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Deszcz dźwięcznie odbijał się od  dachu pałacu. Wysoki elf wyglądający młodo choć 
pewnie liczył sobie juŜ około stu lat spojrzał spod zamoczonego kaptura na swojego 
towarzysza, którym był męŜczyzna podobnej postury. Człowiek był duŜo młodszy od 
elfa- miał moŜe ze trzydzieści pięć lat.  

- Fea, jesteś gotowy?- powiedział męŜczyzna. Jego towarzysz skinął potwierdzająco 
głową. 

- Widziałem tylko trzech straŜników na warcie. Właśnie zeszli na parter. MoŜe 
następuje zmiana. Hrabia Droger siedzi w swoim biurze na trzecim piętrze ale nie 
wiem czy ma przy sobie jakąś straŜ. Moim zdaniem będzie tam dwóch moŜe 
czterech ludzi. Dla mnie to nie jest problem. Sądzę Ŝe dla ciebie teŜ nie. 

-Znając ich metody działania myślę Ŝe będą mieli zwykłe miecze i to jeszcze 
schowane w pochwach.- odrzekł elf- Jeśli będzie ich dwóch to nie zdąŜą nawet 
połoŜyć ręki ma broni ale jeśli będzie ich więcej to mogą stworzyć trochę problemu. 
Ten problem, jeśli się pojawi zostanie szybko zlikwidowany.- złapał oddech i spojrzał 
przez okno na trzecim piętrze- Droger siedzi za biurkiem przy oknie. Nawet nie wie 
jakim łatwym celem jest. Ci na dole nie usłyszą jak zabijamy tych z góry. Atakujmy 
póki mamy przewagę zaskoczenia. A ty jesteś gotowy, Vincent? 

MęŜczyzna spojrzał na kompana i rzekł: 

- Od miesiąca planujemy i czekamy na odpowiednią okazję. Ile jeszcze będzie trwało 
nasze zlecenie? Dziś odniesiemy sukces. Ruszajmy.- skończywszy zdanie ostroŜnie 
zaczęli schodzić po mokrych od deszczu dachówkach. Gdy znaleźli się na wysokości 
trzeciego piętra ostroŜnie otworzyli okno, którego skrzypienie zagłuszał deszcz. 

- Pogoda idealna na ciche zabójstwo- pomyślał Fea. 

Po cichu weszli do środka. Vincent rozejrzał się w poszukiwaniu jak najciemniejszego 
miejsca w korytarzu. Znalazł takie tuŜ za kolumną po prawej stronie i pokazał to 
miejsce elfowi gestem. Ten odpowiedział mu kiwnięciem głowy. Udali się do 
wskazanego miejsca zostawiając ślady na deskach podłogi. Nie martwili się nimi, 
poniewaŜ wiedzieli z wcześniejszych obserwacji, Ŝe mało kto tędy przechodzi. 
Najczęściej tą częścią korytarza przechodził sam hrabia w celu zabawienia się ze 
swoją słuŜką, która bardzo lubiła tą część pracy. 

Gdy znaleźli się po nie oświetlonej części kolumny, spojrzeli przed siebie aby 
zaplanować dalszy etap podróŜy do gabinetu Droger’a. Ujrzeli wyłaniających się 
straŜników. 

- Kurwa, nie spodziewałem się, Ŝe wyjdą tak wcześnie z pokoju.- powiedział 
półszeptem Fea do męŜczyzny- Co robimy? Czekamy czy atakujemy? 

 -Musimy poczekać. Jeśli zaczniemy biec do nich zobaczą nas i zabarykadują się. 
MoŜe zaraz wejdą z powrotem.- odpowiedział Vincent. 

Po około dwudziestu minutach straŜnicy weszli do gabinetu. Mając czystą drogę 
kompani po cichu podchodzili do pokoju , w którym mieścił się gabinet hrabi. Gdy 
znaleźli się pod drzwiami elf powiedział: 

-Wchodzimy na trzy. Raz, dwa, trzy.- po skończonym odliczaniu wywaŜyli drzwi. Tak 
jak planowali, straŜnicy nie zdąŜyli nawet wykrzyknąć słowa: ”Alarm”, poniewaŜ 
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zostali ugodzeni noŜami do rzucania, które utkwiły straŜnikom w krtaniach. Hrabia 
zaskoczony tak szybką likwidacją swoich podwładnych zaniemiał. Wtedy Fea rzekł: 

-Hrabio Estebanie Droger, decyzją WyŜszej Rady Królestwa zostałeś skazany na 
śmierć za zdradę i zmowę z dowódcą orkowej armii, magiem Colebem. Czy masz 
jakieś argumenty na swoją obronę, które postawią cię w świetle niewinnego? 

Droger nadal zszokowany po dłuŜszej chwili odpowiedział: 

- Wiedziałem, Ŝe zostanę skazany przez Radę ale nie spodziewałem się, Ŝe przyślą 
po mnie skrytobójców. Moje zadanie zostało skończone. Nie będę się bronił przed 
karą za moje czyny i nie chcę domagać się statusu niewinnego. Tak jestem winny. 
Mam tylko jedną prośbę, którą moŜecie spełnić. 

- Jaką?- spytał Vincent. 

- Chcę aby moja śmierć była szybka i bezbolesna. MoŜecie to chyba zrobić? 

- To moŜemy ci załatwić.- odpowiedział elf i wyciągnął nóŜ schowany za cholewą i 
podciął gardło skazańca.- JuŜ więcej nikogo nie skrzywdzisz. Niech ci ziemia lekką 
będzie.- dodał wycierając ostrze.  

- Utnij mu palec na dowód zabójstwa. Rada będzie zadowolona z naszego sukcesu- 
powiedział Vincent. 

Obaj udali się do wyjścia. Gdy byli w połowie drogi do okna, którym weszli, ujrzeli 
zbliŜających się straŜników. Nie spodziewali się takiej sytuacji. 

- O Ŝesz kurwa. Skrytobójcy!- zawołał jeden z nich- Milan! Do broni! 

Niestety były to ostatnie słowa jakie usłyszeli z jego ust, poniewaŜ cios miecza w 
brzuch spowodował, Ŝe straŜnik nie mógł więcej nic powiedzieć. Wykrwawił się dość 
szybko. StraŜnik Milan natomiast postanowił stawiać czynny opór i wyciągnął broń. 
Walkę z nim podjął Fea, dla którego przestraszony człowiek, który widział przed 
chwilą jak jego kolega umiera, nie stanowił Ŝadnej przeszkody. Opór trwał trochę 
dłuŜej niŜ elf się spodziewał. Pierwszy jego cios został sparowany i na tym skończyła 
się walka ze straŜnikiem, poniewaŜ drugi cios został wyprowadzony za szybko dla 
człowieka, co równało się z jego natychmiastowym zgonem. 

-Dobrze, Ŝe juŜ z nim skończyłeś. I tak straciliśmy duŜo czasu. Zabierajmy się zanim 
ogłoszą alarm.- powiedział Vincent, który wychodząc przez okno szepnął do siebie- 
Jak ja nienawidzę tych nocnych ucieczek.   

Wsiedli na konie i popędzili galopem niknąc w mroku. Przejechali przez bramę 
miasta i nikt ich więcej tej nocy nie widział. 

Po dwóch dniach do stolicy królestwa dotarła paczka zaadresowana do WyŜszej 
Rady Królestwa. Przewodniczący otwierając ją poczuł odór padliny, a gdy uniósł 
wieko zwymiotował na posadzkę. Odebrał od niego paczkę wiceprzewodniczący i 
wyciągnął z niej palec zawinięty w szmatę oraz list, który brzmiał tak: 

„Hrabia nie Ŝyje. Po pieniądze przyjedziemy za tydzień. Czekamy na następne 
zlecenie. Jeśli Rada ma jakąś waŜną wiadomość, wiecie gdzie nas szukać. Duch i 
Cień.” 
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-Panowie, opróŜniajcie sakiewki- powiedział wiceprzewodniczący, odwracając się do 
reszty Rady, rzucił im ucięty palec i dodał- Hrabia nie Ŝyje. Czas na Coleba. 

W następnym tygodniu Fea i Vincent, nazywani przez przedstawicieli WyŜszej Rady 
Królestwa Duchem i Cieniem przybyli do stolicy. Nazywano ich tak ze względy na ich 
metody pracy, które sprawiały, Ŝe podczas wykonywania wyroku nikt oprócz 
skazanego ich nie widział. Zajechali do karczmy aby przygotować się do spotkania. 
Postanowili po przybyciu wysłać posłańca z wiadomością, Ŝe przybędą po zachodzie 
słońca, poniewaŜ nie chcieli aby zbyt duŜo osób ich widziało. Wybrali karczmę w 
dzielnicy biedoty. Zasugerowali się tym, Ŝe w tej dzielnicy nikogo nie obchodzi kim i 
skąd jesteś. Podeszli do karczmarza, mijając stoły, przy których ludzie grali w karty z 
krasnoludami i elfami, popijając sobie piwo oraz zabawiając się z dziewkami. 

-Witaj, mości karczmarzu- powiedział Fea- czy znajdzie się dla nas jakiś nocleg? 

-A skąd ja mam kurwa wiedzieć. Czy wyglądam na wróŜbitę.- odpowiedział 
właściciel, który polerował kufel- Dajta mi chwilę, pójdę na górę i sprawdzę. 
Poczekajta tutaj. 

Karczmarz poszedł na górę a przybysze wykorzystali ten czas na rozejrzenie się po 
karczmie. Jej wnętrze wyglądało jak w większości karczm dzielnic biedoty, w których 
zdarzało im się nocować. Dziwki z pobliskiego burdelu szukały klientów, niektóre 
prezentowały swoje wdzięki aby ktoś zapłacił im za wspólną noc. 

Gdy właściciel wrócił, rzekł do przybyszów: 

- Mam jeden wolny pokój. Pasuje? 

-Bierzemy.- odpowiedział Vincent i rzucił na blat sakiewkę z pieniędzmi. 

Karczmarz przeliczył, uśmiechnął się i powiedział: 

-Witam was panowie złoci. Cokolwiek będziecie chcieli, dostaniecie to. KaŜę słuŜbie 
przynieść  wam zaraz trochę jadła. Frank! Chodź tu, kurwa, gdzie się pałętasz!?- 
krzyknął na młodzieńca ,który kręcił się przy innych gościach- Zanieś panom do ich 
pokoju jadła to moŜe miedziaka dostaniesz. 

- JuŜ się robi.- odpowiedział Frank i poszedł do kuchni by za chwilę nieść na górę 
półmisek z przysmakami. 

  Kiedy słońce zaszło, obaj przybysze wyruszyli do pałacu, w którym mieściła się 
WyŜsza Rada Królestwa. Dojście do celu zajęło im dwadzieścia minut. Gry znaleźli 
się w środku wyszli po schodach na piętro i ujrzeli siedzących członków Rady. 
Przewodniczący wstał i przywitał ich, po czym rzekł: 

-Gratuluję wykonania zadania. Pozostał wam ostatni wróg- Coleb. Znaleźliśmy jego 
kryjówkę. Znajduje się dwa tygodnie drogi stad, w górach Maliach. Po waszych 
minach rozumiem, Ŝe podejmujecie się zadania. 

-Masz racje- powiedział Vincent- dorwiemy tego skurwysyna.  Wyruszamy 
natychmiast. Ale najpierw dajcie kasę za hrabię bo bez pieniędzy nic nie zrobimy. 
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-A, tak. Prawie zapomniałem.- przewodniczący wyciągnął dwie sakiewki pełne 
pieniędzy i dodał- Jako dowód, Ŝe Coleb nie Ŝyje musicie przynieść jego głowę. 
Powodzenia. 

  Skrytobójcy ukłonili się i wyszli. Postanowili, Ŝe spędzą noc w karczmie i skoro świt 
wyruszą w drogę. Gdy tylko słońce pojawiło się na widnokręgu, oni byli gotowi do 
wymarszu. Wiedzieli, Ŝe droga do gór jest rzadko uczęszczana więc nie martwili się o 
wrogów, których mogliby napotkać po drodze. 

PodróŜ minęła szybko i po niespełna dwóch tygodniach obozowali pod górami 
Maliach. Fea spojrzał na szczyt i powiedział: 

- Przeprawa będzie trudna. Spójrz siedziba Coleba jest w połowie najwyŜszego 
szczytu. Tam jest pewnie jakiś płaskowyŜ. Wejście tam zajmie nam dwa albo trzy dni. 
Co o tym sądzisz? 

- Masz racje.- odpowiedział Vincent- Dlatego musimy się dobrze przygotować. Sprzęt 
i tak czeka w pogotowiu więc mamy to z głowy. Wystarczy jeszcze lina i prowiant. 
MoŜemy jutro wyruszać.  

Następnego dnia wspinali się na szczyt. Droga nie była łatwa. Zdobywali szczyt od 
stromej strony. Gładkie kamienie sprawiały, Ŝe trudno było wspinać się do góry, 
poniewaŜ często wyślizgiwały im się z rąk. W końcu po trudach znaleźli się na 
płaskowyŜu, na którym miał siedzibę ich wróg. Jako, Ŝe słońce zaszło postanowili 
poczekać do północy, Ŝeby wejść do środka. 

Gdy wybiła północ, zaczęli skradać się do twierdzy. Nie było czasu na dokładne 
zaplanowanie zamachu, nie chcieli aby ich cel uciekł. Postanowili wspiąć się na 
drugie piętro. Tam znajdowało się nie oświetlone okno, które zapewniało im 
schronienie. Tam mieli dopracować szczegóły. Kiedy znaleźli się w planowanym 
miejscu, ukryli się w cieniu i gdy upewnili się, Ŝe nikogo nie ma, Vincent powiedział: 

- Co teraz zrobimy? PrzecieŜ nie wiemy nawet gdzie on jest. Na ile oceniasz nasze 
szanse? 

- Jeśli poczekamy tutaj w cieniu nic nam nie grozi. Orkowie nie są aŜ tak inteligentni. 
Poczekajmy aŜ Coleb wyjdzie i wtedy go zaatakujemy.-  odpowiedział elf.- Takie 
wyjście według mnie jest najlepsze. 

- Dobra. Tak zrobimy. 

Czekali . Po godzinie pojawiło się dwóch orków. Niestety nic nie rozumieli z ich 
rozmowy. Orkowie weszli do komnaty znajdującej się na końcu korytarza. Po 
dwudziestu minutach wyszli stamtąd jako pierwsi. Za nimi szedł Coleb  i kolejnych 
dwóch orków. Skrytobójcy zrozumieli, Ŝe jest to ich okazja. Ruszyli do ataku ale 
zachowywali się najciszej jak potrafili. Kończący pochód wrogowie zginęli z 
poderŜniętymi gardłami, a pierwsi z kolumny zostali powaleni noŜami do rzucania. 

- Ile moŜna było na was czekać?- powiedział Coleb- martwiłem się, Ŝe juŜ po mnie 
nie przyjdziecie. Jak wiecie juŜ nie mogę zniszczyć was magią, poniewaŜ mi ją 
odebrano. Jaka szkoda, miałbym większą zabawę. 
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- Coleb- zaczął Fea- decyzją WyŜszej Rady Królestwa zostałeś skazany na śmierć za 
konspirację z orkami i próbę zorganizowania zamachu stanu. Masz jakieś ostatnie 
Ŝyczenie. 

-Tak.- odpowiedział mag- Teraz słudzy! 

Skrytobójcy poczuli tępy ból ogarniający ich głowy i wszystko przed ich oczami 
rozmyło się i znikło. Poczuli wodę wylaną na twarz i okrzyk: Wstawać!  

- Myśleliście, Ŝe mnie tak łatwo zabijecie.- powiedział Coleb- Ja na was czekałem. 
Nie mogliście mnie zaskoczyć jesteście mi potrzebni abym mógł zakończyć moje 
dzieło. OtóŜ, mój plan zakłada stworzenie niezniszczalnego, podatnego na moje 
rozkazy orka, z którym zawojuje świat. Po wielu próbach doszedłem do wniosku, Ŝe 
brakuje mi jednego składnika- krwi elfa. Dlatego na was czekałem. A teraz wybacz- 
mówiąc to podszedł do Fea i rozciął mu skórę, z której wypłynęła krew- to dla dobra 
nauki. Niestety nie będziecie mi potrzebni, dlatego zginiecie. śegnajcie. 

- To nie koniec- powiedział Vincent- wiedz, Ŝe mamy jeszcze szanse zabić ciebie 
skurwysynie. Gdy to mówił zza mankietu koszuli wyciągał nóŜ wcześniej schowany, 
poniewaŜ zawsze był przygotowany na kaŜdą moŜliwość. 

- Myślisz, Ŝe twoje chore eksperymenty się powiodą. Jesteś zwykłym, pojebanym 
magiem, któremu od nadmiaru wiedzy popierdoliło się w głowie.- powiedział elf- 
Vincent, na co kurwa czekasz, rzucaj. 

Gdy Fea kończył zdanie, jego kompan rzucił juŜ nóŜ w pierwszego orka. Podbiegł do 
niego, wyciągnął jego broń i przeciął więzy trzymające elfa. Natomiast Coleb zaczął 
uciekać. Niestety daleko nie dobiegł. Fea dopadł go jeszcze przed drzwiami 
wyjściowymi. 

- Teraz nigdzie nie uciekniesz . Nie będę powtarzał formułki, którą przywitał cię 
Vincent. 

- Nie moŜesz mnie zabić. Co będziesz miał z tego?- wycedził przestraszony mag- Ja 
jedynie mogę cię zabić!- i pchnął elfa noŜem. 

- Nie! Fea!- krzyknął Vincent i rzucił się z wściekłością na Coleba- Zabiję się. Ty 
skurwysynie. 

- Nie dasz rady.- i mag wyciągnął z kieszeni proszek, którym chuchnął w twarz 
przeciwnikowi. JuŜ nie Ŝyje…- nie dokończył zdania. Poczuł ból poniŜej krzyŜa 
spojrzał w dół. 

Fea siedział z wyciągniętą rękę, w której trzymał zakrwawiony nóŜ. 

- Jednak dam radę cię zabić.- powiedział z trudem elf i pchnął go ponownie. 

Coleb zatoczył się i spotkał się z wzrokiem Vincenta, który powiedział: 

- śegnaj. Niech ci ziemia lekką będzie.- i odciął mu głowę. Następnie podbiegł do elfa 
i powiedział: 

- Fea, Ŝyjesz. 

- Tak, tylko kurwa coś mnie w boku kuje- i zaśmiał się z duŜym wysiłkiem. 
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- A co z flakonikiem z twoją krwią? 

- Wyrzuć go. Nie jest mi juŜ potrzebna. Daj mi tylko morfinę, bo juŜ mnie tak 
napierdala, Ŝe trudno wytrzymać. 

Miesiąc później, po wyleczeniu ran przybyli do stolicy po zapłatę. Gdy następnego 
dnia wyruszyli z miasta więcej nikt ich nie widział a wojna zakończyła się szczęśliwie 
dla Królestwa.   

   

  


