M
N ate
ie ri
do a p
sp rom
rz o
ed cy
aż jn
y yw
ir y
oz d
po . R
w EA
sz ec SJ
hn .
ia
ni
a

dom pełen
łotrów
rozdział pierwszy

Podczas dworskiego festynu Nabonidus, Czerwony Kapłan, prawdziwy
władca miasta, niespodziewanie dotknął ramienia młodego arystokraty Murilo.
Ten odwrócił się i napotkał zagadkowe spojrzenie kapłana, próbując w duchu
odgadnąć, o co chodzi. Obydwaj milczeli. Nabonidus skłonił się tylko i wręczył
Murilo małe, złote puzderko. Wszyscy wiedzieli, że kapłan nigdy niczego bez powodu nie robił, toteż młody arystokrata wymknął się przy pierwszej nadarzającej
się okazji i czym prędzej powrócił do swego domu. Gdy tylko zamknął za sobą
drzwi natychmiast otworzył puzderko i stanął jak wryty, bowiem znalazł w nim
ludzkie ucho, które rozpoznał bez trudu po charakterystycznej bliźnie. Teraz już
nie miał najmniejszych wątpliwości, co tak naprawdę skrywało się w zimnym
spojrzeniu Czerwonego Kapłana.
Murilo, mimo swych uperfumowanych, misternie trefionych czarnych loków
i wyglądu cherlawego fircyka, nie był słabeuszem, który z dygoczącymi ze strachu nogami ugiąłby kark przed swoim katem. I to bez walki. Nie wiedział, czy
Nabonidus z nim igra, czy umożliwia ucieczkę na dobrowolną banicję, ale fakt,
że wciąż jeszcze nikt nie poderżnął mu gardła i ciągle był wolnym człowiekiem
dowodził jednego – dano mu kilka godzin, prawdopodobnie do namysłu. Nie potrzebował jednak ani czasu do namysłu, ani nie musiał rozmyślać nad podjęciem
decyzji. Potrzebował, i to szybko, narzędzia. A takie narzędzie podsunęło mu
Przeznaczenie, które kreśli nieprzerwanie linie ludzkiego żywota także pomiędzy
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nędznymi spelunami i obskurnymi burdelami w dzielnicach biedy nawet wtedy,
gdy w swym domu, w części stolicy zajmowanej przez ociekające bogactwem
i przepychem pałace arystokracji, zwieńczone purpurowymi wieżami, ozdobione
najlepszym marmurem i kością słoniową, roztrzęsiony Murilo zachodził w głowę,
jak ma pokrzyżować plany Nabonidusa.
Na obrzeżach jednej z dzielnic nędzy wznosiła się świątynia boga Anu,
w której pewien kapłan nie tylko modlił się do bóstwa i regularnie celebrował
różne obrzędy. Ten dobrze odżywiony i tłusty mężczyzna uprawiał paserstwo,
ale także, i to ochoczo, szpiegował wszystkich, będąc na usługach pałacowej
gwardii. Interes szedł wybornie, przynosząc z dwóch źródeł pokaźny dochód,
a to za sprawą graniczącego ze świątynią Labiryntu – omijanej szerokim łukiem przez szlachetnie urodzonych dzielnicy, niebezpiecznej plątaniny błotnistych, krętych uliczek i obmierzłych spelun, w których przesiadywali najbardziej notoryczni złodzieje i zbiry w całym królestwie. Do elity tej zgrai należeli
wyróżniający się odwagą i bezczelnością pewien dezerter z wojsk najemnych,
prawdopodobne pochodzący z Gunderlandu oraz potężny, niebieskooki cymmeryjski barbarzyńca. Pierwszy wpadł w sieć intryg kapłana Anu, co miało dla
niego przykre konsekwencje – schwytano go i bez zbędnej zwłoki powieszono
na placu targowym. Cymmeryjczyk jednak uciekł z zastawionej pułapki i rozpoczął własne, nad wyraz skuteczne śledztwo. Szybko zrozumiał, że to kapłan
zdradził, więc pewnej nocy wparował do świątyni i najzwyczajniej w świecie
skrócił zdrajcę o głowę, kończąc tym samym pewną epokę w dziejach miejscowego donosicielstwa.
W mieście zawrzało. Poszukiwania mordercy były zakrojone na wielką skalę, ale zupełnie bezowocne, aż pewna dziwka, ze sobie tylko znanych powodów,
postanowiła Cymmeryjczyka wydać w ręce królewskiej sprawiedliwości. Zaprowadziła więc kapitana gwardii razem ze sporym, uzbrojonym po zęby oddziałem
do kryjówki mordercy, w której ten spał w najlepsze pijany jak bela. Gwardziści
od razu przystąpili do swych obowiązków i zaczęli pętać ręce mężczyzny. A ten
nagle się ocknął i wydarzenia nabrały niesłychanego tempa. Dobytym nie wiadomo skąd sztyletem rozpłatał gardło kapitanowi, przebił się bez problemu przez
pozostałych żołnierzy i pewnie uciekłby w mrok nocy, gdyby nie to, że wypita gorzała mocno jeszcze mąciła mu zmysły. Rozwścieczony, na wpół ślepy, w pełnym
biegu nie trafił w otwarte drzwi. Wyrżnął głową o kamienną ścianę z takim impetem, że od razu padł na podłogę jak martwy. Ocknął się dopiero w najgłębszym
i najciemniejszym lochu miasta, przykuty do ściany tak grubymi łańcuchami, że
nawet jego legendarna siła nie mogła sobie z nimi dać rady.
I do jego celi przyszedł, dbając o anonimowość, Murilo. Twarz miał zamaskowaną a jego ciało owijał szeroki, czarny płaszcz. Cymmeryjczyk przyglądał
się nieoczekiwanemu gościowi z zainteresowaniem, był bowiem pewien, że ma
przed oczami kogoś, kto ma mu cichaczem poderżnąć gardło. Zachowanie przybysza tylko utwierdziło barbarzyńcę w tym przekonaniu, bowiem mężczyzna
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przyglądał mu się z nie mniejszą ciekawością, a było na co popatrzeć. Nawet tutaj, w wąskiej strudze bladego światła wpadającego przez zakratowane okienko,
unieruchomione grubymi łańcuchami, nieprawdopodobnie silnie umięśnione ciało
Cymmeryjczyka emanowało pierwotną mocą, kryjąc w sobie siłę niedźwiedzia
i szybkość pantery. Spod czarnej zmierzwionej czupryny lśniły wściekłe dzikością niebieskie oczy.
– Chcesz przeżyć? – spytał Murilo, zdając sobie sprawę, że zadaje pytanie
retoryczne.
Barbarzyńca burknął coś niezrozumiałego pod nosem, ale w jego oczach
pojawił się błysk zainteresowania.
– Jeśli zorganizuję twoją ucieczkę, to coś dla mnie zrobisz…
Cymmeryjczyk spojrzał prosto w oczy młodego arystokraty przekonany, że
wie, co zaraz usłyszy.
– Chcę, żebyś kogoś zabił.
– Kogo?
Głos Murila zniżył się do szeptu, w którym znać było prawdziwy strach.
– Nabonidusa, królewskiego kapłana!
Cymmeryjczyka te słowa ani nie zdziwiły, ani nie wywołały w nim strachu.
Od dawna już lekceważył majestat każdej władzy, nie odczuwał do niej żadnego
szacunku, co z takim pietyzmem normy społeczne wciskały w głowy każdego
cywilizowanego człowieka. Było mu wszystko jedno: król czy żebrak. Nie zaprzątał sobie głowy także, zdawałoby się najważniejszym, pytaniem, dlaczego akurat
jemu Murilo zaproponował tę robotę, skoro w dzielnicach nędzy aż roiło się od
amatorów podrzynania cudzych gardeł.
– Kiedy miałbym uciec?
– W ciągu najbliższej godziny – odpowiedział Murilo i kontynuował, ciągle
ściszonym głosem. – Na nocnej zmianie w tej części więzienia cel pilnuje tylko
jeden strażnik. Oczywiście, przekupny strażnik. Już jest przekupiony. Spójrz, to
klucz do łańcuchów. Rozkuję cię, wyjdę, a ty odczekasz godzinę. Wtedy strażnik
Athicus otworzy drzwi celi. Lekko, powtarzam – lekko, pukniesz go w głowę
i zwiążesz pasami wydartymi ze swojej tuniki. Dzięki temu, gdy go znajdą ogłuszonego i związanego, nikomu nie przyjdzie do głowy, by o cokolwiek biedaka
podejrzewać. Idź od razu do domu Nabonidusa i zabij go. Nie obchodzi mnie, jak
to zrobisz, bylebyś zrobił to skutecznie. A potem udaj się pędem do Szczurzej
Nory. Tam pewien człowiek da ci osiodłanego konia i naprawdę dobrze napchaną
złotem sakiewkę. Tak przygotowany bez problemu powinieneś uciec z miasta
i opuścić granice królestwa.
– Dobra, dobra, a teraz natychmiast mnie uwolnij! – zażądał Cymmeryjczyk.
– I niech ten Athicus przyniesie mi coś do żarcia, bo, na Croma, cały dzień jestem
na czerstwym chlebie i stęchłej wodzie, więc zdycham z głodu.
– Załatwione. Tylko pamiętaj: nie wolno ci uciec przed upływem godziny!
Muszę mieć czas na powrót do domu.
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Uwolniony z łańcuchów barbarzyńca wstał i przeciągnął się, prężąc muskularne ramiona. Nawet w panującym w celi półmroku było widać, że jest prawdziwym olbrzymem, jedną wielką górą sprężystych mięśni. Murilo pomyślał, że
jeśli żyje na świecie ktokolwiek zdolny zgładzić Czerwonego Kapłana, to jest nim
właśnie Cymmeryjczyk.
Tak dla pewności powtórzył jeszcze raz barbarzyńcy swój plan, po czym
pospiesznie opuścił więzienie, przed wyjściem każąc Athicusowi zanieść więźniowi misę świeżo przyrządzonej wołowiny oraz kufel spienionego ciemnego piwa.
Wiedział, że może mu ufać nie tylko dlatego, że hojnie sypnął złotem, posiadał
bowiem pewne informacje, których ujawnienie nieodwołalnie zaprowadziłoby
strażnika prosto na szubienicę.
Kiedy wreszcie Murilo wszedł do swego domu i zamknął za sobą drzwi,
głęboko odetchnął z ulgą, wiedział bowiem, że Nabonidus sam nie zajmował się
mokrą robotą, najchętniej działał rękami marionetkowego króla, a skoro królewscy gwardziści jeszcze nie tłukli uzbrojonymi w pancerne rękawice pięściami
w jego drzwi, to oznaczało jedno: kapłan nic królowi nie powiedział, przynajmniej
na razie… Pewnie zrobiłby to jutro, ale przecież nie dożyje do rana.
Murilo wierzył, że Cymmeryjczyk zrobi wszystko, by dotrzymać warunków
umowy. Inną rzeczą było, czy jego próba będzie udana, bowiem Czerwony Kapłan przeżył wiele zamachów na swoje życie, a nasyłani zabójcy zawsze umierali
w tajemniczych okolicznościach paskudną śmiercią. Ale wszyscy oni mieli jedną
zasadniczą wadę: choć wychowała ich ulica, dając twardą i bezwględną szkołę
życia, to brakowało im tego dzikiego, wilczego instynktu barbarzyńcy. Podczas
gdy młody arystokrata starał się przejrzeć zasady gry, którą z nim prowadził Nabonidus, bawiąc się złotym puzderkiem z makabryczną zawartością, jego szpiedzy doniesli mu o pojmaniu Cymmeryjczyka. A wtedy go olśniło i już wiedział,
jak powinien najprościej rozwiązać dręczący go problem.
Czując się bezpiecznie w swoim własnym domu wzniósł toast za barbarzyńcę o imieniu Conan i powodzenie jego misji. Nie zdążył jednak opróżnić kielicha
z przednim trunkiem, gdy jeden z jego informatorów przyniósł druzgoczące wieści: Athicusa aresztowano i wtrącono do więzienia, a to mogło oznaczać tylko
jedno – Cymmeryjczyk nie uciekł z celi.
Murilo po raz drugi tej nocy poczuł, jak krew zamienia mu się w lód. Zaszokowany niespodziewanym obrotem spraw był absolutnie przekonany, że za
wydarzeniami w więzieniu stoi Nabonidus. W jego głowie kołatała się obłąkańcza
myśl, iż Czerwony Kapłan nie może być zwykłym człowiekiem, musi posiadać
magiczną moc czytania w umysłach swych ofiar jak w otwartej księdze, dzięki
czemu, pociągając z maestrią za odpowiednie sznurki czyni z ludzi bezwolne
marionetki odgrywające z góry narzucone im przez siebie role. Murilo był zrozpaczony, ale i zdesperowany. W pośpiechu opuścił dom, dopinając w biegu do pasa
miecz. Przez sekretne drzwi wypadł na opustoszałe o tej porze nocy ulice i pognał
prosto na spotkanie przeznaczenia. Dochodziła północ, gdy zdyszany stanął przed
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wysokim murem odgradzającym posiadłość Nabonidusa od sąsiednich posesji,
za którym pośród starannie wypielęgnowanego ogrodu stał dom kapłana.
Najwyższy nawet mur zawsze jest możliwy do sforsowania, dlatego Czerwony Kapłan nie polegał wyłącznie na nim, to bowiem, czego tak naprawdę należało
się panicznie obawiać, znajdowało się za tą kamienną barierą. Murilo wiedział
na pewno o olbrzymim psie, prawdziwie krwiożerczej bestii, włóczącym się po
ogrodzie w poszukiwaniu ofiar, który kiedyś rozerwał na strzępy lekkomyślnego
intruza z taką łatwością jak ogar rozszarpuje królika. O innych niebezpieczeństwach czyhających na niego za murem wolał nawet nie myśleć. Ludzie, którzy
odwiedzali kapłana w różnych sprawach, a zawsze były to wizyty krótkie, opowiadali, że mieszka w komnatach urządzonych z przepychem, ale i smakiem,
chociaż, co dziwiło najbardziej, wystarczała mu zaskakująco nieliczna służba.
Właściwie słowo „nieliczna” odnosiło się do jednego służącego, bo tylko jego za
każdym razem tam widywano – wysokiego, małomównego mężczyznę o imieniu
Joka. Co prawda goście Czerwonego Kapłana nie raz słyszeli poruszającą się po
zakamarkach posiadłości osobę, prawdopodobnie niewolnika, ale jak do tej pory
nikt jej jeszcze nie widział. Najwiekszą tajemnicą dla wszystkich był jednak sam
Nabonidus. Mistrzowsko prowadzone intrygi, bezwględność, a także rozliczne
wpływy na dworach wielu królestw uczyniły zeń najpotężniejszego człowieka
w państwie. Lud, kanclerz, a nawet sam król, tańczyli tak, jak im Nabonidus
zagrał.
Murilo wspiął się na mur i zeskoczył do ogrodu tonącego w złowrogich cieniach rzucanych przez rozmaite krzewy i szeleszczące od słabych podmuchów
wiatru gęste listowie. Dom wydawał się wymarły, w jego oknach nie skrzyło się
żadne światło, a ciemny kontur posiadłości ginął na tle nocnego nieba. Młodzieniec z ostrożnością wystraszonego dziecka pokonywał gęste krzaki, a jego rozpalona wyobraźnia podsuwała coraz bardziej fantasmagoryczne wizje. Wiedział,
że nagle spośród panującego mroku może wystrzelić w jego kierunku potężna
psia paszcza uzbrojna w ostre jak brzytwy kły, roszarpując mu gardło. Wątpił,
by miecz mógł być użyteczny w razie takiego ataku, ale nie miał innego wyjścia.
Zdesperowany nie zawahał się i dalej brnął przez ciemności spowijające ogród.
Było mu wszystko jedno, czy umrze rozszarpany przez bestię, czy ścięty katowskim toporem.
Nagle potknął się o jakieś wielkie, ledwie widoczne, zmartwiałe cielsko.
Schylił się, wytężył wzrok i rozpoznał kształt – u jego stóp leżał martwy pies,
siejący popchłoch strażnik ogrodu. Miał skręcony kark a na ciele wyraźne, przerażająco głębokie rany wyglądające na zadane potężnymi kłami. Murilo od razu
pojął, że nie mógłby tego zrobić człowiek, najwyraźniej bestia spotkała potwora
o wiele potężniejszego od siebie. Poczuł lawinę dreszczy sunącą mu po plecach.
Rozejrzał się nerwowo po okolicy, szczególnie mocno lustrując pobliskie skupiska krzewów, jakby oczekiwał, że stamtąd w każdej chwili może nadejść i jego
śmierć. Ale nie nadeszła. Po krótkiej chwili pełnego nerwowego napięcia ocze224
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kiwania, ostatecznie wzruszył ramionami i ruszył w stronę pogrążonego w ciszy
domu.
Pierwsze drzwi, do których podszedł, były otwarte. Spoconą ze strachu dłonią ścisnął mocniej rękojeść miecza, przekroczył próg i znalazł się w długim,
ciemnym korytarzu, słabo oświetlonym leniwie sączym się światłem z niewielkiej lampki wiszącej na ścianie tuż przy ciękiej zasłonie przegradzającej odległe
wyjście. W powietrzu wisiała grobowa, złowróżbna cisza. Murilo najciszej jak
potrafił przeszedł korytarz, zatrzymał się przy zasłonie i zerknął przez niewielką
szparę. Zobaczył oświetlony pokój o oknach szczelnie zasłoniętymi aksamitnymi
zasłonami w taki sposób, by nawet najmniejszy promień nie wydostał się na zewnątrz. Pokój świecił pustką, przynajmniej jeśli pojęcie pustki w tym wypadku
odnieść do żywych istot, bo przedstawiał sobą makabryczny widok połamanych
i porozrzucanych wokół mebli, pozrywanych ze ścian drogich tapiserii, jednym
słowem musiało tu dojść do bezwględnej walki. Pośród tego pobojowiska młodzieniec nagle dostrzegł spoczywającą na brzuchu postać z tak potwornie wykręconą
głową, że podbródek sięgał jej aż za ramię. Twarz trupa zastygła w przerażającym, martwym uśmiechu i zdawała się patrzeć wprost na młodego arystokratę.
Od tego wszystkiego Murilo po raz pierwszy tej nocy zawahał się i niepewnie
zerknął za siebie w kierunku drzwi, którymi dostał się do posiadłości. Ale wizja
katowskiego topora, a i najpewniej bolesnego festiwalu tortur, podziała jak kubeł
zimnej wody. Przeszedł wolno przez pokój najbliżej ściany jak się dało, byle tylko uniknąć kontaktu z leżącym na środku ciałem. Chociaż nigdy przedtem tego
człowieka nie widział, na podstawie usłyszanych opowieści wywnioskował, że to
musiał być Joka, małomówny i raczej posępny sługa Nabonidusa.
Dotarł w końcu do drugich, uchylonych nieco oraz przesłoniętych storą
drzwi i zajrzał przez nie do szerokiej, okrągłej komnaty otoczonej galerią w połowie wysokości między wypolerowaną na błysk podłogą a bogato zdobionym
sufitem. Bez dwóch zdań urządzono ją z iście królewskim przepychem. Na środku stał masywny, niezwykle pięknie rzeźbiony mahoniowy stół, zastawiony całą
armią najróżniejszych, w większości złotych i wysadzanych kamieniami szlachetnymi, kielichów z winem, licznymi butelkami, gąsiorkami oraz wyszukanymi
potrawami. Murilo przyglądał się tej kulinarnej orgii prawdziwie zaszokowany,
choć przecież w swoim życiu nie raz bywał na ociekających zbytkiem obiadach,
imprezach i festiwalach. I nagle zesztywniał. Na wielkim rzeźbionym krześle
zwróconym oparciem w jego stronę spostrzegł siedzącą postać odzianą w dobrze
znane mu szaty. Szeroki czerwony rękaw tuniki skrywał ramię, spoczywające na
poręczy. Nakryta purpurowym kapturem głowa nachylała się, jakby jej właściciel
oddawał się właśnie medytacji. Nie mogło być mowy o pomyłce – dokładnie takim
widywał Murilo Nabonidusa na królewskim dworze setki razy.
Przeklinając bicie własnego serca, młody arytokrata o wyglądzie cherlawego
fircyka zaczął się skradać w kierunku siedzącej postaci z uniesionym do ciosu
mieczem. Z każdym krokiem zbliżał się do swojej ofiary, a ta nawet nie drgnęła,
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mimo że nie był mistrzem w bezszelestnym skradaniu się. Czyżby Czerwony
Kapłan po prostu zasnął, a może już nie żył i bezwładnie osunął się na zdobne
siedzisko? Już tylko jeden krok dzielił Murilo od jego wroga, gdy ten niespodziewanie wstał i spojrzał niedoszłemu mordercy prosto w oczy.
W jednej chwili krew odpłynęła z twarzy młodzieńca, a miecz wysunął się
ze zdrętwiałej z przerażenia ręki, uderzając o marmurową posadzkę z głośnym
brzękiem. Przereźliwy krzyk wydobył się z posiniałych młodzieńczych warg i nim
zdążył wybrzmieć stłumił go głuchy łoskot padającego ciała. I znów w posiadłości
Czerwonego Kapłana zapanowała grobowa cisza.
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rozdział drugi

Niedługo po tym, jak Murilo wyszedł z lochu, w którym więziony był Conan,
strażnik Athicus przyniósł barbarzyńcy tacę z posiłkiem złożonym ze słusznych
rozmiarów wołowego udźca i wielkiego kufla piwa. Cymmeryjczyk rzucił się na
mięso, jak wygłodniały lew, a Athicus poszedł na ostatni obchód cel, chcąc się
upewnić, że wszystko idzie zgodnie z ustaleniami i nikt nie przeszkodzi w realizacji planu ucieczki. Był w połowie obchodu, gdy niespodziewanie do więzienia
wparował oddział królewskiej gwardii i aresztował go. Murilo srodze się mylił
sądząc, że ma to związek z planowaną ucieczką Conana, chodziło zgoła o coś
innego – Athicus prowadził rozliczne i, oczywiście, nielegalne interesy z mieszkańcami Labiryntu, z czym się zresztą specjalnie nie krył, a pojmanie go było
konsekwencję starych grzeszków.
Jego miejsce zajął inny strażnik, prawdziwy służbista i flegmatyczna kreatura, którego najbardziej nawet hojna łapówka nie skłoniłaby do postąpienia
wbrew żołnierskiemu regulaminowi. Nie miał za grosz wyobraźni i inteligencji, co
nadrabiał wbitym do głowy przekonaniem o tym, jak niesłychanie ważne piastuje
stanowisko.
Kiedy tylko gwardziści wywlekli zdezorientowanego Athicusa, by postawić
go przed obliczem sprawiedliwości, nowy strażnik rozpoczął rutynowy obchód
cel. Gdy dotarł do tej, w której więziono Conana, najzwyczajniej w świecie zbaraniał, bo widok więźnia, który zamiast cierpieć katusze, będąc skutym solidnym
łańcuchem, właśnie kończył obgryzać resztki mięsa na wielkiej wołowej kości,
przeczył jego uporządkowanej wizji świata. I zamiast, co nakazywałby zdrowy
rozsądek, natychmiast przywołać strażników z innych części więzienia, wszedł
do celi sam. Był to pierwszy i zarazem ostatni błąd popełniony przez niego na
służbie. Conan uzbrojony w potężną wołową kość rozłupał nią czaszkę strażnika,
dowodząc tym samym, że Cymmeryjczycy, kiedy tylko chcieli, potrafili być narodem naprawdę twórczym. Potem przywłaszczył sobie jego sztylet, pęk kluczy
i wzruszając ramionami spokojnie opuścił celę. Tak, jak mówił Murilo, tej części
więzienia pilnował tylko jeden strażnik, toteż chwilę później Conan był już człowiekiem wolnym, mimochodem wypełniając plan młodego arystokraty.
Stojąc w cieniu więziennego muru Cymmeryjczyk zastanawiał się, co dalej.
Uciekł z więzienia bez pomocy Murila, więc nic nie był mu winien, ale z drugiej
strony młodzieniec zdjął jego kajdany i kazał przynieść suty i smaczny posiłek,
227

001-824 Conan_2015.indb 227

19.10.2015 13:37

conan barbarzyńca

M
N ate
ie ri
do a p
sp rom
rz o
ed cy
aż jn
y yw
ir y
oz d
po . R
w EA
sz ec SJ
hn .
ia
ni
a

a bez tego czmychnięcie z lochu byłoby niemożliwe. Conan uznał zatem, iż ma
dług wdzięczności u Murila, a że zawsze starał się być człowiekiem słownym,
postanowił wypełnić swoją część umowy. Najpierw jednak musiał załatwić w mieście pewną sprawę natury osobistej.
Zrzucił z siebie podartą tunikę i w samej tylko przepasce na biodrach ruszył
w noc, sprawdzając czubkiem palca ostrze zdobycznego sztyletu, wspaniałej obosiecznej klingi długości dziewiętnastu cali. Skradał się mrocznymi ulicami i skąpanymi w rozłożystych cieniach placami, aż dotarł do celu podroży – Labiryntu.
Teraz maszerował, jakby był we własnym domu, w końcu znał niemal każdy
zakamarek dzielnicy. Nie bez powodu miejsce to nazwano tak jak nazwano, bowiem ulice, skwery i zamknięte dziedzińce mało że rozbrzmiewały tajemniczymi
dźwiękami i atakowały czuły barbarzyński nos feerią najgorszego smrodu, to
jeszcze tworzyły niemożliwą do poznania, na pierwszy rzut oka, plątaninę. Ulice
nie były brukowane, więc błoto, odpadki, martwe szczury, koty i psy zalegały
na nich, tworząc prawdziwe bagniska śmierdzącej niemiłosiernie brei. Nikt nie
przejmował się odpadkami, wyrzucano je beztrosko wprost przez drzwi i okna,
a one układały się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, w obrzydliwie
cuchnące góry, poprzetykane licznymi i głębokimi kałużami pospolitego gówna.
Trzeba było nie lada wirtuozerii, by na tej drodze będącej niewątpliwym osiągnięciem cywilizacji, nie stracić równowagi i nie pogrążyć się po pas. Równie łatwo
można było potknąć się o człowieka z poderżniętym gardłem lub rozbitą głową
zanurzoną po uszy w tym bagnie. Nie bez powodu uczciwi obywatele omijali to
miejsce z daleka.
Niezauważony przez nikogo Conan dotarł do celu dokładnie w momencie,
gdy osoba, którą tak bardzo chciał spotkać, stanęła na progu nędznej izby. Cymmeryjczyk zakradł się na dziedziniec i zobaczył dziewczynę, sprawczynię swego
uwięzienia, jak wylewnie i ciepło odprawia właśnie nowego kochanka. Gdy tylko
zamknęła drzwi, młody rzezimieszek zaczął po omacku szukać drogi w dół po
skrzypiących schodach, układając w głowie plan nowej zbrodni, co było typowe
dla większości mieszkańców Labiryntu. Dotarł jednak tylko do połowy schodów,
gdy włosy stanęły mu dęba na głowie, bowiem ujrzał przed sobą niewyraźny
zarys jakieś gigantycznej bestii i parę oczu rozpalonych jak ślepia polującego
drapieżnika. Przerażające warknięcie było ostatnim dźwiękiem, jaki usłyszał
w życiu, bowiem potwór nagle skoczył z miejsca, dopadając młodzieńca jednym
skokiem i ostrą klingą po mistrzowsku wypruwając mu wnętrzności. Młodzieniec
zdążył wydać z siebie raptem jeden zduszony krzyk i martwy legł na skrzypiących schodach.
Conan zwinnie przeskoczył nad leżącym ciałem, a wyglądał jak duch, którego oczy gorzały w ciemnościach upiorną poświatą. Wiedział, że ktoś na pewno
słyszał łoskot padającego ciała, ale wiedział też, że mieszkańcy Labiryntu nie
mieli w zwyczaju wtrącać się do nie swoich spraw. Przedśmiertny krzyk w ciemnościach nie był tu zjawiskiem rzadkim, a zdrowy rozsądek podpowiadał ciekaw228
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skim, żeby sprawdzić przyczynę hałasu co najmniej po dłuższej i zapewniającej
minimum bezpieczeństwa, chwili.
Conan wszedł po schodach i stanął przed drzwiami, które miał okazję oglądać tak wiele razy. Były zamknięte od środka, ale dla wprawnych rąk i ostrej klingi była to żadna przeszkoda. Wystarczyło tylko wsunąć ostrze w szczelinę przy
wypaczonej framudze, lekko podważyć zasuwę i droga stanęła otworem. Wszedł
do środka i zamknął za sobą drzwi, by stanąć oko w oko z donosicielką, która
przehandlowała go królewskiej gwardii. Dziewczyna odziana w mocno prześwitującą nocną koszulę siedziała ze skrzyżowanymi nogami na wielkim łóżku wśród
skotłowanej pościeli. Na widok dawnego klienta pobladła, bo była przekonana, że
widzi ducha. Słyszała krzyk na schodach, a teraz na dodatek spostrzegła krew na
trzymanym przez niego w dłoni sztylecie. Przerażona, nie traciła czasu na próżne
lamenty nad pewną śmiercią swego nowego kochanka. Z miejsca zaczęła błagać
o życie i skamleć o litość – nieskładnie, chaotycznie, czyli mówiąc krótko: paplała bez sensu. Conan po prostu stał i milczał, a w jego dzikich, przymrużonych
oczach czaiło się złowróżbne spojrzenie. Ostentacyjnie sprawdzał ostrze sztyletu
na zgrubiałej skórze kciuka. W końcu podszedł do ofiary. Dziewczyna wtuliła się
w ścianę i jęcząc niby maltretowany pies, wciąż błagała o litość. Cymmeryjczyk
chwycił ją brutalnie za blond loki i wywlókł z łóżka. Wsunął sztylet do pochwy,
złapał wierzgającą brankę pod lewe ramię i, delektując się nadchodzącą chwilą
zemsty, podszedł do okna. Otworzył okiennicę kopniakiem i wszedł na wąski
parapet, który, jak w większości tutejszych domów, połączono z innymi gzymsem, okalającym ścianę na każdym piętrze. Gdyby ktoś cierpiał na bezsenność
lub przechodził obok, miałby naprawdę zaskakujący widok: ogromny mężczyzna
w przepasce na biodrach ostrożnie stąpa po wąskim gzymsie, niosąc pod pachą
półnagą i wierzgającą jak wściekły muł pannę. Niewykluczone, że postronny obserwator nie byłby bardziej zdziwiony niż sama porwana.
Gdy Conan doszedł do celu karkołomnej wędrówki stanął i chwycił się wolną ręką za odstający fragment ściany. Wtedy z wewnątrz zaczęły dochodzić głosy, świadczące, że ktoś w końcu natknął się na zaszlachtowanego na schodach
młodzieńca. Dziewczyna przekonana, że zaraz umrze, zdwoiła wysiłki zarówno
w błaganiu, jak i wierzganiu. Conan ponuro spojrzał w dół na błoto i odchody
przykrywające ulicę godnym szacunku kobiercem, przez chwilę wsłuchiwał się
w hałasy dochodzące z wnętrza budynku, po czym, popisując się nadzwyczajną
celnością, cisnął zdrajczynię wprost do pobliskiego szamba. Przez chwilę sycił się
widokiem miotającej się i grzęznącej aż po szyję w gównie dziwki, z prawdziwą
rozkoszą przysłuchując się kanonadzie najgorszych przekleństw płynącej z jej
ust, o znajomość których trudno byłoby dziewczynę podejrzewać, nawet jeśli dorastała na ulicach Labiryntu. Pozwolił sobie na basowy, głęboki i donośny rechot,
co czynił nader rzadko. Jednak każda przyjemność kiedyś musi mieć kres, więc
w końcu odwrócił głowę, bo wewnątrz domu robiło się coraz głośniej. Podjął już
decyzję. Nadszedł czas, by zabić Nabonidusa.
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rozdział trzeci

Murilo ocknął się, słysząc przenikliwy szczęk metalu. Jęknął i oszołomiony
usiadł na wilgotnej podłodze. Otaczała go przejmująca cisza i tak atramentowa
ciemność, że przez moment myślał, iż oślepł i o mało znowu, przerażony jak nigdy, nie stracił przytomności. Zaczęła wracać mu pamięć. Gdy odtworzył w myślach niedawne wydarzenia jego ciałem wstrząsnął dreszcz czystej, pierwotnej
trwogi. Po chwili stwierdził, że ma dość tych wszystkich wstrząsających ciałem
palpitacji i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Macając wokół rękoma zrozumiał, że siedzi na posadzce z dokładnie dopasowanych do siebie kamiennych płyt,
a po dalszych badaniach odnalazł ścianę z tego samego materiału. Wsparłszwy
się na niej wstał, jednocześnie zachodząc w głowę, gdzie się może znajdować.
Pierwszą myślą było, że w piwnicy albo w jakimś lochu, natomiast od jak dawna
tu gościł, tego nie mógł w żaden sposób stwierdzić. Jak przez mgłę pamiętał dziwny, metaliczny odgłos, który go oprzytomnił i zastanawiał się, czy był to odgłos
zamykanych za nim żelaznych wrót, czy wręcz przeciwnie – łoskot zwiastujący
wejście przysłanego do niego mordercy.
Zadygotał na tę myśl i ruszył wzdłuż ściany, ostrożnie wymacując sobie
drogę. Tym sposobem miał nadzieję na odnalezienie końca celi, a może i wyjścia,
ale po kilku krokach zrozumiał, że idzie schodzącym w dół korytarzem. Zaniepokojny, że może nieoczekiwanie wpaść do jakieś studni lub temu podobnej pułapki,
szedł tuż przy ścianie. Już od dłuższej chwili zdawał sobie sprawę z obecności
„czegoś”. I to tuż obok. Nic nie widział, może więc złowił uchem jakiś niepokojący
dźwięk, a może dał znać o sobie instynkt przetrwania, w każdym razie wyczuwał
czyhające niebezpieczeństwo. Zatrzymał się w pół kroku, a włosy stanęły mu
dęba na głowie, bo teraz już wiedział, że w ciemności przed nim czai się nie jakieś
„coś”, ale istota z krwi i kości. Serce o mało nie wyskoczyło mu z piersi, gdy nagle
usłyszal gardłowy głos z wyraźnym barbarzyńskim akcentem.
– Czy to ty, Murilo?
– Conan! – wykrzyknął nieprzytomny ze strachu młodzieniec, po czym ruszył po omacku przed siebie i dotknął dłońmi wielkiego, nagiego ramienia.
– Dobrze, że cię rozpoznałem! – mruknął barbarzyńca. – Już miałem cię
zarżnąć jak tłustą świnię.
– Na Mitrę, gdzie my jesteśmy?
– W jakichś korytarzach pod domem Czerwonego Kapłana. Ale dlaczego…
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– Która to pora dnia?
– Krótko po północy.
Zmęczony, ciągle rozstrzęsiony Murilo potrząsnął głową, usiłując zebrać
myśli.
– Co ty tu robisz? – spytał Cymmeryjczyk.
– Przyszedłem zabić Nabonidusa. Doniesiono mi, że aresztowano Athicusa
i jego miejsce zajął inny strażnik…
– Fakt, był nowy strażnik – mruknął Conan. – Ale już go nie ma, bo rozwaliłem mu łeb wołową kością, a potem sobie wyszedłem. Byłbym tutaj znacznie
wcześniej, jednak wpierw musiałem załatwić taką małą sprawę osobistą. To co,
zapolujemy teraz na Nabonidusa?
Murilo zadrżał.
– Conanie, jesteśmy w domu samego Pana Ciemności! Przyszedłem tu, aby
odnaleźć i zabić człowieka, a spotkałem włochatego demona prosto z piekła!
Conan niepewnie chrząknął. Gdy walczył z ludźmi, był nieustraszony jak
ranny tygrys, lecz wszelkie przejawy nadprzyrodzonych mocy napełniały go prymitywnym i zabobonnym lękiem, jak zresztą wszystkich barbarzyńców.
– Udało mi się wejść do domu – szeptał Murilo, jakby w ciemnościach wokół
nich nasłuchiwało setki uszu. – W ogrodzie znalazłem psa Nabonidusa skatowanego na śmierć. Wewnątrz posiadłości natknąłem się na leżącego na podłodze
ze skręconym karkiem Jokę – służącego Czerwonego Kapłana. A później stanąłem twarzą w twarz z Nabonidusem. Siedział w tej swojej czerwonej szacie na
zdobionym krześle i w pierwszej chwili pomyślałem, że on też nie żyje lub śpi.
Podkradłem się więc do niego, by dźgnąć go nożem, a on wtedy wstał i spojrzał
mi prosto w oczy! O, bogowie!…
Na wspomnienie doświadczonego szoku Murilo na chwilę stracił głos, jakby
ponownie przeżywał przerażającą scenę.
– Conanie – szepnął, gdy już doszedł do siebie. – Przede mną nie stał człowiek! Niby z postury i wyglądu człowieka przypominał, ale spod szkarłatnego
kaptura spoglądała na mnie twarz jak z najgorszego i szalonego koszmaru. To
był jakiś potworny pysk pokryty czarną szczeciną, spośród której łypały na mnie
małe, płonące krwistą czerwienią oczy. Bestia miała płaski nos o wielkich chrapach, a szerokie, obwisłe wargi, unosząc się co chwila, ukazywały rzędy wielkich,
jak u psa, pożółkłych kłów. Wystające z szerokich rękawów szaty ręce były odrażające tak samo jak pysk i również porośnięte czarną sierścią. To wszystko stało
się tak szybko, że przerażony do granic wytrzymałości po prostu zemdlałem.
– A co stało się potem? – beznamiętnie spytał Cymmeryjczyk.
– Bestia musiała mnie wrzucić do tych lochów, a przytomność odzyskałem
dopiero niedawno. Od dawna podejrzewałem, że Nabonidus nie do końca jest
człowiekiem. Teraz jestem tego pewien: to zmiennokształtny zwierzoczłek, potworny wilkołak! Za dnia przybiera ludzką formę, ale nocą na powrót staje się
sobą, ukazując swą prawdziwą naturę.
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– To przecież oczywiste – stwierdził Conan. – Wszyscy wiedzą, że są ludzie
potrafiący zmienić się w wilka. Ale po co zabijał własną służbę?
– Kto może wiedzieć, czym kieruje się taki demon? – odparł Murilo. – Lepiej
pomyślmy, jak stąd uciec, bo wilkołaka zwykłą bronią nie pokonamy, stal mu
krzywdy nie zrobi. Jak się tu dostałeś?
– Spodziewałem się, że ogród w ten czy inny sposób będzie strzeżony, wlazłem więc do kanału ściekowego. Tak, jak myślałem, łączy się on wąskim tunelem z tymi lochami. Potem chciałem znaleźć jakiś sposób, by wejść do wnętrza
domu.
– Ucieknijmy zatem drogą, która cię tu zawiodła! – wykrzyknął podniecony
Murilo. – Niech to wszystko zaraza! Jeśli tylko wyjdziemy z tego gniazda węży,
to jakoś wyprowadzimy w pole królewską gwardię i damy drapaka z miasta.
Prowadź Conanie, idziesz pierwszy, ja tuż za tobą!
– Zapomnij o takiej ucieczce – mruknął Cymmeryjczyk. – Droga do kanału
jest odcięta. Kiedy tylko wlazłem do kanału z sufitu spadła żelazna krata. Gdybym nie uskoczył z szybkością błyskawicy, przygwoździłaby mnie do podłogi jak
robaka. Próbowałem ją unieść, ale nawet nie drgnęła, słoń też by jej nie poruszył.
Gdybyśmy byli wielkości królika, to kto wie, może udałoby się nam przecisnąć
przez pręty, bo coś większego utknie między nimi.
Murilo, oblewając się zimnym potem, zaklął z nie mniejszą fantazją niż
dziewczyna wrzucona przez Conana do szamba. Był takim idiotą nie przewidując, że Nabonidus nie pozostawiłby najmniejszej nawet szczeliny prowadzącej
do jego posiadłości bez odpowiedniego zabezpieczenia. Gdyby Cymmeryjczyk
nie miał szybkości barbarzyńcy, opadająca krata najpewniej przecięłaby go na
pół. Najwidoczniej, kiedy gramolił się wąskim kanałem, uruchomił mechanizm
zwalniający pułapkę, czyli obydwaj utknęli tu na dobre.
– Nie pozostaje nam nic innego – rzekł Murilo, czując jak kolejna cienka
strużka potu spływa mu po plecach – jak tylko poszukać innego wyjścia. Dam
sobie rękę uciąć, że natkniemy się tam na jakieś zabójcze niespodzianki, ale mus
to mus.
Conan wyburczał coś cicho pod nosem, co zapewne miało oznaczać zgodę
na plan młodego arystokraty, po czym obydwaj mężczyźni ruszyli po omacku
wzdłuż korytarza. Wtem w głowie Murilo zaświtało pytanie.
– Jak rozpoznałeś mnie w tych ciemnościach?
– Kiedy wszedłeś do celi, uderzył mnie zapach pachnideł, którymi, chyba w wielkich ilościach, polewasz włosy – odparł Conan. – Poczułem je znowu
w ciemnościach przed sobą w chwili, gdy już miałem ci wypruć bebechy.
Zaskoczony odpowiedzią Murilo powąchał pukiel swych czarnych loków.
Dla mieszczucha, takiego jak on, woń perfum była ledwie wyczuwalna i zdał
sobie teraz sprawę, jak niewyobrażalnie wyostrzone zmysły ma Cymmeryjczyk.
Jak tylko ruszyli, młodzieniec instynktownie sięgnął do pasa, by dobyć miecza.
Znowu zaklął, bo pochwa była pusta. Nie uszli daleko, gdy nagle zobaczyli przed
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sobą słabą poświatę. Ostrożnie doszli do ostrego zakrętu korytarza i wychylili się
zza węgła. Murilo praktycznie leżąc na wielkich plecach barbarzyńcy w pewnej
chwili poczuł, jak ten napina mięśnie i zauważył leżące bezwładnie w korytarzu
poza zakrętem półnagie ciało, słabo oświetlone promieniami wydobywającymi się
z wiszącego kilka stóp dalej przedmiotu, przypominającego z wyglądu srebrny
dysk. Zarys leżącej sylwetki był Murilo dziwnie znajomy, rodząc w głowie młodzieńca przerażające, a zarazem niewytłumaczalne przeczucie. Na migi pokazał
Conanowi, by ten podążył za nim, po czym ostrożnie ruszył naprzód i pochylił się
nad ciałem. Przezwyciężając strach i obrzydzenie odwrócił leżącą postać na plecy.
Z ust Murila wyrwał się pełen niedowierzania okrzyk, a stojący obok Cymmeryjczyk aż zaniemówił z wrażenia.
– Nabonidus! Czerwony Kapłan! – jęknął zaszokowany Murilo, aż z tego
zdziwienia zakręciło mu się w głowie. – W takim razie, kto…? Co…? Wtedy, na
krześle?
Kapłan jęknął i drgnął zauważalnie. Conan od razu, z kocią zwinnością,
doskoczył do leżącego, mierząc ostrzem sztyletu w prosto w serce. Murilo w ostatniej chwili powstrzymał towarzysza.
– Czekaj! Jeszcze go nie zabijaj…
– Czemu nie? – zdziwił się Cymmeryjczyk. – Przecież widzisz, że na powrót
stał się człowiekiem i śpi. Jeśli mamy go zabić, to teraz, bo jak go obudzisz to nas
rozerwie na strzępy.
– Mówię ci, poczekaj. – Po szoku, jakiego przed chwilą doznał, Murilo zaczął znowu trzeźwo myśleć. – Spójrz, on nie śpi. Widzisz tę długą siną pręgę na
jego wygolonej skroni? Ktoś go walnął w głowę, i to mocno. Może tak tu leżeć od
wielu godzin.
– Chwila… przecież jeszcze nie tak dawno uraczyłeś mnie szczegółową opowieścią, że widziałeś Czerwonego Kapłana na górze pod postacią wilkołaka! –
powiedział Cymmeryjczyk.
– Jasne, że widziałem! A może i nie… Patrz! Odzyskuje przytomność! Poczekaj z tym mordowaniem Conanie, bo wdepnęliśmy w znacznie głębsze łajno,
niż mógłbym kiedykolwiek przypuszczać. Zanim poderżniesz mu gardło, muszę
z nim wpierw porozmawiać.
Nabonidus z trudem uniósł drżącą rękę do wielkiego siniaka na głowie, jęknął, po czym otworzył oczy, na początku szkliste i puste, ale po chwili na powrót
przenikliwe. Bez względu na to, jak mocno ktoś przyłożył mu w głowę, pogrążając
bystry umysł w mrokach nieświadomości, zaczął on teraz ponownie pracować
równie przenikliwe, co zawsze. Kapłan rozejrzał się dookoła, odnotował obecność
Conana i z uwagą spojrzał na Murila.
– Zaszczycasz swoją obecnością moje skromne progi, panie – zaśmiał się
zimno Nabonidus, spoglądając jednocześnie na gigantyczną postać stojącą za
plecami młodego arystokraty. – I widzę, że przyprowadziłeś ze sobą górę barbarzyńskich mięśni. Czyżby twój miecz nie wystarczył do pozbawienia mnie życia?
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mierząc ostrzem sztyletu w prosto w serce.
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– Starczy tych bredni – uciął zniecierpliwiony Murilo. – Gadaj, tylko bez
zbędnego oratorstwa, jak długo tu leżysz?
– Bardzo ciekawie pytanie, zwłaszcza, że zadano je osobie, która ledwie
odzyskała przytomność – odparł kapłan. – Nie mam pojęcia, jaka jest pora dnia.
Wiem, że grzmotnięto mnie w głowę mniej więcej godzinę przed północą.
– Zatem kto biega po domu w twojej szacie? – kontynuował przepytywanie
Murilo.
– To pewnie Thak – odparł Nabonidus, ostrożnie sprawdzając swe rany. –
Tak, na pewno on. Powiedziałeś: w mojej szacie? Cholerny popapraniec!
Conan zupełnie nie miał pojęcia, o czym rozmawiają mężczyźni, wiercił się
więc niespokojnie mrucząc coś pod nosem we własnym języku. Nabonidus spojrzał na olbrzyma zaniepokojony jego zachowaniem.
– Widzę, że twój morderca najchętniej dźgnąłby mnie tym ostrzem pod
samo żebro. Myślałem, że wykażesz się odrobiną inteligencji i, zrozumiawszy
moje ostrzeżenie, uciekniesz z miasta.
– Zapewne bardzo byś tego pragnął – wyrzucił z siebie Murilo. – Ale mam
tu wiele własnych, niezałatwionych spraw.
– Stanowicie dobraną parę z tym rzeźnikiem – mruknął Nabonidus, nie
spuszczając Conana z oka. – Już od dawna cię podejrzewałem i dlatego musiał
zniknąć blady sekretarz króla, ale zanim wyzionął ducha, zdążył mi wiele powiedzieć, między innymi zdradził imię pewnego młodego arystokraty, którego
bardzo interesowały tajemnice króla, a których nie potrafił zachować w sekrecie
ów dworski urzędnik. Chciałeś je zapewne sprzedać obcym królestwom. I co, nie
wstyd ci, Murilo, ty parszywy złodzieju w białych rękawiczkach?
– Nie mam więcej powodów do wstydu niż ty, cholerny klecho o sercu sępa
– odparł twardo młodzieniec. – Dla swej prywaty doisz na potęgę całe królestwo.
Łazisz po pałacowych komnatach z tą wiecznie zafrasowaną miną męża stanu,
a na każdym kroku robisz z króla kompletnego idiotę, żebrzesz na kolanach
u bogatych i potężnych, uciskasz biednych i dla własnych ambicji pogrywasz
z przyszłością całego narodu. Ty po prostu jesteś tłustą świnią z ryjem po uszy
zanurzonym w korycie. Ja nawet w połowie nie potrafię kraść tak, jak ty. A stojący za moimi plecami Cymmeryjczyk jest najuczciwszy z nas wszystkich, bo on
rabuje i morduje otwarcie.
– No i pięknie – skwitował wywód młodzieńca kapłan. – Czyli jest tu trzech,
godnych siebie łotrów. Tylko, co dalej? Zabijecie mnie?
– Kiedy zobaczyłem obcięte ucho sekretarza, wiedziałem, że mój los jest
przesądzony – powiedział szorstko Murilo. – Widziałem, że by mnie ukatrupić
posłużysz się królewskim rozkazem. Nie myliłem się, prawda?
– Jak zawsze, trafiłeś w sedno – szyderczo odparł kapłan. – Pozbycie się
królewskiego sekretarza było dziecinne proste, ale skrócenie cię o głowę to nie
w kij dmuchał. Jesteś na dworze zbyt ważną figurą, nawet jak dla mnie. Chciałem
dziś rano szepnąć do ucha królowi taki niewinny żarcik na twój temat.
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– Żarcik, którego puentą byłaby moja głowa na katowskim pieńku – warknął
wściekle Murilo. – Jak mniemam, król jeszcze nic nie wie o moich zagranicznych
interesach?
– Jeszcze nie – westchnął Nabonidus. – Ale widząc ostrze w prędkich dłoniach twojego kompana myślę, a nawet jestem pewien, że żarcik zachowam dla
siebie, bowiem król, jak przecież wiemy, mało wyznaje się na żartach.
– Wiesz oczywiście, jak wydostać się z tej szczurzej nory – rzekł Murilo.
– Zrobimy więc tak: ten miły barbarzyńca za moimi plecami nie wypatroszy cię
jak królika, a ty kierowany dozgonną wdzięcznością wyprowadzisz nas stąd i doznasz natychmiastowej amnezji o mojej… jakby to powiedzieć… niesubordynacji.
– Czcze gadanie – niespodziewanie odezwał się Conan, widząc, co zamierza
Murilo. – Czy ktoś kiedykolwiek widział kapłana, który dotrzymałby złożonej
obietnicy? Pozwól poderżnąć mu gardło, a przekonam się, jakiego koloru jest jego
krew. Ludzie w Labiryncie gadają, że serce Czerwonego Kapłana jest czarne,
dlatego pewnie i czarna krew płynie mu w żyłach.
– Bądź cicho! – skarcił go szeptem Murilo. – Jeśli nie pokaże nam wyjścia
z tej nory, to zdechniemy tu obaj.
Po tych słowach spojrzał w zimne oczy kapłana i już głośno zapytał:
– Co ty na to, Nabonidusie?
– A co może odpowiedzieć wilk z łapą w sidłach? – zaśmiał się kapłan. –
Jestem na waszej łasce, lecz jeśli mamy stąd wyjść w jednym kawałku, musimy
sobie pomagać. Przysięgam na duszę Mitry, że jeśli przeżyjemy ten koszmar,
zapomnę o wszystkich twoich podejrzanych interesach!
– To mi wystarczy – mruknął Murilo. – Nawet Czerwony Kapłan nie ośmieli
się złamać takiej przysięgi. Wynośmy się stąd! Mój stojący obok przyjaciel dostał
się tu przez tunel, ale spadła za nim żelazna krata i przejście jest zablokowane.
Możesz ją podnieść?
– Nie stąd – odpowiedział kapłan. – Dźwignia unosząca kratę jest w komnacie ponad tunelem. Z tych lochów jest jeszcze jedno wyjście i zaraz je wam
pokażę. Chciałbym jednak, abyś najpierw mi powiedział, jak się tu znalazłeś?
Murilo w kilku krótkich słowach streścił dzieje swojej eskapady, a kapłan,
kwaśno się uśmiechając, pokiwał głową na znak, że wszystko zrozumiał. Następnie wstał ciężko i obolały od leżenia na wilgotnej podłodze przez dłuższy czas, ruszył przed siebie. Przeszli kilkadziesiąt kroków, dochodząc do miejsca, w którym
korytarz rozszerzał się, tworząc coś na kształt obszernej sali. Kapłan skierował
swe kroki w kierunku widocznego na odległej ścianie przedmiotu w kształcie
srebrnego dysku. W miarę jak się do niego zbliżali światło jaśniało coraz mocniej,
ale wciąż była to tylko blada, ledwie rozrzedzająca panujące ciemności poświata.
Kiedy stanęli tuż przy dysku, spostrzegli wąskie schody prowadzące do góry.
– Proszę, oto i wyjście – zakomunikował Nabonidus. – Tamte drzwi u szczytu na pewno są otwarte. Ale tak sobie myślę, że jeśli chcecie przestąpić ich próg,
to, czy nie lepiej byłoby własnoręcznie poderżnąć sobie gardło? Spójrzcie na to.
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Gestem wskazał na srebrzysty krąg.
To, co z daleka przypominało srebrny dysk, w rzeczywistości było sporych
rozmiarów, umocowanym na ścianie lustrem. Niezwykle pogmatwany system
miedzianych rur wychodził ze szczelin ponad nim, po czym rury te, zakręcając
pod kątem prostym, prowadziły wprost do powierzchni zwierciadła. Zaciekawiony Murilo przyłożył oko do wylotu jednej z nich i zdumiony zobaczył cały szereg
mniejszych luster. Następnie przeniósł wzrok na zwierciadło na ścianie i krzyknął
ze zdziwienia. Zaglądający mu przez ramię Conan był nie mniej zaskoczony, widząc coś takiego po raz pierwszy w życiu. Obydwaj mieli wrażenie, że zaglądają
przez szerokie okno do wnętrza jasno oświetlonej komnaty, w której na ścianach
wyłożonych drogim aksamitem precyzyjnie porozwieszano dziesiątki innych
wielkich zwierciadeł. Pomieszczenie urządzono z niesamowitym przepychem:
dostrzegli obite niebotycznie drogim jedwabiem wielkie kanapy, liczne i bogato
zdobione krzesła z hebanu i kości słoniowej, a także wiele, zasłoniętych ciężkimi
kotarami drzwi, zapewne prowadzących do innych komnat. Wodząc dalej wzrokiem po pomieszczeniu zobaczyli nagle wielką, czarną kreaturę, kontrastującą
groteskowo z panującym wokół przepychem.
Przyglądający się poczwarze Murilo znowu poczuł, jak ze strachu krew tężeje mu w żyłach. Nie mógł oprzeć się wrażeniu, że bestia patrzy mu prosto w oczy.
Odruchowo odskoczył od wypolerowanej powierzchni, widząc jednocześnie jak
Conan niepewnie zbliżył twarz do zwierciadła tak bardzo, że niemal dotykał jej
nosem, miotając przerażające przekleństwa w ojczystym języku.
– Na Mitrę, Nabonidusie – wyjąkał przerażony Murilo. – Co to za cholerstwo?
– To jest Thak – odparł kapłan, delikatnie gładząc obolałą skroń. – Niektórzy nazwaliby go małpą, lecz od małpy dzieli go mniej więcej tyle samo, co
od człowieka. Jego plemię zamieszkuje wysokie, niedostępne góry na dalekich
rubieżach wschodnich granic Zamory. Nie jest liczne. Mogę się założyć, że jeśli nie zostaną wybici, to w przeciągu jakiś stu tysięcy lat staną się ludźmi. Na
obecnym etapie ewolucji nie są już małpami, jak ich przodkowie, a do poziomu
ludzi jeszcze im wiele brakuje. Kto wie, może ten przywilej będzie dany ich potomkom? Na razie zamieszkują wysokie partie dzikich gór. Nie znają ognia,
nie budują domów, nie noszą żadnego odzienia, nie posługują się, bo nie znają, żadnej broni, a porozumiewają się za pomocą prymitywnego języka, lecz
to jedynie zbiór chrząknięć i mlaśnięć. Znalazłem i przygarnąłem Thaka, gdy
był jeszcze szczenięciem. Myślałem, że będzie pojętny jak pies, ale on uczył
się szybciej i lepiej od każdego znanego mi rodzaju zwierząt. W końcu został
moim obrońcą i sługą. Popełniłem jednak podstawowy błąd, myśląc, że będę
mógł go całkowicie kontrolować jak przydomowego kundla. Im bardziej stawał
się podobny do człowieka, tym bardziej był krnąbrny, jakby jego prymitywny
mózg zachował w zakamarkach pamięci uczucie nienawiści, gniewu i czegoś
na kształt poczucia niezależności. Zaatakował mnie w najmniej spodziewanym
momencie. To stało się dziś wieczorem. Zachowywał się, jakby nagle postradał
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rozum, a wszystkie jego uczynki miały cechy zwierzęcego obłędu. Dopiero po
czasie dotarło do mnie, jak bardzo się myliłem, bo on to wszystko zaplanował.
Gdy usłyszałem dochodzące z ogrodu odgłosy walki, poszedłem sprawdzić, co
się dzieje, a byłem pewien, że to ty, Murilo, zamiast dać w długą i zniknąć z miasta, postanowiłeś mnie zabić, zakradając się do mego domu, ale dorwał cię pies
i właśnie rozszarpuje na kawałki. Zamiast cieszyć się widokiem twojej śmierci,
zza krzaków wypadł na mnie zakrwawiony i wrzeszczący Thak i nim zdążyłem
pojąć, co zamierza, huknął mnie czymś twardym w głowę z taką siłą, że od razu
straciłem przytomność. Reszty mogę się tylko domyślać. Za sprawą jakiegoś
kaprysu, swego na poły ludzkiego mózgu, zerwał ze mnie szaty i wrzucił półnagiego, ale żywego, do lochu. Dlaczego? To wie chyba sam Mitra. Najpierw zabił
psa w ogrodzie, potem ogłuszył mnie, a następnie ukręcił Jokiemu głowę, skoro,
jak twierdzisz, na własne oczy widziałeś w jednej z komnat martwego mężczyznę. Joka stanąłby w mojej obronie, nawet przeciwko Thakowi, tym bardziej, że
zawsze go nienawidził.
Murilo przyglądał się przerażonym wzrokiem bestii widocznej w lustrze,
która spokojnie i nie okazując zniecierpliwienia siedziała przed drzwiami. Wzdrygnął się widząc wielkie, czarne dłonie porośnięte gęstą szczeciną. Lekko przygarbione ciało było monstrualnych rozmiarów. Niesamowicie szerokie bary rozsadzały czerwoną szatę, ukazując ramiona Thaka, również gęsto porośnięte czarną
szczeciną. Pod kapturem widoczna była twarz bestii, a raczej coś, co należałoby
nazwać pyskiem. Murilo musiał jednak przyznać rację Nabonidusowi – Thak na
pewno nie był tylko zwierzęciem, bo w jego krwiścieczerwonych, małych oczach,
w całej jego posturze, w ogóle w całym wyglądzie czaiło się coś, co ewidentnie
odróżniało go od zwierząt. W tym gigantycznym cielsku musiały skrywać się
zalążki inteligencji, a kto wie, może bestia miała nawet duszę.
Młody arystokrata stał jak zahipnotyzowany, dostrzegając odległe, ale jednak widoczne podobieństwo między ludzką rasą a siedzącym w kucki małpoludem. Poczuł się nieswojo na myśl o praprzodkach człowieka, którzy przecież
wcale niewiele różnili się od tej bestii i o tym, jak długą i bolesną drogę musiał
przejść rodzaj ludzki, by stać się tym, kim jest teraz.
– Na pewno nas widzi – warknął nagle Conan. – Dlaczego więc nie zaatakuje? Bez trudu przecież mógłby przejść przez to okno.
Dopiero na dźwięk tych słów Murilo zdał sobie sprawę, że Conan chyba po
raz pierwszy w życiu ogląda lustro, bo pomylił je z oknem.
– Spokojnie, on nas nie widzi – wyjaśnił kapłan. – Zaglądamy do komnaty
nad nami, a Thak waruje przy drzwiach u szczytu schodów. To wszystko to nieskomplikowany system ustawionych pod odpowiednim kątem luster. Spójrz na
te zwierciadła na ścianach. Przekazują odbicie wszystkiego, co się dzieje w komnacie, do widocznych tu rur, w których z kolei następne lustra przesyłają obraz
dalej, aż w końcu dociera on tutaj i jest pokazywany w dużym powiększeniu na
zwierciadle przed nami.
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Murilo zdał sobie sprawę, że Nabonidus, żeby wymyśleć i zbudować takie
urządzenie, musi intelektualnie wyprzedzać swoją epokę o całe wieki, lecz dla
Conana to wszystko było jedną wielką magią, toteż nie udawał nawet, że cokolwiek z wywodu kapłana zrozumiał.
– Postanowiłem zbudować ten loch, by był, zależnie od okoliczności, więzieniem lub schronieniem – kontynuował swój wykład kapłan. – Wiele razy chroniłem się tutaj i przez system luster mogłem swobodnie i bezpiecznie oglądać śmierć
wszystkich nasłanych na mnie morderców.
– Nie rozumiem, dlaczego Thak pilnuje akurat tych drzwi przed nami? –
spytał zdziwiony Murilo.
– Pewnie usłyszał opadającą kratę w tunelu, bo jest połączona dzwonkiem
w komnacie powyżej. Wie zatem, że ktoś jest w lochu i czeka, aż pechowiec
wejdzie po schodach na górę. Z radością widzę, jak znakomicie przyswoił sobie
moje nauki. Nieraz był świadkiem, co spotykało głupców wychodzących przez te
drzwi, gdy pociągałem za linkę wiszącą na tamtej ścianie. Chce zrobić to samo.
– Też się cieszę, że bestia jest tak zdolna – rzucił zdenerwowany Murilo. –
Tylko, co my mamy zrobić w tej sytuacji?
– W tej chwili możemy go co najwyżej obserwować, a póki siedzi w komnacie, szczytem kretynizmu byłoby wchodzenie po schodach. Thak to potwornie
silna bestia, z łatwością mógłby nas rozerwać na strzępy, ale by nas wysłać w zaświaty, wcale nie musi używać mięśni. Wystarczy, że pociągnie za linkę i będzie
po wszystkim.
– Niby jakim cudem? – spytał zaciekawiony Murilo.
– To, że zgodziłem się pomóc wam w ucieczce – odparł kapłan – nie oznacza
jeszcze, że zdradzę wam wszystkie tajemnice mego domu.
Murilo chciał coś powiedzieć, ale nagle znieruchomiał z otwartymi ustami,
bo czyjaś dłoń ostrożnie rozchyliła kotarę przed jednym z wejść do komnaty widocznej w lustrze. W powstałej szczelinie pojawiła się ciemna twarz o lśniących
oczach, które wierciły groźnym spojrzeniem postać w czerwonej szacie, siedzącą
na krześle.
– Niech mnie, to Petreus! – syknął kapłan. – To już prawdziwa pielgrzymka
łotrów do mojego domu!
Mężczyzna pozostał za kotarą, ale za jego plecami pojawili się inni intruzi
z twarzami, na których znać było żądzę mordu.
– Co oni tu robią? – wyszeptał zdziwiony Murilo, zapominając, że nieoczekiwani goście nie mogą go usłyszeć.
– A co może robić w moim domu Petreus razem ze swoimi młodymi i stukniętymi nacjonalistami? – zaśmiał się Nabonidus. – Spójrz tylko z jaką nienawiścią wpatrują się w Thaka, biorąc go za mnie. Popełniają ten sam błąd, co ty. Nie
mogę się doczekać ich min, gdy zrozumieją swoją pomyłkę.
Murilo nic nie powiedział. Wszystkie dzisiejsze wydarzenia były dlań czystym absurdem, wymysłem chorej wyobraźni jakiegoś bóstwa. Miał przemożne
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wrażenie, że ogląda, a nawet jest niemym uczestnikiem kuriozalnego przedstawienia marionetek. Uczestnikiem, który niby zjawa obserwuje losy żywych ludzi,
sam nie będąc przez nich widzianym.
Tymczasem Petreus uniósł ostrzegawczo palec do ust, nakazując kompanom zachowanie absolutnej ciszy. Murilo nie wiedział, czy Thak wyczuwał ich
obecność, bo jeśli nawet tak było, nie dawał tego po sobie poznać – siedział nieruchomo na krześle odwrócony plecami do drzwi, przez które do komnaty zaczęli
właśnie wchodzić zamachowcy.
– Zaświtał im w głowach ten sam pomysł, co tobie – szepnął Nabonidus do
ucha Murila. – Oni, w przeciwieństwie do ciebie, chcą mnie ukatrupić z pobudek
patriotycznych. Teraz, gdy pies jest martwy, zakraść się do mojego domu może
byle łachmyta. Cóż to za wspaniała okazja do pozbycia się tych śmieci raz na
zawsze! Gdybym to ja siedział na krześle, a nie Thak, z rozkoszą pociągnąłbym
za linkę. Wystarczyłby jeden skok ku ścianie…
Petreus ostrożnie postawił jedną stopę za progiem komnaty, mając na plecach całą zniecierpliwioną grupę młodych mężczyzn dzierżących w dłoniach obnażone sztylety delikatnie połyskujące w półmroku korytarza. Nagle Thak zerwał
się z krzesła, obrócił na pięcie i z ohydnym grymasem na pysku skoczył ku
zamachowcom. Ci, na początku, zbaranieli z przerażenia. Oczekiwali widoku
znajomej, znienawidzonej twarzy kapłana, a tymczasem w ich kierunku leciała
jakaś potworna, monstrulanych rozmiarów istota, błyszcząc pożółkłymi kłami.
Petreus w odruchu paniki gwałtownie się cofnął, wpadając plecami na stojących
za nim mężczyzn. A ci byli nie mniej sparaliżowani strachem. Jedni krzyczeli,
inni, chcąc uciekać, wpadali na towarzyszy, a ci pod niespodziewanym naporem,
upadali na podłogę. Napierający z kolei potykali się o leżących. W korytarzu zapanowało istne pandemonium. I wtedy Thak w biegu zmienił kierunek, jednym
susem dopadł ściany i pociągnął za mocną, aksamitną linkę.
W jednej chwili kotary po obu stronach wejścia rozsunęły się ukazując
korytarz, a z górnej części framugi śmignęło w dół coś, co rozbłysło dziwnym
srebrnym refleksem.
– On pamiętał! – wykrzyknął rozanielony Nabonidus. – Ta bestia jest prawie
człowiekiem! Raz już widział, jak działa ta pułapka i wszystko zapamiętał! Cóż
za fantastyczne odkrycie! A teraz patrzcie uważnie!
Murilo zrozumiał, że wejście przegrodziła masywna, szklana płyta. Z chorą
fascynacją obserwował pobladłe, zdjęte przerażeniem twarze zamachowców. Petreus wyciągnąwszy przed siebie ręcę, jakby w obronie przed atakiem Thaka, natrafił na przezroczystą barierę i mocno gestykulując zaczął coś tłumaczyć swoim
towarzyszom. Dzięki temu, że teraz kotary były odciągnięte na boki, mężczyźni
w lochu doskonale widzieli, co działo się w korytarzu, w którym oszołomieni
nacjonaliści gorączkowo szukali drogi ucieczki. Zobaczyli, jak grupa rzuciła się
biegiem w stronę, z której weszła do komnaty, tylko po to, by odbić się od drugiej
niewidzialnej beriery.
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– Pociągnięcie za linkę zamyka z obydwu stron korytarz – zachichotał
uszczęśliwiony kapłan. – To jest tak proste, że aż genialne: szklane płyty zsuwają
się po specjalnie wyżłobionych w futrynie rowkach, a lina uruchamia mechanizm
zwalniający i wtedy opadają one z wielką siłą, a gdy dolna krawędź płyty wpadnie
do wyżłobienia w podłodze, specjalny zatrzask uniemożliwia jej uniesienie. Można
to zrobić tylko z zewnątrz. To nie jest zwyczajne szkło, nawet uderzenie młotem
kowalskim go nie rozbije.
Tkwiących w pułapce zamachowców dopadło paniczne przerażenie. Biegali
jak szaleni od jednych do drugich drzwi, tłukąc pięściami, nie wiadomo w jakim
w celu, w szklane tafle i wygrażali Thakowi, który przykucnął sobie w komnacie
i całą scenę obserwował z najwyższym spokojem. Wtem jeden z nich spojrzał
w górę i, czego można było się domyśleć obserwując jego usta, zaczął krzyczeć,
pokazując palcem na sufit.
– Opadnięcie obydwu tafli powoduje uwolnienie Chmury Śmierci – wyjaśnił
rozemocjonowany i roześmiany Czerwony Kapłan. – To pyłek szarego lotosu,
pozyskiwany z Bagien Umarłych, położonych bardzo daleko poza granicami
Khitaju.
Ze środka sufitu zaczęły wyrastać złote pąki, które, otwierając się jak płatki
wielkiej, upiornej róży, powoli sączyły do korytarza szarawą mgiełkę. Działanie
pyłku było natychmiastowe. Do tej chwili zamknięci zamachowcy biegali spanikowani i przerażeni, ale wystarczył jeden wdech, by ogarnęło ich krwiożercze
szaleństwo. Chwiali się na nogach jak pijani, wpadali jeden na drugiego, a na
ich wykrzywionych w koszmarnym uśmiechu ustach wystąpiła piana. Nagle jak
na zawołanie rozpoczęła się krwawa orgia wzajemnego mordowania, gryzienia,
dźgania sztyletami, rozrywania ciał paznokciami. Na ten widok Murilo o mało
nie zwymiotował na zanoszącego się straszliwym śmiechem kapłana. Dziękował
wszystkim bogom, których znał, że nie słyszyły wrzasków potwornej agonii, zapewne od których aż drżały ściany zabójczej pułapki. Był widzem ohydnej w swej
brutalności pantomimy.
Stojący tuż przy szklanej tafli Thak groteskowo podskakiwał owładnięty
czystą, zwierzęcą radością, co chwila wyrzucając w górę owłosione ramiona. Za
plecami Murila Nabonidus zanosił się od przesiąkniętego nienawiścią i chorą
radością śmiechu.
– Ach, Petreusie, co za wyborne pchnięcie! Po mistrzowsku go wybebeszyłeś! A ten cios to prezent dla ciebie, mój kochany patrioto! Cudnie! Wszyscy leżą,
a żywi rozszarpują ociekającymi śliną zębami parujące mięso martwych!
Murilo zadrżał, z ust stojącego za nim Conana płynęły rzeki najgorszych
cymmeryjskich przekleństw. Z korytarza spozierała tylko śmierć. Niedoszli zamachowcy – podźgani, rozszarpani, zagryzieni, z ustami pełnymi ludzkiego mięsa – leżeli razem, tworząc makabryczny stos ciał oraz wyprutych wnętrzności.
Ich zakrwawione i wykrzywione w odrażającym grymasie, skierowane go góry
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twarze martwymi oczami wpatrywały się w wolno wirującą pod sufitem zabójczą
mgiełkę.
Thak, przygarbiony niczym gigantyczny gnom, podszedł do ściany i pociągnął za linkę, ale tym razem nie w dół, tylko w lewą stronę.
– Otwiera zewnętrzne drzwi do korytarza – objaśnił ciągle podniecony Nabonidus. – Nie mogę w to uwierzyć! On jest bardziej inteligentny niż mógłbym
kiedykolwiek przypuszczać. Spójrzcie: mgiełka wylatuje z korytarza otwartymi
drzwiami, a on ciągle czeka, aż będzie bezpieczny. Teraz podnosi drugą płytę,
ale ciągle jest ostrożny, bo wie, że pyłek szarego lotosu niesie ze sobą szaleństwo
i śmierć. Na Mitrę!
Murilo aż zaniemówił, widząc, jak rozemocjonowany jest kapłan i uszczęśliwiony przebiegłym postępowaniem swego niedocenianego pupilka.
– To nasza jedyna szansa! – wyjaśniał gorączkowo Nabonidus. – Jeśli Thak
wyjdzie z komnaty choć na kilka chwil, to powinniśmy zaryzykować i wbiec po
tych schodach.
W napięciu przyglądali się, jak bestia niespiesznym krokiem wchodzi do
korytarza. Po podniesieniu szklanych płyt kotary wróciły na swoje miejsce, zasłaniając wejście do komnaty śmierci.
– Teraz albo nigdy! – zaordynował kapłan, na co Murilo przeszył przerażonym wzrokiem zroszoną potem twarz Nabonidusa. – Thak kiedyś widział jak
i gdzie pozbywałem się ciał, więc pewnie właśnie to robi. Prędko, za mną, na górę!
Kapłan skoczył na schody z nieoczekiwaną zręcznością, a młody arystokrata i Conan pobiegli tuż za nim. Gdy tylko Nabonidus dotarł do drzwi na szczycie
schodów, natychmiast je otworzył i… z jego ust wydobyło się głębokie westchnienie ulgi. Thaka w komnacie nie było.
– Skoro małpolud jest w korytarzu i wynosi ciała, to może go tam zamkniemy? – zaproponował Murilo.
– Nie, nie, to zły pomysł – szybko odparł kapłan, dysząc ciężko i ledwie
łapiąc oddech, a jego twarz przybrała brzydki, blady odcień. – Po pierwsze nie
mamy pewności, że rzeczywiście tam jest, a po drugie może pojawić się w komnacie w każdej chwili, a wtedy nie będzie mowy o pociągnięciu za linkę. Chodźcie za
mną korytarzem, muszę dostać się do mojej komnaty, bo tam trzymam broń, mogącą go zabić. Ten korytarz jest jedynym, w którym nie zainstalowałem pułapek.
Conan i Murilo ruszyli więc za Nabonidusem, błyskawicznie dobiegając do
zasłoniętego kotarą przejścia, znajdującego się naprzeciwko wejścia do komnaty
śmierci i wypadli na korytarz, w którym zauważyli wiele drzwi. Kapłan w panicznym wręcz pośpiechu sprawdzał każde z nich, ale wszystkie były zamknięte
na klucz.
– Na Mitrę! – Czerwony Kapłan oparł się plecami o ścianę, nagle jego skóra
przybrała barwę popiołu i po raz pierwszy tego wieczoru wyglądał na naprawdę
przerażonego. – Jesteśmy w pułapce! Drzwi są pozamykane, a moje klucze ma
Thak…
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Murilo, pobladły i bliski zawału ze strachu, okrągłymi ze zdziwienia oczami
wpatrywał się w ogarniętego paniką Nabonidusa. Ten jednak po krótkiej chwili
wziął głęboki oddech i na powrót odzyskał nad sobą panowanie.
– Ta bestia mnie przeraża – powiedział. – Gdybyście widzieli, jak on rozszarpuje ludzi na strzępy… Niech Mitra ma nas w swojej opiece! Musimy z nim
walczyć tym, co nam w swojej łaskawości bogowie dali. Chodźcie!
Poprowadził ich z powrotem do zasłoniętych kotarą drzwi do komnaty z lustrami. Zajrzał do niej dokładnie w tej chwili, gdy po drugiej stronie pomieszczenia w wejściu pojawiła się głowa bestii i mężczyźni od razu pojęli, że Thak coś
podejrzewa. Strzygł czujnie drobnymi uszami, jednocześnie rozglądając się wokół
gniewnym spojrzeniem. Podszedł do najbliższych drzwi i gwałtownym ruchem
odsłonił kotarę, by zobaczyć, co się za nią kryje.
Nabonidus, trzęsąc się jak nagi robak na mrozie, zrobił krok w tył, uczepił
się kurczowo ramienia Conana i drżącym szeptem zapytał:
– Barbarzyńco, masz w sobie dość odwagi, by rzucić się na Thaka, będąc
uzbrojonym tylko w nóż?
Morderczy i paskudny wyraz oczu Cymmeryjczyka był wystarczającą
odpowiedzią.
– Migiem! – syknął Czerwony Kapłan, bezceremonialnie popychając Conana
do ściany, skrywając go za kotarą. – Tak czy inaczej zaraz nas znajdzie! My odwrócimy jego uwagę, a ty, jeśli tylko zdołasz, zajdź go od tyłu i wbij sztylet w jego
plecy aż po rękojeść! Jeśli chodzi o ciebie, Murilo, to pokażesz mu się, a później
uciekaj korytarzem, ile tylko masz sił w nogach. Nie będę wam wciskał ciemnoty,
że mamy z nim jakiekolwiek szanse w otwartej walce. I tak nas wcześniej czy
później znajdzie, a wtedy zgotuje nam taką śmierć, że już lepiej byłoby się nie
urodzić.
Murilo poczuł, że w żyłach nie płynie mu krew, ale wrzący ołów, lecz pozbierał się i odsunął kotarę, wystawiając głowę z korytarza. Thak, który właśnie węszył po przeciwnej stronie komnaty, odwrócił się gwałtownie, spojrzał na
mężczyznę i z grzmiącym rykiem skoczył w jego kierunku. Purpurowy kaptur
opadł mu na plecy, ukazując czarną, niekształtną głowę. Czarne łapska i wiszące
na ciele strzępy czerwonej szaty kapłana poplamione były świeżą krwią. Bestia,
obnażywszy wielkie, pożółkłe kły, w dzikim biegu rozrzucając dookoła meble,
wyglądała jak owłosione, czarno-czerwone tsunami zagłady, a krótkie, pokraczne
nogi z zadziwiającą łatwością unosiły gigantyczne cielsko.
Widok zaiste musiał być przerażający, bo Murilo pobiegł w górę korytarza
jak wystrzelony z katapulty. I choć strach dodał mu skrzydeł, tak że młodzieniec
biegł z wigorem wystraszonej gazeli, to Thak był szybszy. O wiele szybszy.
Kiedy bestia mijała kotarę, spoza niej wystrzelił Conan, spadł na ramiona małpoluda i z dziką wściekłością wbił sztylet w masywne plecy aż po rękojeść. Thak
wrzasnął tak straszliwie, że aż dom zadrżał w posadach, a impet uderzenia zwalił
go z nóg. Przeciwnicy huknęli o podłogę, w jednej chwili tworząc wir sczepionych,
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muskularnych ciał. Byli jak chaos i kataklizm w jednym, niszcząc wszytko, co tylko
znalazło się na ich drodze. Trzeszczały kości, rozpadały się meble, a w powietrzu
wibrowały wściekłe przekleństwa Conana i zwierzęcy ryk Thaka.
Murilo zobaczył, że Cymmeryjczyk zacisnął nogi na torsie małpoluda i starając się ze wszystkich sił nie spaść, dźgał sztyletem jak szalony. Z kolei Thak za
wszelką cenę chciał tak przesunąć wiszącego mu na plecach przeciwnika, żeby
capnąć go wielkimi i ostrymi jak brzytwa kłami. W nawałnicy ciosów i strugach
co chwila tryskającej krwi, opleceni resztkami kapłańskiej szaty Nabonidusa,
opętańczo walczący wrogowie przetoczyli się przez korytarz tak szybko, że Murilo, choć chwycił za najbliższe krzesło, nie odważył się go użyć w obawie, iż
wyrżnie nim w głowę Conana, a nie Thaka.
A małpolud powoli, ale nieubłaganie zaczynał nad Cymmeryjczykiem zdobywać przewagę. Mimo że barbarzyńca był nadludzko szybki, silny i siedział
przeciwnikowi na plecach, a wszelkie ruchy Thaka krępowały strzępy szaty
Czerwonego Kapłana, to bestia miała jeden niepodważalny atut – była wręcz tytanicznie silna. I wiedziała, jak z tej siły zrobić użytek. Centymetr po centymetrze
przesuwała przeciwnika uczepionego jej pleców w zasięg swojej morderczej paszczy, a ociekające śliną kły tylko czekały, by zasmakować cymmeryjskiego mięsa.
Thak został dźgnięty już tyle razy, że wystarczyłoby tego do zabicia z tuzina
ludzi. Conan raz za razem zatapiał sztylet w niemiłosiernie już pociętym i obficie
krwawiącym z dziesiątek ran ciele małpoluda, jednak bez skutku. Cymmeryjczyk
wiedział, że jeśli nie dosięgnie ostrzem jakiegoś ważnego organu, to nadludzka
żywotność Thaka w końcu przeważy, monstrum rozszarpie go na strzępy, a potem zabierze się za jego towarzyszy. Walczył jak dzika bestia – z zawziętością,
w ciszy, od czasu do czasu sapiąc z wysiłku. Czarne pazury małpoluda cięły
ciało niczym przedniej jakości ostrze, a stalowy chwyt jego niekształtnych łapsk
nieubłaganie kierował głowę Cymmeryjczyka wprost pod straszliwe, czekające
tylko na dogodną okazję, kły.
I wtedy Murilo dostrzegł tę jedną jedyną okazję do ataku. Doskoczył do
walczących, wziął potężny zamach trzymanym w rękach krzesłem i z całych sił,
jakimi obdarowała go matka natura, huknął nim w paskudny, owłosiony łeb bestii. Zwykłemu śmiertelnikowi taki cios zrobiłby z czaszki miazgę, lecz od twardej głowy Thaka zabójczy pocisk tylko się odbił. Ale to wystarczyło. Zaskoczony
małpolud na chwilę rozluźnił mocarny uścisk, a wtedy Conan, dyszący i obficie
broczący krwią, zadał ostateczny cios, zatapiając sztylet aż po rękojeść w bijącym
sercu przeciwnika.
Małpolud zadrżał konwulsyjnie, zawył. Ostatnim wysiłkiem woli próbował
jeszcze wstać, jednak zdołał tylko nieco się unieść. Małe, czerwone oczy zaszły
mgłą i bestia na chwilę znieruchomiała, po czym runęła bezwładnie na podłogę.
To był koniec walki – Thak nie żył.
Conan z najwyższym trudem podniósł się na nogi, ale ledwie stał, a przy
próbie zrobienia pierwszego kroku o mało się nie przewrócił. Drżącą ręką otarł
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pot i krew z twarzy, posoka kapała mu z palców i ostrza sztyletu, a z ud, ramion
i muskularnej piersi ściekała strużkami. Murilo rzucił się do niego, by podtrzymać rannego olbrzyma, ale Cymmeryjczyk odtrącił go lekko niecierpliwym
gestem.
– Kiedy nie będę mógł stać o własnych siłach, to będzie znaczyło, że nie żyję
i umarłem – wymamrotał opuchniętymi wargami, siląc się na niskich lotów żarcik. – Ale, na Croma, nie przeczę, chętnie bym sobie teraz golnął dobrego wina!
Znajdzie się tu takie?
Nabonidus patrzył na nieruchomo leżącego Thaka, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Czarna, paskudnie owłosiona bestia, choć przedstawiała absurdalnie wręcz groteskowy widok – gigantyczna góra stalowych mięśni, obrośnięta
futrem, odziana w strzępy czerwonej kapłańskiej szaty, z krótkimi nogami, wielkimi łapskami i wywalonym na wierzch jęzorem, miała w sobie jednak więcej
cech ludzkich niż zwierzęcych i dlatego w pewien sposób, leżąc wśród szczątków
mebli, wzbudzała nie odrazę, a litość.
Nawet Conan musiał myśleć podobnie, bo głosem poważnym, wyrażającym
szacunek powiedział:
– Zabiłem dziś człowieka, nie zwierzę. Zapamiętam go jako jednego z najmężniejszych spośród tych, których dusze wysłałem do krainy wiecznej ciemności, a moje kobiety przy wieczornym ognisku będą śpiewać o nim pieśni.
Nabonidus przyklęknął nad ciałem Thaka i podniósł pęk kluczy na złotym
łańcuchu, które zsunęły się z szyi bestii podczas walki. Zaprosił gestem swoich
towarzyszy, aby poszli za nim do innej komnaty. Otworzył drzwi i wskazał drogę,
ale do środka wszedł pierwszy. Pomieszczenie to, zresztą tak jak i inne, było jasno
oświetlone. Ze stołu przy ścianie wziął wielki dzban wina i napełnił kryształowe puchary. Murilo i Conan z wdzięcznością przyjęli karminowy trunek, gasząc
z rozkoszą pragnienie. Wtedy odezwał się Nabonidus.
– Co za noc! Już prawie świta… Co teraz zrobicie?
– Jeśli dasz mi jakieś bandaże i wszystkie inne potrzebne rzeczy, to opatrzę
rany Conana – rzekł Murilo, a Nabonidus skinąwszy głową na znak, że zrozumiał, ruszył w stronę drzwi.
Jednak było w jego postawie i ruchach coś dziwnego, nienaturalnego, co
młody arystokrata od razu wychwycił.
Gdy tylko Nabonidus stanął w drzwiach, odwrócił się nagle, a w jego oczach
pojawił się zimny i okrutny blask triumfu. Wyszczerzył białe zęby w bezgłośnym
i upiornym uśmiechu.
– Wszyscy trzej jesteśmy łotrami – powiedział z wyraźną drwiną w głosie.
– Ale nie wszyscy jesteśmy głupcami! Głupcem jesteś ty, Murilo!
– O czym ty mówisz? – spytał zaskoczony młodzieniec i zrobił krok w stronę
kapłana.
– Stój! – wykrzyknął rozkaz Nabonidus tonem przywykłym do wydawania
poleceń. – Jeszcze krok, a skończycie jak Petreus i jego ludzie!
245

001-824 Conan_2015.indb 245

19.10.2015 13:37

conan barbarzyńca

M
N ate
ie ri
do a p
sp rom
rz o
ed cy
aż jn
y yw
ir y
oz d
po . R
w EA
sz ec SJ
hn .
ia
ni
a

Murilo zamarł z przerażenia, bo zobaczył, że ręka Czerwonego Kapłana
spoczęła na aksamitnej lince, wiszącej tuż za drzwiami.
– Co ty, do diabła, knujesz?! – krzyknął młodzieniec. – Przyrzekłeś przecież…
– Przyrzekłem, że nie opowiem królowi pewnego żarciku o tobie. Nic nie
wspominałem o wzięciu spraw w swoje ręce, jeśli nadarzy się okazja. Przerażenie
i panika tak bardzo zlasowały ci mózg, że oczekiwałeś, iż zaprzepaszczę taką szansę? W normalnych okolicznościach nie odważyłbym się podnieść na ciebie ręki bez
królewskiego pozwolenia, ale przecież okoliczności normalne nie są, a o tym, co się
tutaj za chwilę wydarzy i tak się nikt nie dowie. Traficie bowiem obaj do mojego ulubionego wynalazku – kadzi pełnej kwasu. Samotność doskwierać wam nie będzie,
bo wrzucę tam także ciała Thaka i tych nacjonalistycznych idiotów. I wszelki ślad
po was zginie. Cóż to była dla mnie za noc! Szkoda moich cennych i przydatnych
służących, jednak w zamian za jednym zamachem pozbyłem się moich najgroźniejszych wrogów. Ani kroku dalej, Murilo! Stoję na progu i nie zdołacie mnie dopaść,
nim pociągnę za linkę i wyślę wasze plugawe dusze prosto diabłu w dupę! Prawie
każda komnata w moim domu to pułapka. Tym razem to nie szary lotos, ale coś
równie skutecznego. A więc Murilo, ty kompletnie zidiocia…
Kapłan zajęty swym monologiem nie zwracał uwagi na Conana, a z kolei
barbarzyńcę nie interesowało, jaką obelgą zamierza Nabonidus obdarzyć arystokratę tuż przed pociągnięciem za linkę. Z szybkością błyskawicy chwycił za
najbliższy masywny taboret i cisnął nim z całej siły. Pocisk pomknął do celu
z zabójczą precyzją i niesłychaną mocą, jak wystrzelony z balisty. Kapłan odruchowo próbował zasłonić twarz, ale zrobił to o wiele za wolno. Taboret zmiażdżył
mu twarz, a siła uderzenia była tak duża, że odrzuciła ciało aż w głąb korytarza.
Natychmiast wokół roztrzaskanej czaszki rozlała się kałuża krwi.
– No, proszę, a jednak jego krew jest czerwona – mruknął Conan.
Murilo drżącymi palcami zaczesał w tył zlepione potem włosy. Był na skraju
wyczerpania psychicznego i fizycznego, dlatego, gdy wreszcie mógł odetchnąć
z ulgą, widząc, że kapłan wyzionął ducha, o mało nie upadł na podłogę. Oparł się
ciężko o stół.
– Pewnie już świta – powiedział słabym głosem. – Wynośmy się czym prędzej z tego przeklętego domu, bo znowu wdepniemy w jakieś zabójcze gówno.
Jeśli tylko niezauważeni pokonamy zewnętrzny mur, nikomu nie przyjdzie do
głowy, by powiązać nas z wydarzeniami tej nocy. Niech gwardia królewska sama
się głowi nad wytłumaczeniem sprawy.
Murilo rzucił okiem na leżące w kałuży krwi ciało Czerwonego Kapłana
i wzruszył ramionami.
– Koniec końców to on okazał się głupcem i na dodatek potwornie gadatliwym. Gdyby po prostu pociągnął za linkę…
– Cóż – rzekł spokojnie Conan. – Spotkał go los pisany każdemu łotrowi.
Najchętniej splądrowałbym jeszcze ten dom, ale po namyśle muszę przyznać, że
to… głupi pomysł. Lepiej stąd chodźmy.
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Kiedy wyszli do ogrodu skąpanego w pierwszych promieniach wschodzącego słońca, Murilo spojrzał na cymmeryjskiego giganta i zadał pytanie.
– Co będzie z tobą? Wysłałeś Czerwonego Kapłana w zaświaty, zatem ja
jestem bezpieczny i otwierają się przede mną nowe możliwości, ale ty musisz
pamiętać, że nie przycichła jeszcze sprawa kapłana z Labiryntu, więc…
– Jestem już zmęczony tym miastem – odpowiedział Conan, szeroko się
uśmiechając. – W celi coś gadałeś o koniu czekającym na mnie w Szczurzej
Norze. I o sakiewce dobrze napchanej złotem. Chętnie sprawdzę, jak szybko ten
niezwykły rumak poniesienie mnie do sąsiedniego królestwa. Mam ochotę odbyć
jeszcze wiele podróży, zanim wybiorę się w tę ostatnią, która zawiedzie mnie tam,
gdzie tej nocy wysłałem Nabonidusa.

Opowiadanie opublikowane po raz pierwszy w „Weird Tales”:
(styczeń 1934) pod tytułem Rogues in the House
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