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    Woda wylewała się z pyska marmurowego konia wprost do otoczonego kamieniem 
zbiornika. Dla nietutejszych - fontanna. Dla tubylców - Sucha Beskidzka. Zegar widniejący na 
wieży kościelnej, wystającej ponad domy, wskazywał na godzinę jedenastą. Co prawda 
dzień wcześniej miała miejsce zmiana czasu, więc większość mieszkańców, nieufnych 
refleksowi kościelnego, sprawdzała godzinę na telefonach lub zegarkach. Wszystko się 
zgadzało, w końcu byłoby wyjątkowym zaniedbaniem, gdyby przestawiano zegary z soboty 
na niedzielę, a w poniedziałkowy wieczór wciąż nie poprawiono największej tarczy w 
mieście. W każdym razie była dwudziesta trzecia. Chociaż tego można było być pewnym. 
    Szum fontanny, od czasu do czasu niepokojony przez przejeżdżające auta został 
gwałtownie zepchnięty na drugi plan miejskiej ścieżki dźwiękowej, kiedy nieopodal rozległ się 
trzask drzwi pizzerii „Venti". Cały rynek opanował piskliwy chichot oraz kroki na chodniku - 
bezczelny stukot wysokiego obcasa oraz ciężkie, głuche uderzenia skórzanego obuwia. 
Tylko fontanniany koń mógł zauważyć, jak do przejścia dla pieszych zbliża się dwójka ludzi, 
by za chwilę sforsować ulicę i nie patrząc na sygnalizację, ruszyć w dół placu. Tylko ów 
marmurowy zwierz widział, że mija go młoda, smukła dziewczyna, ubrana w spódnicę do 
połowy uda oraz biały czerwony T-shirt z nadrukiem zespołu, którego nie kojarzył nawet ten 
bez wątpienia najstarszy rumak w mieście. Tylko on rzucił swym nieożywionym okiem na jej 
towarzysza - wysokiego, postawnego mężczyznę, który mimo iż nie wyglądał na starca, to 
związane w kok włosy na jego głowie lśnily siwizną. Na sobie miał skórzaną kurtkę i spodnie, 
a na rękach widniały czarne rękawiczki bez palców. Szli obejmując się nawzajem w pasie, 
tak jakby nie znali się na tyle, żeby się zaprzyjaźnić, ale już wystarczająco, by spędzić 
wspólnie noc. Ruszyli Zamkową w kierunku - jakże by inaczej - zamku. 
    —No weź, Gerald! Przecież nie możesz jutro wyjechać, dopiero cię poznałam! Ale 
będziemy pisać, nie? Powiedz mi jak masz na Fejsie, dodam cię od razu. — bełkotliwie 
rozkazała dziewczyna swojemu nowo poznanemu towarzyszowi.  
    —Geralt z Rivii — odparł. 
    —Co? 
    —Gerald Zrywiński — poprawił się szybko mężczyzna. 
    —Jezu, ale mi się podoba twoje imię, naprawdę! Nie spotkałam jeszcze nikogo z takim 
imieniem, jest super. Był chyba taki film „Gra Geralda", ale nie oglądałam... — terkotała Anka 
szukając jego profilu na smartfonie. — Jesteś z Rewala, tak? Przecież to gdzieś nad 
morzem, Boże, kto by chciał tu przyjeżdżać z nad morza, podziwiam... O, pracujesz jako 
leśniczy? Nie no, zaskakujesz mnie! Status związku: wolny... — spojrzała na Geralta 
uśmiechając się porozumiewawczo, jedną ręką wciąż obejmując go w pasie. 
    Odwzajemnił uśmiech, choć głównie przez to, że naprawdę bawiła go ta sytuacja. Tylko 
kilka najbliższych mu osób wiedziało, że zarówno Zrywiński jak i Rewal to aluzje do 
prawdziwego miejsca pochodzenia - Rivii. Zmienił też literkę w imieniu, by łatwiej było je 
zapisywać paniom w urzędach. Jednak jego ulubione miejsce w metryce to bez wątpienia 
zawód - kiedy wraz z Jaskrem wpadli na to, żeby zamienić słowo „wiedźmin" na „leśniczy" 
nie mogli się powstrzymać od śmiechu. Wbrew pozorom nie tak łatwo jest założyć profil na 
Facebooku, mając ogólnoświatową sławę zabójcy potworów.  
    Przeszli przez most nad Skawą, niespiesznie zbliżając się do wejścia do parku. Brama 
początkowo sprawiała wrażenie zamkniętej, jednak Geralt uporał się z zamkiem jednym, 
wyuczonym gestem prawej dłoni. W parku nie było żywej duszy. Kontynuowali spacer 
okrążając niewielkie jeziorko, gdy towarzyszka wiedźmina wyczuła pod jego skórzaną kurtką 
coś twardego.  
    —A co tam chowasz? — zapytała z uśmiechem, przy okazji zauważając, że kurtka 
wybrzusza się w nienaturalny sposób na linii talii z obu stron.  
    —Nic nie chowam, to portfel.  
    —Ta jasne, portfel z dwóch stron? Leśniczy tyle nie zarabiają! — odpowiedziała 
rozbawiona, po czym zaczęła rozpinać jego kurtkę. — No pokaż!  



    „Niech ci będzie" pomyślał wiedźmin, przystanął i pozwolił jej zbadać swój inwentarz. 
Niemałą przyjemność sprawił mu wyraz twarzy dziewczyny, kiedy dostrzegła dwie kabury 
wraz z wypełniającymi je włoską Berettą 92F oraz niemieckim MK23.  
    —Co... Ej, po co ci to? Jesteś policjantem czy coś?  — zaczęła się jąkać. 
    —Wiedźminem. — odpowiedział ze spokojem w głosie Geralt. Przerabiał już parę razy tę 
sytuację. Nowo poznane dziewczyny prędzej czy później musiały zapytać skąd te blizny, 
dlaczego tyle podróżuje, czy pensja leśniczego pozwala utrzymać Forda Mustanga trzeciej 
generacji. No i dlaczego tak uporczywie nazywa swoje auto Płotką. Czasem chciało mu się 
wymyślać niestworzone historie, innym razem stawiał na szczerość i kroplę Zamieci do 
porannej kawy. Eliksiry z Aliexpress potrafią skutecznie wymazać kilka ostatnich godzin z 
pamięci, chociaż według opisu aukcji miały polepszać koncentrację.  
    —Wie... wiedźminem? Ale, że jak w tej grze? Jaja sobie robisz? 
    —Właściwie to masz rację, tak jak w grze, ale muszę zaznaczyć, że książki były pier... 
    —Jezus Maria, poznałam wiedźmina! — przerwała mu wypowiadanie najważniejszej 
kwestii w całej tej historii. — Nie wierzę, matko boska, mój brat ma plakat z tobą nad 
łóżkiem, czemu ja nie poznałam od razu! Najlepszy dzień w życiu, Jezu! Zróbmy sobie 
zdjęcie, proszę! 
    Po trwającym ponad minutę słowotoku i trzech próbach zrobienia selfie w niezbyt 
korzystnym ku temu, nocnym świetlne zadała kolejne pytanie: 
    —A dlaczego właściwie masz dwa pistolety? Gubisz je czy co? 
    —Mają różny kaliber, wyważenie i inne specyfikacje. Do tego w jednym mam ołowiane, a 
w drugim srebrne kule. — rzeczowo odpowiedział Geralt. 
    —Słyszałam o tym! To jest ten motyw, że jeden jest na ludzi, a drugi na potwory, tak? 
    —Niekoniecznie. Jeden faktycznie jest na potwory, ale do ludzi nie strzelam. 
    —To na co ci drugi? — dopytywała wciąż podniecona dziewczyna. 
    —Na dziki. — odparł poważnym tonem wiedźmin 
    Przez chwilę stali w milczeniu, by po chwili wybuchnąć śmiechem. Kobiety różnie 
reagowały na poznanie faktycznej profesji Geralta. Zdarzało się, że brały go za wariata, 
mniej lub bardziej szkodliwego. Czasem musiał aplikować Zamieć nieco szybciej niż 
przewidywał. Pewnego razu nieostrożnie wyjawił swój sekret nieopodal komendy policji, 
przez co teraz boi się wracać do Poznania. Chociaż w końcu będzie zmuszony, bo słyszał, 
że Tanngrisnir i Tanngnjóstr znowu uciekają z wieży ratusza. 
    Kontynuowali spacer, powoli zbliżając się do zamku, obecnie zagospodarowanego jako 
hotel. W nim to zatrzymał się Biały Wilk, tam też zamierzał zaprowadzić swoją wieczorną 
towarzyszkę.  
    Gdy cierpliwie tłumaczył jej zawiłości wiedźmińskiego fachu w kontekście zmian 
kulturowo-społecznych, jakie niewątpliwie zaszły od czasów świetności tego zawod, do jego 
uszu dobiegł szelest. Ludzkie ucho nie byłoby w stanie odróżnić go od zwykłego szmeru liści, 
jednak Geralt dysponował słuchem dużo bardziej czułymi. 
    —Cicho. — uciął kolejną wiązankę ochów i achów nad swoją wspaniałością. 
    Zdziwiona dziewczyna posłusznie przestała mówić, bo mimo tego, że wiedźmin nie 
napawał jej strachem, to wzbudzał szacunek. Obok nich zaczynała się ścieżka wiodąca na 
szczyt góry Jasień. Geralt nasłuchiwał. Przesłyszał się? Metabolizm jego zmutowanego 
organizmu już dawno usunął skutki spożytego w pizzerii alkoholu, dlatego wątpił, by mógł się 
pomylić. Po chwili usłyszał kolejny szmer, rozbrzmiewający gdzieś z koron drzew. Następny. 
I jeszcze jeden. Nie miał już wątpliwości. Dziewczyna ledwie była w stanie zarejestrować 
wyciągnięcie broni z lewej kabury. Wiedźmin celował w gęstwinę, obierając co chwilę kolejny 
konar drzewa za cel. Jeszcze chwila. Szmer. Trzy sekundy. Dwie. Więcej szmerów. Nie, trzy. 
Jedna. Szmer. Strzał. 
    Huk niepozornego pistoletu musiał obudzić wszystkich gości hotelowych. A jeśli nie, to na 
pewno zrobiła to Anka, która skuliła się parę metrów dalej, przytykając ręce do uszu i 
krzycząc w niebogłosy. Przeszkodziło to Geraltowi w zorientowaniu się w sytuacji. O pół 
sekundy za późno zauważył, że nie trafił. Tylko dzięki legendarnemu, wiedźmińśkiemu 
refleksowi udało mu się uchylić, gdy z krzaków wyleciała wprost na niego wiwerna. 
Przewrotem pokonał dystans do dziewczyny, by w razie ataku móc ją obronić. Potwór 



przycupnął na murze okalającym park i zaskrzeczał przeraźliwie. Był to dragoidalny stwór 
wielkości Wolksvagena Sharana, pokryty łuskami, błyszczącymi zielenią w świetle księżyca.  
    Geralt wycelował w niego swoją Berettę, oddał kolejne dwa strzały. Bestia również była 
zwinna. Uniknęła pocisków i zanim nacisnął spust po raz trzeci odleciała w kierunku 
targowicy.  
     —Biegnij do hotelu! — krzyknął wiedźmin w kierunku Anki i ruszył w ślad za potworem.  
    To właśnie przez nią tu przyjechał. Nie dla wątpliwej przyjemności przesiadywania w 
pizzeriach (choć musiał przyznać, że Venti serwowało całkiem niezłą pizzę), ani dla 
spotykania przygodnych dziewczyn. Dostał cynk, że w okolicach Beskidu Żywieckiego 
pojawiła się wiwerna. Poczytał parę lokalnych legend, po czym wybrał Suchą Beskidzką na 
idealne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Już myślał, że instynkt go zawiódł, planował 
nazajutrz przenieść się gdzieś bliżej Diablaka. Jak się jednak okazało, miał rację. Kicek 
znowu się pojawił.  
    Co prawda legendy podają, że Kicek był smokiem, jednak Geralt w to nie wierzył, a to co 
zdążył zaobserwować tylko potwierdzało jego teorię. Bestia odznaczała się stosunkowo małą 
posturą i podobnymi do nietoperzych skrzydłami zamiast przedniej pary łap - innym słowy 
cechy charakterystyczne wiwerny. Było to też na rękę wiedźminowi, bo wiwerna w 
przeciwieństwie do smoka nie była zwierzęciem rozumnym, co wedle jego osobistego 
kodeksu moralnego nie pozwalałoby mu jej zabić. W myślach przeliczał już głowę kreatury 
na paliwo do Forda. Mimo zatrzęsienia potworów w dzisiejszym społeczeństwie, nie łatwo 
jest wyżyć wiedźminowi. 
    Suska targowica to przestronny parking, w każdy wtorek służący objazdowym handlarzom 
za bazar. Wieczorami jest obiektem spotkań młodzieży, co zawdzięcza biegnącej wzdłuż 
rzeki promenadzie, obfitej w ławki, a dodatkowo oddzielonej wygodnym do siedzenia 
murkiem. Z racji na późną godzinę i dzień tygodnia plac świecił pustkami, gdy pojawił się na 
nim Geralt rozglądający się za wiwerną. Dostrzegł ją pokonującą ogrodzenie. Rzucił się 
biegiem w kierunku parkanu, by zająć dogodną pozycję strzelecką.  
    Dzieliło go od bestii jakieś dziesięć metrów. Wycelował Berettę. Poświęcił chwilę, by 
popatrzeć jak potwór schyla swój łeb do Skawy, by brać łapczywe hausty.  
    —No proszę, chciałaś się tylko napić. — powiedział, po czym nacisnął spust. 
    Trafił tam, gdzie zamierzał. Dwa centymetry pod uchem, pod idealnym kątem. Pocisk 
musiał przeszyć mózg.  
    Tak się jednak nie stało. Głowa stwora odskoczyła, a ogłuszona bestia przewróciła się i 
zawyła żałośnie. Po chwili jednak wstała i zlokalizowała sprawcę tego wielce nieprzyjemnego 
doświadczenia. Wiedźmin przełknął ślinę, widząc jak domniemana wiwerna nabiera rozpędu, 
szarżując w jego kierunku. Widowiskowym saltem uniknął ognistego oddechu wymierzonego 
w jego kierunku. Szybko spostrzegł dym unoszący się z nogawki jego spodni, co zmusiło go 
do ugaszenia płomienia stanowczym susem do rzeki. Na jego szczęście kreatura stwierdziła, 
że ma dość wrażeń i nie upewniła się, czy aby na pewno spaliła swojego prześladowcę. 
Odleciała w kierunku Jasienia. 
    Geralt myślał intensywnie. Wiwerny nie zieją ogniem. Wiwerny giną od, wystrzeliwanych 
przez Berettę, ołowianych kul. Jakim cudem więc bestia żyje? Odpowiedź mogła być tylko 
jedna. Babiogórskie legendy są rzetelniejsze niż myślał. Mimo niespotykanej dla tego 
gatunku anatomii Kicek jest smokiem. 
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    —Kicek jest smokiem? — zapytał zdziwiony Jaskier następnego dnia, przeżuwając 
oscypka zakupionego na bazarze.  
    —Też się dziwię, uwierz. Nawet gdyby jakimś cudem był odporny na ołów, to wiwerny nie 
mają wnętrzności przystosowanych do ziania ogniem. — odpowiedział Geralt, po czym 
wciągnął ustami nitkę korbacza. 
    —Cholera... To co teraz? Kodeks zabrania ci zabijać smoki, pieniądze nam się kończą, 
nie ma tu żadnych klubów, gdzie mógłbym zagrać, a rada miasta nie zapłaci, jeśli nie 
pozbędziesz się problemu. Swoją drogą prawdziwym problemem będzie zmieścić polowanie 



na magiczne stwory w rocznym planie budżetowym. Słyszałem, że muszą przez to 
przyoszczędzić na dekoracjach świątecznych. Nie zdziwię się jak wcale ci nie zapłacą. 
Wykpią się jak Krakusy i powiedzą, że smoki nie istnieją! — Przerwał na chwilę, by zrobić 
sobie zdjęcie z dwiema dziewczynami, które nieśmiało podeszły zapytać czy jest może 
Jaskrem. Obdarzył je uśmiechem, niepozostawiającym złudzeń co do jego jaskrowatości, a 
gdy odeszły kontynuował —  Zobaczysz, pomnisz moje słowa, trzeba było zostać w Łodzi i 
polować na czarną wołgę, to chociaż drogówka by się dołożyła... 
    —Tak Jaskier, trzeba było. Dobrze wiem, że mówisz to dlatego, bo w Łodzi są 
całodobowe kebaby, a tutaj w nocy masz tylko hot-dogi na stacji. Póki stać nas na oscypki, 
to możesz z pełnym żołądkiem pochwalić się, co robiłeś wczoraj.  
    Tak naprawdę nie interesowała go nocna eskapa Jaskra, spodziewał się tego co zawsze. 
Jaskier był dosyć znany wśród młodzieży, chociaż ciężko było mu wstrzelić się we 
współczesne trendy muzyczne. Ostatecznie kilka jego ostatnich, deephousowych singli trafiło 
do radia, dlatego więc był pewny, że w każdym mieście znajdzie się ktoś, kto postawi mu 
jakiś alkohol w lokalnej Żabce. Nie oszczędzał jednak na tym zbyt wielu pieniędzy, gdyż jego 
ekstrawaganckie stylizacje przyciągały w dziwny sposób znaczną ilość radiowozów policji i 
straży miejskiej, a wizyty tychże obfitowały w mandaty. Geralt po prostu chciał pomyśleć, a 
przychodziło mu to jakoś łatwiej, kiedy jego towarzysz paplał zamiast narzekać. 
    —No więc wyobraź sobie, że byłem dokładnie na tym placu! Tutaj na parkingu spotkałem 
grupę wspaniałych młodzieńców, pogadaliśmy trochę o motoryzacji. Niech mnie, przecież 
gdybyśmy zostali tu dłużej, ten smok by nas pożarł! Na szczęście chłopacy zrobili się głodni, 
więc pojechaliśmy na (a żebyś wiedział!) stację, a tam, uważaj spotkaliśmy... 
    Geralt nie dowiedział się kogo spotkali. Rozmowę przerwała wrzawa od strony 
ulicy.  Przebiegli truchtem przez plac targowicy i zbliżyli się do kręgu ludzi zebranego na 
drodze. Nikt nie przejmował się samochodami, bo akurat zamknięto szlabany przejścia 
kolejowego, mieli więc bardzo dużo czasu na obserwację. 
    Gdy Jaskier i Geralt dołączyli do tłumu, ukazał im się nie kto inny, jak wczorajszy rywal 
wiedźmina. Smok Kicek, we własnej osobie leżał na asfalcie. Gapie przecierali oczy ze 
zdumienia, co odważniejsi zbliżali się, by go dotknąć. Nie dziwne, że się nie bali — z 
wczorajszego groźnego, majestatycznego potwora niewiele zostało. Wyglądał jak cień 
samego siebie,  ciężko oddychał, a łuski nie błyszczały już tak jaskrawo. 
    —Rozejść się! To skrajnie niebezpieczny potwór, pod żadnym pozorem nie wolno go 
dotykać! — krzyknął Geralt, a śmiałkowie odskoczyli jak poparzeni, słysząc stanowczy tembr 
jego głosu. 
    —A co to jest za potwór psze pana. Niedźwiedź ze Słowacji przylazł? Jeleń to jaki 
schorowany, czy co? — zapytała przygarbiona babcia w białym płaszczu i szarym bereciku. 
    —Nie czas na to proszę pani, proszę się odsunąć! 
    —A może to jaki orzeł wyrośnięty? Będzie trzeba z drogi ściągać, auta przejechać muszą, 
dzwonić może po kogoś... 
    —Ehh...  
    —Geralt. Pomóż. 
    Ostatnia kwestia była słyszalna tylko dla wiedźmina. Smoki nie miały wykształconego 
aparatu mowy, za to jako zwierzęta magiczne potrafiły porozumiewać się telepatycznie.  
    —Wczoraj chciałeś mnie spalić żywcem, a dziś mam ci pomagać? — pomyślał Geralt. 
    —Ty pierwszy zacząłeś strzelać.  
    —Myślałem, że jesteś wiwerną. 
    —Myślisz, że pisaliby o mnie legendy, gdybym był jakąś podrzędną kreaturą? Oczywiście, 
że nie jestem wiwerną, uraziłeś mnie teraz. I jeszcze nazywasz mnie skrajnie 
niebezpiecznym potworem przy ludziach. Dziękuję, PR po wiedźmińsku, krucyfiks! 
    —Już, nie bocz się. Czemu, do cholery leżysz w biały dzień na środku ulicy Zamkowej w 
Suchej Beskidzkiej? 
    —Masz rację, to nie najlepsze miejsce na rozmowę. Zapnij kieszeń, telefon ci wypadnie. 
    Zdezorientowany Geralt pospiesznie usłuchał. Sekundę później smok zerwał się na równe 
nogi, wciąż jednak sprawiając wrażenie zmęczonego. Zatrzepotał skrzydłami, wzbił się, 



złapał wiedźmina w szpony i odleciał w kierunku Jasienia, zostawiając tłum z rozdziawionymi 
ustami.  
    Po niecałej minucie wylądowali w gęstwinie. Lądowanie nie należało do 
najwygodniejszych, jednak nauczony doświadczeniem Geralt nie spodziewał się niczego 
innego. Podniósł się z ziemi, po czym rozejrzał się wokoło. Smok przetransportował go przed 
wejście do nieznanej mu jaskini. Odbył już kilka spacerów po wzniesieniu Jasienia, nie 
poznawał jednak tej okolicy. Smok najwyraźniej dołożył starań, by mu nie przeszkadzano.  
    —Czym ty w ogóle jesteś? Masz budowę jak wiwerna, ale cechy smoka. —  zaczął 
wiedźmin. 
    —Nie uczyli cię o smokach beskidzkich? —rozbrzmiał głos Kicka w głowie Geralta. Stwór 
wbił w niego swoje spojrzenie, niemal filuterne.  
    —Słyszałem tylko, że są strasznie pyskate i upierdliwe, a jak się złoszczą to zaczynają 
mówić gwarą. 
    —Zdupcaj. Jesteś tak niedoedukowany, że zapomniałeś, kto z nas ma większe zęby? 
    —Po pierwsze, to „zdupcaj" jest krakowskie. Po drugie, spróbuj mnie zjeść, a dziś strzelę 
srebrnym. — pomyślał Geralt, z satysfakcją dostrzegając nabrzmiałego guza pod prawym 
uchem bestii. 
    —Nie strasz Geralt, jakbyś chciał mnie zabić, to byś ze mną nie rozmawiał. Ten twój 
kodeks kiedyś cię wykończy, wiesz? 
    —To nie ja tu jestem wymierającym gatunkiem.   
    —Uh. Wciąż jest nas więcej niż żubrów. AAARGH! 
    Ostatnie słowo było w zasadzie bolesnym rykiem, na który Geralt skulił się i wymierzył 
pistolet w Kicka. 
    —Hej, spokojnie białogłowy! Chłód, chłód, czy jak wy tam mówicie. To zatrucie 
pokarmowe. Odkąd wróciłem do Polski, żywię się dzikami i piję wodę ze Skawy. Latam nad 
rzekę w nocy, żeby nie niepokoić mieszkańców. Ale ta woda nie jest chyba najlepszej 
jakości, czuję się po niej fatalnie. Ostatnio była tak pyszna, że szło normalnie osuszyć rzekę, 
rozumiesz? Teraz smakuje jak dzik w końcowej fazie rozkładu. Dlatego właśnie zleciałem po 
ciebie, jesteś jedyną osobą w mieście, która mnie zrozumie i może pomóc! 
    —Nie obejmuje cię Greenpeace?  
    —Geralt. 
    —No dobra, dobra. Na zatrucie szukaj lekarki, wydaje mi się, że gdzieś w okolicach Babiej 
Góry powinieneś znaleźć. Za to nie mam pojęcia jak rozwiązać sprawę z wodą, przecież ci 
jej nie wyczyszczę. Wydaje mi się, że musisz po prostu zmienić miejsce zamieszkania.  
    —Ale jak to, przecież jestem stąd. 
    —Wiesz jak się nazywa to miasto? 
    —Sucha, nie? Czy już zmienili znowu na Mokra? 
    —Sucha. Beskidzka. Bez Kicka. 
    Smok poruszył się, złożył skrzydła przed sobą, położył na nich głowę i zajęczał 
żałośnie.  Właśnie dowiedział się, że nie chciano go w jego własnym domu. Przypominał 
teraz zbitego psa. Oczywiście, gdyby zbite psy były jaszczurkowate i pokryte łuskami. 
    —Wiem stary, to przykre. Nic nie poradzisz, ludzie nie mają już żadnego szacunku do 
legend. Wyobrażasz sobie, że nawet z Małysza się śmieją? — pocieszał rozmówcę 
wiedźmin 
    —Potwory. Ale wracając, Geralt, skoro tu mnie nie chcą, to gdzie mam się udać? 
    Chwilę zajęło wiedźminowi namyślenie się. Nagle uśmiechnął się pod nosem, a jego oczy 
się rozszerzyły, jakby wpadł na genialny pomysł. 
    —Mam plan. Polecisz na północ, wzdłuż autostrady. Kieruj się znakami na Warszawę. 
Osiądź tam za miastem, powinno ci być dobrze. 
    —Jest tam czysta woda? 
    —Nie ufasz mi? 
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    —Geralt, a to nie w Warszawie wylały się te ścieki? — trzeźwo zauważył Jaskier, kiedy 
mijali Budzów siedząc w czarnym Mustangu. 
    —Masz rację Jaskier.  
    —Więc dlaczego go tam wysłałeś? 
    —Zepsuł mi randkę. — odpowiedział bezdusznie wiedźmin. 
    —Geralt, jesteś potworem.  
    —Ty też do najpiękniejszych nie należysz. 
    Jechali chwilę w zadumie, słuchając radia. Gdy tylko słuchana stacja wpadała na pomysł, 
by zagrać którąś z piosenek Jaskra, Geralt miał okazję, by popisać się wiedźmińskim 
refleksem podczas zmieniania częstotliwości.  
    —Dzwoniłeś do Granger? — zapytał barda. 
    —Tak, powiedziała, żebyś w końcu nauczył się Obliviate, bo jej aurorzy nie są twoimi 
sprzątaczkami.  
    —Jak dla mnie to ludzie mogą wierzyć w smoki, będę miał więcej zleceń. To Londyn cały 
czas nalega, żeby czyścić świadków, więc niech nie wybrzydza. 
    —Masz rację.  
    Mijali zakłady kowalskie w Sułkowicach. Wiedźmin z rozrzewnieniem wspominał czasy, 
kiedy jeszcze korzystał z mieczy produkowanych po kryjomu w tutejszych zakładach. 
    —Geralt? 
    —Tak, Jaskier? 
    —A gdzie my właściwie teraz zmierzamy, kompanie? 
    —Zahaczymy o Kraków. Jakaś babcia wydzwania na policję, twierdzi, że w jej piwnicy 
siedzi bazyliszek, trzeba to sprawdzić. 
    —Oho, wspaniale. Tylko niech ten gbur z talarków się nie pokazuje, nie lubię gościa.  
    —Jaskier, Lajkonik jest Azjatą, to już rasizm. 
    —Wcale nie! Uwielbiam Azjatów. Znam wiele wspaniałych yokai! 
    Geralt uśmiechnął się pod nosem. Yokai były jednymi z niewielu kobiet, jakich Jaskier 
naprawdę nie chciałby poznać. 
    —No dobra, panie wiedźmin, a co po Krakowie? 
    —Wampir z Bytomia.  
    —To on serio istnieje?  
    —Kicek też miał nie istnieć. 
    —Racja. 
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