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    I

    Od samego świtu słońce zaglądało do okien 
sali chłopców, którzy jeszcze smacznie spali. 
Dzień zapowiadał się bardzo upalnie. Rano 
rozległ się dzwonek na korytarzu sierocińca.  

- Pobudka! - krzyknęła pani Leonia, która od lat 
była tu wychowawcą.

Czterech przyjaciół z pokoju nr 7: Piotrek, 
Janek, Kuba oraz Tomek jak zwykle udali się na 
śniadanie. Po posiłku grupka kolegów sposobiła 
się już do zajęć lekcyjnych. Wszystko toczyło 
się rutynowo. Ale ten pozornie zwykły dzień 
odmienił na zawsze życie jednego z nich. 

    W czasie porannych zajęć do klasy weszła 
pani dyrektor i poprosiła Tomka, aby udał się do 
jej gabinetu po zakończonych lekcjach. Na 
miejscu „krwawa Małgorzata” – tak ją tutaj 
nazywano – przekazała Tomkowi tajemniczą 
szarą kopertę. W środku znajdowała się bardzo 
ważna wiadomość, którą Tomek miał odtworzyć 
dopiero po śmierci dyrektorki. Kobieta miała już
67 lat i była chora na raka mózgu. To właśnie 
oznajmiła chłopcu. Tomka ogarnęło współczucie
dla cierpiącej nauczycielki, ale był też 
niezmiernie ciekaw koperty. Bardzo chciał 
zobaczyć jej zawartość, a zarazem bał się. Bał 
się tego, co mógłby tam odkryć. Od razu 
wyświetliły mu się czarne myśli. Lęk narastał. 
Stopniowo odchodziła ochota, żeby zajrzeć do 
środka. Wziął ją i włożył machinalnie do 
plecaka. W książkę, żeby się nie pogniotła i żeby
nikt jej nie widział. Gdy koledzy zobaczyli 

Radek
Czech

Marysia
Nowak



Tomka, od razu zaczęli mu zadawać niewygodne
pytania. Po co tam był? Co tam robił? Co ona 
mu mówiła? Osaczony dzieciak wymyślił na 
poczekaniu wymówkę, że musiał z „krwawą” 
wyjaśnić wątek jego przeszłości. Koledzy na 
szczęście odpuścili, bo wiedzieli, jaką Tomek 
miał sytuacje rodzinną. Zresztą oni nie mieli 
lepiej, w końcu bez przyczyny by tu nie trafili, 
prawda? Uwolniwszy się od natrętnych pytań, 
Tomek skrył się w pokoju i czym prędzej 
schował przesyłkę tak, by koledzy jej nie 
zauważyli.

    Następnego dnia nikt już nie pytał Tomka o 
powód jego wizyty u „krwawej Małgorzaty”. On
jednak zachowywał się dziwnie. Nie mógł się na
niczym skupić, jego myśli ciągle krążyły wokół 
tajemniczej koperty. Po kolacji wrócił do 
swojego pokoju bez kolegów, którzy zostali na 
stołówce. Musieli posprzątać, ponieważ była ich 
kolej, natomiast Tomek już sprzątał w tym 
miesiącu. Czuł się dziwnie. Nie mógł zrozumieć,
czemu dyrektorka dała mu kopertę. Przecież nie 
znała go zbyt dobrze. Chłopiec wstał i podszedł 
do miejsca, w którym schował list. Jego skrytka 
mieściła się za łóżkiem w wydrążonej szparze. 
Trzymał tam wszystkie najważniejsze rzeczy, 
których nie chciał pokazywać kolegom. 
Wyciągnął już kopertę, ale usłyszał na korytarzu 
kroki swoich współlokatorów i szybko schował 
ją z powrotem. Słyszał, że za drzwiami jego 
koledzy się o coś kłócą. Było ich słychać w 
całym domu. Kiedy weszli do pokoju, Janek 
zaczął krzyczeć, że ktoś zjadł jego ulubione 
ciastka, które kupił sobie wczoraj za 
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kieszonkowe. Wszyscy od razu oskarżyli Kubę, 
który był puszysty. Ten jednak zrzucił winę na 
Piotrka, bo tamten również lubił te ciastka. 
Kłótnia trwała aż do ciszy nocnej. Janek ciągle 
nie mógł się pogodzić, że ktoś zjadł jego  
ulubione słodycze, nie przyznał się  nawet i nie 
wyrzucił po sobie pudełka. Położył się spać 
zbulwersowany tą sprawą. 

II

W nocy obudził ich głośny huk pioruna. Zaraz 
potem usłyszeli przeraźliwy krzyk „krwawej 
Małgorzaty”. Wszyscy mieszkańcy sierocińca 
wyskoczyli na korytarz, żeby sprawdzić co się 
dzieje. Przeżyli szok. Ich dyrektorka biegała po 
całym domu w szlafroku, bez butów, w 
maseczce na twarzy i bez peruki. Jej świeżo 
naoliwiona łysina błyszczała w blasku korytarzy.
Uwagę podopiecznych zwróciły jej długie, 
zżółkniałe szpony u stóp, które przyprawiały ich 
o mdłości. Za „krwawą” biegła Leonia, która 
wyjaśniała całą sytuację:

- Spakujcie szybko swoje rzeczy, mamy pożar 
na dachu! Ale bez paniki, zachowujcie spokój.

Wszyscy w histerii rozbiegli się do pokoi. Nawet
spokojny, opanowany Adam zaczął krzyczeć na 
cały głos:

- Wszyscy zginiemy! Spalimy się żywcem!
- Uspokój się człowieku! - powiedział Janek 
i strzelił go w twarz.
Jedyną rzeczą, jaką wziął Tomek, była koperta 
schowana przez niego w ścianie. Wszyscy 



opiekunowie wybiegli na podwórko. Liczyli 
teraz swoich podopiecznych, a „krwawa 
Małgorzata” stała na chodniku blisko jezdni. 
Nagle zza rogu wyskoczyła jadąca z dużą 
prędkością ciężarówka, przewożąca krew 
do transfuzji. Samochód uderzył w dyrektorkę, 
odbijając ją jak piłkę. Jej czaszka roztrzaskała 
się, a mózg rozprysł  na przedniej szybie. 
Wszyscy stali jak wmurowani. Nikt nie mógł się 
ruszyć. Wzrok ludzi był skierowany w stronę 
leżącego bezwładnie ciała pani dyrektor. 
Przerażony kierowca odjechał z piskiem opon. 
Kiedy przyjechała straż pożarna i zajęła się 
gaszeniem budynku, pogotowie spakowało 
do czarnego worka zwłoki pani Małgorzaty. 
Następnie po mieszkańców sierocińca przyjechał
bus, który zawiózł ich do lokalu zastępczego.
Wszyscy nadal byli w szoku po tragicznym 
wypadku. Ale kiedy dotarli do nowego domu, 
szok przerodził się w przerażenie. Była to duża 
posiadłość, gdzie samo ogrodzenie stwarzało 
mroczny klimat. Brama była metalowa, duża 
i szeroka. Od niej wiodła dróżka pokryta 
popiołem aż do kamiennych schodów. Drzwi 
były ogromne, drewniane w kolorze mahoniu, 
wisiały nad nimi głowy lwów trzymające 
w pysku duże, stalowe obręcze do stukania. 
Budynek zbudowano na planie prostokąta 
z ciemnych cegieł. Okna miały kształt kwadratu.
Za domem po lewej stronie rosła wielka, stara 
wierzba, której długie korzenie wyrastały nad 
ziemię. Za posiadłością mieścił się opuszczony, 
wielki cmentarz z wieloma nagrobkami. 
We wnętrzu domu, na pierwszym piętrze 
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od wejścia znajdowała się kuchnia, a za nią 
łazienki. Natomiast po lewej stronie było kilka 
pokoi. Pomiędzy lewą a prawą stroną budynku 
znajdował się długi korytarz, kończący się przy 
drewnianych schodach prowadzących na drugie 
piętro. Pod schodami znajdowała się piwnica, 
a na samej górze strych. Kiedy wszyscy weszli 
do środka, Leonia zajęła się przygotowywaniem 
śniadania, a jej podopieczni poszli wybierać 
swoje pokoje i rozpakować rzeczy, które zabrali 
ze sobą. Tomek wskoczył do łazienki. aby 
przeczytać korespondencję, którą wręczyła mu 
dyrektorka Małgorzata. Kiedy otworzył list, 
wypadł z niego jakiś wisiorek. Zaczął czytać.

Drogi Tomku!
 
Piszę ten list, aby przekazać Ci arcyważną 
informację dotyczącą twojej biologicznej matki.
Wyobraź sobie, że znałam twoją matkę Izabellę. 
Była moją siostrą. Pewnie zadajesz sobie cały 
czas pytanie, czy jeszcze żyje, a może umarła? 
Bardzo mi przykro, ale twoja mama nie żyje. 
Nasza rodzina z pokolenia na pokolenie 
przekazuje sobie medalion, który przewiduje 
przyszłość i sam musisz się przekonać, do czego 
jest kluczem. Twoja matka dostała medalion 
od naszego taty w dniu szesnastych urodzin. 
Co prawda ty je masz za tydzień, no ale 
medalion przewidział moją śmierć, dlatego 
dostałeś go wcześniej. Niestety twoja mama nie 
miała takiego szczęścia jak ja, bo zmarła 
wcześnie. Miała zaledwie 26 lat. Sprawcą 
śmierci był pewien mężczyzna, który uwiódł 

Irena 
Klaja

Magda 
Ślósarska



twoją matkę. Biedaczka nie miała jakichkolwiek 
szans, żeby się obronić. Kiedyś w przypływie 
szału udusił ją. Pewnie teraz jesteś zdziwiony 
i zadajesz sobie pytanie, gdzie jest pochowana 
twoja matka? Kim jest ten facet, który ją zabił? 
Dlaczego to zrobił? Tak więc twoja matka 
pochowana jest za budynkiem, w którym jesteś, 
na cmentarzu. Mężczyzna, który zabił twoją 
mamę, miał na imię Samuel i był jednym 
z Ludzi Piramid, którzy od wieków chcą zabrać 
nam medalion, aby odnaleźć inne kamienie, 
które pomogą im zniszczyć świat. Tak więc  
musisz uważać na nich, bo uwodzą. Jest jeszcze 
coś, co chcę ci przekazać. Dzięki medalionowi 
miałam sen, który pomoże Ci zacząć 
poszukiwania innych kamieni, o których wiem 
tylko tyle, że to są  to 4 żywioły (woda, ziemia, 
ogień, wiatr). Mój sen niestety jest zagadką, 
która pomoże odnaleźć Ci pierwszy żywioł, lecz 
gdy go odnajdziesz, on da ci kolejną wskazówkę
pomocną w znalezieniu następnego żywiołu. 
Zagadka brzmi tak:

Tam gdzie brakuje wody,
I każdy miał inne przygody,
Gdzie brak uśmiechu, wygody,
Każdemu brakuje mowy. 

Przyśniła mi się także druga część:
Był mężczyzną wojny,
Ale był też bardzo hojny,
Zginął od strzału wroga,
Tak skończyła się przygoda.
Jeszcze raz ostrzegam cię przed Ludźmi 



Piramid. Uważam, że sobie z tym poradzisz, 
w końcu trochę cię obserwowałam i myślę, 
że jesteś bystrym chłopcem. Choćby nie wiem, 
co się stało, nie dawaj się uwieść i pod żadnym 
pozorem nie pokazuj ani nie mów nikomu 
o liście oraz medalionie.

Twoja ciocia 
Małgorzata

    Odczytawszy wskazówkę ukrytą w tekście 
listu, Tomasz udał się na cmentarz w 
poszukiwaniu starego grobowca, gdzie miał 
spoczywać – jak wynikało z dopisku - 
legendarny żołnierz. Ten grób pamiętał jeszcze 
z dzieciństwa. Bał się iść sam do ponurego, 
opuszczonego miejsca, więc wziął ze sobą swoją
najlepszą przyjaciółkę z sierocińca o imieniu 
JiSung. Przy niej zawsze czuł, że może 
wszystko. Słowem, odnosił wrażenie, że nie ma 
żadnych zasad, żadnych ograniczeń i że ona jest 
najważniejszą osobą w jego życiu. Dziewczyna 
była niską, bardzo nieśmiałą Koreanką, która 
znała się z Tomkiem od przedszkola. Razem 
świetnie się rozumieli, ponieważ oboje mieli 
po 15 lat. Chłopiec opowiedział jej o wszystkim,
co go ostatnio spotkało, albowiem ufał jej 
bezgranicznie i wiedział, że nikomu nie powie 
o jego sekrecie.
Przemierzając cmentarz, trzymali się mocno za 
rękę, gdy nagle coś przykuło uwagę JiSung. To 
był ten grobowiec. Kiedy się do niego zbliżyli, 
ziemia zatrzęsła się i oboje wpadli do dziury 
nieopodal grobowca. W ciemnym korytarzu 

Klaudia 
Karasewicz



zapaliły się naraz wszystkie pochodnie, 
znajdujące się na ścianach. Tomek zobaczył, że 
na końcu korytarza mieni się kamień żywiołu 
ziemi. Zaczęli biec, kiedy usłyszeli za sobą 
czyjeś kroki. Podeszli do kamienia, a on nagle 
połączył się z medalionem Tomka. Odczepiwszy
kamień, szybko uciekli z dziury i wrócili do 
sierocińca. Nadal nie wiedzieli, kto biegł za 
nimi. 

III

    Następnego dnia podczas śniadania Tomek 
i JiSung rozmyślali, gdzie jest kolejna 
wskazówka i kto za nimi biegł na cmentarzu.
 
- W liście, który otrzymałem od ,,Krwawej” 
pisało, że pewni ludzie z sekty zajmującej się 
czarną magią, również szukają kamienia i że to 
oni zabili moją mamę - relacjonował Tomek.

- Więc myślisz, że to oni nas wtedy gonili?  
Tomek, jeśli tak, to wtedy mieliśmy dużo 
szczęścia, że nas nie widzieli, i że byliśmy tam 
przed nimi. Ale następnym razem może być 
inaczej. Mogą nas zobaczyć i zabić. Nie mamy 
dużo czasu, musimy znaleźć drugą wskazówkę i 
kolejny kamień.

- Wiem. Nie mamy czasu, ale ja nie mam 
pojęcia, gdzie są kolejne wskazówki. 

- Może twój medalion nam pomoże? - zapytała 
JiSung.

- Niby jak? - zapytał zdziwiony Tomek.

- No, nie wiem. Może pod wodą medalion 
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ujawni wskazówkę dotyczącą kamienia żywiołu 
wody? Musimy spróbować. 

- Masz rację. Warto spróbować.

- Tomek, a mógłbyś mi powiedzieć, czy było coś
napisane w tym liście o twoim ojcu?

- Przepraszam, ale nie powiedziałem ci całej 
prawdy. Było w tym liście napisane, że mój 
ojciec żyje nadal i należy do sekty zajmującej się
czarną magią. I to on prawdopodobnie zabił 
moją mamę.

Mówiąc to, Tomek rzewnie zapłakał, a JiSung 
przytuliła go na pocieszenie.

- Nie martw się, Tomek. Znajdziemy twojego 
ojca i się na nim zemścisz - powiedziała 
optymistycznie JiSung.

Po zjedzeniu śniadania ruszyli do szkoły, choć 
i tak byli już spóźnieni…
    Chłopak schował się w toalecie i tam 
przesiedział resztę lekcji. W końcu zebrał się 
w sobie i postanowił odnaleźć grób swojej 
matki. Myślał, że właśnie tam znajdzie 
odpowiedź na swoje pytania. Gdy dotarł na 
cmentarz, zaczęło go prześladować jedno 
pytanie: dlaczego właśnie on? Po dwóch 
godzinach odnalazł grób, poczuł jakąś dziwną 
energię w tym miejscu. Zdziwił się, ponieważ 
dół został wykopany, nie było natomiast trumny. 
Widniał tylko nagrobek „Izabell Marks. Lat 26. 
Umarła w Wielkich Mękach”. Nagle usłyszał 
kroki, ale nie jednej osoby, lecz kilku. Skrył się 
za drzewem i obserwował. W pewnym 
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momencie ujrzał trzech wysokich mężczyzn 
niosących trumnę. Byli ubrani w czarne długie 
płaszcze, mieli również czarne czapki ubrane 
tak, aby zasłaniały im połowę twarzy i okulary, 
chociaż już zapadał zmrok. Tomek zauważył, że 
każdy z nich ma tatuaż na dłoni od wewnętrznej 
strony. Była to piramida. Chłopak zorientował 
się, że tajemnicze postacie wkładają trumnę do 
grobu jego mamy. Po chwili odeszli, zakopując 
skrzynię. Tomek zastanawiał się, czy jest to na 
pewno trumna matki. Chłopak chwilę tkwił 
w bezruchu, próbując zebrać myśli. W końcu 
postanowił, że wróci tu jutro. Gdy dotarł do 
sierocińca, Pani Leonia już chciała dzwonić na 
policję. Tomek jednak nie mógł powiedzieć jej, 
gdzie był. Poszedł do pokoju, jego koledzy 
zarzucili go pytaniami, jednak nie mógł na nie 
odpowiedzieć. Chciał tylko położyć się spać. 
Miał nadzieję, że jutro dowie się więcej o tych 
mężczyznach i o tym, czego szukali w trumnie 
jego mamy. Rano wstał bardzo wcześnie, żeby 
pójść na cmentarz. Gdy już tam doszedł, 
zesztywniał. To, co zobaczył, było nie do 
opisania.
    Przed grobem jego matki stała zapłakana 
JiSung. Od razu do niej podszedł.

- Co ty tutaj robisz?! - zapytał ze zdziwieniem 
Tomek.

Dziewczyna odwróciła się i spojrzała na niego 
z żalem w oczach.

- Przepraszam, że ci nie powiedziałam wcześniej
- odpowiedziała załamana.
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- O czym? Co się stało? Co ty tu w ogóle robisz?
- zadręczał ją pytaniami. 

- Wiedziałam o wszystkim - powiedziała powoli 
JiSung.

- O czym wiedziałaś? Wytłumaczysz mi w 
końcu? - zapytał już lekko zdenerwowany. 

- Może usiądziemy? - zapytała cicho.

Usiedli na ławce obok grobu mamy Tomka. 
Dziewczyna zaczęła powoli.

- Wiedziałam o twojej mamie, o kamieniach 
i o Ludziach Piramid - powiedziała, zerkając 
niespokojnie na chłopaka. 

- Ale skąd? Kim ty jesteś? -  zapytał 
zdezorientowany. 

- Jestem przy tobie od małego. Dorastałam 
z tobą. Pomimo tego, że też byłam mała, 
urodziłam się z ogromną wiedzą i z pewną 
misją.

- Jaką misja?! - przerwał dziewczynie. 

- Powoli, wszystko ci wytłumaczę, tylko daj mi 
dojść do słowa - odpowiedziała JiSung.

- Dobrze, mów - powiedział Tomek.

- Moją misją było i jest chronienie cię przed 
Ludźmi Piramid. Pochodzę z planety Amun. 
Przysłali mnie tu z twojego powodu, jestem 
twoim obrońcą. Mój ojciec był przez całe życie 



obok twojej mamy, on był obrońcą Izabell. 
Jesteś w niebezpieczeństwie. Oni już wiedzą, że 
masz jeden z czterech kamieni. Szukają cię. 
Musimy uciekać, ukryć się gdzieś i znaleźć 
resztę kamieni. Bo inaczej stanie się naprawdę 
coś złego. Nie wiem, co planują, ale lepiej żeby 
nie wpadły im w ręce. 

Chłopak nie wiedział co powiedzieć. Wiedział 
jedno, muszą uciekać. Wstał z ławki i chwycił 
JiSung za rękę. Ruszyli w stronę sierocińca.

    Biegli teraz w stronę budynku. Nagle Tomek 
się zatrzymał. 

- Co się stało?- zapytała w panice JiSung. Tomek
przez pewien czas nie odzywał się. JiSung robiła
się coraz bardziej zdenerwowana. Chłopak 
przerwał wreszcie milczenie:

- Ucieknij ze mną!

- Co? Gdzie? Przecież mamy dopiero 15 lat - 
odpowiedziała JiSung ze zdziwieniem. 

Tomek chwycił ją za rękę i powiedział: 

- Damy sobie ze wszystkim radę tylko wtedy, 
kiedy będziemy razem, bo ja bez Ciebie jestem 
nikim.

JiSung była w takim szoku, że nie zrozumiała 
wszystkich słów wypowiedzianych przez 
chłopaka i zgodziła się bez zawahania .Gdy tak 
stali naprzeciw siebie, chłopak wpatrywał się 
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w jej piękne rysy twarzy. Chwycił ją mocniej 
za rękę i pociągnął w stronę  sierocińca. 
Uzgodnili, że wezmą najpotrzebniejsze rzeczy 
i spotkają się przy stołówce o północy. Wszedł 
do swojego pokoju i zobaczył Janka, Piotra 
i Kubę siedzących na łóżku. Zrobiło mu się żal, 
ponieważ planował uciec, a  byli oni dla niego 
jak najbliższa rodzina. Gdy chłopcy poszli spać, 
Tomek po cichu wziął plecak i się spakował. 
Wychodząc, spojrzał ostatni raz na chłopaków. 
Czuł, że zbiera mu się na płacz. Ostrożnie 
otworzył drzwi, lecz klamka była zardzewiała 
i wydała zgrzyt. Piotrek miał lekki sen z powodu
wydarzeń z przeszłości, więc się obudził 
i zobaczył wychodzącego Tomka. 

- Tomek? Gdzie ty idziesz? Kompletnie 
zdurniałeś? Dochodzi północ - powiedział 
zaspany Piotr.

- Piotrek, zrozum, nie mogę Ci powiedzieć o 
wszystkim. Pamiętaj, jesteś dla mnie jak brat. 
Podszedł do kolegi i go przytulił. Piotr był 
zszokowany zachowaniem Tomka i uznał, 
że żartuje. Przewrócił się na drugi bok i zasnął. 
Chłopak dotarł na umówione miejsce, gdzie 
czekała już na niego JiSung. 
    
- Jesteś pewien tego co robimy? - spytała JiSung.

- Nie, ale musimy to zrobić - odpowiedział 
chłopak.

IV

Para po cichu wyszła z budynku i udała się 
na pociąg. Gdy szli, JiSung zaobserwowała 
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przygnębienie w oczach Tomka. Zapytała:

- Czemu jesteś smutny?

- Ty byłabyś szczęśliwa, gdybyś musiała 
zostawić najbliższe Ci osoby?

- Oczywiście, że nie, ale zrozum nie mamy 
innego wyjścia.

- Wiem, dlatego nie rozmawiajmy teraz o tym.

- A gdzie tak w ogóle pojedziemy? - zapytała 
dziewczyna.

- Z tobą pojechałbym nawet na koniec świata, 
ale w tej sytuacji wyjedziemy nad morze. Skoro 
szukamy żywiołu wody, trzeba dotrzeć do 
największej wody. Tak myślę.

- Myślisz, że to dobry pomysł?

- Tak. Tak właśnie myślę.

Kupili bilety za swoje oszczędności i do 
przyjazdu pociągu mieli jeszcze dwie godziny. 
Gdy tak czekali, dziewczyna usnęła mu na 
ramieniu. Chłopak zarumienił się, ponieważ od 
dawna coś do niej czuł. Chwilę później spali już 
obydwoje. Obudził ich gwizd pociągu. 

    Tomek, widząc nadjeżdżający pociąg, 
ponownie poczuł smutek. Wiedział, że opuszcza 
swoich bliskich przyjaciół. JiSung, dostrzegając 
nostalgię w jego oczach, od razu zareagowała, 
klepiąc go po ramieniu i mówiąc: „Wszystko 
będzie dobrze!”. Chłopak wyraźnie 
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podbudowany tym miłym gestem udał się 
do pociągu, ciągnąc za sobą przyjaciółkę. 
Wchodząc do wagonu, Tomek zauważył grupę 
osób ubranych bardzo podobnie do tych, którzy 
nieśli trumnę jego matki na cmentarzu. Od razu 
spojrzał na ich dłonie. Miał nadzieję, że nie 
odnajdzie tam piramid, ale te duże, emanujące 
dziwną czernią symbole przykuły jego wzrok 
bardzo szybko. Momentalnie poinformował 
o tym JiSung, która czując bardzo mocne 
zakłopotanie całą sytuacją, postanowiła opóźnić 
spotkanie, które i tak było już nieuniknione. 
Poszli na sam tył pociągu, aby dać sobie czas na 
wymyślenie jakiegoś planu ucieczki. Podążając 
w tamtym kierunku, musieli szybko zacząć 
przepychać się przez grupki pasażerów, którzy 
tarasowali im drogę. W końcu dotarli na miejsce,
ale strach, jaki w nich zapanował, nie pozwolił 
na wymyślenie jakiegoś racjonalnego planu, 
dzięki któremu mogliby wyrwać się z potrzasku. 
Gdy desperacko i nieudolnie tracili czas, drzwi 
ostatniego wagonu otworzyły się, a u ich progu 
ukazało się troje mężczyzn wyglądających z 
bliska tak samo jak ci, którzy nieśli grób matki 
Tomka. Jeden wyszedł im naprzeciw, podnosząc 
ręce gestem oznaczającym na pozór spokojne 
rozwiązanie sytuacji. Wreszcie przemówił.

- No, no. Kogo my tu mamy? - powiedział 
poważnym i nieco groźnym głosem najwyższy 
z mężczyzn. 

- Czy nie jesteście za młodzi na samotną podróż?
- zapytał i nie czekając na odpowiedź, spojrzał 
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na Tomka. 

- Tomasz, miło cię widzieć. Twój ojciec szukał 
cię bardzo długo.

- Nie dotykaj go - JiSung krzyknęła, gdy 
mężczyzna wyciągnął rękę w stronę chłopaka.

- Ach, prawie zapomniałem o małej pannie z 
Amuna. Czy twój lud zapomniał już o naszej 
umowie? My nie przebudzamy Ludzi Lodu, wy 
nie mieszacie się do naszych spraw - powiedział,
groźnie marszcząc brwi.

- Tomek jest pod ochroną krwi. Wiesz, z jakiej 
rodziny pochodzi. JiSung starała się 
zachowywać spokojnie.

- Jednak jego tata jest jednym z nas. Mamy takie
same prawa do niego jak wy. 

JiSung czuła jak wokół mężczyzny zaczyna 
gromadzić się czarna magia. Tomek, czując 
zagrożenie, spanikował i chwycił przyjaciółkę 
za ramię. 

- Nie bój się chłopcze. To nie będzie boleć - 
krzyknął mężczyzna i dał sygnał swoim 
towarzyszom. JiSung natychmiast pchnęła 
Tomka do tyłu. Rozległ się huk i błysk jak po 
wystrzale fajerwerków. Pojawiła się szansa 
ucieczki.

Wybiegli. Wystraszeni znaleźli pusty przedział, 
do którego weszli. Bardzo się bali i próbowali 
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wymyślić plan wydostania się. Na kolejnej stacji
wysiedli z pociągu. Mężczyźni wysiedli zaraz po
nich. Tomek wraz z JiSung wskoczyli z 
powrotem do pociągu w ostatniej chwili, gubiąc 
tym sposobem prześladowców. Teraz ich 
problemem było znalezienie noclegu. Myśleli 
o tym przez całą drogę. Po dojechaniu na 
ostatnią stację poszli coś zjeść i szukali miejsca, 
w którym mogliby spędzić noc. Znaleźli 
opuszczony budynek, gdzie postanowili 
przenocować. Tomkowi przyśniło się, że kamień
żywiołu ziemi znajduje się zakopany za 
pobliskim marketem. Po przebudzeniu się 
ruszyli nocą w kierunku wyśnionego miejsca. 
Niczego tam nie zastali. Senne zwidy nie zlepiły 
się z rzeczywistością, która zajrzała im teraz 
głęboko w oczy burczeniem w żołądkach. 
Pieniądze, o których zapomnieli, okazały się 
konieczne, aby zaspokoić głód. Szczęśliwie 
dostrzegli ogłoszenie. Poszukiwano osób 
chętnych do roznoszenia ulotek. Nikt nie pytał 
o wiek, nie spisywał dokumentów. Płacono 
niewiele, ale w ich sytuacji było to istne 
wybawienie. Roznosili więc ulotki, aby zarobić 
na jedzenie. Kamień trzeba było zakopać 
w ziemi na noc, aby Tomkowi przyśniła się 
wskazówka do odnalezienia kolejnego elementu.
Przez następny tydzień nadal kontynuowali 
niewdzięczną pracę, aby zgromadzić środki na 
podróż, ponieważ następny kamień był ukryty 
w odległych górach. Tym razem wizja senna 
była bardzo wyraźna. Pociąg, na który czekali, 
spóźniał się.
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Spóźniał się już godzinę. Wreszcie zameldował 
się na stacji. Po długiej podróży dotarli na 
miejsce. Ujrzeli przed sobą góry, które przyśniły 
się Tomkowi zeszłej nocy. Góry otaczał 
ogromny las, a niedaleko niego znajdowało się 
stare, opuszczone miasto. Aby dotrzeć do gór, 
gdzie ukryty był kamień, Tomek z JiSung 
musieli przejść przez nawiedzony las, którego 
pilnowały duchy zmarłych. Gdy weszli do lasu, 
usłyszeli dziwny głos. Nagle wszystko ucichło. 
Gdy zrobiło się bardzo cicho, postanowili 
kontynuować drogę przez wyznaczoną ścieżkę. 
Tak minęło kilka godzin. Okazało się, że są w 
labiryncie. Błądzili. Byli już tak zmęczeni, że 
nogi odmawiały im posłuszeństwa. Musieli 
odpocząć. Ledwie usiedli, ogarnął ich sen. 
Tomkowi znów przyśnił się pewien człowiek 
wołający: „Tomku, czekam tu na ciebie za 
miastem!”. Przebudzona podmuchem wiatru 
JiSung szturchnęła Tomka. Chwilę później 
kontynuowali swoją drogę. Nieoczekiwanie 
wydostali się z lasu. Stąd widać było już miasto. 
Krocząc ku miastu, zobaczyli, że ku nim podąża 
gęsta mgła. Wystraszona JiSung chwyciła Tomka
za rękę.

- Tomek, co się dzieje?

- Nie wiem! - krzyknął zdenerwowany chłopak. 

Mgła zaczęła coraz szybciej się przemieszczać. 
Tomek pociągnął przyjaciółkę za rękę, i zaczęli 
uciekać. Jednak nie zdążyli. Znaleźli się w 
samym środku oparów. Nie było nic widać. 
JiSung przez przypadek puściła rękę chłopca. 

Patryk
Wojtowicz

Dominika
Krajza



 JiSung, gdzie jesteś? 

Lecz nie było słychać odpowiedzi. Przerażony 
chłopak, nie wiedział, gdzie ma iść, ponieważ 
nic nie widział. Wtem mgła zaczęła opadać. 
Znalazł się na polanie, na której stał dom. Dom 
był bez drzwi i okien, wyglądał na opuszczony. 
Postanowił więc wejść do środka i się rozejrzeć. 
Jego uwagę przykuły zdjęcie małych dzieci, 
przywieszonych na ścianach i suficie. Wszystkie 
zdjęcia były przebite nożami, oprócz dwóch. Na 
tych zdjęciach był chłopiec i dziewczynka. 
Tomek podszedł, żeby się im przyjrzeć. Zdjęcie 
małego chłopczyka coś mu przypominało. 
Szybko zrozumiał, że to jego zdjęcie, a ta 
dziewczynka to JiSung. Chłopak wiedział, że 
ktoś chce się ich pozbyć, ale dlaczego? Może 
chodziło o ten wisiorek, który dostał od cioci 
Małgorzaty. Ale co miały z tym wspólnego te 
wszystkie dzieci? Na dworze zaczęło się 
ściemniać. Chłopak cały w środku dygotał, nie 
mógł tu zostać, za bardzo się bał. Szybko 
wyszedł z chaty i zaczął biec. Był już za domem.
Zauważył wykopany rów. Zatrzymał się i 
spojrzał do środka. W środku znajdowały się 
zwłoki dzieci. Biegł teraz najszybciej jak 
potrafił. Było już naprawdę ciemno. Po 
policzkach spływały mu łzy. Nie wiedział, gdzie 
jest. Zatrzymał się i zauważył, że znajduje się 
w lesie. Nie mógł już dłużej, nogi odmówiły mu 
posłuszeństwa. Siadł koło drzewa. Nagle 
usłyszał czyjś głos.
 Tomek! Tu jestem! - krzyczała JiSung.

Zobaczył jak jego przyjaciółka biegnie do niego.

Zuza
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Siadła tuż przy nim. Tomasz opowiedział jej o 
domu i o zabitych dzieciach, a JiSung 
opowiedziała mu, gdzie była.

 Dobrze, że już cię znalazłam. Nie masz 
pojęcia, jak się bałam - powiedziała JiSung 
i przytuliła Tomka.

 Musimy wrócić do miasta - powiedział 
chłopak.

 Miasto znajduje się za tym lasem - odparła 
JiSung. 
Tomek chciał coś odpowiedzieć, ale nie wiedział
od czego zacząć. Spomiędzy drzew wynurzała 
się jakaś postać. Czy to aby nie ten człowiek, 
który powywieszał zdjęcia w domu  i czy to nie 
on zabił te wszystkie dzieci? O swych 
przypuszczeniach Tomek powiedział na ucho 
JiSung. Kropla potu spłynęła po plecach 
dziewczynki. Instynktownie schowała się za 
plecami towarzysza, który zebrał się na odwagę 
i spytał:

- Kim jesteś? Skąd ty się tu wziąłeś? Dlaczego 
wyskoczyłeś zza drzewa jak ktoś zły, kto chce 
zrobić nam krzywdę? 

Nawet Tomkowi zdanie to wydało się dość 
absurdalne. Mężczyzna odpowiedział:

- Nie jestem zły, jestem drwalem.

- Skoro nie jesteś zły, to co robisz w nocy w lesie
z siekierą w ręce? - spytał Tomek.
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- Wykonuję swoją pracę - ścinam drzewa. Może 
pójdziemy do mnie do domu,  może jesteście 
głodni i spragnieni? - spytał.

Tomek chciał się zgodzić, ale ze względu na 
Jisung odpowiedział, że niestety muszą już iść 
do domu, ponieważ rodzice się będą martwić.
Kiedy postać podeszła bliżej, chłopiec dostrzegł 
tatuaż charakterystyczny dla Ludzi Piramid. 
Serce zaczęło mu bić coraz mocniej i mocniej. 
Gdy mógł już przyjrzeć się tajemniczemu 
człowiekowi, bardzo się zdziwił. W tym 
momencie bohaterowie poczuli dziwne ukłucie 
i czas z nagła się rozpłynął. 

V

Kobieta, która właśnie stała przed dwójką 
przyjaciół, wyjęła knebel z ust chłopaka. JiSung 
próbowała wydostać skrępowane ręce, ale bez 
rezultatu. W końcu kobieta przemówiła do 
Tomka i dziewczyny:

- Bądźcie rozsądni i oddajcie to, co nie jest 
wasze, a należy się nam - Ludziom Piramid.

Tomek odważył się odpowiedzieć:

- Nie wiem, o czym mówisz, nie mamy niczego, 
co należałoby do Ciebie...

Chciał, aby zabrzmiało to wiarygodnie, ale jego 
głos odmówił mu posłuszeństwa.
- W takim razie daję wam 24 godziny na 
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przypomnienie sobie, gdzie macie kamień 
należący do mnie. Nie chcecie oddać po dobroci,
to będziecie tu siedzieć bez jedzenia i picia, aż 
zrozumiecie, że cudzych rzeczy się nie bierze. 
Chyba rodzice was tego nie nauczyli. Przyjdę tu 
jutro i lepiej żeby wam się przypomniało, co 
macie nieswojego. Tymczasem zamykam was 
w tym pokoju na klucz i nie próbujcie żadnych 
sztuczek. W szczególności mówię do Ciebie, 
Tomek. Chyba chcesz jeszcze zobaczyć bez 
knebla swoją przyjaciółkę? Tę, w której jesteś 
śmiertelnie zakochany, hę?

Tomek niepewnie kiwnął głową na 
potwierdzenie. Zakłopotanie pomieszało się 
z ulgą. Nareszcie ktoś wyznał za niego, a on 
przytaknął. Spojrzał na JiSung. Spuściła wzrok 
zarumieniona. Kobieta odeszła, z trzaskiem 
zamykając drzwi. Tomek i JiSung zostali teraz 
sami w ciemnym pokoju. Próbowali wymyślić 
sposób wydostania się. Nagle Tomek zauważył, 
że za ciemną zasłoną jest okno i już pojawiła się 
w nim iskra nadziei, że jest dla nich jeszcze 
ratunek i mogą stamtąd uciec.
Zaraz jednak iskra zgasła, gdy Tomek zdał sobie 
sprawę, że nie jest w stanie rozbić tej szyby 
własnymi rękoma. Po chwili zastanowienia 
wpadł na pomysł.

- JiSung, spróbuję wbiec w to okno - rzekł 
dumny Tomek. 

JiSung zbladła. Przecież mogło mu się coś stać. 

-Tomek, nie pozwolę ci tego zrobić, przecież 
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może ci się coś stać! 

- Przecież i tak tu zginiemy bez picia i jedzenia -
odrzekł chłopak.

Zebrawszy w sobie całą odwagę, dodał:

- Nie martw się, może to cię uspokoi... 

Tomek podszedł do JiSung, pochylił się ku niej 
i złożył na jej ustach delikatny pocałunek. Ten 
pocałunek nie był zbyt długi, raczej urwany 
i niespokojny jak na chłopca przystało.

-Wiem, że nie jest tu zbyt romantycznie, ale nie 
mogłem już wytrzymać, muszę zadać ci pewne 
pytanie. 

- Słucham? - powiedziała cicho JiSung, która nie
otrząsnęła się jeszcze z sytuacji sprzed kilku 
sekund. 

- Chciała byś zostać moją dziewczyną?  

- Marzę o tym od pierwszego dnia, kiedy cię 
zobaczyłam - wyznała JiSung, po czym 
przytuliła Tomka, szepcząc mu do ucha:

- Uważaj na siebie, kochanie. 

Kiedy uwolnili się z uścisku, wziął duży rozbieg 
i obrał azymut wprost na okno. W trakcie 
krótkiego rozbiegu zakrył rękoma głowę. 
Uderzył z wielką siłą w szklaną taflę, rozbijając 
ją. Przywitała go ciemność.

W ciemności błysnął promień jasnego światła, 
który oświetlał ich blade twarze.

VI
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Ocknąwszy się, dostrzegł, że obydwoje 
wydostali się z pomieszczenia. Ale jak? Coś tu 
wyraźnie się nie zgadzało. Jakaś wątpliwość 
zajrzała do środka. Nieznaczne ukłucie, które 
mąciło radość z nowego położenia, w którym się
teraz znaleźli. Czuł jednak, że czas nagli i nie 
pora na nowe zagadki. Chwycił dziewczynę za 
rękę. Uciekli w stronę pobliskiego lasu. Godzina
biegu na oślep odebrała im siły. Zmuszeni byli 
przystanąć. Wyczerpani i senni nie mogli 
otrząsnąć się z przebiegu zdarzeń.

-  Dobrze, że już uciekliśmy z tego potwornego 
miejsca - rzekł Tomek do dziewczyny.

-  Też się cieszę - odpowiedziała JiSung. Już 
myślałam o tym, co mogli nam zrobić. Całe 
szczęście, tak nie jest. Tak się bałam, że już 
mogę cię nigdy nie zobaczyć.

-  Nawet tak nie mów, rozumiesz?! Jesteśmy już 
bezpieczni, nic nam już przecież nie grozi.

-  Ale przecież nie możemy dalej ukrywać się 
tutaj. W końcu i tak nas zaczną szukać.

-  Masz rację. Nie wiesz, gdzie możemy przed 
nimi uciec?

-  Nie wiem, chociaż... -  zastanawiała się 
dziewczyna - widziałam jakąś starą opuszczoną 
chatkę za lasem. To chyba nieopodal stąd. 
Moglibyśmy tam przez jakiś czas ukryć się 
przed tymi niegodziwymi ludźmi.

-  W takim razie prowadź kochana - rzekł Tomek
do JiSung.

Skąd znała starą chatkę, co zdarzyło się, kiedy 



pochłonęła go ciemność, o to już nie pytał.

Szli przez las ku schronieniu. Słońce zaczęło 
zachodzić i powoli zapadał wieczór. 
Nastolatkom zaczynał doskwierać coraz większy
głód. Nie mieli już siły iść dalej, kiedy JiSung 
spostrzegła długo wyszukiwany domek. Był 
stary i trochę zniszczony. Z daleka wyglądał 
strasznie, jak gdyby coś złowrogiego nawiedziło 
to miejsce dawno temu. Dach był cały w 
dziurach, a ze ścian było widać odstawiające 
drewniane belki. Tomek nie był zachwycony tym
widokiem.

- Może nie wygląda najlepiej z zewnątrz, ale 
w środku może wyglądać o wiele lepiej. Bądźmy
dobrej myśli – odezwał się pewny głos 
dziewczyny.

Stanęli przed drzwiami chatki, mieli obawy co 
do tego miejsca. Z niepokojem wprawili w ruch 
skrzypiące zawiasy. Na pierwszy rzut oka 
wszystko wydawało się w porządku.

Weszli powoli do środka. Stąpali ostrożnie, 
jakby krokami nie chcieli zbudzić 
niewidzialnych domowników.  Znaleźli się w 
pustym pokoju z dziurawymi ścianami i starą 
drewnianą podłogą. Powoli kroczyli w głąb 
pomieszczenia. Serca zakochanych biły szybko 
i mieli wrażenie, że zaraz wyskoczą. Tomek 
czuł, jak strużka potu spływa po jego policzkach.
Przetarł ją długim rękawem brudnej koszulki, 
jednej z ulubionych. 

- Nikogo tu chyba nie ma - szepnęła JiSung. 
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Chwyciła dłoń Tomka i pociągnęła go w stronę 
pokoju znajdującego się obok. 

- JiSung, nie... - starał się krzyknąć szeptem.
 
Dziewczyna nie zważając na Tomka szła 
zdecydowanie. Przez dziury w ścianach 
przedostawał się wiatr. Świsty zmieniały się 
w szepty. Szepty w krzyki. Wyobraźnia płatała 
figle. Przynajmniej Tomkowi. Dłoń pociła mu 
się niemiłosiernie i martwił się, że jego 
ukochana uzna go za tchórza. Czuł się źle, 
wiedział, że strach go paraliżuje, a powinien 
przecież bronić JiSung. 

- Ktoś tu chyba jest - powiedziała JiSung. 

W kącie, który nie był oświetlony przez żarówkę
samotnie zwisającą z sufitu, można było 
dostrzec ciemny kształt. Tomek próbował 
przyciągnąć ramieniem dziewczynę, która stała 
pięć kroków przed nim.

- Wychodźmy stąd – powiedział.

- Chcę zobaczyć - odparła stanowczo i odwróciła
głowę w stronę Tomka. 

Ten jedynie delikatnie kiwnął głową i zrobił krok
w stronę ukochanej. Powoli zmierzali w stronę 
nieznajomego kształtu. Byli już niedaleko, gdy 
nagle to coś ruszyło się i odwróciło się w ich 
stronę. Przerażeni spostrzegli, że jest to młoda 
dziewczyna o blond włosach, która wcześniej 
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spała, przyciskając do piersi białe zawiniątko.
Stan dziewczyny wzbudził nagłą litość w 
sercach młodej pary. Jej smutne położenie 
w jakiś sposób korespondowało z ich własnym. 
Tomek powoli zaczął podchodzić do skulonej 
postaci, gdy nagle podniosła się i stanęła 
naprzeciwko nich. Nie powiedziała ani słowa. 
Przyglądała się im z zaciekawieniem. Chłopak 
stanął jak wryty. Zaniemówił. Miała błękitne 
duże oczy, pełne, czerwone usta. Była szczupła 
i każda dziewczyna mogła marzyć o takiej 
figurze. Było widać, że Tomkowi nieznajoma 
spodobała się od razu. Chłopiec zdawał się z 
nagła zapominać o swojej dziewczynie. Dziwna  
i wyczuwalna reakcja Tomka sprawiła, że do 
serduszka JiSung po raz pierwszy zapukała 
zazdrość.

- Witajcie. Jak się znaleźliście w tym domu ? - 
zapytała nieznajoma. 

Tomek miał już odpowiedzieć, lecz JiSung go 
wyprzedziła. 

- Cześć! Jesteśmy tu... tak w sumie 
przypadkowo. A kim jesteś?

- Calsey.

- Ja... Tomek, a to... JiSung.

- Yhm. JiSung, a ile masz lat? Powiedziała 
Calsey, która zupełnie zignorowała chłopaka. 



Poczuł się zawiedziony, bo nawet mu nie 
odpowiedziała, nie spojrzała w jego stronę. 
Piękna dziewczyna zainteresowała się JiSung, 
co było dziewczynie zupełnie na rękę. Zdawało 
się bowiem, że Tomek mógłby podskoczyć na 
jedno kiwnięcie palca nieznajomej.
 
- 15 - odpowiedział Tomek z nadzieją, że teraz 
uda mu się przyciągnąć spojrzenie dziewczyny. 

- Hm... JiSung... Ładne imię. 

- JiSung to moja dziewczyna - powiedział 
stanowczo Tomek, podnosząc ton swego głosu 
w geście sprzeciwu. 

Blondynka odwróciła głowę w jego stronę, nie 
starając się ukryć obojętności.

- Pozwól, że zapytam, co mnie to interesuje? - 
odparsknęła nieuprzejmie. 

Chłopak spojrzał się na nią zaskoczony, zaś 
JiSung zachichotała. W odpowiedzi odwrócił się 
w jej stronę z irytacją wymalowaną na twarzy. 
Uśmiech znikł z twarzy ukochanej. 

- Tak, to normalne w moim wykonaniu - 
dopowiedziała Calsey, wywracając oczami 
i wstając z ziemi. Złączyła palce u rąk i 
przechyliła głowę na bok z lekkim uśmiechem.

-To... - zaczął Tomek. 

Wiktoria
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Jednak nie było dane mu dokończyć, gdyż 
niebieskooka wybuchła śmiechem.

- Żartowałam! 

Zasłoniła prawą dłonią usta, śmiejąc się gdzieś 
do środka.

- Naprawdę nie miałam zamiaru cię urazić, 
wybacz. 

Uśmiechnęła się zalotnie, trzepocząc brwiami. 
JiSung popatrzyła się na nią spacerującą dookoła
nich jakby postradała rozum. Blondynka 
poklepała Tomka po plecach, szepcząc mu coś 
na ucho.

- Powinniśmy się stąd zmywać! - zareagowała 
stanowczo JiSung. 

- Dlaczego? - spytał niepewnie chłopiec, 
zerkając w wiadomą stronę.

- Ona jest nienormalna.

- Dlaczego?! 

JiSung popchnęła go lekko z oburzoną miną.

- Śpi w walącym się domku, a teraz nas okrąża! -
wycedziła przez zęby. 

Tomek odwrócił się w jej stronę, szukając 
w głowie jakiegoś kompromisu.



- Mhm... masz rację - odszepnął bez 
przekonania.

- Calsey...-  powiedział powoli -  na co 
blondynka uśmiechnęła się szerzej, ukazując 
swoje białe zęby.

-Tak?

- Ja...ja.. - mamrotał. 

- Musimy już iść - powiedziała szybko 
Koreanka. 

Calsey zrobiła naburmuszoną minę.

- Nieee... - wyjąkała.

- Proszę, Tomek… 

W oczach chłopaka płonęły nowe iskry.

- W sumie musimy się ukrywać...

- Nie, Tomek, musimy stąd iść!

JiSung szarpnęła za rękę młodzieńca, który 
o mało co się nie stracił równowagi.

- Mogę iść z wami?! - krzyknęła blondynka.
Jak chcesz - warknęła JiSung.

Nie chciała wlec jej ze sobą. Od pierwszej chwili
czuła w niej coś niepokojącego, ale zarazem 
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intrygującego. Odczuła nagłą zmianę u Tomka, 
dlatego chwyciła go mocno pod ramię i 
szarpnęła za sobą z nadzieją, że nieznajoma 
da im spokój. Myliła się. Celsey wybiegła 
za nimi i stanęła przed zapadającym się domem. 
Uśmiechała się do Tomka i JiSung, patrząc 
obojgu głęboko w oczy. Miała zniewalający 
uśmiech. Nagle JiSung poczuła, że wrogie 
emocje, które w niej wezbrały, topnieją. Poczuła 
dziwną sympatię do Celsey. Usłyszała głos, 
który nakazał jej powtarzać te słowa: „Celsey, 
czy uczynisz nam zaszczyt i pójdziesz z nami”? 
Oddamy swój los w twoje ręce. Dziewczyna 
z początku była bliska, aby poddać się temu 
głosowi, ale coś w niej protestowało. Odnalazła 
w sobie siłę, która sprawiła, że stała się po części
niewrażliwa na ten hipnotyzujący i przesycony 
słodyczą głos. Sprzeciwiła się. Odzyskała 
władzę nad sobą. Gdy odzyskała świadomość, 
ujrzała ciekawą scenkę. Zobaczyła Celsey, która 
stała przy Tomku i szeptała mu na ucho jakieś 
słowa. Koreanka przysłuchała się im chwilę. 
Okazało się, że to te same frazy, które słyszała 
przed chwilą w swojej głowie. To Celsey. To 
była jej sprawka! JiSung powinna od początku 
zaufać swoim przeczuciom. Chciała ruszyć 
ukochanemu na ratunek, ale jej nogi jakby 
zesztywniały i nie pozwalały na żaden ruch. 
W bezsilności patrzyła ze strachem na Celsey. 
Wpatrywała się w nią długo, zupełnie jakby 
chciała ujrzeć jej duszę. Nagle zdała sobie 
sprawę, że nieznajoma zmieniła się. Nie była już
taka piękna i niewinna jak przed chwilą. 
Dostrzegła w niej zło, brzydotę, ból i zepsucie. 



JiSung odkryła, co niebieskooka kryła w sobie. 
Kim była naprawdę? Była demonem. Żądnym 
krwi i zemsty. Dostrzegła na jej ręce 
charakterystyczny tatuaż w kształcie piramidy. 
Wcześniej zakrywała go rękawiczka. To 
odkrycie wzburzyło krew w jej żyłach. 
Przeniosła spojrzenie na ukochanego. Miał 
szkliste oczy zupełnie jak lalka. Był opętany 
przez Celsey. Dziewczyna czuła, że opuszcza ją 
siła.

VII

Przebudziła się z krzykiem. Nad nią stała Calsey
i Tomek. Zaczęli ją uspokajać. JiSung poprosiła 
chłopaka, aby porozmawiali w cztery oczy. Gdy 
już byli na osobności, dziewczyna zaczęła 
opowiadać swój sen. Chłopca zamurowało. 
Medalion przemawiał do niego i odkrywał treść 
snu ukochanej, zanim zdołała ubrać go w słowa. 
Spojrzeli się na siebie i bez słów ruszyli do 
drzwi. Drogę zagrodziła im Calsey, odkrywając 
powoli demoniczne oblicze także przed 
chłopcem. Wtem kamień rozbłysnął i utworzył 
dziurę w podłodze, strąciwszy zjawę w ciemną 
otchłań. Oszołomieni nagłym obrotem spraw 
Tomek i JiSung pospiesznie opuścili ruinę. 
Ruszyli w dalszą drogę. Na poszukiwaniu 
kamienia. Medalion coraz bardziej zaczynał się 
trząść w kieszeni. Zaczęli odczuwać coraz 
większy chłód, a liście spadające z drzewa 
odsłaniały im dalszą ścieżkę. Doszli już prawie 
na szczyt, gdzie zastała ich straszna wichura. 
W powietrzu unosił się kamień świecący na 

Dawid
Górzyński

Maciek
Kloc



niebiesko, który złączył się z medalionem. 
Odczuli zadowolenie. Drugi element układanki 
został skompletowany. Uznali, że mogą na 
chwilę odpocząć. Z tą myślą ułożyli się obok 
siebie. Tomek nie mógł zasnąć i spoglądał na 
JiSung, sprawdzając, czy śpi. W tym momencie 
zauważył, że na ręce Koreanki widnieje 
niewielka...piramida. Postanowił ukryć ten fakt 
przed samym sobą. Rano JiSung obudziła się, 
spojrzała na rękę i ujrzała piramidę. Przerażona 
obudziła Tomka i pokazała mu wytatuowany 
nadgarstek. Wyrwany ze snu Tomek odsunął się 
od niej w pierwszym odruchu. Ona zaczęła 
krzyczeć, aby jej pomógł. Dopiero teraz chłopak 
ujrzał zmiany na jej ciele. Pomijając piramidę 
na jej ręce, dostrzegł, że kolor jej włosów stał się
jaśniejszy, a źrenice rozszerzyły się. Dziewczyna
zaczęła się trząść, a z jej ciała wydobywał się 
duch Calsey. Przerażona JiSung zaczęła szybko 
i głęboko oddychać. W końcu zemdlała. 
Oszołomiony chłopak staną teraz naprzeciw 
zjawy, a u jego stóp spoczywało omdlałe ciało 
ukochanej. Calsey zaczęła przepraszać i 
wyjaśniać mu, że została opętana przez coś lub 
kogoś. W wieku 14 lat została porwana przez 
wysokich mężczyzn w czarnych kapturach. Była
przetrzymywana w domku, w którym ją znaleźli 
do momentu, kiedy wstąpiła w nią mroczna siła. 
Z dalszej części jej historii wynikało, że ojciec 
Calsey także jest w sekcie, a jej mama umarła, 
próbując ukryć czwarty kamień. Chłopak nie 
bardzo już wiedział, w co ma uwierzyć. Słowa 
dziewczyny wywoływały współczucie, ale 
zdarzenia sprzed chwili nie pozwalały już w nic 
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uwierzyć. Nagle duch Calsey zniknął, a JiSung 
odzyskała świadomość.
Z jej ust wydobył się przeraźliwy krzyk, którym 
całą uwagę Tomka zwróciła na siebie. 
Wystraszony chłopak przytulił do swojej piersi 
przerażoną dziewczynę. 

- Już dobrze - uspokajał ją. 

Ciało Koreanki pobladło dramatycznie, 
a wszystkie znaki na jej ciele znikły. 

- Jest chora – zdiagnozował ktoś zza pleców.
 
Zaskoczony Tomek, obrócił się i ujrzał wysoką, 
piękną kobietę. Miała na sobie migdałowe szaty, 
które promieniały w świetle księżyca.
K...,k..,kim je..., eee...esteś? - wyjąkał. Kobieta  
uklękła i położyła ochronnie rękę na jego 
ramieniu.

- Jam jest Afrodyta - odpowiedziała - chociaż wy
możecie znać mnie jako Izabella - dodała po 
chwili. 

Chłopiec poczuł napięcie przenikające każdą 
komórkę ciała. Natłok irracjonalnych zdarzeń 
zupełnie go sparaliżował. 

- Pozwól, że wytłumaczę. W zaświatach nadali 
mi przydomek Afrodyta, gdyż jestem 
przepiękna. Ale moje śmiertelne imię to Izabella 
Ewa Marks, twoja matka - dodała z szerokim 
uśmiechem.
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Wtem wyfrunęły zza niej aksamitne gołębie, 
przypominające prawdę i dobro. Jakiś błysk 
uderzył prosto w Afrodytę i zabrał ją z powrotem
w zaświaty.Tomek nie wiedział już, co ma o tym 
wszystkim myśleć. Musiał po raz drugi pogodzić
się ze śmiercią matki. 

VIII

W jego rękach nadal znajdowała się 
nieprzytomna dziewczyna, która otworzyła oczy 
i szybko odepchnęła go od siebie. Zagubiona 
JiSung stanęła nieruchomo i próbowała 
przypomnieć sobie, skąd się tu wzięła, ale 
pamięć płatała jej figle. Przyglądając się sobie 
niepewnie, próbowali znaleźć dawną nić 
porozumienia. W końcu chłopak poderwał się 
z miejsca i porwał za sobą dziewczynę, jakby 
wiedział dokąd iść. Tym gestem próbował 
odegnać niepewność. Oboje nie byli niczego 
świadomi, poza tym, że widzą drogę przed sobą. 
Myśleli też o sobie. O tym, że mogą się już 
nigdy nie zobaczyć, że to koniec. Targanym 
wątpliwościami ukazała się jaskinia, 
przecinająca ich błędny szlak.
W jaskini nie znajdowało się nic poza 
wydrążonym na kształt pół-kolumny miejscem, 
z którego tryskała woda. Woda była czysta na 
tyle, że można było zobaczyć swoje odbicie tak, 
jak w lustrze. Miała właściwości magiczne. Nie 
było nawet mowy o jej wypiciu, ponieważ 
ostatnia osoba, która to zrobiła, nigdy już nie 
przemówiła, a ślad po niej zaginął. O tym 



informował napis na skalnej kolumnie. Z głębi 
jaskini wyłoniła się postać ze znajomym 
tatuażem na ramieniu. Widać było od razu, że 
postać nie ma dobrych zamiarów. JiSung nagle 
przemówiła w innym języku. Brzmiało to jak 
obce zaklęcie. Gdy postać zbliżała się, stało się 
coś niewiarygodnego.
Postać przemieniła się w Calsey i przemówiła 
do nich:

- Co wy tu robicie?
 
Para wyglądała na zakłopotaną. Nie mieli 
pojęcia, co powiedzieć. Po chwili Tomek 
odzyskał mowę i odrzekł:

- My szukaliśmy schronienia.

Chłopak zauważył, że JiSung pobladła.
 
- Tomek, ja...nie czuję się najlepiej.
 
Dziewczyna straciła przytomność. Tomek ruszył 
jej z pomocą, ochlapując skroń krystaliczną 
wodą.

- Tomek, to na nic. Ona umiera - zareagowała 
Calsey.

Chłopak patrzył to na Calsey, to na JiSung. 
Zaczął krzyczeć ze łzami w oczach:

- Ale jak to?! Pomóż mi, proszę!
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- Ona umiera, ale jej ciało jest potrzebne 
Ludziom Piramid.

- Co Ty bredzisz?! Nigdy nie oddam jej w ich 
ręce! Kompletnie oszalałaś!
 
W tym momencie Calsey rzuciła się na Tomka, 
by odebrać mu ciało JiSung. Chłopak starał się 
ją powstrzymać, ale dominowała nad nim siłą 
fizyczną. Odepchnięty sięgnął po kamień i 
uderzył postać w tył głowy. Runęła na kamienne 
podłoże. W przypływie adrenaliny chłopak 
zarzucił ciało ukochanej na plecy i zaczął 
uciekać. Z dala od jaskini dziewczyna stopniowo
odzyskiwała przytomność. Oglądając się za 
siebie, wybełkotała:
 
- IN LINEJI SARACH BILU.
 
Jaskinia zaczęła się walić, przysypując Calsey 
uwięzioną w środku. Parze udało się zbiec.
Znaleźli się teraz w gęstym lesie. Z oddali 
dobiegały odgłosy ludzkich kroków. Tomek bez 
namysłu podsadził dziewczynę na konar drzewa,
po czym sam wspiął się na gruby konar. Z góry 
zobaczyli mężczyzn niosących  jakieś ciało. Para
przeczekała, aż oni przejdą i zeszła z drzewa. 
Nie wiedzieli, co mają robić. Czuli, że powinni 
pójść śladem zagadkowych postaci. Poczęli się 
skradać, zachowując bezpieczną odległość. Idąc 
za swoim tropem, dotarli do świątyni. Tam 
ujrzeli kolegów Tomka z sierocińca, czyli 
Piotrka, Janka oraz Kubę podczas ceremonii 
składania ofiar. Pomieszczenie, w którym 
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odbywała się uroczystość skąpane było w 
czerwieni, a na środku znajdował się podest. 
Nagle JiSung potknęła się i rozległ się wielki 
trzask. Każdy usłyszał upadek dziewczyny. Oczy
zebranych skierowały się w stronę pary. 
Zgromadzeni rzucili się w tamtym kierunku, by 
pochwycić bohaterów.
Tomek odepchnął JiSung, aby nic jej się nie 
stało, a sam rzucił się do walki. 
Dziewczyna wyszeptała drugie zaklęcie:

- IJA IGLURJA!
 
Nagły spazm przeszył ciało dziewczyny zupełnie
tak, jakby wstąpiła w nią nieznana siła.  
Pociągnięta przypływem tej energii, rzuciła się 
na wodza Ludzi Piramid, odpychając z 
niespotykaną siłą straż przyboczną. Wódz upadł 
na posadzkę rażony potężnym ciosem. Reszta 
zgromadzonych, widząc to, zaniechała dalszej 
walki i rozpierzchła się w nieznanym kierunku, 
zostawiając świątynię pustą. Wskutek doznanych
obrażeń Tomek nie potrafił się ruszyć. JiSung 
wzięła go na ramiona i ułożyła u podnóża 
piramidy w końcu sali. Dopiero teraz całkowicie 
opadła z sił. Leżeli tak dłuższą chwilę oparci 
o siebie. Chłopak rozglądał się wokół. Wreszcie 
jego wzrok spoczął na jednym punkcie. 

- Spójrz tam.

- Gdzie? - zapytała JiSung.

- Tam w kącie są napisy, jakaś historia.
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Tomek przyczołgał się w stronę słabo 
oświetlonej ściany.

- Możesz przeczytać? Czy jest tam coś 
o żywiołach? - pytała JiSung.

- Tego nie wiem, nie umiem tego odczytać. Tak 
blisko. Czuję, że jesteśmy tak blisko, a nie 
potrafię tego odczytać. Mam przed oczami, a nie
widzę. Może ty spróbujesz?

Wsparta ramieniem chłopaka JiSung zbliżyła się 
do ściany, ale na próżno. Dziwne hieroglify nie 
dawały się zrozumieć.

- Nie rozumiem - powiedziała rozczarowana. 
Niczego mi to nie przypomina. Co teraz 
zrobimy?

- Musimy iść dalej.

- Ale dokąd?

- Nie wiem. Naprawdę chciałbym wiedzieć. 
Pozostaje nam zdać się na przypadek. Pójdziemy
dokądś. Po prostu przed siebie.

- Dobrze, kochany.

IX

Tomek miał iść przodem. Jednak kiedy wykonał 
kilka kroków, jedna z cegieł pod jego stopą 

Wiktoria
Rogala



ustąpiła, uruchamiając nieznany mechanizm. 
W głębi sali otworzyły się sekretne drzwi.

- Szybko, musimy znaleźć jakieś wyjście, zanim 
zginiemy! Nie wiemy, co tam jest - targała jego 
ramię JiSung.

- Te drzwi otwarły się po coś. To jakiś znak. 
Czuję, że jesteśmy tuż tuż - uspokajał 
dziewczynę Tomek.

- Dobrze więc, wejdźmy. Ufam Ci. Pozwól, 
że opatrzę Ci ranę. Twoja noga krwawi.

- Dziwne, zupełnie tego nie zauważyłem.

- Opatrzę te ranę - powtórzyła z troską JiSung.

Dziewczyna otuliła ranę ukochanego aksamitną 
apaszką, którą zdjęła sobie z szyi. Po raz 
pierwszy od długiego czasu uśmiech zagościł 
na ich twarzach. Stali teraz naprzeciwko drzwi, 
nie wiedząc zupełnie, czego mają się 
spodziewać. Stali u progu nieznanego, ale stali 
razem ufni w niezwykłą więź, jaka złączyła ich 
w trakcie niepewnej drogi.

- Zobaczyłem przyszłość - powiedział Tomek. 

- Co w niej widziałeś? - zapytała JiSung.

- Widziałem w niej, że gdzieś za tymi drzwiami 
znajdziemy to, czego szukamy.

Roksana 
Zmieszkoł

Paulina
Richter



JiSung bardzo się ucieszyła. Nie domagała się 
już żadnych wyjaśnień. Wierzyła w każde słowo.
To co racjonalne i magiczne jego usta splatały 
w jedną całość. Wiedzieli, dokąd iść. Wiedzieli, 
że połączą w całość wszystkie żywioły. Znali 
drogę, choć nie wiedzieli, co mogą na niej 
spotkać.
Przestąpili próg...


