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NIEOCZEKIWANY GOŚĆ

„My znamy tajemnicę. 
My zniesiemy granice i 
Zmienimy świat.
My nakreślamy Krąg.
My jesteśmy Kręgiem”.
Przysięga Kręgu 
Mędrców Maradii. 

Sztygar nadzorował górników pracujących w wyższych chodni-
kach kopalni, kiedy powiedziano mu, że portal się aktywował. 

Mężczyzna zaklął, splunął na ziemię i pośpiesznie wyszedł na po-
wierzchnię. 

Strażnik otwierał portal zazwyczaj raz w tygodniu, żeby wy-
słać do Maradii minerał, który był wydobywany przez kilka dni. 
Ale taka komunikacja prawie zawsze odbywała się tylko w jed-
nym kierunku. Malarze z Akademii Portali oczekiwali termino-
wych dostaw i co najwyżej wysyłali raz do roku urzędnika, zawsze 
tego samego, który przeprowadzał inspekcję. Urzędnik ograni-
czał się natomiast do przejrzenia ksiąg rachunkowych, nie pytając 
o nic więcej. Jeśli dostawy cennego minerału odbywały się płynnie 
i były obfite, nie interesowało go, w jaki sposób i w jakich warun-
kach był wydobywany.

Jednakże sztygar wiedział, że wyniki ostatniej wizyty inspek-
tora, który zjawił się trzy miesiące wcześniej, nie zadowoliły jego 
przełożonych w Akademii. 

wstęp
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– Z bordowymi zawsze są same kłopoty – mruknął, idąc w stro-
nę portalu. „Bordowymi” nazywał malarzy portali, ze względu na 
barwę noszonych przez nich szat. Bordowy był również barw-
nik uzyskiwany z minerału, który odgrywał tak wielką rolę w ich 
pracy. 

Sztygar, dalej mrucząc coś pod nosem, podszedł do strażni-
ka, nazywanego przez wszystkich Rafem Próżniakiem, ponieważ 
przez większość czasu nie miał nic do roboty. Potrzebny był tylko 
podczas wysyłania nowego transportu minerału. Musiał wtedy 
napisać na tabliczce jedynie jemu znane hasło otwierające portal.

– Co się tutaj dzieje? – warknął sztygar.
– Aktywowano portal po drugiej stronie – odpowiedział Raf. 
– To już wiem, głąbie! Ale przecież dzisiaj nie jest dzień in-

spekcji!
Strażnik portali spojrzał na niego lodowatym wzrokiem. Szty-

gar Tembuk zachowywał się tak, jakby mógł wszystkimi rządzić. 
Jednak w rzeczywistości Raf odpowiadał jedynie przed Radą 
Akademii. 

– Portale mogą aktywować tylko mistrzowie – odpowiedział, 
recytując odruchowo powszechnie znaną zasadę – i strażnicy, 
którzy...

– Wiem o tym! Ale nie rozumiem, po co ci przeklęci bordowi 
pchają się do mojej kopalni! 

Strażnik wzruszył obojętnie ramionami. 
– O to trzeba zapytać ich, kiedy się tu zjawią. 
Sztygar zaklął pod nosem. Był wściekły głównie dlatego, że po-

dejrzewał, dlaczego malarze postanowili opuścić wygody Akade-
mii i pobrudzić swoje sandały kopalnianym pyłem. Nawet, jeśli 
nie było żadnych kłopotów, nie życzył sobie, żeby węszyli na jego 
terenie. 

Obaj mężczyźni wbili wzrok w elegancki rysunek portalu, na-
malowany na murze wiele lat wcześniej. Delikatne czerwonawe 



9

światło wypełniało woluty i spirale, kwiatowe motywy i skom-
plikowane kształty, które mimo upływu czasu nadal przedsta-
wiały przepiękny wzór. Portal, podobnie jak wszystkie inne, miał 
kształt okręgu i był czerwony. Pomijając wszystkie ozdobniki, na-
rysowany został zgodnie z konkretnym i łatwo rozpoznawalnym 
wzorcem: ośmioramienną gwiazdą wpisaną w idealny okrąg. 

Nagle zarysy portalu rozpłynęły się i przez moment na ścianie 
widać było tylko świetlisty krąg. Chwilę później z jego wnętrza 
wyszły dwie postacie, a portal zgasł. 

Sztygar nerwowo otrzepał ubranie, tymczasem strażnik z sza-
cunkiem kłaniał się przybyłym.

Napięcia dodawał fakt, że widzieli ich po raz pierwszy. Sztygar 
Tembuk zdążył się przyzwyczaić do niskiego i nieszkodliwego 
inspektora, który raz w roku przeglądał jego księgi rachunkowe. 
Ale ci dwaj wyglądali inaczej. „Grube ryby” – pomyślał. Wywnio-
skował to z ich dumnej postawy i szat uszytych z drogiej tkani-
ny. Jeden miał wydatny brzuch i mnóstwo pierścieni na palcach. 
Rozglądał się dookoła z wyniosłością i odrazą. Natomiast drugi 
wbił w nich swój świdrujący wzrok, nie wykazując zainteresowa-
nia otoczeniem. Być może był już tam kiedyś, chociaż sztygar go 
sobie nie przypominał. W każdym razie malarz był od niego dwa 
razy starszy. Jego splecione w długi warkocz – zgodnie ze zwycza-
jem malarzy – włosy, były niemal białe. 

– Witajcie w skromnych progach naszej kopalni, mistrzowie – 
powitał ich uroczyście Raf Próżniak.

Sztygar odchrząknął, próbując przejąć kontrolę nad sytuacją.
– Tak, hm... mistrzowie – powtórzył, prawie wypluwając ich 

tytuł. – Nazywam się Tembuk i jestem sztygarem kopalni. Gdzie 
jest mistrz Orkin? – dodał z pewną szorstkością w głosie, tęsk-
niąc już w myślach za inspektorem Akademii. Nie czuł do niego 
wyjątkowej sympatii, ale przynajmniej wiedział, czego się po nim 
spodziewać. 


