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Od tygodnia byłem w całkowitej izolacji od świata. Od tygodnia nie widziałem światła 

słonecznego, niebieskiego nieba. Nie oddychałem świeżym powietrzem. Zapasy wody ginęły w 
oczach. Na długo nie starczą. A może to ja za szybko spożywałem ten życiodajny płyn? A co 
będzie, kiedy woda się skończy?
Na szczęście była jeszcze baryłka soku owocowego. 
Każdy centymetr kwadratowy mojego gabinetu był zabezpieczony przeciw wpływom z zewnątrz. 
Nawet wentylacja odbywała się na zasadzie filtrowania powietrza i odtwarzania tlenu przy pomocy 
roślinek. Trzeba przyznać, że sprawiały się nadzwyczaj dobrze. Geomanci z Wieży Ziemi 
zapewniali mnie, że przy regularnym podlewaniu przez dwa tygodnie mogę się nie martwić o zapas 
tlenu. 
Powodem dla którego byłem tak odcięty od świata była praca nad całkowicie nowym czarem 
ochronnym. Z założenia miał całkowicie niwelować skutki wysokiego ciśnienia. Magowie Wody 
pokładali wielkie nadzieje w tym projekcie, który to ukończony pozwalałby zbadań nawet 
najgłębsze otchłanie bezkresnego oceanu. 

Niestety nie wszystko szło tak jak sobie zaplanowałem. Założenia fizyczne były prawidłowe, 
ale z jakiegoś powodu nie chciało to działać. Po miesiącu badań udało mi się osiągnąć 
wytrzymałość na ciśnienie rzędu tysiąca atmosfer. Żeby bezpiecznie zejść na samo dno najgłębszej 
znanej rozpadliny, potrzebowałem niemalże dwukrotnie większej wytrzymałości. Z jakiegoś bliżej 
nieznanego mi powodu cała misterna konstrukcja zaklęcia załamywała się w okolicach jednej 
kiloatmosfery nadciśnienia. 
Trzeba przyznać, że w ciągu tego miesiąca poczyniłem ogromne postępy w technologii zaklęć 
niwelujących ciśnienie. Mimo wszystko to ciągle nie było to, czego potrzebowałem. Początkowo 
sądziłem, że to wpływ magicznego tła, tak wszechobecnego na Uniwersytecie, powoduje 
zakłócenia. Z tego powodu na prawie tydzień odciąłem się od świata. Nieco desperacki krok, a w 
dodatku całkowicie błędny. 

Po dziesiątej nieudanej próbie postanowiłem odpuścić na parę dni. Może coś przyjdzie mi 
do głowy w międzyczasie. Powoli zdejmowałem zaklęcia ochronne, aby przypadkiem czegoś nie 
uszkodzić. Nie zamierzałem niszczyć kawałka dobrej magii tylko po to, aby wyjść na świeże 
powietrze. Tym bardziej, że to był mój kawałek dobrej magii. 
Powietrze z kampusu z sykiem wdarło się przez nieszczelne okno, jak tylko zdjąłem osłonę. Widać 
musiało powstać małe podciśnienie wewnątrz pokoju. 
Powietrze nad Uniwersytetem zawsze miało ten dziwny posmak. Lekka nuta swobodnej magii i 
słodkawy smak mgły nad ranem. Chodź to drugie mogło być wynikiem radosnych poczynań 
Alchemików. Generalnie można było trafić gorzej, mogli zajmować się akurat siarką. 

Z dołu dobiegł mnie krzyk a zaraz potem przytłumiona eksplozja. Wytężyłem zmysły i 
poczułem dużą liczbę zawirowań pola magicznego. W odróżnieniu od naturalnego chaosu, jaki 
panował na kampusie, były to znamiona kilku naprawdę silnych czarów bojowych. Coś się działo. 
W pierwszym odruchu chciałem wyskoczyć przez okno i łagodnie sfrunąć na ziemię. 
Zrezygnowałem jednak z lewitacji i użyłem staromodnych schodów. Tydzień zamknięcia dał mi we 
znaki, a w dodatku taka ilość zakłóceń pola mogła coś pomieszać w samym procesie. No i nie 
mogłem zapominać, że lewitacja nie była moją najmocniejszą stroną, a mi nie uśmiechało się 
kończyć żywota w postaci użyźniacza to murawy. 



Gdy tylko wyszedłem za próg Wieży Odrzucenia ponownie sięgnąłem zmysłami aby 
zlokalizować miejsce całego zamieszania. „Wyczułem, że coś złego się dzieje" brzmi lepiej niż 
„chciałem sprawdzić kto tak hałasuje". Magowie nigdy się nie oszukują. Co najwyżej nie mówią 
całej prawdy. 
Szósty zmysł wskazał na przeciwległą stronę budynku Wierzy Wiatrów. Zmysł słuchu tylko to 
potwierdził, kiedy coś naprawdę wielkiego walnęło i cała budowla się zatrzęsła. Nie, żebym nie 
życzył aeromantom wszystkiego najgorszego, ale walący się budynek mógł uszkodzić Wieżę 
Odrzucenia. Odgłosy przesuwały się systematycznie z zachodu na wschód, tak więc wybrałem ten 
kierunek, aby dotrzeć do walczących jak najszybciej. 

Biegnąc wzdłuż ściany ogromnego gmaszyska dotarłem do narożnika. Biorąc pod uwagę 
odgłosy, całe zamieszanie było niemalże za rogiem. Przystanąłem na chwilę aby złapać oddech i 
pomyśleć. Problem z wychodzeniem z za rogu w takich sytuacjach polega na tym, że nie wiesz co 
dokładnie się dzieje. Można na przykład dostać czymś nieprzyjemnym między oczy. 
Prawdopodobieństwo małe, ale całkiem realne. Dla większości ludzi kończy się to w miarę 
bezbolesnym zejściem z tego świata. Kilka lat temu nie miałem tyle szczęścia. Deflektor, który 
utrzymywałem resztką sił przejął główne uderzenie zabójczego czaru. Piorun kulisty zamiast mnie 
odparować, rzucił kilkadziesiąt metrów w tył i zapewnił kilka miesięcy rehabilitacji. 

Kolejna eksplozja, tym razem bliżej, wyrwała mnie z zadumy. Szybko rzuciłem na siebie 
deflektor na pełnej mocy z zamiarem dezaktywacji gdy tylko zorientuję się w sytuacji. Dobre to 
zaklęcie, właściwie na każdą okazję, ale zbyt męczące w utrzymywaniu. Zabezpieczony i pewien 
siebie, a także pchany zawodową ciekawością wyjrzałem za narożnik. 
Spodziewałem się grupki walczących między sobą magów z różnych Wież. Może trochę 
podchmielonych z okazji zakończenia kolejnego roku akademickiego. To się zdarza, średnio trzy, 
cztery razy w roku. Właściwie taka tradycja, z którą walczą starsi rangą magowie a po cichu 
obstawiają która grupka utrzyma się na placu boju. Straż akademicka nawet nie próbuje 
interweniować, mają jeszcze instynkt samozachowawczy. Wynoszą tylko „poległych” i odnoszą do 
szpitala, gdzie czeka ich kilka tygodni bycia pod opieką magomedyków. Większej kary chyba nikt 
nie zdołał wymyślić. Zgodnie z kronikami straży akademickiej, od ponad trzystu lat nikt nie zginął 
w czasie trwania tych bitew. Było kilka amputowanych kończyn, przeszczep wątroby która jakimś 
cudem została wyteleportowana z ciała, Przeważnie towarzystwo było zbyt pijane aby być w stanie 
sklecić coś zdolnego zabić innego maga. 

To, co zobaczyłem nie podobało mi się. To była regularna bitwa a nie tylko bójka. Czterech 
magów krążyło wokół wielkiego golema, podczas gdy dwóch czerwono odzianych pyromantów 
szykowało wspólnie któryś z swoich popisowych numerów. Wróć, GOLEMA? Skąd u licha golem 
na kampusie? Parce nad tego typu tworami zakończono jakieś 10 lat temu, kiedy to zaczynałem 
studia. Uznano je wtedy za zbyt niestabilne, a tu proszę, dorodny okaz. Wysoki, liczący 
przynajmniej trzy metry twór wyrwał się chyba komuś spod kontroli. Porównanie go do wielkiej 
szarobrązowej góry nie było całkowicie bez sensu.  

Wyłączyłem deflektor, nie był potrzebny. Z tej odległości zawszę zdążę zareagować. 
Podszedłem do dwóch pyromantów i ostrożnie zwróciłem ich uwagę na moją skromną osobę. Przy 
ilości energii którą kondensowali nawet cały mój kunszt by mnie nie ochronił, gdyby stracili 
koncentrację. Starszy mag z rudą brodą nie zwrócił na mnie uwagi, za to jego młodsza, ruda 
koleżanka tak. Nie wiem dlaczego wszyscy magowie ognia mają rude włosy. Złośliwa opinia głosi, 
że sztucznie wyhodowane włosy po wypaleniu cebulek zawsze są rude. 



Trzy krótkie, długie i znowu krótkie. Uniwersalny kod mrugnięć. Trzy krótkie: przyda się każda 
pomoc, jeden długi: nie przeszkadzaj, wiem co robię. 
Sam też zaczynałem łapać o co chodzi. Rzut oka na czterech magów zajmujących się golemem 
uświadomił mi jaki mają plan. Oni odwracali uwagę golema podczas gdy dwójka pyromantów 
zamierzała przerobić go na garstkę popiołu. Ciekawe tylko dlaczego stosowali aż tak potężny 
ładunek magii. Może i golem jest silny, ale każdy średnio zorientowany mag dałby sobie radę. 
Naprawdę coraz mniej mi się to wszystko podobało. 

Układ sił na polu walki momentalnie się zmienił. Golem wyrwał z ziemi jakiś kamulec i 
cisnął nim w jednego z magów. Głupi, zamiast uskoczyć próbował zablokować trzysta kilo żywej 
energii kinetycznej. Jeżeli przeżyje będzie miał czas na zastanowienie się nad naturą świata i 
nieubłaganych praw fizyki.
Golem chyba zamierzał kontynuować zabawę w rzucanie kamieniami gdyż schylał się po następny. 
Wyglądało na to, że będę musiał się włączyć. Nie był to najlepszy pomysł. Moja magia nie 
nadawała się do walki z tego typu tworami, mogłem co najwyżej ochronić innych przed ciosami 
molocha. 
Golem już się zamachiwał, a za cel obrał czarodziejkę próbującą pomóc nieprzytomnemu koledze. 
Ustawiłem tarczę kinetyczną po swojej prawej stronie i mignąłem w ich kierunku. Miałem tylko 
nadzieję, że nie byli dalej niż dwadzieścia metrów od mojej poprzedniej pozycji, gdyż tyle właśnie 
wynosi zasięg migoczącego kroku. 

Pojawiłem się na miejscu na chwilę przed kamiennym pociskiem, a moja tarcza 
zaabsorbowała uderzenie i zmagazynowała energię pocisku w krysztale spoczywającym w jednej z 
kieszeni płaszcza. Kiepskie źródło energii, ale zawsze to jakieś źródło. Spojrzałem na dziewczynę i 
widziałem strach w jej oczach. Chyba zdawała sobie sprawę jak niewiele dzieliło ją od  śmierci. 
  Zabieraj chłopaka i wynoście się, tamta dwójka chyba już chyba kończy!  krzyknąłem do niej i 
skupiłem uwagę na szarżującym w moją stronę golemie. Usłyszałem silny trzask oznaczający czyjąś 
teleportacje. Oby dobrze wyliczyła współrzędne przestrzenne. W stresowych sytuacjach kobiety nie 
radzą sobie za dobrze z magią i gdyby ktoś chciał, mógłbym przedstawić całą gamę dowodów na 
poparcie tej tezy.
Golem szarżował w moją stronę, ale ja miałem kilkaset metrów wolnej przestrzeni za plecami. 
Zamiast blokować nadbiegającą górę kamieni po prostu mignąłem dziesięć metrów do tyłu. Golem 
nawet nie zwolnił i dalej biegł w moją stronę. Tym razem mignąłem trzy metry w prawo żeby 
zobaczyć jak zareaguje. Momentalnie się zatrzymał i odbił w moim kierunku. Ostatnie o czym 
pomyślałem, to jak pięknie zamienił energię kinetyczną swojego ruchu na energię kinetyczną ręki. 
Ktoś musiał wyposażyć go w odpowiednie czary, ale mimo to...Z tego co czytałem na temat 
golemów, to nie grzeszyły inteligencją. 

Wielka pięść zbliżała się w moim kierunku a ja nie miałem pod ręką niczego czym 
mógłbym skontrować. Czy to koniec?

II
Na moje szczęście golem zapomniał o dwóch pozostałych magach. Może to nie byli 

mistrzowie, ale coś tam potrafili. Potężne uderzenie telekinetyczne pchnęło golema do przodu i cios 
minął mnie o dobre dziesięć centymetrów. Odskoczyłem do tyłu i wyjąłem z kieszeni wcześniej 
naładowany kryształ. Poczułem intensywne ciepło bijące z jego wnętrza i już wiedziałem jak 
spożytkować zmagazynowaną energię. Skoro i tak za kilka godzin miała się rozwiać, to czemu nie 



wykorzystać jej teraz. Odwróciłem głowę w stronę młodych magów i krzyknąłem:
  Przywalcie mu tym jeszcze raz, mam coś co go utrzyma póki tamci nie skończą  wskazałem na 
dwójkę pyromantów. 
Chyba załapali. Golem już się odwracał w naszą stronę kiedy zatopiłem się w magii kryształu. 
Miałem tylko nadzieję, że tamci dwaj nie zawiodą.
Silny podmuch magii ponownie uderzył w golema, wytrącając go z równowagi. Dało mi dało dojść 
czasu. Złożyłem palce w pieczęć lodu i przywołałem energię kryształu. Magia popłynęła wzdłuż 
mego ciała wywołując gęsią skórkę na moim ciele. Wspaniałe uczucie. 
  Lodowy wietrze z mroźnej północy, powstrzymaj moich wrogów. ZAMROŻENIE! 
Przez chwilę nic się nie działo, czułem wielki opór na energię magiczną z strony golema. To by 
tłumaczyło potrzebę współdziałania takiej ilości magów. Ktoś naprawdę odwalił kawał dobrej 
roboty budując stwora. 

Ruchy golema zwolniły a na jego ciele pojawił się szron. Coraz bardziej zwalniał, coraz 
bardziej bielał. Energia kryształu szybko wyczerpywała się i wiedziałem, że długo nie wytrzyma. W 
ostateczności mogłem podtrzymać czar korzystając z własnych rezerw. Nie było tego wiele, ale 
zawsze to parę sekund. 
Golem już prawie się nie poruszał, ale kryształ był całkowicie rozładowany. Zostało może 
dwadzieścia sekund zanim będzie wstanie się poruszać. Ponure myśli zaczęły się kłębić gdzieś na 
granicy świadomości. Nie byłem pesymistą i szukałem kolejnych rozwiązań, ale te myśli strasznie 
utrudniały myślenie. Tym bardziej, że przedstawiały całkiem wiarygodny obraz tego co ze mnie 
zostanie jak dostanę się w łapy golema. Z wszystkimi makabrycznymi szczegółami. 
Tą ponurą wizję ostatniej minuty mojego życia przerwał kobiecy głos: 
  Skończyliśmy. Wynoście się z stamtąd, minimum czterdzieści metrów.
Całkiem rozsądny pomysł. Jeszcze raz skupiłem się aby wycisnąć ostatnie thaumy energii z 
kryształu. Akurat wystarczyło na dwa mignięcia w tył. Dwaj młodzi magowie, wcześniej 
odwracający uwagę golema pojawili się tuż przy mnie z cichym trzaskiem. Już miałem wyrazić 
swoją opinię na temat stosowania teleportacji w takich sytuacjach, gdy zobaczyłem insygnia Magów 
Przemiany na ich płaszczach. Jeżeli ktoś zna się na teleportacji, to na pewno oni. Nie mają jeszcze 
odznaczeń mistrza, ba nawet zwykłego maga, ale to co pokazali do tej pory sugeruje, że niewiele im 
brakuje. W takim razie, wykorzystajmy to.
  Stawiajcie zaklęcie tarczy wokół golema, to uzyskamy efekt zagęszczenia energii. Zajmę się 
szczegółami, utrzymujcie to tylko w miarę w jednym miejscu.
Tamci dwaj tylko spojrzeli na siebie i przytaknęli. Dobrze znana mi inkantacja spłynęła z ich ust a 
pole magiczne wypełniło się energią. Chwyciłem ją szóstym zmysłem nagiąłem do swojej woli. 
Bariera, ogień, działanie do środka, przepuszczanie z zewnątrz dla energii i tlenu, mobilna...kolejno 
nadawałem przymioty i odpowiednio modyfikowałem zaklęcie tarczy. 
  Lepsze nie będzie, rzucajcie  krzyknąłem do czerwonoodzianych pyromantów i przygotowałem 
się na piekło jakie zamierzali rozpętać. Wykonali cztery synchroniczne gesty i ognisty pocisk 
wystrzelił w kierunku golema. Kiedy minął krawędź bariery zamknąłem ją szczelnie. 
  Teraz się trzymajcie, będzie duże...  Co będzie duże, to się domyślałem. Słowa jednak zagłuszył 
potężny wybuch. Miniaturowe słońce trafiło budzącego się do życia golema dokładnie w pierś i 
eksplodowało wyrzucając kwadryliony thamów energii. Bariera się naprężyła, ale wytrzymała. 
Bądź co bądź jestem Mistrzem Odrzucenia i znam się na rzeczy. Energia odbita od tarczy powróciła 



do epicentrum zwielokrotniając siłę rażenia. 
Zaklęcie się stabilizowało i potrzebowało coraz mniejszej kontroli. Wykorzystałem część 

energii wybuchu aby ją wzmocnić i odciążyć dwóch magów stojących obok mnie. Ledwo trzymali 
się na nogach i w każdej chwili mogli zemdleć. Kiedy poczuli, że sam dam radę, przestali wysyłać 
energię i jednocześnie przysiedli na ziemi.
  Dziękujemy <phuh> mistrzu za pomoc <phux> gdybyś się nie zjawił... 
  Nie ma zmartwienia, ale możecie mi wyjaśnić co tu na dziewięć piekieł się dzieje? 
  Mistrz Ignas chyba lepiej będzie potrafił wytłumaczyć  powiedział drugi kładąc się na ziemi  
sami niewiele wiemy. Wpadł na nasz czwórkę pół godziny temu i kazał odwrócić uwagę golema na 
kilkanaście minut. Potem pojawiła się ta czarodziejka i oboje pogrążyli się w transie. Efekt mamy za 
barierą. 

Nie ma to jak usłyszeć wszystko i nic nie wiedzieć. No cóż, jeżeli chciałem się dowiedzieć 
czegoś o całej sprawie, musiałem się pofatygować osobiście to rzeczonego mistrza Ignasa.
  Nie przyszła góra do Merlina, to Merlin poszedł do góry. Idziemy zobaczyć co z nimi – kiwnąłem 
głową stronę leżących na ziemi pyromantów.  Potem trzeba poszukać tamtej dwójki co się 
aportowala. 
  A co z golemem mistrzu? 
Spojrzałem za siebie, aby nadać kolejnemu zdaniu nutki komizmu i rozluźnić atmosferę. 
  Nie zając, nie ucieknie. 
Jeżeli nawet coś zostało z golema, to nie jest wstanie się samodzielnie ruszać. A jeżeli bariera puści, 
to będziemy wystarczająco daleko aby nie poczuć skutków.
Jeszcze raz spojrzałem na dwóch młodych magów. Aż się palili, żeby poszukać swoich 
towarzyszy...albo wynieść się stąd zanim ktoś inny przyjdzie. Czyżbym czegoś nie wiedział?    
  Zmiana planów. Wy idźcie poszukać swoich, ja zobaczę co z tamtą dwójką – teatralnie 
odwróciłem się w rzeczonym kierunku.
  Tajest – Powiedzieli chórem i już ich nie było. Tylko głuchy trzask wskazywał na to, że się 
teleportowali. Ja w tym czasie spokojnie podszedłem do lezących pyromantów. Leżeli sobie jakby 
nigdy nic, wpatrując się w niebo. Tylko głębokie wdechy wskazywały, że są skrajnie wyczerpani. 
Przez chwilę popatrzyłem na nich z góry i przysiadłem na ziemi. Siedzieliśmy tak w ciszy i głęboko 
oddychaliśmy gorącym powietrzem. Miałem mnóstwo pytań, ale chyba oni nie mieli siły 
odpowiadać. Mimo wszystko postanowiłem jakoś zagaić.
  Sądzicie, że coś zostało z golema?  głupie pytanie, jakbym nie widział co się tam działo.
  Większość energii skierowałem w dół. Przy odrobinie szczęścia głowa pozostała nietknięta  
odezwał się stary mag.
Ta odpowiedź mnie naprawdę zdziwiła. Oczekiwałem czegoś w rodzaju „nic nie miało prawa 
przetrzymać” albo „głupiś? za kogo ty nas masz?” Trochę ciężko było się opanować, może dlatego 
moje słowa były odrobinę zbyt szorstkie. 
  Przy odrobienie szczęścia? Rozpętaliście takie piekło, że nic nie miało prawa zostać. Nie jestem 
specjalistą od magii ognia, ale odrobinę zdrowego rozsądku mam. 

Moja odpowiedź wywołała na twarzy maga tępy wyraz twarzy. Aż bałem się spojrzeć na tą 
drugą. Tak jakbym nie wiedział czegoś oczywistego, czegoś co powinien wiedzieć każdy. 
Wpatrywaliśmy się tak w siebie przez chwilę, póki starcowi oczy nie stanęły w słup i nie obalił się 
nieprzytomny na ziemię. Nie na żarty przestraszyłem się, że umarł. Już miałem się rzucić w jego 
kierunku w celu przeprowadzenia pierwszej pomocy, gdy odezwała się dotychczas cicho siedząca 



czarodziejka. 
  Nie martw się, on śpi. Staruszek Ignas zawsze tak reaguje na wyczerpanie magiczne.  jej głos 
uspokoił mnie. Ciekawe czy ten chropowaty głos to tak zawsze ma, czy to to wina wysuszenia błon 
śluzowych...  Ty jesteś Mistrz Dwimenor prawda? Ten co przez ostatni tydzień siedział zamknięty 
w Wieży Odrzucenia? 
Przytaknąłem. Na jej kamiennej twarzy pojawił się uśmieszek zrozumienia. 
  Ten golem ma w sobie trzy procent adamentyny. Dlatego jest szansa, że głowa a co za tym idzie 
ośrodek kierowania, pozostała nietknięta, 
Adamentyna! Nic dziwnego, że czułem taki opór przy próbie zamrożenia golema. Adamentyna, 
zwana też Przekleństwem Maga, była jedynym pierwiastkiem nie podlegającym działaniu magii. 
Niebywale rzadki metal, znacznie cenniejszy od złota, a w dodatku prawie niezniszczalny. Za 
kilkadziesiąt gram można kupić spory folwark i jeszcze trochę zostanie. Golem był sporych 
rozmiarów, warzył pewnie koło trzech ton, a to znaczy, że... 
 Zaraz zaraz, chcesz powiedzieć, że w tym golemie było jakieś dziewięćdziesiąt kilogramów 
czystej adamentyny? Nie przypuszczałem, że taka ilość istnieje gdzieś na tym świecie. 
  Może nawet sto, albo i więcej. Prawdopodobnie cały układ kostny molocha zbudowany był z tego. 
Nie zdziwiłabym się, gdyby udało się odzyskać około tony czystej adamenty, jak już lej trochę 
przestygnie. 
Zatkało mnie. Tona adamentyny! Pewnie większość trafi do skarbca Uniwersytetu, ale może uda się 
wyciągnąć chodź kilka kilo do badań. A potem opchnie się jakiemuś księżulkowi i wyremontuje 
Wieżę Odrzucenia.  
Dwimenor, tylko spokojnie. Głęboki wdech i zbierz myśli. Nie dziel łusek na żywym smoku. Nie do 
ciebie należy rozdysponowanie tego. Zbierze się komisja arcymistrzów i ustalą co zrobić z tym 
fantem. Trzeba będzie tylko wysłać Magów Wiatru gdzieś daleko, jeżeli ma być mowa o 
sprawiedliwym podziale. A tymczasem trzeba się dowiedzieć czegoś o całym zajściu. Skoro i tak tu 
siedzieliśmy, to można lepiej spożytkować ten czas i dowiedzieć się wszystkiego z pierwszej ręki
  Powiedz mi, skąd się wziął ten golem. 
  Właściwie nie wiemy, dlatego staraliśmy się nie uszkodzić ośrodka kierującego. 
Sześć dni temu pojawił się na obrzeżach kampusu i atakował każdego maga. Początkowo ukrywał 
się i nie widzieliśmy celu w jego działaniach. Dopiero po kilku dniach przypuścił szturm na 
stocznie magów wody i rozbił na drzazgi ich nowy batyskaf. Zanim go powstrzymali, pochłoną 
większość część kadłuba. Chodziło mu o adamentynę której Nurkowie używali w budowie, chyba 
kilka promili w stopie. Aż dziw, że golem był wstanie to wyczuć.
W bliżej nieznany nam sposób potrafi pochłaniać ten materiał o włączać do swojej struktury. W 
czasie walk Nurkowie odłupali mu kawałek pancerza i oddali do badań geomantom. Stąd wiemy ile 
adamentyny prawdopodobnie w nim jest. 
Po pierwszym szturmie nie mogliśmy go zlokalizować przez kilka godzin, potem znowu zaczął 
atakować ludzi. Wtedy zabił po raz pierwszy. Nieszczęście stanąć na jego drodze miał ogrodnik, 
któryś z Januszów. Poniewczasie dowiedzieliśmy się, że miał łopatę z dodatkiem adamentyny. 
Rodzinny skarb czy coś takiego, poniżej promila w stopie. Nieco to nami wstrząsnęło i Rada 
Uniwersytetu nakazała ewakuację kampusu. Zostaliśmy tylko my dwoje i ta czwórka wyrostków. 
Siedzieli gdzieś głęboko w piwnicach i nie słyszeli nakazu ewakuacji. Chcieliśmy spróbować stopić 
powłokę golema niezależnie od adamentyny. Bez tego co utrzymywało go w kupie nie byłby groźny. 
Ot i cała historia. 



  Ale dlaczego nikt mnie nie zawiadomił? 
  Chyba próbowali. Z tego co słyszałam uznali, że nie ma sensu przebijać się przez bariery twojego 
gabinetu. Chyba wyszli z założenia, że sobie w razie czego poradzisz sobie sam. 
  Taaaa, nie spaliłem za sobą wszystkich drug ucieczki. 
  Teleport alarmowy? 
  Coś w tym stylu...No, pora się ruszać i zawiadomić resztę że golem nie stanowi zagrożenia  
Wolałem nie wnikać w temat awaryjnego wyjścia. Ujmijmy, że nie chciało się bawić w 
trygonometrię czterowymiarową i zastosowałem zwyczajną katapultę. Miałbym dobre kilkaset 
metrów lotu na zorientowanie się, ze coś jest nie tak oraz łagodne sprowadzenie się na ziemię. Może 
nieco brutalne rozwiązanie, ale spieszyło mi się. 
Z niewielkim trudem podniosłem się i podałem rękę czarodziejce. W każdym magu tkwi odrobina 
dżentelmena. 
  A co z Mistrzem Ignasem?  zapytała otrzepując swoją szatę
  Skoro śpi, to go obudzimy – powiedziałem cicho i zacząłem splatać nowy czar.
  No nie wiem, w Wieży znany jest z tego, że niewiele jest wstanie go obudzić....co robisz? 
Chyba zauważyła, że nie zwracałem uwagi na jej słowa. Odruchowo próbowała mnie powstrzymać, 
ale byłem szybszy
  WODOSPAD! 
Ogromna ilość wody spadła na nas, zgodnie z nazwą czaru. Chyba troszeczkę przesadziłem, ale 
podobno staruszka ciężko dobudzić. Chyba nawet Śmierć w własnej osobie nie poderwałby starego 
maga szybciej. 
  Co, co się dzieje? Skąd ta woda? Toniemy? Szalupy rzuć! Magowie, kobiety i dzieci przodem! 
  Spok..k..kojnie starrruszku, nie tonienniemy. Jesteśmy jeszczczcze na kampussssie. 
  O, Mahrlena. Czemu jesteś cała przemoczona? Czyżby ta mała Pożoga tak cię wyczerpała?  
Trzeba mu przyznać, że szybko wrócił zmysłami do rzeczywistości po pobudce jaką mu 
zaserwowałem. Jeden z studentów śpiący na moim wykładzie miał większe trudności. Widać z 
wiekiem nabywa się odporności na pobudki w dziwnych okolicznościach. 
  Niniee, to ten krrretyn wyczcczarował loddodowatą wodę, żeby cię dobbuudzić. 
  Wypraszam sobie  naburmuszyłem się  woda była całkiem ciepła. 
  Przestańcie oboje,...  obejrzał się  o, Wieża Wiatrów jeszcze stoi? Miałem nadzieję, że przy 
okazji uda się ją zburzyć, albo przynajmniej uszkodzić. 
Taaa, nikt nie przepadał za magami wiatru. Zaczynałem lubić tego staruszka. Podobało mi się jego 
podejście. 
  Proszę o wybaczenie mistrzu, ale musiałem trochę...ograniczyć zasięg działania waszego czaru. 
W polu rażenia było kilku niewinnych magów nie licząc mojej skromnej osoby. 
  Ograniczyć Pożogę, o czym ty...to niemo... – umilkł, gdy jego wzrok zogniskował się na moim 
talizmanie z symbolem Wieży Odrzucenia
  Mistrz Dwimenor, do usług – przedstawiłem się, żeby przerwać ciszę i zagłuszyć stukanie zębów 
Mahrleny.
  No no no...to będzie druga kategoria  Wyraz na jego twarzy się zmienił. Teraz patrzył na mnie z 
pewnym podziwem. 
  Piąta, ale dziękuję za uznanie. Wspomagali mnie dwaj inni magowie.  Powiedziałem skromnie.
  Może tak przestaniecie plotkować i przeniesiemy się w pobliże epicentrum wybuchu? Tam jest 
nieco cieplej  Może ta woda rzeczywiście była ciut za zimna? 



  Oj Marhleno Marhleno, z takim podejściem daleko nie zajdziesz. Ale patrz, już nadchodzi zespół 
ratunkowy – Spojrzeliśmy się w stronę w którą wskazał. Za nami rozległo się głuche tupnięcie. To 
Ignas znowu zasnął. 
W naszą stronę biegła sporo grupka magów, ale raczej spieszyli się w stronę leja wypełnionego 
adamentyną. Ciekawe czy ktoś się zajmie grupką wyczerpanych ludzi? 
Spojrzałem na wierzę zegarową i uśmiechnąłem się. Kto by pomyślał, że godzinę temu siedziałem 
sobie spokojnie w swoim gabinecie i zgłębiałem tajniki fizyki ciśnień...


