
Już nic nie będzie takie same

To było ostatnie spojrzenie na wielką
bramę  naszego  kaeru.  Tak,  wrota  były
potężne  ale  jeśli  pomyśleć,  że  za  nimi
mieściło  się  moje  całe  dotychczasowe
życie,  zdawały  się  one  nagle  kurczyć  i
zmieniać  się  w  przesmyk  wielkości
dziurki od klucza. Teraz wreszcie w pełni
rozumiem  przesłanie  swojego  imienia.
Frill  to  przecież  połączenie  staro-
wietrzniackich  „free”  oraz  „thrill”.  Do  tej
pory wolnością było bieganie po kaerze a
dreszczykiem emocji groźba bury. Ciągle
wspominam  moment,  kiedy  razem  z
Flixem uciekaliśmy przed moim ojcem po
tym  jak  mój  przyjaciel,  na  złość  za
zakazy dla mnie, wygasił  mu palenisko.
Ale teraz to zupełnie inne uczucie. Teraz
to nie jest zwykły dreszcz. To fale ognia,
które czuję we krwi.  Fale, których nie przyszło mi jeszcze nigdy wcześniej doświadczyć. 

Zostawialiśmy za sobą budzących się powoli do życia poza skałami Andarry mieszkańców. Ale
nie chcieliśmy na nich czekać, nie chcieliśmy też zostawać tak blisko naszego dotychczasowego
więzienia. Przed nami jest cały świat. Fakt, w jakiś sposób i Flix i ja ciągniemy za sobą część
tamtego życia. Nie będzie łatwo pozbyć się sposobu myślenia Dawców Imion ściśniętych gdzieś
pod  grubą  warstwą  skał,  których  jedynym  zajęciem  było  przekazać  co  się  da  kolejnym
pokoleniom. Ale przynajmniej próbujemy, przynajmniej spełniamy swoje marzenia. 

Jedno jest pewne, kiedy znajdziemy jakąś osadę ludzką przekażę tam informację o naszym
kaerze. Przyrzekam! Niech przybędą do nich kupcy, niech pojawią się bardowie. Wtedy wszyscy
w końcu uwierzą, że nie jesteśmy sami i, że nie tylko my doczekaliśmy końca pogromu. Może
wtedy inni z naszego kaeru ruszą w ślad za nami i pomogą w odbudowaniu świata. Świata, który
znam tylko z legend.

Ale teraz czas przyśpieszyć kroku, póki jeszcze nikt nie zorientował się, że nas nie ma. Czas
rozpocząć nowy rozdział historii.

Los nie jest sprawiedliwy

Zaczynam  się  poważnie  martwić.  Flix  powinien  wrócić  już  dawno  temu.  Odkąd  to  coś
(dziadostwo było szybkie, nawet nie wiem co to było) złapało jego saurię, kiedy przechodziliśmy
przez bagna, jesteśmy bardziej czujni. On wylatuje na przód i robi rekonesans, w tym czasie ja



przygotowuję jedzenie. Tym razem coś jest nie tak. Czuję to. Dam mu jeszcze trochę czasu ale
obawiam się najgorszego. Na pewno wyruszę na poszukiwania. On zrobiłby to samo dla mnie.
Cholera, to nie miało tak wyglądać. Samotności w naszym planie nie było.

Uśmiech pasji

W końcu!  Na ziemi  ułożyła  się
tak długo oczekiwana,  żarząca się
czerwonym  światłem  strzała.  Jest
już oczywiste, że Flix żyje! Do tego
wygląda  na  to,  że  jest  niedaleko.
Czy  jest  bezpieczny?  Zdrowy?
Wolny?  Nie  mogę  pozbyć  się  z
głowy  tych  pytań.  Pomimo
pozytywnych wieści martwię się, że
grot  wskazuje  dokładnie  na
zabudowania, które widać w oddali.
Trudno, nie ma innego wyjścia. Nie
po  to  wybraliśmy  się  w  podróż,
żeby  omijać  takie  miejsca.  A nuż
okaże się, że to pierwsza w moim
życiu osada ludzka jaką odnajdę? A

co jeśli to jakieś miasto handlarzy niewolników? Albo… Nie, nie ma co się zastanawiać. Skoro jest
tam Flix muszę tam iść bez względu na to, co tam spotkam.
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