bogatych	
możliwości.	
Pamiętaj!	Nigdy	nie	dopuść	do	tego,	aby	twoje	życiowe	pra-

gnienia	 zostały	 przyćmione	 przez	 finansowe	 tarapaty.	 Twoje	
marzenia,	twoje	dobro,	twoja	wolność,	a	wreszcie	twój	spokój	
i	szczęście	są	najważniejsze!
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MISTRZ NISTRETH
Już	nawet	dziadek	naszego	cesarza	mawiał,	że	lepiej	
godzinę	myśleć	o	pieniądzach,	niż	miesiąc	na	nie	pra-
cować.

Tak	bardzo	ważne	jest,	aby	dążyć	do	osiągnięcia	do-
brobytu.	Aby	po	prostu	żyć	godnie.	Aby	mieć	moż-
liwości.

Naszym	 obowiązkiem	 jest	 umieć	 zadbać	 o	 siebie	
i	swoją	rodzinę.

Wiesz,	czym	różnią	się	ludzie	biedni	od	ludzi	boga-
tych?	Przede	wszystkim	liczbą	przeczytanych	ksiąg!

Złote Mysli
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GLAUKOS
Lepiej	 jest	 uzbierać	 własne	 15	000,	 jeśli	 chcemy	 je	
przeznaczyć	na	jakąś	przyjemność,	niż	się	zadłużać.	
Inaczej	popadasz	w	finansową	niewolę.

Jeśli	 już	 usłyszysz	 o	 jakiejś	 „okazji”,	 najpierw	 ją	
sprawdź.

Jeśli	 tylko	 odkładałbyś	 co	 roku	 jakąś	 ilość	 złotych	
monet,	to	tak	naprawdę	traciłbyś.

Oszczędzanie	i	odkładanie	samo	w	sobie	nie	jest	spo-
sobem	na	wzbogacenie	się.

EZAWIUSZ
Liczysz	 się	 tylko	 ty,	 twoja	opinia,	pamiętaj	bowiem,	
że	ty	sam	ją	kształtujesz,	rzecz	jasna,	jeśli	weźmiesz	
na	siebie	taką	odpowiedzialność,	która	tak	naprawdę	
rodzi	wolność!

Pieniądz	 to	 narzędzie,	 ułatwia	 handel.	 Pieniądze	 są	
tylko	środkiem	do	twego	celu.

Pieniądz	nie	jest	niczemu	winny.	To	człowiek,	korzy-
stając	z	niego,	czyni	dobrze	lub	źle.
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Posiadanie	pieniędzy	 to	ogromna	władza.	Dają	bo-
wiem	 nam	 siłę	 zarówno	 do	 rujnowania	 życia,	 jak	
i	jego	naprawy.

TRYPOLIUSZ
Liczby,	niczym	źródełko,	ukazują	oblicze,	uprzedzają	
fakty.	Uspokajają,	gdy	sytuacja	jest	pod	kontrolą	oraz	
biją	na	alarm,	gdy	zaczyna	dziać	się	źle.

Jeśli	wiesz,	co	mówią	do	ciebie	liczby,	masz	władzę.	
Umiejętność	słuchania	liczb	to	prawdziwa	potęga!

Dodawacze	dodają	złote	monety	do	naszej	sakiewki.

Wyjmowacze	sprawiają,	że	jednorazowo	lub	co	trzy-
dzieści	wschodów	słońca	stajemy	się	ubożsi.

Świat	pieniędzy	zawsze	jest	dwustronny.

Wystarczy	odrobina	cierpliwości	i	dyscypliny	i	może-
my	mieć	wszystko,	czego	tylko	zapragniemy.

FLAUBERT
Pieniądze	nie	są	najważniejsze,	ale	to	dzięki	nim	może-
my	zajmować	się	tym,	co	jest	dla	nas	najistotniejsze.

Do	poziomu	zarobków	5000	denarów	—	pieniądze	
są	niezbędne,	a	powyżej	tego	poziomu	zaczynają	re-
alizować	się	marzenia.



Daniel Wilczek

Po	prostu	przyjmujemy	do	wiadomości,	że	aby	móc	
spełniać	swoje	marzenia,	są	one	konieczne	i	zastana-
wiamy	się,	skąd	je	zdobyć.	Wystarczą:	otwarty	i	bystry	
umysł,	dużo	pracy,	samodyscyplina	i	samozaparcie.

Czytanie	 ksiąg	 to	 jak	 rozmowa	 z	 najmądrzejszymi	
ludźmi	tego	świata.

Pieniądze	lubią	po	prostu	dyscyplinę	i	cierpliwość.	A	to,	
na	czym	będziemy	ją	stosować,	nie	ma	znaczenia.

BELTRAS
Pamiętaj,	nigdy	nie	sprzedawaj	akcji	tylko	dlatego,	że	
mają	niższą	cenę,	i	nigdy	ich	nie	kupuj	tylko	dlatego,	
że	drożeją.

Prawdziwe	inwestowanie	to	poszukiwanie	i	odkrywa-
nie!

Najlepszy	okres	na	inwestycje	jest	wtedy,	gdy	„stado”	
stroni	 od	 giełdy,	 a	 ceny	 akcji	 przedsiębiorstw	 stają	
się	okazyjne.	Natomiast	najgorszy	jest	wówczas,	gdy	
wszyscy	zachwycają	się	rynkiem	i	masowo	wykupują	
akcje.

Inwestowanie	 to	 szukanie	 prawdziwej	wartości.	Ta-
kie	 inwestowanie	 jest	 trudne,	dla	wielu	zbyt	 trudne,	
ponieważ	w	 tym	wypadku	bierzesz	na	 siebie	odpo-
wiedzialność.
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Powitanie
Co	możesz	zrobić	lub	o	czym	śnić	—	zaczynaj!	W	od-
wadze	jest	geniusz,	magia	 i	siła.	Zakrzątnij	się	tylko	
i	zagrzewaj	swój	umysł.	Zacznij,	by	dzieło	twe	mogło	
dojrzewać.

Johann Wolfgang von Goethe

Cztery życiowe drogi
Każdy	musi	 iść	własną	 drogą,	motywowany	warto-
ścią	swoich	własnych	celów.	Bez	tej	drogi	nasze	cele	
nie	mają	wartości.

Vernon Ashe

Lepiej	godzinę	myśleć	o	pieniądzach,	niż	miesiąc	na	
nie	pracować.

John D. Rockefeller.

Kto co powiedział



Daniel Wilczek
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Podstawy twierdzy
Wszystkie	wielkie	rzeczy	mają	małe	początki.

Peter Senge

Cała prawda o pieniądzach
Pieniądze	są	tym,	czym	zechcesz,	aby	były.

Bogaty ojciec.

Potęga liczb
Jeśli	wiesz,	co	mówią	do	ciebie	liczby,	masz	władzę.	
Umiejętność	słuchania	liczb	to	prawdziwa	potęga!

Trypoliusz

Podróż do Elionu
Kropla	 drąży	 kamień,	 a	 pracowita	 i	 cierpliwa	mysz	
przegryzie	linę	kotwiczną.

Benjamin Franklin

Szlachecka wizja bogactwa
Prawdziwego	twórcę	można	poznać	po	tym,	że	po-
trafi	dostrzec	coś	istotnego	w	najpowszechniejszych	
i	najdrobniejszych	rzeczach.

Igor Strawiński

Lichwiarskie i bankierskie sztuczki
Pieniądz,	który	człowiek	posiada,	to	swoboda,	ten	za	
którym	goni,	to	niewola

Jean-Jacques Rousseau
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Inwestowanie w wartość
Nie	idź	tam,	dokąd	może	zaprowadzić	cię	droga;	za-
miast	tego	idź	tam,	gdzie	ścieżki	nie	ma	w	ogóle	i	po-
zostaw	za	sobą	szlak.

Ralph Waldo Emerson

Czy	biegniesz	kupić	chleb,	gdy	sąsiadka	mówi	ci,	że	
jest	droższy?	A	czy	biegniesz	go	sprzedać,	kiedy	mó-
wią	ci,	że	jest	w	promocji?

Benjamin Graham

Jestem	chciwy,	gdy	inni	się	boją,	boję	się,	gdy	inni	są	
chciwi.

Warren Buffett

Różne szlaki do bogactwa
Świat	nie	żąda	od	ciebie,	byś	został	prawnikiem,	 le-
karzem,	 naukowcem	 czy	 sprzedawcą.	 Niczego	 ci	
nie	nakazuje,	ale	wymaga	od	ciebie	doskonałości	we	
wszystkim,	czego	się	podejmiesz.

Orison Swett Marden

Ostatnia lekcja
Planowanie	to	oprawianie	przyszłości	w	ramy	teraź-
niejszości.	Możesz	zacząć	już	dzisiaj.

Alan Lakein



Daniel Wilczek

Uroczysty początek
Wygrywa	tylko	ten,	kto	ma	jasno	określony	cel	i	nie-
odparte	pragnienie,	aby	go	osiągnąć.

Napoleon Hill
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Myśl i bogać się,1.	 	Napoleon	Hill.
50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się2.	 ,	Tom	Butler-Bowdon.
Finansowy geniusz,3. 	Daniel	Wilczek.
Kwadrant przepływu pieniędzy,4.	 	Robert	Kiyosaki.
Początek wielkiej kariery,5.	 	Napoleon	Hill.
Zwiększ swój finansowy IQ,6.	 	Robert	Kiyosaki.
Inteligencja finansowa. Co kryją liczby. Przewodnik menedżera,7.	  
Karen	Berman,	Joe	Knight.
Nauki Barona,8.	 	Vicky	Therese	Davis,	William	R.	Patterson,	
D.	Marques	Patton.
Droga do bogactwa. Rozpocznij podróż do spełnienia przedsiębior-9.	
czych ambicji,	Brian	Tracy.
Armia Cesarza10.	 ,	Daniel	Wilczek.
Inteligentny inwestor,11.	 	Benjamin	Graham.
Tao Warrena Buffetta,12.	 	Mary	Buffett,	David	Clark.

Zwój Madrych Ksiag
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Armia Cesarza

Daniel Wilczek

Poddawanie się emocjom niweczy nawet 
najlepsze plany. Czy jesteś inwestorem na 
GPW lub rynku FOREX, czy też po prostu 

masz zamiar spokojnie realizować swoje zamierzenia — prędzej czy póź-
niej dopadną cię emocje i będą próbowały wymusić na tobie nieprzemy-
ślane działania. Problem nie leży w tym, co wiesz, lecz znacznie głębiej. To 
oznacza, że żaden „suchy” podręcznik nie pomoże Ci w opanowaniu emo-
cji.
Armia Cesarza to 19 zwojów dawnej wiedzy ludzi, którzy potrafili radzić 
sobie z emocjami, gdy stawka była bardzo wysoka. To metaforyczna opo-
wieść o szkoleniu młodego dowódcy, któremu powierzono życie kilkuset 
żołnierzy. Czy wiesz, co ten człowiek musiał przejść, by poradzić sobie z do-
wodzeniem na polu walki, gdzie sytuacja zmienia się w ułamku sekundy, 
a skutkiem każdej decyzji może być śmierć?
Jak taka fabularna opowieść może Ci pomóc w udanych inwestycjach na 
GPW i rynku FOREX oraz w realizacji Twoich planów — bez względu na 
okoliczności?
Napisał ją człowiek, który jest aktywnym inwestorem na GPW i rynku FO-
REX. Co ciekawe, gdy pisał poszczególne rozdziały, otwierał nowe pozycje, 
by przeżyć te wszystkie emocje i „na żywo” pokazać Ci, jak sobie z nimi ra-
dzić. Widzisz więc, że to nie teoria...
Obudź w sobie dowódcę! To Twój czas! Ruszaj...

Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli:

http://pomnazanie-pieniedzy.zlotemysli.pl

http://pomnazanie-pieniedzy.zlotemysli.pl
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Finansowy geniusz

Daniel Wilczek

Gdy uniezależnisz napływ pieniędzy od 
włożonej w ich zdobycie pracy, wtedy do-
piero zaczniesz się naprawdę bogacić.

Finansowy geniusz Daniela Wilczka daje kompletne rozwiązanie podstawo-
wych problemów z budowaniem finansowej niezależności. Są to porady z 
wielu różnych źródeł i praktyczne do bólu.
Co ciekawego znajdziesz w tej książce?

Odkryjesz, „jak przejąć kontrolę nad swoim życiem”. )
Otrzymasz pomoc w podjęciu ośmiu podstawowych decyzji, które za- )
czną cię zmieniać w finansowego geniusza.
Dowiesz się, jak przejść od marzeń do namacalnych i imponujących  )
efektów.
Zainspirujesz się do działań nakierowanych na efekty. )
Otrzymasz 150 pozycji w jednej. )

Samo czytanie, nawet najlepszych książek, niczego w twoim życiu nie 
zmieni — musisz zacząć działać. Dlatego tak bardzo pomoże ci ta skon-
densowana wiedza, inspirująca i łatwa do zastosowania.
Dowiedz się, co zrobić, by twoje życie było wreszcie realizacją twoich ce-
lów, a nie innej osoby lub firmy.

Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli:

http://finansowy-geniusz.zlotemysli.pl

http://finansowy-geniusz.zlotemysli.pl
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Zarabianie prawdziwych pieniędzy

Bartosz Nosiadek

Wiele osób marzy o tym, by pieniądze 
same do nich przyszły. Ale tu potrzeba 
czegoś więcej niż marzenia. Jeśli tylko 

zdecydujesz się na kilka prostych zmian w swoim podejściu do pieniędzy 
oraz podejmiesz pewne NIETYPOWE działania, to pieniądze same zaczną 
Cię znajdywać.
Bartosz Nosiadek od 7 lat prowadzi firmę zajmującą się doradztwem finan-
sowym. Od 4 lat prowadzi też drugą firmę, inwestującą w nieruchomości. 
W ciągu ostatnich trzech lat:

kupił 12 działek i 13 mieszkań, )
kupił 70% udziałów w kamienicy w centrum miasta, )
rozpoczął budowę 12 apartamentów mieszkalnych na sprzedaż. )

Czy chcesz się dowiedzieć, jak to zrobił? Wykorzystanie chociaż jednej pro-
stej lekcji z książki sprawi, że:

Zarobisz dodatkowe pieniądze; )
Zyskasz praktyczną wiedzę na temat nietypowego inwestowania; )
Rozwiniesz swoje umiejętności sprzedażowe; )
Obudzisz w sobie ducha przedsiębiorczości. )

Bartosz Nosiadek daje Ci wskazówki, które pomogą podjąć KONKRETNE DZIA-
ŁANIA. Przestaniesz być marzycielem, a staniesz się osobą myślącą jak bogacz. 
I wtedy naprawdę pieniądze same zaczną wskakiwać do Twojego portfela.

Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli:

http://zarabianie-pieniedzy-czy-praca.zlotemysli.pl

http://zarabianie-pieniedzy-czy-praca.zlotemysli.pl
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