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Lochy i wieprze 
 
 Korytarz był ciemny, wilgotny i wąski. Zachwycała jego akustyka i choć echo niosło 
dźwięk wiele metrów dalej, nie było słychać niczego prócz cichego popiskiwania i 
rytmicznych kroków. Wokół unosił się swąd pleśni oraz gnijącego mięsa. Gdzieniegdzie 
przebiegał szukający poŜywienia szczur lub przeleciał nietoperz, które na widok światła, 
znikały w ciemniejszych zaułkach, gdzie ich najlepszym schronieniem przed intruzami stawał 
się niepokojący mrok. 
 Sir Hlodwig lekko pochylony przemierzał korytarz oświetlając sobie drogę jasnym 
światłem palącej się pochodni. W drugiej ręce dzierŜył wyszczerbiony, aczkolwiek nadal 
niewiarygodnie ostry miecz. Bohater wiedział, Ŝe przed nim wielu śmiałków znikło bez śladu 
i do tej pory Ŝadnego z nich nie odnaleziono.  
 Lochy dawno temu opuszczonej świątyni Balruk'haa pozostawały niezbadane przez 
wiele stuleci. W mieście powiadano, Ŝe ci którzy odwaŜyli się zejść w podziemia zostawali 
zjedzenia przez samego diabła. "Co za brednie i bajki dla motłochu...", pomyślał rycerz i 
splunął na lepiącą się od brudu i szlamu podłogę. Z kaŜdym kolejnym krokiem zbroja 
wydawała się ciąŜyć mu coraz bardziej, robiło mu się coraz goręcej. Powietrze stawało się 
suchsze, przesycone lekkim odorem siarki. Czuł, Ŝe jest coraz bliŜej źródła zła, które od 
wieków rzucało cień trwogi na mieszkańców miasta Hochland i na pobliski zamek 
Templehof.   
 Nie przestąpił trzech metrów, gdy nagle silny podmuch wiatru zgasił pochodnię, o 
mało nie przewracając rycerza na kamienną posadzkę. Tumtumtutum, tutututututum!!! - po 
korytarzach poniosło się echo granego gdzieś daleko marsza pogrzebowego... PrzeraŜenie 
niczym uderzenie pioruna błyskawicznie ogarnęło do tej pory zdeterminowanego rycerza: 
 - Motyla noga- zaklął siarczyście, by po chwili pędzić juŜ w stronę, z której przed 
chwilą przyszedł- czyli w stronę wyjścia. Był juŜ pewien, Ŝe uda mu się zbiec, jednak z sufitu 
opadła wielka stalowa krata całkowicie uniemoŜliwiając mu powrót na zewnątrz. Rycerza 
zamurowało. Droga była zamknięta. Gdy minął pierwszy szok zaatakował kratę mieczem i 
opancerzonymi rękawicami. Widząc mierny skutek swoich działań jego uderzenia stawały się 
coraz bardziej paniczne. Kolejny atak histerii znów zmącił spokój duszy, napędzany siłą 
determinacji. Wtedy pojawiła się w jego głowie myśl o ukochanej Beatrice... 
 Po tej niedługiej chwili bezsilności i beznadziejnej walki ze stalowymi prętami, myśl 
ta sprawiła, Ŝe wstąpił w niego jakby nowy duch. Poczuł przypływ niesamowitej odwagi, 
jakby czyjś magiczny dotyk dodał mu energii. Hlodwig przeciągnął lekko palcem po ostrzu 
trzymanej w ręce broni. Czerwona kropla krwi zajaśniała w ciemności. Miecz w jednej chwili 
rozbłysnął błękitnym światłem, a na klindze pojawiły się dziwne runiczne znaki. W tej 
niebieskiej poświacie dostrzec moŜna było krople potu zraszające czoło śmiałka. Jego twarz 
pełna była pasji, a wzrok nadziei i spokoju. Potworna muzyka nie cichła ani na chwilę, ale 
rycerz juŜ niczego się nie obawiał....  
 Odwrócił się od krat i ruszył dalej w czeluść. Szedł teraz swobodnie, jego stopy niosła 
jakby magiczna siła. Krok miał zdecydowany i miarowy. Kolejne kamienne płyty drŜały pod 
jego stopami, gdy po chwili jedna z nich lekko się zapadła. Dało się słyszeć regularne 
stukanie jakiegoś mechanizmu, jakby jeden kołowrót napędzał inny. Stukot przekładni robił 
się coraz głośniejszy, wyrywając rycerza w jednej chwili z tego niezwykłego uniesienia. 
Przystanął i spojrzał w dół, lecz nie zauwaŜył niczego niezwykłego prócz wgłębionej płyty. 
Gdy po lekkim zdezorientowaniu podniósł wzrok, zdąŜył jedynie dostrzec jak w jego 
kierunku zmierza coś duŜego i do tego z duŜą prędkością. "In nomine Domini..." zdąŜył 
jedynie pomyśleć, a potem zapadła ciemność.  
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 - Panie, Panie! Kolejna schwytana ofiara!- wrzeszczał diablik przemierzając korytarz 
w podskokach.- Udało się!- zacierał ręce o zaostrzonych pazurach i oblizał znacząco dwa 
wystające spod górnej wargi kły. Gdy był nie dalej niŜ dziesięć kroków od tronu, potknął się i 
dalszą drogę pokonał niezbyt zgrabnym lotem, lądując twardo pyskiem tuŜ pod ogromnymi 
kopytami swego władcy.   
 - Tobi, jesteś największym gamoniem w całych podziemiach, ale jak zawsze 
przynosisz dobre wieści- rzekł grzmiącym głosem diabeł powstając z siedziska i gładząc ręką 
rogi.- Osobiście dopilnuj, aby ludzkiej istocie niczego nie zabrakło dopóki sam się nią nie 
zajmę. A teraz zmiataj, ja tymczasem udam się do swoich komnat- tu ściszył głos...- Lady 
Narika kazała mi zrobić porządki w mojej kolekcji czaszek. Sam nie rozumiem, przecieŜ 
wszystko jest poukładane, a to Ŝe ostatnio przewróciła się o jedną leŜącą na podłodze i 
złamała pazur to czysty zbieg okoliczności... Zwariuję z tą niewiastą... 
 - Lordzie Rekmacusie, ale kiedy ostatni raz mnie tam zabrałeś mogliśmy ledwo 
poruszać się po komnacie, a było to nie dłuŜej niŜ dwanaście kwadransów temu...  
 - Tobi, przeginasz, choć moŜe jest w tym trochę prawdy. No nic, spotkamy się przy 
celach więziennych za dwie godziny- zagrzmiał, a echo poniosło jego słowa po całej 
komnacie. 
 - Panie, panie! A co będziemy tam robić?- spytał ciekawski czart energicznie 
machając małymi skrzydełkami i trzęsąc się z podniecenia. 
 - Dlaczego ja muszę pracować z takim głupcem- rozłoŜył bezradnie łapy Rekmacus.- 
Oczywiście będziemy robić to co z kaŜdą pochwyconą ofiarą. Najpierw będziemy mieli 
niezły ubaw, a później nakarmimy Tyfona i Scyllę- wytłumaczył niezbyt rozgarniętemu 
słudze.  
 - O tak- pisnął entuzjastycznie Tobi, nie mogąc opanować radości i uderzając 
ogonkiem o kamienną posadzkę.- Będę odliczał minuty w oczekiwaniu! 
 - Dobrze, obowiązki wzywają. Zatem zmiataj juŜ- rozkazał szatan pokazując znacząco 
palcem drzwi wyjściowe małemu diablikowi.  
 - Tak Panie- skłonił się nisko Tobi.- Przygotuję wszystko jak zawsze- odwrócił się na 
pięcie i wyszedł z pomieszczenia cały czas radośnie popiskując.  
 Lord Rekmacus tymczasem zmierzał juŜ w kierunku swojej komnaty. Kopyta 
rytmicznie stukały, gdy przechodził przez korytarze lochu. Pochodnie na ścianach dawały 
blade światło w tym podziemnym labiryncie. Niezwykła była atmosfera miejsca, gdzie nigdy 
nie docierały promienie słoneczne. Wszechobecny mrok rodził niepokój w sercach ludzi, 
którzy decydowali się tu przyjść, lecz dla mieszkańców lochu była to codzienność. Coś co 
dawało im schronienie i dziwne do zrozumienia, choć jednak prawdziwe ukojenie.  
 Szatan rozmyślał. Co jakiś czas drapał się po czole jakby to miało mu pomóc w 
znalezieniu odpowiedniego pomysłu. "Od tego ciągłego wymyślania nowych pułapek 
niedługo posiwieję", stwierdził w myślach i pogładził czarną jak smoła spiczastą brodę. "Albo 
co gorsza wypadną mi rogi", i zaśmiał się gardłowo, aŜ nietoperze odczepiły się od sufitu i 
poleciały w ciemność.  
 - Reeeeekmaaaaaaacuuuus!- echo sukubiego głosu przeszyło całe podziemia niczym 
błyskawica.  
 "Do stu tysięcy beczek rumu", przeklął w myśli diabeł. 
 - JuŜ pędzę kochanie!- odkrzyknął i przyspieszył kroku.- No to jestem umoczony. 
Następnym razem będę pamiętał, Ŝeby panować nad wybuchami diabolicznego śmiechu- 
dodał ciszej i zniknął w ciemności schodów prowadzących na niŜsze poziomy podziemnego 
królestwa.  
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 Rekmacus zbliŜał się do więzienia w dość podłym nastroju. Lady Narika jak zwykle 
znalazła dla niego milion prac do wykonania, więc diabeł był nie tylko zmęczony, ale równieŜ 
solidnie spóźniony. TuŜ przed drzwiami celi czekał Tobi, który wyglądał na mocno 
zaniepokojonego, lecz gdy zobaczył swego pana od razu poprawił mu się nastrój. 
 - Panie, panie!- pisnął entuzjastycznie.- Wszystko przygotowane. Skazaniec oczekuje 
w celi gotowy do rozpoczęcia ceremonii- trząsł się cały nie kryjąc podniecenia.  
 - Doskonale Tobi, nie zwlekajmy więc i rozpocznijmy dzieło zniszczenia!- zaśmiał się 
maniakalnie szatan dla lepszego efektu.  
 Weszli do celi. Wszystko wyglądało jak zawsze w tak waŜnej dla podziemnego 
królestwa chwili. Na czarnych jak smoła ścianach paliły się pochodnie. W powietrzu 
wyczuwalna była woń odurzających ziół. W prawym rogu pomieszczenia stały mocno 
zdezelowane, lecz ciągle sprawne organy kościelne. Na środku wymalowany był sporych 
rozmiarów pentagram, na którym umieszczone łoŜe razem z przykutym do niego rycerzem. 
TuŜ obok paliło się małe ognisko, a przy nim stał pojemniczek z ziołami, szarym proszkiem i 
sierścią jakiegoś zwierzęcia.  
 - Alik nie protestował kiedy ścinałeś mu sierść, Tobi?- spytał Lord. 
 W odpowiedzi sługa odwrócił się pokazując trzy szramy na plecach jakby po 
zadrapaniu tygrysa. Rekmacus westchnął z politowaniem... 
 - Gdzzzie, gdzie ja jestem...?- dało się słyszeć ciche pomruki dochodzące od strony 
łoŜa. Wyglądało na to, Ŝe najlepszy środek usypiający jakim jest spadająca z sufitu na głowę 
metalowa belka, powoli przestawał działać.- Ki..., kim jesteście?- na twarzy Hlodwiga zaczął 
malować się wyraz przeraŜenia. 
 - Witaj w podziemnym królestwie Lorda Rekmacusa- zapoznał go kulturalnie z 
sytuacją Tobi.- Właśnie masz przyjemność stawać... yyyy... spoczywać przed obliczem 
swojego przyszłego pana i władcy we własnej osobie- tu uczynił pokłon w stronę szatana. 
 - No, Ŝesz końska noga!- wrzeszczał Hlodwig.- Co wy mi do kobiety lekkich 
obyczajów biedy robicie?!- zaczął łkać niczym mała dziewczynka, której przed chwilą ktoś 
zabrał pysznego lizaka.  
 - Opanuj się ludzka istoto, na nic się zdadzą twoje lamenty. Tobi zaczynamy!- huknął 
gardłowo Lord.   
 Sługa zajął miejsce przy organach i zaintonował melodię marsza pogrzebowego, którą 
Hlodwig słyszał tuŜ przed rozpoczęciem swojej gehenny. W takiej chwili Rekmacus 
przypominał sobie zawsze swoje pierwsze łowy oraz rytuał transmutacji. Na początku 
wydawało się, Ŝe sytuacja jest bardzo trudna. Nie dość, Ŝe dowcip ze spadająca belką nie 
zadziałał, to jeszcze zawiodła takŜe zapadnia. Diabeł musiał osobiście zaczaić się i zdzielić 
przybysza pałką w łeb. Ale ach..., cóŜ to było za przeŜycie! Do tej pory czuje mrowienie, na 
samo wspomnienie tych pamiętnych wydarzeń, zwłaszcza, Ŝe przyszło mu się wtedy zmierzyć 
z nie byle kim... Wieśmin, tak zwano profesję którą się parał śmiałek, był nie tylko zwinny, 
ale dodatkowo znał sekrety wytwarzania tajemnych mikstur, które w walce zapewniały mu 
znaczną przewagę. Tak na przykład mikstura z pszenicy dodawał mu szybkości, z owsa 
sprawiała, Ŝe widział przez ściany, a Ŝytnia pozwalała mu chodzić po ścianach i suficie, ale 
posiadał jeszcze duŜo większą gamę wyrobów. Wieśmin zawsze chodził uzbrojony w dwa 
śmiertelnie ostre sierpy. Zabił nimi wiele potworów, a ponadto słuŜyły mu do pozyskiwania 
składników na magiczne wywary.  Mówiono, Ŝe jednym z nich, wykonanym ze srebra, ścinał 
tylko zboŜe jare, drugi- stalowy, słuŜył do ścinania zboŜa ozimego. Po transmutacji został 
najlepszym podczaszym, jakiego kiedykolwiek widziano w tych lochach i do tej pory wiernie 
słuŜy Rekmacusowi...  
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 "Stary, dobry Wiesiek... Nikt nie robi tak mocnej prosówki jak on... Ale nie czas na 
to..." wyrwał się z tych melancholijnych wspomnień diabeł. Podszedł do paleniska i Ŝeby 
uciszyć ciągle wrzeszczącego rycerza dorzucił jeszcze trochę krwawego mchu do ognia. 
Kiedy tylko dym dostał się w nozdrza nieszczęśnika, ten znowu zapadł w błogi sen. 
 Tumtumtutum, tutututututum!!!- grał ciągle Tobi, a diabelska muzyka wypełniała 
podziemne korytarze. Lord w tym czasie sporządzał mieszankę, która miała pozwolić na 
szybką przemianę rycerza. Po wielu przeprowadzonych wcześniej zabiegach znał ją juŜ na 
pamięć: proch strzelniczy zmieszać z futrem czarnej pantery w proporcji wagowej 1:1, 
następnie dodać po trzy listki dzikorzenia i martwicy, oraz skruszoną gałązkę nocnego ziela. 
 Z przygotowaną miksturą zbliŜył się do śpiącego rycerza. Przez dłuŜszą chwilę mówił 
nad nim słowa, które brzmiały jak formuła zaklęcia, w swoim demonicznym języku, po czym 
odszedł od łoŜa i stanął nad ogniskiem. Rekmacus wymienił jeszcze znaczące spojrzenie z 
Tobim i wrzucił przyrządzoną kompozycją wprost w płomienie. Po chwili potęŜna eksplozja 
wstrząsnęła całą celą i nastała ciemność... 
 

* 
 

 Szczury i karaluchy powoli wypełzały ze swoich kryjówek w całych podziemiach. Nie 
mogły być pewne, czy za chwilę nie nastąpi kolejny wybuch.  
 Lord Rekmacus otworzył oczy. LeŜał plecami na podłodze, a nad nim pochylony stał 
Tobi i poruszał ustami, lecz nie wydawał Ŝadnego dźwięku. Diabeł słyszał tylko głośne 
dzwonienie w uszach, które po chwili ustało: 
 - O Mistrzu, o Władco, czy wszystko dobrze?!- piszczał przeraŜony diablik. Strach 
malował się w jego oczach. 
 - Łeb mnie boli jak po całonocnym testowaniu nowych mikstur Wiesława, ale da się 
Ŝyć- podniósł się Rekmacus strzepując kurz z ramienia. Rozejrzał się po sali. Wszystko 
wyglądało identycznie jak przed wybuchem. Organy stały nienaruszone w rogu 
pomieszczenia, a na łoŜu spoczywało ciało. Po raz kolejny szatan mógł się przekonać, Ŝe 
transmutacyjna eksplozja oddziałuje tylko na organizmy Ŝywe, a martwej materii nie 
wyrządza przy tym Ŝadnej krzywdy. 
 Diabeł kątem oka dostrzegł ruch na łoŜu. ZbliŜył się do niego, wyciągnął nóŜ z 
pochwy przy pasie i rozciął rzemienie, które krępowały Hlodwiga. Rycerz podniósł się z 
miejsca, lecz nie wyglądał juŜ tak jak kilkanaście minut wcześniej. Znacznie wyciągnęły się 
jego kończyny, a skóra pobladła. Był teraz dobre pół metra wyŜszy, a zasięg ramion 
zwiększył się ponad dwukrotnie. Na nieskazitelnej wcześniej twarzy pojawiły się zmarszczki, 
a uszy wydłuŜyły się karykaturalnie. Długim ogonem omiatał lekko podłogę. 
 Hlodwig stanął przed Rekmacusem w całej swojej okazałości: 
 - Panie, jestem na Twoje usługi- rzekł potwór i lekko pochylił głowę.  
 - A więc wszystko jak zawsze się udało- rozszerzył usta w szerokim uśmiechu lord 
mówiąc to Tobiemu.- Zacznijmy od bardzo waŜnej sprawy, a mianowicie trzeba nadać Ci 
imię godne przebywania w tym cudownym królestwie, którym rządzę- rzekł po czym 
odwrócił się od tego, co kiedyś nazywało się Sir Hlodwigiem.- Tobi musimy zamienić dwa 
słowa w cztery oczy.  
 Odeszli na bok. Narada trwała dobre pół kwadransa, a w tym czasie potwór przyglądał 
im się tępym spojrzeniem, lecz nawet się nie poruszył. Skończyli:  
 - Wielki Lord Rekmacus, diabeł turecki i kołodziejski, przeklęty Belzebuba brat i 
samego Lucyfera kompanion, Władca Podziemi, Król nad królami, Pan nad panami, 
znamienity rycerz i niepokonany obrońca lochów świątyni Balruk'haa, zdecydował nadać ci 
imię, o przedziwna kreaturo, Gulkar! Klęknij przed swoim władcą i oddaj mu pokłon- rzekł 
majestatycznie Tobi. 
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 Gulkar zrobił wszystko zgodnie z instrukcjami diablika. Rekmacus zbliŜył się do 
niego. Sięgnął po wcześniej przygotowane i podawane mu teraz przez Tobiego widły, po 
czym zwrócił się do klęczącego tymi słowami: 
 - Nadaję Ci imię Gulkar i witam jako nowego mieszkańca mojego podziemnego 
królestwa. Powstań!- zagrzmiał szatański głos.- A teraz Gulkarze, wręczam ci te widły, 
mianując cię jednocześnie moim nowym staje... yyy... chlewiennym! Dbaj o nie a będą ci 
dobrze słuŜyły w Twej pracy dla dobra naszej społeczności- przekazał narzędzie nowemu 
opiekunowi trzody i uścisnął serdecznie jak najbliŜszego przyjaciela.  
 Gulkar nie krył wzruszenia: 
 - Dziękuję Panie...- nie był w stanie nic więcej z siebie wydusić zaskoczony, a łzy 
płynęły mu po policzkach. Tobi wyciągnął chusteczkę z sakwy przy nodze i wysmarkał 
głośno nos, przypomniała mu się jego własna inicjacja...  
 Stali tak jeszcze chwilę w tym czułym, melancholijnym nastroju nic nie mówiąc, tylko 
spoglądając na siebie nawzajem. Rekmacus postanowił przerwać niezręczną ciszę,  bo miał 
juŜ wobec sługi inne plany: 
 - Gulkarze, udamy się teraz w miejsce, gdzie zapoznam cię z twoimi codziennymi 
obowiązkami, a takŜe poznasz Scyllę i Tyfona, swoich podopiecznych- rzekł z powagą szatan 
i wszyscy trzej opuścili celę kierując się ciemnym korytarzem w stronę chlewa. 
 

* 
 
 Trzy cienie przemierzały podziemne tunele niemal bezszelestnie. Nie moŜna było tego 
powiedzieć o ich właścicielach. Rekmacus, Tobi i Gulkar zmierzali do chlewa prowadząc 
bardzo oŜywioną rozmowę: 
 -... z kolei kuchnią zajmuje się rzeźnik Razrag. To do tej pory najlepszy kucharz 
jakiego mieliśmy- rzekł z dumą diabeł, a Tobi entuzjastycznie przytakiwał swojemu panu. 
 - O tak, tak! Razrag jest w porządku, ale lepiej nie zaglądać do jego garnka...- 
tłumaczył Gulkarowi.- Zjeść i o nic nie pytać to najlepsza droga, Ŝeby nie mieć nudności... 
 - Do kroćset- zaklął szatan- moŜe i składniki nie są pierwszej jakości, ale gotowe dania 
smakują wybornie- pochwalił Razraga. 
 - Racja Panie, stukrotna racja- skłonił się uniŜenie mały diablik.  
 Gulkar przysłuchiwał się rozmowie i wchłaniał wiedzę na temat swojego nowego 
domu. Czuł się doskonale jako nowy członek tak dobrze zorganizowanej społeczności, która 
bądź co bądź zwykłym ludziom mogła wydawać się straszna i demoniczna. 
 - Skoro juŜ wspomnieliśmy Razraga to moŜe wstąpimy do gotowalni. Nie zajmie to 
więcej niŜ kwadrans. Ciekawe co dziś przyrządza na obiad?- Rekmacus w konsternacji 
pogładził spiczastą brodę. 
 Trzej kompani doszli do skrzyŜowania korytarzy i aby dostać się do rzeźnika musieli 
skręcić w prawo. JuŜ po kilkunastu krokach stanęli przed wielkimi, okutymi grubą warstwą 
stali wrotami. Na wrotach wisiała kartka: 

MENU: 
RYBOLUDŹ W POTRAWCE 

KARKÓWKA Z MINOTAURA 
 - Zapowiada się smakowicie- ucieszył się Rekmacus.- Wejdźmy do środka. 
 Wrota otworzyły się pod silnym ramieniem diabła, a oczom wszystkich ukazał się 
bardzo ciekawy widok. Pośrodku gotowalni stał wielki stół. Na nim znajdowały się 
najbardziej wymyślne tasaki oraz kilka drewnianych wiader. Wiadra wypełnione były 
róŜnymi płynami. Z sufitu zwisały haki z mięsem nieznanego pochodzenia. TuŜ obok stołu 
znajdowało się stworzone w posadzce palenisko. Na ogniu stał przykryty pokrywą metalowy 
kocioł, a w nim coś się gotowało. Nad kotłem pieczę sprawował zwalisty, unurzany w posoce 
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i odpadkach ogr w poplamionym fartuchu, niegdyś zapewne białym. Za pasem trzymał dwa 
noŜe i brzeszczot. W jego ciele tkwiło wiele kolczyków z kości. Miejsce lewej ręki 
zajmowała proteza tasaka. Z wykrzywionej paszczy wystawały srebrne kły. Swoim wyglądem 
wzbudzał nie tylko strach, ale i ogromny szacunek.  
 - Lordzie, to zaszczyt gościć Cię tutaj...- powiedział powoli jakby wypowiedzenie 
kaŜdego słowa sprawiała mu ogromną trudność.  
 - Witaj Razragu, dziękuję za powitanie. Wiem, Ŝe nie lubisz zbyt duŜo mówić, ale 
chociaŜ powiedz co to za specjał dzisiaj szykujesz?- spytał ciekawski czart. Tobi w tym czasie 
nerwowo potrząsał ogonkiem jakby obawiał się, Ŝe to on moŜe być dzisiaj podawany na 
talerzu.  
 - Ryboludzia...- rzekł niezbyt wylewnie ogr.  
 - MoŜe zdradzisz coś więcej? Skąd się wziął?- próbował ciągnąć go za język Lord.  
 - Wyłowiłem w stawie- odparł szef kuchni podziemi.- Zanim woda w kotle zawrzała 
krzyczał: SZAJR!BAGINS!, a potem ucichło- poinformował z powagą Rekmacusa. 
 Diabeł zmarszczył czoło i na chwilę pogrąŜył się w rozmyślaniach. Podrapał się po 
głowie po czym stwierdził: 
 - Nic mi to nie mówi... Ale juŜ czas na nas- spojrzał na klepsydrę wiszącą na ścianie.-  
Do zobaczenia przy obiedzie. 
 Rzeźnik skłonił głowę przed Rekmacusem, po czym Lord ze swoją dwuosobową świtą 
ponownie ruszyli do wcześniej obranego celu. Kopyta stukały o posadzkę, języki wymieniały 
poglądy, a cienie sunęły dalej po ścianie dopóki nie zginęły w ciemności schodów 
prowadzących na ostatni poziom podziemi.  
  

* 
 
 - Za tymi drzwiami znajduje się chlew, a w nim trzymamy Tyfona i Scyllę- rzekł pełen 
powagi Lord. Skierował uwagę potwora na dwuskrzydłowe metalowe drzwi.- Muszę tylko 
znaleźć odpowiedni klucz- chwycił pazurami wiszący przy pasie pęk kluczy na metalowej 
obręczy.- Chwileczkę... Ten jest od łaźni, ten od komnaty tajemnic, ten od bursztynowej 
komnaty...- przekładał po kolei klucze. 
  Gulkar tymczasem postanowił przyjrzeć się dokładniej drzwiom. W świetle pochodni 
dostrzegał znajdującą się na nich płaskorzeźbę, która przedstawiała cztery masywne konie. 
Konie wydawały się płonąć, z ich pysków buchał ogień, a z nozdrzy wydobywał się dym. W 
miejscach, których stąpały ziemia zdawała się obumierać, a ich drogę znaczył ból i cierpienie.  
 - To poprzedni mieszkańcy tej sali- zagadnął cicho Tobi wpatrzonego w rzeźbę 
Gulkara.- Wcześniej była tu stajnia, ale ze względów technicznych musieliśmy przerobić ją 
na chlew- zajęty diabeł zdawał się nie zwracać uwagi na swoich sługusów dlatego Tobi 
kontynuował.- Nazywały się Wojna, Zaraza, Głód i Śmierć. Podobno Lord Rekmacus 
hodował je dla jakiegoś innego króla, bo tamten miał problemy ze swoimi poddanymi. 
Płaskorzeźba została, bo rzeźbiarz Kalwap nie zdąŜył jeszcze stworzyć nowej- wyjaśnił 
diablik.  
 - Aha...- odpowiedział w iście spartańskim stylu Gulkar.  
 - Znalazłem!- przerwał im pogawędkę ucieszony szatan i włoŜył klucz wprost do 
zamka. Przekręcił trzy razy, tryby w środku zastukały po czym lord pchnął drzwi, a te 
otworzyły się na ościeŜ. 
 Weszli do środka. Rekmacus jak zawsze wkroczył pierwszy, za nim Tobi, a Gulkar na 
końcu. Gdy tylko przestąpił próg w jego nozdrza uderzył przyjemny zapach mentolu i 
fiołków. Od razu pomyślał, Ŝe pachnie jak w komnacie jego byłej juŜ ukochanej Beatrice. 
 - Dbamy, aby Tyfon i Scylla miały jak najlepsze warunki- odwrócił się w jego stronę i 
szepnął Tobi.  
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 Przeszli kilka kroków w głąb bardzo duŜej sali. Na środku znajdowało się drewniane 
ogrodzenie ustawione w kształt kwadratu. Gulkar zbliŜył się i zajrzał do środka. To co 
zobaczył nie mogło przyjść mu na myśl nawet w najdziwniejszych fantazjach. W zagrodzie 
wesoło pluskały się w wielkiej błotnej kałuŜy dwie niewielkich rozmiarów świnki. Były całe 
umazane w brązowej breji i wyglądały naprawdę słodko. Potwora zamurowało w wraŜenia i 
patrzył na całe zjawisko jak oniemiały.  
 - Wieprze stanowią najlepsze podłoŜe do produkcji potworów- zaczął wyjaśnienia 
Rekmacus.- Jak wiadomo, potwory są zazwyczaj ogromne, bo zbudowane z wielu partii 
mięśni- ciągnął.- Aby te mięśnie zbudować potrzebujemy podłoŜa w postaci duŜej masy, a jak 
wiadomo świnie szybko rosną i potrafią duŜo waŜyć. Gdy będą juŜ cięŜkie poddajemy je 
transmutacji i wtedy stają się potęŜnymi bestiami!- zarechotał demonicznie diabeł.  
 - Eee, czy te konie z płaskorzeźby równieŜ powstały z prosiaków?- zapytał całkowicie 
zbity z tropu chlewienny.  
 - Nie, je zrobiliśmy z surykatek- rzekł z powagą Tobi, a gdy zobaczył całkowite 
otępienie na twarzy Gulkara wybuchnęli razem ze swoim panem niepohamowanym 
śmiechem.- Hahahaha, Ŝałuj Ŝe nie mogłeś zobaczyć swojej miny, hahahahaha...- gdy po 
dłuŜej chwili udało im się zapanować nad śmiechem Tobi rzekł- To oczywiście taki niewinny 
Ŝart. Konie jak najbardziej były normalne. Ukradliśmy je jakimś rycerzom, ale musieliśmy 
później porządnie doŜywić. Szczególnie Głód był zaniedbany, bo jego pan pochodził z 
jakichś Psich Kiszek, czy jakoś tak… Pewnie mu w domu jedzonko nie smakowało, to i 
chudy był jak szkapa. Barbarzyńcy z tych ludzi -  konie na psach chowane. – zasmucił się 
przez chwilę Tobi nad losem poprzednich.-  Dopiero jak koniki były masywne, 
podrasowaliśmy je odpowiednimi preparatami.  
 - Uff, kurczę pieczone, aŜ rozbolał mnie brzuch- przeklął Rekmacus. Postanowił 
jednak przejść do sedna sprawy.- Gulkarze twoim zadaniem jako chlewiennego jest zadbanie 
o to, aby Scylli i Tyfonowi niczego nie zabrakło. Twoje widły- wskazał na trzymane ciągle 
przez Gulkara narzędzie- na pewno pomogą Ci w pracy. Jedzenie dla nich, a takŜe reszta 
niezbędnych rzeczy znajduje się w pomieszczeniu obok- wskazał na drzwi po drugiej stronie 
sali.- Zresztą... sam się rozejrzysz, a w razie pytań Tobi chętni udzieli Ci pomocy- spojrzał z 
rozkazem w oku na diablika. 
 - Tak Panie, do usług, jeŜeli mogę przypomnieć...- odpowiedział Tobi.  
 - Zaraz- przerwał mu Rekmacus.- Chyba słyszę trzepot skrzydeł... 
 Wyczulony słuch rzeczywiście nie mylił diabła. Do sali wleciał nietoperz i gdy tylko 
zobaczył lorda skierował się w jego stronę. ZbliŜył się na kilka metrów po czym 
niespodziewanie zasłoniła go szara mgła, a przed szatanem uklękła jakaś postać w 
granatowym płaszczu. Po chwili podniosła się i krzyknęła: 
 - Lordzie Rekmacusie, czerwony alarm!- Gulkar dostrzegł wystające z ust posłańca 
wydłuŜone kły.  
 - Ilu?!- zapytał widocznie zachwycony Rekmacus. 
 - Jeden- odpowiedział wampir. 
 - Przygotować się na przyjęcie gościa. Zająć stanowiska bojowe. Tobi uzbroisz 
pułapki. Do dzieła!- huknął diabeł, po czym razem z Tobim i wampirem wybiegli pędem z 
pomieszczenia.  
 W podziemnych korytarzach świątyni Balruk'haa jeszcze przez jakiś czas dało się 
słyszeć nerwowe krzyki alarmujących potworów, bowiem juŜ niedługo kolejny człowiek miał 
zasilić nieprzeliczone szeregi mieszkańców podziemnego królestwa. 
 

KONIEC. 
  

 


