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Dawno, dawno temu istniała wieś znana jako Konvis. W tej wsi nie żyli ludzie, a 

Kajghici, czyli człekokształtne istoty o ciałach pokrytych futrem i głowach drapieżnych 

kotów. Większość ludzi miała ich za gorszych od siebie i ich nienawidziła, tak więc pokój 

między tymi dwoma rasami był niezwykle kruchy.  

Żył tam młody chłopak, który ledwie skończył 11 lat. Jego imię brzmiało Rhys’kin, w 

skrócie Rhys. Miał on futro o kolorze aksamitnej czerni i oczy żółtopomarańczowe z czarną 

wąską źrenicą. Kajghici zawsze mieli niezwykle wyczulone zmysły. Najlepsi łucznicy i 

wojownicy pochodzili właśnie z ich rasy. Rhys już był najlepszy ze wszystkich w swej 

wiosce. Od dziecka ojciec uczył go kowalstwa, lecz Rhys zawsze chciał być wojownikiem i 

zawsze, gdy pojawiała się okazja, wymykał się z wioski do lasu. Szedł tam z łukiem, 

kołczanem strzał i nożem myśliwskim. Tym razem też tak było. Ojciec pewnego wieczoru 

przyjmował gości i powiedział synowi, że ma on dziś wolny wieczór, a więc Rhys poszedł do 

tak znanego mu już lasu, by zapolować na grubszą zwierzynę, która ostatnio panoszyła się po 

okolicy. Jako że panowała zima, niedźwiedzie polarne wyszły na powierzchnię po długim 

śnie. Rhys zobaczył wielkie ślady łap i krwi. Poszedł za nimi i znalazł jaskinię, w której 

najwyraźniej żył niedźwiedź. Gdy Rhys zobaczył bestię pożerającą ludzkie ciało, nawet się 

nie wystraszył, bo już wiele razy zabijał niedźwiedzie i wiedział, że starczy strzelić w głowę z 

ukrycia. Zrobił to i niedźwiedź padł na ziemię jak kamień. Najpierw młodzian zdjął skórę ze 

zwierzęcia, a potem je wypatroszył, żeby przynieść do domu także trochę jedzenia. 

Już miał wychodzić, lecz obejrzał się na ciało człowieka, znajdujące się w jaskini. 

Spojrzawszy na zbroję z herbem przedstawiającym białego jelenia, domyślił się najgorszego. 

-Szlag! Król wysłał gwardię, by nas zamordowała. Mordercy! - powiedział. 

Rhys zostawił skórę i mięso, i pobiegł na łeb na szyję, poinformować swych 

współmieszkańców o nadchodzącej armii. Wbiegł do wioski i wykrzyknął na cały głos 

wiadomość, którą musiał przekazać. Wszyscy mieszkańcy się zbiegli i przyszedł Starszy 

wioski, czyli dziadek Rhysa. 

- Co się dzieję, Rhys?- zapytał dziadek. 



- Ja!... ciało!... armia!... - tylko tyle potrafił wydyszeć Rhys, po tak długim, wyczerpującym 

biegu i będąc o krok od omdlenia. 

- Spokojnie chłopcze. Niech ktoś da mu wody - powiedział Starszy. Rhys przyjął bukłak z 

wodą i łapczywie ją wypił. 

- A teraz powiedz nam co się stało - powiedział Starszy. 

- Poszedłem na polowanie, zabiłem niedźwiedzia i zobaczyłem ciało wojaka gwardii 

królewskiej - wykrztusił Rhys. 

- Wojsko nigdy nie zapuszcza się tak daleko, a więc… O nie! - wykrzyknął dziadek. 

- Przyszli nas zabić - oznajmił Rhys. 

W tłumie zapanowało ogólne poruszenie. 

- Wszyscy umrzemy! - zakrzyknął ktoś. 

- Cisza! - wrzasnął Starszy. - Zapomnieliście już, kim są najlepsi łucznicy i wojownicy tej 

krainy? To my! A więc możemy ich pokonać. 

Rhys nigdy nie miał najlepszych relacji z rodziną. Zawsze byli raczej sobie obojętni z 

ojcem, a matka odeszła, gdy miał zaledwie 3 lata. Nawet jej nie pamiętał. Ale teraz pomyślał 

sobie, że naprawdę jest dumny z bycia wnukiem tego mężczyzny.  

- Musimy się przygotować na odparcie wroga - powiedział dziadek i podzielił role między 

Kajghitów. Jako że Rhys szkolił się na łucznika, został przydzielony do drużyny 

przygotowującej strzały i łuki dla wojowników. Wtedy przyszedł do niego dziadek. 

- Rhys, podejdź tu! - powiedział do niego. Rhys podszedł do swego dziadka. 

- O co chodzi dziadku? - zapytał. 

- Posłuchaj… wiem, że to może trochę cię przerosnąć, ale muszę cię poprosić o udział w 

walce, bo jesteś naszym najlepszym łucznikiem. 

  Rhys poczuł ogromną dumę i szczęście, bo strasznie chciał walczyć razem z dorosłymi 

w bitwie, a bał się, że zabronią mu stanąć do walki. 

- Dzięki ci, dziadku! - powiedział Rhys i przytulił się do starca. 



- Będziesz działał w grupie mającej zaatakować tyły wrogiej armii. Przemkniecie lasem i 

zastrzelicie ich. 

Rhysowi nagle przypomniały się historie ojca o magach, którzy byli wszechpotężni i 

potrafili działać magią na niesamowite sposoby. Ojciec mawiał, iż ta strona konfliktu, która 

miała potężniejszego maga, wgrywała wojnę. 

- Dziadku, a co z magami? - zapytał Rhys. 

- Słucham? - odpowiedział dziadek. 

- No, wiesz, chodzi o to, że my mamy tylko wioskowych zielarzy leczących proste choroby, a 

ludzie mają potężnych magów - oznajmił młodzian. Wtedy dziadek zrozumiał o co chodzi 

wnukowi. 

- Widzisz Rhys, ja też się o to boję. Ale musimy spróbować. Weź to. - Dziadek  dał Rhysowi 

mały, srebrny nóż pokryty runami. - Mój dziadek dał mi to w przeddzień swej śmierci i 

powiedział: „Weź to, a osobę, którą tym ranisz, czekać będzie los gorszy od śmierci”. Nigdy 

go nie wypróbowałem i raczej tego nie zrobię. 

Wnuk przyjął nóż i wrócił do swej pracy, ale cały czas zastanawiał się, jaką moc 

posiada ta broń. 

Parę dni później wojsko wroga znalazło się u bram Kajghitów. Na czele armii można 

było zobaczyć garbatego mężczyznę z szarą brodą. W ręku dzierżył długą laskę. 

- Przybyliśmy tu, by zniszczyć to czarcie nasienie, jakim jest lud Kajghitów - wykrzyknął w 

gniewie mag. 

- Ludzie już tu są, a Rhys i jego drużyna już wyruszyli - powiedział Starszy do swego 

przybocznego.  

Tymczasem Rhys prowadził swych wojowników na tyły wrogiej armii. Słyszał 

złowrogi głos wrzeszczący o tym, jakie cierpienie czeka Kajghitów. Czuł moc w głosie 

wroga… To musiał być mag, próbujący przeniknąć do jego umysłu. 

 Nagle, na jednego z wojowników Rhysa wyskoczyło zwierzę w kształcie wilka, ale 

całe przeźroczyste. Wbiło zęby w ciało Kajghita, a gdy je wyjęło, powiedziało: 

-Wiem gdzie jesteście! 



Rhys rozpoznał głos maga. Ludzki czarodziej najwyraźniej w jakiś sposób ich wyczuł 

i wysłał na nich to widmo. Rhys i reszta zaczęli uciekać, ale przeźroczysty wilk był szybszy, 

więc ich jedynym wyjściem był skok prosto w środek walki, która zaczęła się, gdy uciekali. 

Wpadli, więc w sam środek armii wroga, a biedny Rhys, jak na złość, wleciał prosto 

na maga. Kajghit nie zamierzał łatwo oddać swego domu, wiedział, że nie będzie lepszej 

okazji na uśmiercenie czarodzieja. Prędko sięgnął po sztylet, który dostał od dziadka, i wbił 

go między żebra siwowłosego garbusa, którym wpierw wstrząsnęły konwulsje, a potem 

zaczął zamieniać się w wielką, okropną ropuchę, pokrytą brodawkami, liszajami i bąblami 

pełnymi żrącego kwasu.  

Bestia uciekła do lasu, a ludzie bez maga nie mieli żadnych szans i bitwa szybko się 

zakończyła zwycięstwem Kajghitów. Następnego dnia okazało się, ku rozpaczy Rhysa, że 

dziadek zginął w walce razem setką innych wojowników. Rhys odbył żałobę w parę tygodni, 

ale wiedział, że ludzie już nigdy się nie odważą na wojnę po raz kolejny. Stracił dziedka, lecz 

obaj walczyli dla swego domu. On, Rys mieszkał tu całe życie i nie mógłby zamieszkać ani 

choćby odnaleźć się w jakimś innym miejscu. Nie mógłby i nie chciał!  

- No, cóż… przynajmniej mogę w końcu wrócić do polowań - pomyślał sam do siebie Rhys. 

 

 


