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P R O L O G

Uczucie powróci³o: wra¿enie desperacji, p³on¹ce w Mocy niczym
odleg³a gwiazda, jasne, jaskrawe, kusz¹ce. Jaina Solo zauwa¿y³a, ¿e
jej spojrzenie b³¹dzi poza iluminatorami statku s¹dowego, gdzieœ
daleko, w cêtkowanej b³êkitem pró¿ni otaczaj¹cej wolno obracaj¹cy
siê cylinder Centrum Wiêziennego Maxsec Osiem. Tak jak przed-
tem, to uczucie wydawa³o siê mieæ Ÿród³o w Nieznanych Regionach,
jak wezwanie… do kogo? I kto je wysy³a³? Dotkniêcie by³o zbyt
subtelne, by to stwierdziæ. Jak zwykle.

– Jedi Solo? – Sêdzia podesz³a bli¿ej bariery dla œwiadków. – Czy
mam powtórzyæ pytanie?

Athadar Gyad by³a wysok¹, surow¹ kobiet¹ o manierach by³ego
wojskowego; mia³a ogolon¹ g³owê i g³êbokie zmarszczki w k¹ci-
kach oczu. Ten sposób bycia w³aœciwy by³ pomniejszym biurokra-
tom W³adz Odnowy, nawet jeœli jedyn¹ adnotacj¹ w ich aktach s³u¿-
bowych by³ stary jak wszechœwiat planetarny numer rejestracyjny.

– Kiedy wsiad³aœ wraz z Jedi Lowbacc¹ na pok³ad „Nocnej
Damy”…

– Przepraszam, pani sêdzio, nie s³ysza³am pytania. – Jaina prze-
sunê³a wzrok na oskar¿onego, masywnego Yakê o pozbawionej wy-
razu, prawie ludzkiej twarzy. Na bocznej pokrywie cybernetyczne-
go implantu mia³ wygrawerowan¹ czaszkê Ithorianina. – Za³oga
Czerwonej Gwiazdy próbowa³a nas zniechêciæ.

W szarych oczach Gyad pojawi³ siê b³ysk zniecierpliwienia.



10

– Zaatakowali was miotaczami, tak?
– Zgadza siê.
– A wy koniecznie musieliœcie siê broniæ mieczami œwietlnymi?
– Te¿ siê zgadza.
Gyad milcza³a, jakby zachêca³a œwiadka do dok³adniejszego opi-

su bitwy. Jainê jednak bardziej zainteresowa³a desperacja, jak¹ wy-
czuwa³a poprzez Moc. Wra¿enie to narasta³o z ka¿d¹ chwil¹, by³o
coraz silniejsze i bardziej przepe³nione przera¿eniem.

– Jedi Solo? – Gyad podesz³a do Jainy, zas³aniaj¹c jej widok na
salê przes³uchañ. – Proszê skierowaæ uwagê na moj¹ osobê.

Jaina spojrza³a na kobietê lodowatym wzrokiem.
– Wydawa³o mi siê, ¿e odpowiedzia³am na pani pytanie.
Gyad cofnê³a siê ledwo dostrzegalnie, ale nie dawa³a za wygran¹,

jakby w g³osie Jainy nie by³o s³ychaæ ani cienia urazy.
– Co mieliœcie wówczas na sobie?
– Nasze p³aszcze – odpar³a Jaina.
– P³aszcze Jedi?
– To zwyk³e p³aszcze. – Jaina w ci¹gu ostatnich kilku lat stawa³a

wielokrotnie za barierk¹ dla œwiadków i teraz doskonale zdawa³a
sobie sprawê z tego, ¿e pani prokurator usi³uje wygraæ z góry prze-
gran¹ sprawê, powo³uj¹c siê na tajemniczoœæ Jedi. Niezawodny znak,
¿e Gyad ani nie rozumia³a, ani nie szanowa³a roli Jedi w galaktyce.
– Jedi nie nosz¹ mundurów.

– Nie chcesz chyba powiedzieæ, ¿e bandyta z wywiadu Czerwo-
nej Gwiazdy nie rozpozna³… – Gyad urwa³a, jakby ugryz³a siê w jê-
zyk. Inkwizytorzy trybuna³u mieli uchodziæ za bezstronnych œled-
czych, ale w praktyce ograniczali swoje wysi³ki do zebrania kompletu
dowodów wystarczaj¹cych do aresztowania oskar¿onego. – Jedi Solo,
czy chcesz powiedzieæ, ¿e za³oga mog³a mieæ podstawy, aby s¹dziæ,
¿e jesteœcie piratami?

– Nie wiem, co s¹dzili – odpar³a Jaina.
Gyad zmru¿y³a oczy i przygl¹da³a siê jej w milczeniu. Pomimo

ostrze¿eñ Luke’a Skywalkera, aby po wojnie unikaæ mieszania siê
w œwiatowe sprawy nowego rz¹du, wyzwanie, jakie stawia³a odbu-
dowa galaktyki, zmusza³o Jedi do postêpowania wrêcz odwrotnego.
Za du¿o by³o wa¿nych misji, które tylko oni mogli przeprowadziæ,
misji o konsekwencjach zbyt istotnych dla Sojuszu Galaktycznego.
Nic dziwnego, ¿e biurokraci Biura Odnowy zaczêli postrzegaæ Jedi
jako elitarn¹ jednostkê miêdzygwiezdnej policji.
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Jaina wyjaœni³a wreszcie:
– By³am zbyt zajêta, aby badaæ ich myœli.
Gyad westchnê³a teatralnie.
– Jedi Solo, czy to prawda, ¿e twój ojciec niegdyœ zarabia³ na

¿ycie jako przemytnik?
– To by³o przed moj¹ kadencj¹, pani sêdzio. – OdpowiedŸ Jainy

wywo³a³a falê uœmiechów na widowni, gdzie dwaj jej towarzysze
Jedi, Tesar Sebatyne i Lowbacca, siedzieli w oczekiwaniu na zakoñ-
czenie przes³uchania. – A co to ma wspólnego z cen¹ przyprawy na
Nal Hutta?

Gyad zwróci³a siê ku panelowi cz³onków magistratu.
– Proszê poinstruowaæ œwiadka, aby odpowiada³…
– Wszyscy znaj¹ odpowiedŸ – przerwa³a Jaina. – Uczy siê tego na

lekcjach historii w po³owie galaktyki.
– Oczywiœcie. – G³os inkwizytorki zabrzmia³ sztucznym wspó³-

czuciem. Wskaza³a palcem na uwiêzionego Yakê. – Czy to mo¿li-
we, ¿e identyfikujesz siê z oskar¿onym? ¯e nie chcesz zeznawaæ
przeciwko przestêpcy z powodu niejasnej sytuacji prawnej w³as-
nego ojca?

– Nie – odpar³a Jaina, œciskaj¹c palcami barierkê dla œwiadków
tak mocno, jakby chcia³a zmia¿d¿yæ zimny metal. – W ci¹gu ostat-
nich piêciu standardowych lat wziê³am do niewoli trzydziestu sied-
miu dowódców wojskowych i rozbi³am ponad setkê siatek przemyt-
niczych…

Nagle wra¿enie desperacji w Mocy sta³o siê jeszcze wyraŸniej-
sze, bardziej namacalne i czyste… Jaina zwróci³a wzrok ku ilumi-
natorowi i nie dokoñczy³a zdania.

– Czekajcie.
Tahiri Veila unios³a d³oñ i dwaj Yuuzhanie stoj¹cy przed ni¹ za-

milkli. Dwie grupy widzów obserwowa³y j¹ z wyczekiwaniem, ale
ona milcza³a, wpatruj¹c siê w b³êkitne niebo Zonamy Sekot. Ju¿ od
kilku tygodni wyczuwa³a odleg³e dr¿enie w Mocy, powoli narastaj¹-
ce przera¿enie, ale teraz uczucie to przerodzi³o siê w coœ innego…
w rozpacz, panikê i desperacjê.

– Jeedai Veila? – zagadn¹³ ni¿szy z rozmówców, o jednym œle-
pym oku i zniekszta³conej, wykrzywionej twarzy. Z ca³¹ pewnoœci¹
nale¿a³ do Odmiennych, kalekiej klasy ni¿szej, znanej niegdyœ jako
Zhañbieni. Swoj¹ now¹ nazwê zawdziêczali powstaniu przeciwko
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gnêbicielom z wy¿szych klas, co pomog³o zakoñczyæ wojnê, która
niemal zniszczy³a zarówno Yuuzhan Vongów, jak i cywilizowan¹
galaktykê. – Czy coœ siê sta³o?

– Tak. – Tahiri spojrza³a na grupê. Ich oczy w niebieskich obwód-
kach i twarze jak z niewyprawionej skóry wydawa³y jej siê teraz
bardziej znajome ni¿ odbicie jasnow³osej kobiety, które widzia³a
w lustrze ka¿dego poranka. Nie powinno to zaskakiwaæ, jeœli we-
Ÿmie siê pod uwagê wszystko, co przesz³a w czasie wojny. By³a te-
raz w równym stopniu Yuzzhank¹ i cz³owiekiem, przynajmniej w du-
chu i umyœle. – Ale to nie ma nic wspólnego z nami. Mów dalej.

Odmienny – Bava, jak sobie przypomnia³a – sk³oni³ siê nisko,
specjalnie zni¿aj¹c siê do jej wzrostu.

– Jak mówi³em, Jeedai Veila, w tym tygodniu czterokrotnie przy-
³apaliœmy Gala Ghatora i jego wojowników na okradaniu naszych
ogrodów.

Tahiri unios³a brew.
– Waszych ogrodów, Bava? – La’okio mia³o byæ eksperymental-

nym miasteczkiem, gdzie zwalczaj¹ce siê kasty Yuuzhan Vongów
powinny by³y nauczyæ siê wspó³pracowaæ i koegzystowaæ. – Myœla-
³am, ¿e ogrody s¹ dla wszystkich.

– Postanowiliœmy równie¿, ¿e ka¿dy grashal mo¿e uprawiaæ w³asn¹
dzia³kê. – Bava wyszczerzy³ siê ironicznie w stronê Ghatora i doda³:
– Ale wojownicy s¹ zbyt leniwi, ¿eby uprawiaæ w³asn¹ ziemiê. Cze-
kaj¹, a¿ my to za nich zrobimy.

– Nie mo¿emy sobie poradziæ sami! – zaoponowa³ Ghator. By³
o pó³ metra wy¿szy od Tahiri i niemal trzy razy ciê¿szy. Wci¹¿ nosi³
tatua¿e i rytualne blizny dawnego m³odszego oficera. – Jesteœmy
przeklêci przez bogów. Cokolwiek zasadzimy, nie chce rosn¹æ.

Tahiri z trudem st³umi³a westchnienie.
– Nie mówcie mi tylko, ¿e znowu podzieliliœcie siê na kasty. Mie-

liœcie ¿yæ w mieszanych grupach.
Mówi¹c, poczu³a nagle znajomy dotyk poszukuj¹cej jej w Mocy

Chadra-Fanki, która chcia³a wiedzieæ, czy i Tahiri czuje to samo
narastaj¹ce wra¿enie. Otworzy³a siê na kontakt i skupi³a myœli na
tajemniczym lêku. Tekli nie by³a szczególnie silna Moc¹ i to, co
Tahiri postrzega³a jak krzyk, dla ma³ej Chadra-Fanki by³o zaledwie
szeptem. ¯adna z nich nie próbowa³a nawet szukaæ towarzyszki,
Danni Quee, która, choæ wra¿liwa na Moc, okaza³a siê niewra¿liwa
na to uczucie.
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– ¯ycie w mieszanych grashalach jest nieczyste – rzek³ Ghator,
zwracaj¹c uwagê Tahiri z powrotem na problemy w La’okio. – Wo-
jownicy nie mog¹ sypiaæ na tej samej ziemi, co Zhañbieni.

– Zhañbieni! – wykrzykn¹³ Bava. – Jesteœmy Odmiennymi. Tymi,
którzy obna¿yli herezjê Shimrry, podczas kiedy wy, wojownicy, ob-
róciliœcie wszystko w ruinê.

Niebieskie obwódki wokó³ oczu Ghatora rozszerzy³y siê i po-
ciemnia³y.

– Uwa¿aj na swój jêzyk, raalu, inaczej sam padniesz od jego jadu.
– Prawda nie jest jadem! – Bava ukradkiem spojrza³ na Tahiri

i wyszczerzy³ zêby. – Teraz to wy jesteœcie Zhañbionymi!
Ghator machn¹³ rêk¹ i Bava potoczy³ siê po murawie tak b³yska-

wicznie, ¿e Tahiri nie by³a pewna, czy zdo³a³aby temu zapobiec,
nawet gdyby chcia³a – a nie chcia³a. Yuuzhan Vongowie mieli w³as-
ne metody rozwi¹zywania problemów – metody, których Danni Quee,
Tekli, a nawet sama Zonama Sekot nigdy do koñca nie pojm¹.

Bava znieruchomia³ i zdrowym okiem zerkn¹³ w stronê Tahiri.
Odpowiedzia³a mu zimnym spojrzeniem i czeka³a. Dziêki szczegól-
nym zas³ugom pod koniec wojny Odmienni wznieœli siê ze swego
statusu wyrzutków i teraz chêtnie znaleŸliby inn¹ kastê, która zajê-
³aby ich miejsce. Tahiri uzna³a, ¿e mo¿e dobrze by³oby przypomnieæ
im o konsekwencjach takiego zachowania. Poza tym „uczucie” sta-
wa³o siê coraz silniejsze i bardziej natrêtne. Odnosi³a wra¿enie, ¿e
pochodzi od znanej osoby, kogoœ, kto próbuje dosiêgn¹æ jej – i Tekli
– od bardzo dawna.

Przybywaj szybko… – W mózgu Tahiri rozleg³ siê g³os, czysty,
jasny i przeraŸliwie znajomy. Przybywaj natychmiast!

S³owa zdawa³y siê zanikaæ, zanim jeszcze Jacen Solo zdo³a³ je
przyj¹æ do œwiadomoœci; opada³y poza próg postrzegania i tonê³y
w mglistych czeluœciach jego umys³u. Wiadomoœæ jednak pozosta³a
– przekonanie, ¿e nadszed³ czas, aby odpowiedzieæ na wezwanie,
które s³ysza³ od kilku tygodni. Wyprostowa³ nogi – siedzia³ akurat
w powietrzu w pozycji lotosu – i opuœci³ je na pod³ogê krêgu medy-
tacyjnego. Stan¹³ na delikatnych pn¹czach blada, wij¹cych siê po-
miêdzy kamieniami, wywo³uj¹c tym kanonadê cichych trzasków.

– Przykro mi, Akanah, muszê iœæ.
– Jeœli ci przykro, Jacenie, to nie musisz – odpowiedzia³a Akanah,

nie otwieraj¹c oczu. Drobna kobieta o oliwkowej cerze i ciemnych
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w³osach wydawa³a siê niewiele starsza od Jacena. W rzeczywistoœci
dobiega³a standardowej piêædziesi¹tki. Siedzia³a w powietrzu bli¿ej
œrodka krêgu medytacyjnego, otoczona uczniami, którzy próbowali
j¹ naœladowaæ z ró¿nym skutkiem. – Smutek to znak, ¿e nie odda³eœ
siê Nurtowi.

Jacen rozwa¿y³ jej s³owa, po czym skin¹³ g³ow¹.
– Wiêc nie musi mi byæ przykro. – Wezwanie w Mocy nie milk³o,

by³o niczym ostry jak ig³a ból, który szarpa³ mu pierœ. – A iœæ i tak
muszê.

Teraz dopiero Akanah otworzy³a oczy.
– A co z twoim szkoleniem?
– Jestem wdziêczny za to, co ju¿ mi pokaza³aœ – odpar³, kieruj¹c

siê do wyjœcia. – Bêdê kontynuowa³ po powrocie.
– Nie rób tego – odpar³a i wyjœcie z krêgu medytacyjnego zniknê-

³o za pokrytym winoroœl¹ murem. – Nie mogê na to pozwoliæ.
Jacen zatrzyma³ siê i zwróci³ ku niej.
– Jeœli nie chcesz, ¿ebym wraca³, nie wrócê.
– Nie chcê, ¿ebyœ odchodzi³. – Akanah podp³ynê³a do niego i sta-

nê³a na pod³odze. By³a tak pogr¹¿ona w Bia³ym Nurcie, ¿e nawet
delikatne liœcie blada nie trzasnê³y pod jej stopami. – To za wczeœ-
nie. Nie jesteœ gotów.

Jacen zmusi³ siê do zachowania spokoju. W koñcu to on szuka³
Fallanassi.

– Odby³em wiele nauk, Akanah. Nauczy³em siê przede wszyst-
kim jednego: ka¿dy z zakonów wierzy, ¿e jego nauka jest jedyn¹
prawdziw¹.

– Nie mówiê o mnichach i wiedŸmach, Jacenie Solo. Mówiê o to-
bie. – Ciemnymi oczami pochwyci³a jego spojrzenie. – Masz nieja-
sne odczucia. Ktoœ ciê wzywa, a ty idziesz, nie wiedz¹c po co.

– Wiêc ty te¿ to czujesz?
– Nie, Jacenie. W Nurcie jesteœ równie niezdarny jak wujek Luke.

Twoje uczucia pozostawiaj¹ fale, a z fal mo¿na czytaæ. Czy wezwa-
nie pochodzi od twojego brata?

– Nie. Anakin zgin¹³ w czasie wojny. – Minê³o osiem lat i Jacen
móg³ wreszcie wypowiedzieæ te s³owa, godz¹c siê z nimi, z pewnym
zrozumieniem celu, jakiemu w Mocy s³u¿y³a œmieræ jego brata. By³
to punkt zwrotny wojny; to wtedy Jedi wreszcie siê nauczyli, jak
walczyæ z Yuuzhan Vongami… nie staj¹c siê przy okazji potworami.
– Powiedzia³em ci przecie¿.
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– Tak, ale czy to jednak nie on? – Akanah podesz³a bli¿ej do Jace-
na i jego nozdrza wype³ni³ zapach roœlin zwanych waha, które ros³y
w basenie œwi¹tyni. – Kiedy ktoœ pogr¹¿a siê w Nurcie, pozostawia
po sobie kr¹g fal. Mo¿e wyczuwasz w³aœnie te fale.

– Ale to, co czujê, nie staje siê przez to ani trochê mniej realne –
odparowa³ Jacen. – Czasem „skutek jest wszystkim, co wiemy na
temat przyczyny”.

– Zapamiêtujesz moje s³owa tylko po to, aby ich u¿yæ przeciwko
mnie? – Akanah podnios³a d³oñ, jakby mia³a zamiar uderzyæ go
w ucho i Jacen odruchowo te¿ uniós³ rêkê, aby zablokowaæ cios.
Pokrêci³a g³ow¹ z niesmakiem. – Jesteœ okropnym uczniem, Jacenie
Solo. S³uchasz, ale nie przyswajasz.

Do takich uwag Jacen zd¹¿y³ siê ju¿ przyzwyczaiæ w ci¹gu swojego
piêcioletniego poszukiwania prawdziwej natury Mocy. Jensaarai, Aing-
-Tii, nawet WiedŸmy z Dathomiry mówi³y mu to samo – zw³aszcza
kiedy jego pytania na temat Mocy stawa³y siê zbyt dociekliwe. Jednak
Akanah mia³a wiêcej powodów do rozczarowañ ni¿ inne. Uderzenie
bliŸniego oznacza³oby wyklêcie Adepta Bia³ego Nurtu. Akanah tylko
unios³a d³oñ – to Jacen zinterpretowa³ jej gest jako atak.

M³ody Solo pochyli³ g³owê.
– Przyswajam, ale pewnie za wolno. – Myœla³ o dwóch objawie-

niach swojego martwego brata, które mu siê przydarzy³y; pierwszy
raz, kiedy bestia z jaskini na Yuuzhan’tar wykorzysta³a obraz Anaki-
na, ¿eby zwabiæ go w pu³apkê; drugi na Zonamie, kiedy Sekot przy-
jê³a postaæ jego brata, by mogli porozmawiaæ. – Myœlisz, ¿e sam
dajê kszta³t temu wezwaniu… ¿e nadajê w³asne znaczenie falom,
jakie wyczuwam.

– To, co ja myœlê, nie ma znaczenia – odpar³a Akanah. – Uspokój
siê, Jacenie, i zobacz, co naprawdê jest w Nurcie.

Jacen zamkn¹³ oczy i otworzy³ siê na Bia³y Nurt mniej wiêcej tak
samo, jak otwiera³by siê na Moc. Akanah i inni Adepci nauczali, ¿e
Nurt i Moc to dwie oddzielne sprawy i by³a to prawda… ale tylko
w tym sensie, ¿e ka¿dy nurt jest osobny w oceanie, w którym p³ynie.
Tak naprawdê jednak by³y jednoœci¹.

Jacen wykona³ æwiczenie uspokajaj¹ce, którego nauczy³ siê od
Therañskich S³uchaczy, po czym skoncentrowa³ siê na wezwaniu.
By³o tam przez ca³y czas: krzyk tak ostry, ¿e sprawia³ ból, g³os, któ-
ry zna³, ale nie umia³ go rozpoznaæ. Przyb¹dŸ… pomó¿… – mêski
g³os, o którym wiedzia³ tylko, ¿e nie nale¿y do jego brata.
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I by³o tam coœ jeszcze, znajoma obecnoœæ. Dobrze znajoma. To
nie ona go wzywa³a, lecz pod¹¿a³a za tamtym g³osem. Jaina.

Jacen otworzy³ oczy.
– To nie Anakin… ani jego fale.
– Jesteœ pewny?
Skin¹³ g³ow¹.
– Jaina te¿ go wyczuwa. – Wiedzia³, ¿e siostra próbowa³a mu o tym

powiedzieæ. Ich bliŸniacza wiêŸ zawsze by³a silna, a w czasie jego
wêdrówek jeszcze siê pog³êbi³a. – Myœlê, ¿e zamierza odpowiedzieæ.

Akanah spojrza³a z pow¹tpiewaniem.
– Ja nic nie czujê.
– Nie jesteœ jej bliŸniakiem. – Jacen odwróci³ siê i przest¹pi³ przez

iluzoryczny mur, który blokowa³ wyjœcie, tylko po to, aby ujrzeæ Aka-
nah – lub jej obraz – stoj¹c¹ mu na drodze. – Proszê, poproœ Pydyrian,
aby sprowadzili mój statek z orbity. Chcê wyjechaæ jak najszybciej.

– Przykro mi, ale nic z tego. – Akanah znów spojrza³a mu w oczy,
niemal boleœnie œwidruj¹c go wzrokiem. – Masz tê sam¹ Moc, któr¹
wyczuwa³am kiedyœ w twoim wuju Luke’u, ale pozbawion¹ œwiat³a.
Nie mo¿esz odejœæ, dopóki go nie znajdziesz.

Jacen poczu³ siê zraniony tak surow¹ ocen¹, ale nie zaskoczony.
Wojna z Yuuzhan Vongami przynios³a Jedi g³êbsze rozumienie Mocy
– takie, które nie odbiera³o ju¿ œwiat³a i ciemnoœci jako dwóch prze-
ciwleg³ych biegunów – i wiedzia³ jeszcze przed przyjazdem, ¿e Fal-
lanassi mog¹ uznaæ ten punkt widzenia za niepokoj¹cy. Dlatego ukry³
go przed nimi… a przynajmniej tak mu siê zdawa³o.

– ¯a³ujê, ¿e siê ze mn¹ nie zgadzasz – powiedzia³ – ale ja ju¿ nie
widzê Mocy w kategoriach œwiat³a i ciemnoœci. Ona jest czymœ znacz-
nie szerszym.

– Tak, s³ysza³am o tej „nowej” wiedzy Jedi – odpar³a Akanah lek-
ko wzgardliwym tonem. – Moje serce ogarnia niepokój, ¿e ta nowa
ekstrawagancja walczy o lepsze z ich arogancj¹.

– Ekstrawagancja? – Jacen nie chcia³ siê sprzeczaæ, ale jako jeden
z pierwszych obroñców tego nowego rozumienia Mocy poczu³ siê
w obowi¹zku broniæ swoich pogl¹dów. – Ta „ekstrawagancja” po-
mog³a nam wygraæ wojnê.

– Za jak¹ cenê, Jacenie? – g³os Akanah pozosta³ ³agodny. – Jeœli
Jedi nie spogl¹daj¹ ju¿ ku œwiat³u, jak mog¹ mu s³u¿yæ?

– Jedi s³u¿¹ Mocy – wyjaœni³ Jacen. – Moc obejmuje i œwiat³o,
i mrok.
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– A wiêc jesteœ teraz poza œwiat³em i ciemnoœci¹? – zapyta³a Aka-
nah. – Poza dobrem i z³em?

– Nie jestem ju¿ aktywnym rycerzem Jedi – odpar³ Jacen – ale
tak.

– I nie rozumiesz, co w tym jest dziwnego? – Oczy Akanah z ka¿-
dym s³owem stawa³y siê mroczniejsze i bardziej przepaœciste. – Nie
widzisz tej… arogancji?

Jacen rozumia³ tylko, ¿e Fallanassi maj¹ doœæ zawê¿one i sztyw-
ne pojêcie moralnoœci, ale nic nie odpowiedzia³. Zew Mocy szarpa³
jego sercem, zmuszaj¹c do ruszenia w drogê, a dyskusja, która i tak
nie przyczyni siê do zmiany niczyjego zdania, by³a ostatni¹ rzecz¹,
jakiej potrzebowa³.

– Jedi s³u¿¹ jedynie sobie – ci¹gnê³a Akanah. – S¹ doœæ zarozu-
miali, aby wierzyæ, ¿e potrafi¹ u¿ywaæ Mocy, zamiast jej siê pod-
daæ, a w swojej pysze spowodowali wiêcej cierpieñ, ni¿ im zapobie-
gli. Jeœli œwiat³o nie bêdzie ciê prowadziæ, Jacenie, przy potencjale
Mocy, jaki w tobie wyczuwam, obawiam siê, ¿e spowodujesz dalsze
cierpienia.

Ostatnie s³owa uderzy³y Jacena szczególnie boleœnie, nie dlatego,
¿e by³y szorstkie, lecz raczej z powodu prawdziwej troski, jak¹ w nich
wyczuwa³. Akanah naprawdê siê o niego martwi³a; obawia³a siê, ¿e
zostanie jeszcze wiêkszym potworem ni¿ jego dziadek Darth Vader.

– Akanah, doceniam twoj¹ troskê. – Jacen siêgn¹³ ku jej d³oniom
i trafi³ tylko na pust¹ przestrzeñ. Opar³ siê pokusie, aby odnaleŸæ
poprzez Moc jej prawdziwe cia³o; Adepci Bia³ego Nurtu uwa¿ali
takie czyny za równie niegodne jak przemoc. – Ale tu nie znajdê
mojego œwiat³a. Muszê odejœæ.

2 –
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