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1a: List od Oscara Uddgrena

Do zainteresowanych,

Zwę się Oscar Uddgren i jestem księdzem w miejscowości rybackiej 
Fjällbacka. Z ciężkim sercem kreślę te słowa. Brakuje mi dobrych 
rad w moim obecnym położeniu, dlatego teraz zwracam się właśnie 
do Państwa. Członków Waszego czcigodnego Towarzystwa spotkałem 
podczas studiów w Uppsali kilka lat temu, a teraz pozwalam sobie 
pokładać nadzieję w Waszej szczególnej wiedzy i talentach.

Mój mentor i najlepszy przyjaciel, pastor Carl Eric Hedqvist, nie żyje. 
Jego ciało znaleziono tydzień temu, wyrzucone na plażę archipelagu 
nieopodal Fjällbacki. Lekarz sądowy ustalił, że przyczyną śmierci był 
własnoręczny strzał w głowę, i uznał to za samobójstwo. Nie zgadzam 
się z tym wnioskiem – jestem pewien, że stoi za tym coś nienaturalnego. 
Wiem, kto ponosi za to winę. Brakuje mi jedynie dowodów i środków, by 
coś zdziałać.

Ostatni raz widziałem Carla Erica tydzień przed tym, jak znaleziono 
go bez życia. Planował się wtedy udać na archipelag, na wyspę 
Vrakholmen, aby nieść słowo Boże nieobyczajnym żeglarzom 
odwiedzającym oberżę, która się tam znajduje. Vrakholmen to nie tylko 
centrum żeglugi w tej okolicy, ale i miejsce, w którym znajduje się 
największa na archipelagu solarnia śledzi. Na wyspie wprost cuchnie 
od ryb i grzechu. To bezbożna plama wstydu na naszej ziemi.

Właściciele tego siedliska szubrawców – śledziowy baron Sakarias 
Amundsson i jego matka Abela, nazywana tu przez wszystkich „Matulą” – 
otwarcie przeciwstawiają się naukom Bożym i za każdym razem, gdy 
czcigodny pastor Carl Eric odwiedzał Vrakholmen, odpędzali go stamtąd.

Jestem przekonany, że śledziowy baron oraz Matula, wraz z trzema 
niezbyt grzeszącymi mądrością, ale niebezpiecznymi starszymi braćmi 
Sakariasa, Pålem, Pellem i Pallem, są sługami Szatana i stoją za 
przedwczesną śmiercią Carla Erica. Zamierzam udać się na Vrakholmen, 
by spotkać się twarzą w twarz z tymi poplecznikami diabła i znaleźć 
dowody ich winy. Potrzebuję Waszej asysty w tym niebezpiecznym 
przedsięwzięciu. Jeśli Bóg jest Wam miły i znajdziecie w swych sercach 
chęć pomocy prostemu słudze Bożemu w największej potrzebie, prośbę 
składam, byście jak najrychlej spotkali się ze mną we Fjällbace.

Z najwyższym uszanowaniem, 

Oscar Uddgren
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2a: List od Augusta von Meijera

Do wszystkich zainteresowanych,

Zwracam się do Państwa Szanownych z niezwykle pilną prośbą 
o pomoc. Zwę się August von Meijer i jestem przemysłowcem, 
właścicielem lasów oraz jednego z największych tartaków północnej 
Szwecji, znajdującego się w Härnösand. Właśnie w tym miejscu 
pracuję nad modernizacją tego regionu. W tym celu nabywam 
grunta leśne, a przy tym zapewniam zatrudnienie dla ludzi 
z terenów, na których prowadzę swe inwestycje.

Jakiś czas temu dwóch mych pracowników, pan Gottfrid 
Hammarström i jego asystent, Nils Lindesköld, zostało przeze mnie 
wysłanych do niewielkiej wioski o nazwie Färnsta położonej na 
północ od Härnösand. Znajduje się ona głęboko wśród leśnych 
ostępów, gdzie podobno gleby są wyjątkowo żyzne, a cała okolica 
odznacza się wielkim bogactwem lasów. Hammarström był zatem 
odpowiedzialny za zorganizowanie transakcji między mieszkańcami 
tejże wsi a mą osobą.

Jednakże wydarzyła się tragedia. Pewnej nocy biedny Nils wrócił 
do Härnösand konno. Przygalopował na oklep, ubrany tylko w koszulę 
nocną. Był na wpół oszalały i w panice mamrotał o jakiejś złej 
bestii, którą jakoby tam ujrzał. Od tego czasu Nils mocno się 
odmienił i ledwo można z nim pomówić. Hammarström zniknął 
i obawiam się, że biedaka spotkało najgorsze. Mam złe przeczucia – 
tamto miejsce skrywa więcej, niż mogłoby się zdawać.

Dlatego właśnie kontaktuję się z Towarzystwem. Pragnę zatrudnić 
jego znamienitych członków, aby poznali prawdę o tym, co stało 
się z Hammarströmem, i powstrzymali bestię, o której mówi pan 
Lindesköld. Koszta nie grają żadnej roli! Reputacja Waszej organizacji 
jest znakomita, zaś wyjątkowa wiedza, jaką dysponujecie, byłaby 
nieoceniona w obecnej sytuacji. Jeśli Szanowni Państwo wyrażą 
zgodę, bez wahania zapewnię sute wynagrodzenie.

Liczę na jak najszybszą odpowiedź, albowiem czas to pieniądz. 
Będę Państwa oczekiwał w Härnösand, gdzie wyjaśnię wszystko, co 
konieczne, i zapewnię podróż do Färnsty.

Przesyłam wyrazy uszanowania, 

August von Meijer
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2e: Instrukcje Von Meijera dla Hammarströma i Lindeskölda

2b: Średniowieczny tekst

2c: Średniowieczny tekst

2d: Średniowieczny tekst

Piszę w odpowiedzi na Wasz poprzedni list tyczący się 
wydarzeń w wiosce Färnsta.

Oprócz zapewnienia zakupu żyznych lasów Färnsty, odkrycie 
złóż żelaza sprawiło, że zabezpieczenie tego miejsca uzyskało 
najwyższy priorytet. Jak rozumiem, większość złóż znajduje 
się pod kościołem, więc konieczna będzie jego rozbiórka, lecz 
oczywistym jest, że osobiście sfinansuję budowę nowego. Jeśli 
większość właścicieli ziemskich znajdzie się po naszej stronie, 
nie będzie to stanowiło najmniejszego problemu. Zaoferujcie 
im, ile trzeba. W grę wchodzi najcenniejsza ruda – ugoda 
musi dojść do skutku.

A gdy posłyszysz ptaki, co umykają, gałęzie, co ła-
mią się z  trzaskiem, a i głośne jego kroki, to wiedz, 
że kolejną ofiarą się staniesz. Módl  się tedy, by 
szybki koniec cię czekał, albowiem jeśli wpatry-
wać się w jego piekielne wejrzenie będziesz, sza-
leństwo cię czeka – jak to nawet najbardziej nie-
skalane umysły przed tobą spotkało. Ten, kto śmie 
ziemi Pana naszego zagrażać, odczuje jego gniew.  
Tym okrutnym strażnikiem jest bowiem nasz 
przykościelnik. Więk szy jest on niźli jeleń, sil-
niejsz y niźli niedźwiedź  i zwinniejsz y niźli 
r yś, nad poletkiem Pana naszego ochronę roz-
taczając. Pędząc na łowy, szybszy niźli koń on 
jest. Jego zdobyczą są tacy, co to zagrozić temu 
miejscu mogą. Poczywa on nadto w miejscu, od 
którego spojrzenie Pana nigdy się nie odwraca.

Na wschód od trzeciego wielkiego głazu w kie-
runku północnym wejście odnajdziesz. Głęboko 
pod Färnstą poczywa jej ponury obrońca. Ścieży-
na wije się i zakręca, ale w miejscu, na którym 
wiara w Boga Przenajświętszego się opiera, znaj-
dziesz onego stwora leże – jak światło w ciemności.

Ponury los kocura ochrzczonego w ogniu w imię 
Boże nowe życie mu podarował. Od tamtej chwili 
nad tym miejscem tedy pieczę sprawuje. Po wsze 
czasy czuwał będzie nad tym miejscem, zaprzysię-
żon jako jego obrońca. Sczeźnie wtedy jedynie, gdy 
jego kości spotka los takowy jaki do życia go powołał.
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Niedawno odwiedziła mnie panna Karlström. 
Rozmawialiśmy, popijając kawę. Usłyszałem od niej 
wiele komplementów na temat sposobu, w jaki jednoczę 
wioskę w wierze. Jej pochwały mnie uradowały. Panna 
Märta była przemiła.

Następnie zaczęła zadawać liczne pytania dotyczące 
pana Hammarströma, wysłannika wielkiego tartaku 
w Härnösand. Pragnęła wglądu w jego interesy 
i prowadzone przez niego negocjacje. Jej ton mnie 
zaniepokoił. Nie mogłem nie zauważyć pokusy w jej 
oczach – pokusy, która sugeruje, że nie jest ona bogobojną 
kobietą. Może skusi innych do sprzedaży ziemi?

Do Sz. P. G. Hammarströma
Spotkajmy się w kościele po zmierzchu. Pragnę 
podzielić się czymś, co pomoże Panu w poszukiwaniach.
Z wyrazami poważania,
I. Nyström

2f: Notatki Ingvara Nyströma

2g: Kartka przy ciele Hammarströma
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3b: List od Olgi

3a: Zaproszenie Linnei

Mała Lilli!

Pewnie prawie mnie nie pamiętasz, czyż nie? Lata przeleciały jak motyle. Wkrótce skończę siedemdziesiąt 

lat. Ale któż by tam liczył?

Chciałabym napisać, że celem tego listu jest wznowienie wyjątkowej relacji, która nas łączyła i za którą 

ogromnie tęsknię, a także to, że chcę się z Tobą spotkać, aby porozmawiać o dziwnych wydarzeniach, które 

miały miejsce na zamku Gyllencreutz tyle lat temu. I choć to wszystko prawda, to piszę do Ciebie 

w zupełnie innej sprawie.

Lilli, potrzebuję Twojej pomocy. Sytuacja jest naprawdę pilna, inaczej nie miałabym odwagi napisać tych 

słów. Domyślam się, że nadal mieszkasz w Uppsali – chyba nie opuściłaś ukochanego miasta? Ja z kolei 

jestem w Mölle – małej wiosce rybackiej w południowej Szwecji. Wraz z kilkoma przyjaciółkami 

mieszkam w tutejszym hotelu kąpieliskowym. Lilli, koniecznie musisz przyjechać i nam pomóc! Więcej 

nie mogę napisać z obawy, że list wpadnie w niepowołane ręce. Musisz to być Ty, ponieważ ma to związek 

z pewną naszą tajemnicą, naszym sposobem widzenia, który połączył nas wiele lat temu.

Zabierz ze sobą całą broń, ekwipunek i wszelkie dziwne przedmioty, które uda ci się znaleźć. Pomocne może 

okazać się tu wszystko. Utkwiłam z przyjaciółkami w hotelu i będę tu do Twojego przyjazdu. Same to na 

siebie sprowadziłyśmy, ale mimo wszystko proszę Cię o pomoc.

Z pozdrowieniami,

Twoja (mam nadzieję?) droga Oggo

Drodzy przyjaciele!

Byłabym niezmiernie wdzięczna, gdybyście mogli jak najszybciej odwiedzić mnie w szpitalu, 

do którego po bardzo trudnym okresie musiałam znów powrócić. Sprawa jest pilna i proszę 

Was również o przygotowanie się do dłuższego wyjazdu.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, 

Wasza Linnea
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— — — — — — — — — — — — — — — —  — —— — — — — — — — — — — — — — — —  — — Wtorek dnia 17 czerwca 5 öre
OKULTYSTYCZNA SPUŚCIZNA 
KULLEN

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań na 
tymże obszarze wyłania się pewna forma wierzeń 
ludowych, która to odnosi się do powstania owego 
wzgórza. Rybacy, jako i chłopi powiadali, jakoby 
Kullen zostało stworzone na skutek działania 
energji nadprzyrodzonych, przeto jest też nimi 
wielce nasycone. Powiadają takoż, że siły te 
spowodowały, jakoby ziemia wypiętrzyła się 
z płaskiego, gliniastego obszaru – na podobieństwo 
wulkanicznej skały z morza się wynurzającej. Śród 
ludu istnieje przekonanie, że są w Kullen jaskinie 
i wąwozy, w których drzemią nadprzyrodzone 
energje w oczekiwaniu na ludzi lub zwierzęta. Te 
istoty żywe mogą bowiem stać się naczyniami, za 
których pomocą siły te zamanifestują w świecie 
swą obecność. Podobnież Kullen strzeże od stuleci 
rodzina Widzących. Jej celem ma być zapobieżenie, 
by te energje nie przybrały formy fizycznej folgującej 
wszelakim destrukcyjnym popędom. Me własne badania 
tego obszaru nie odnalazły ani takiego rodu, który 
mógłby dać początek legendzie o tzw. „Człowieku ze 
Wzgórza”, ani też vaesen w jakiejkolwiek formie. 
Udało mi się jednakowoż rozpoznać silne tendencje 
do wzniosłości i abstrakcji oraz zadziwiającą 
zdolność widzenia niewidzialnego oraz tworzenia 
niestworzonego. Pokuszę się o opinię, że ta część 
południa powinna pozostać pod ścisłą obserwacją. Być 
może w okolicy należałoby założyć mniejszą siedzibę?

Brat Johan Trana  
– członek i Pierwszy Ekwilator Towarzystwa

„GRZECH W MÖLLE”
Odległą wioskę rybacką Mölle w  północno-

zachodniej Skanii od dwóch lat rozdzierają konflikty 
dotyczące wybudowanego tamże hotelu kąpielowego. 
Przyjeżdżających głównie z Niemiec i Danii turystów 
płci obojga zachęca się do wspólnych kąpieli morskich, 
czemu miejscowi zdecydowanie się sprzeciwiają.

Nasz reporter, Elias Ragnér, odwiedził to „serce 
grzechu na mapie północnej Europy” – niewielką wieś 
na czubku skalistego półwyspu Kullen w  południowej 
Szwecji. Właśnie w tym miejscu, w Mölle, Katarina 
Jönsson prowadzi popularny hotel kąpielowy odwiedzany 
przez turystów z  dalekich stron. Pani Jönsson mówi: 
„Tu, na Kullen, kulturalne i  intelektualne elity 
europejskie spotykają się, by zażywać odświeżających 
kąpieli i  odprężających spacerów, a  także podziwiać 
przepiękne krajobrazy. Działalność mojego hotelu 
wprowadzi Mölle w następne stulecie”.

Wielu mieszkańców kurortu nie podziela tak 
pozytywnego spojrzenia na ten nadmorski przybytek – 
a zwłaszcza na fakt, iż pani Katarina Jönsson zachęca 
swych gości do tego, by zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
przebywali na tej samej plaży w tym samym czasie! 
Ksiądz Algot Kransvik określa całą sprawę jako „wielce 
nieszczęśliwy i nieprzemyślany projekt, który wywołuje 
niezgodę i zachęca do grzesznego życia”. Żona pewnego 
rybaka, Anna Svensson, oznajmia: „Jestem zmuszona 
oglądać mężczyzn paradujących w  szelkach i  kobiety 
w gorsetach, co stanowi smutne przypomnienie o naszej 
śmiertelności”.

Korzystając z okazji, państwa uniżony reporter Elias 
zażył dla ochłody kąpieli w  zimnych wodach Morza 
Północnego – a  widoki ze wzgórza Kullen wprost 
zapierały dech w piersiach! 

3c: Wycinek z Kurjera Codziennego 3d: Notatka Johana Trany na temat Kullen
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3e: Mapa Olgi

3f: Fragment dziennika oberżysty Jonssona

Gdy moją siostrę znaleziono martwą z rozciętym brzuchem, w mgnieniu oka z dziecka stałem się dorosłym mężczyzną. Pewnego wczesnego ranka, w Nowy Rok, moja siostra Elsa poprowadziła nas wszystkich wokół kościoła, bo słyszała, że można wtedy zajrzeć przez dziurkę od klucza i zobaczyć przyszłość. Bawiliśmy się mocami, których nie rozumieliśmy, a to, co niewidzialne, srogo karze arogancję.
Gdy zbliżaliśmy się do kościelnych drzwi, na ścieżce przed nami stanął największy dzik, jakiego kiedykolwiek widziałem. Jego oczy płonęły w ciemności, grzbiet pokryty był ostrą szczeciną, a pysk wieńczyły mocarne kły. Elsa wyjęła z kieszeni jabłko i rzuciła je na ziemię, przez co bestia na chwilę o nas zapomniała i mogliśmy stamtąd uciec. Ale wkrótce usłyszeliśmy za sobą dźwięk racic uderzających o ziemię. Elsa, która biegła obok mnie, nagle 

gdzieś zniknęła. Zatrzymałem się 
i zobaczyłem, jak idzie w stronę 
świni, a potem uciekłem stamtąd, 
ile sił w nogach. Poświęciła się za 
nas, żebyśmy przeżyli.
Od wielu lat zbieram pogłoski 
i legendy o tym stworzeniu. Nosi 
ono nazwę „gloson”. Powiadają, 
że ciągnie go do czarownic 
i Widzących. Ponoć pożera ich 
wnętrzności, aby przejąć moc, 
jaką władają. Słyszałem też, że 
ludziom udaje się przed nim uciec, 
rozpraszając go jabłkami lub 
orzechami – tak jak to zrobiła 
moja siostra. Niektórzy twierdzą, 
że czarownica może kierować gloson 
za pomocą lipowej laski. Po tym, 
co stało się z moją siostrą, nigdy 
nie wychodzę w zimowe noce, 
a i dzieciom nakazuję pozostać 
w domu. 

Oberżysta Niklas Jonsson z Åstorp
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4a: List Hugona von Kaiserlinga

Drogi kuzynie,

Piszę do Ciebie z gorącą prośbą o pomoc, mając na uwadze Twoje 
członkostwo w Towarzystwie.

Dzieją się zaiste dziwaczne rzeczy i za nic w świecie nic z tego 
wyrozumieć nie mogę. Żona moja, Agnes, niedawno powiła 
nasze pierwsze dziecię, Eduarda. Ledwie kilka tygodni po porodzie 
Agnes zmieniła się nie do poznania. Nie chce mieć nic z dziecięciem 
do czynienia. Gdy kreślę te słowa, przebywa w zamknięciu 
w sanatorium w Arensburgu, bowiem pewnej nocy poszła do 
sauny, żeby „utopić tego potwora”, jak sama mi wyjawiła.

Agnes zawsze była mądrą, rozsądną osobą. Nie rozumiem, co 
się z nią stało. Być może wina leży po mojej stronie. Często 
zostawiałem ją całkiem samą, gdyż praca naukowa pochłonęła 
mnie całkowicie. Prócz tego chrzest Eduarda został przełożony 
na czas późniejszy, ponieważ zaproszono mnie na Uniwersytet 
w Lund, bym wygłosił wykład dotyczący mojej pracy 
doktorskiej. Rwę włosy z głowy z bezsilności. Agnes nie 
chce już ze mną rozmawiać. Kontaktowała się jedynie z ojcem 
Corneliusem – duchownym kościoła, do którego należy.

Ojciec Cornelius jest przekonany, że Agnes ma rację i że 
dziecko padło ofiarą złych mocy. Zasugerował przeprowadzenie 
egzorcyzmu. Jeśli go przeprowadzi, obawiam się wielce 
o bezpieczeństwo maleństwa. Jako naukowiec nie jestem w stanie 
zaakceptować rzekomego działania nadprzyrodzonych sił! Abym 
mógł coś przedsięwziąć w tej sytuacji, potrzebna mi będzie wiedza 
Twoja i Twych zacnych towarzyszy. Być może ktoś z Waszym 
doświadczeniem zdoła przekonać Agnes i księdza?

Kochany kuzynie, jestem w prawdziwej desperacji! Twoja pomoc 
byłaby więcej niż mile widziana!

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami,

Hugo von Kaiserling
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5a: Zaproszenie Linnei (zmodyfikowane)

Drodzy Odkrywcy! 

Jestem byłą członkinią Towarzystwa ds. Badań nad Niewidzialnymi i Ochrony Ludzkości, 

które to jest skandynawskim odpowiednikiem Waszej szacownej Konfraterni. Możliwe, że 

zadziwi Was ten list, a może wiecie już o istnieniu naszego Towarzystwa i moja prośba 

wyda Wam się mniej zaskakująca. Jakbyście jej nie odczytali, dla mnie istotne jest, co 

z nią zrobicie. Trudne czasy nastały dla naszych siostrzanych organizacji, niemniej z dużą 

ulgą dowiedziałam się, że Konfraternia odrodziła się na ziemiach polskich i wypełnia swą 

misję w stopniu bardziej niż zadowalającym. Niestety, nie mogę tego samego napisać 

o Towarzystwie, które, próbując podźwignąć się z niebytu, przeżywa kryzys za kryzysem 

i zaledwie utrzymuje się na powierzchni, mierząc się z zalewem nowych wyzwań. W tej 

sytuacji, nie mogąc liczyć na dyspozycyjność jego członków, a nawet obawiając się prosić 

o kolejny wysiłek, zwracam się do Was z ogromną prośbą – przybądźcie do Szwecji 

i pomóżcie mi uporać się z problemem, który dotknął moją przyjaciółkę z dawnych lat. 

Byłabym niezwykle wdzięczna, gdybyście mogli jak najszybciej odwiedzić mnie w szpitalu 

w Uppsali, do którego po bardzo trudnym okresie musiałam znów powrócić. Sprawa jest 

pilna, więc proszę Was również o przygotowanie się do dłuższego wyjazdu.

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami,

Linnea Elfeklint
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5b: List Hugona Kazimira Hankiewicza

Drogi kuzynie,

Piszę do Ciebie z gorącą prośbą o pomoc, mając na uwadze fakt, że 
dotarły do mnie informacje o Twoim pobycie w Szwecji, a skądinąd 
wiem o tym, że angażujesz się w wyjaśnianie spraw dziwnych.

A dzieją się zaiste dziwaczne rzeczy i za nic w świecie nic z tego 
wyrozumieć nie mogę. Żona moja, Agnes, niedawno powiła 
nasze pierwsze dziecię, Eduarda. Ledwie kilka tygodni po porodzie 
Agnes zmieniła się nie do poznania. Nie chce mieć nic z dziecięciem 
do czynienia. Gdy kreślę te słowa, przebywa w zamknięciu 
w sanatorium w Arensburgu, bowiem pewnej nocy poszła do 
sauny, żeby „utopić tego potwora”, jak sama mi wyjawiła. 

Agnes zawsze była mądrą, rozsądną osobą. Nie rozumiem, co 
się z nią stało. Być może wina leży po mojej stronie. Często 
zostawiałem ją całkiem samą, gdyż praca naukowa pochłonęła 
mnie całkowicie. Prócz tego chrzest Eduarda został przełożony 
na czas późniejszy, ponieważ zaproszono mnie na Uniwersytet 
w Lund, bym wygłosił wykład dotyczący mojej pracy 
doktorskiej. Rwę włosy z głowy z bezsilności. Agnes nie 
chce już ze mną rozmawiać. Kontaktowała się jedynie z ojcem 
Corneliusem – duchownym kościoła, do którego należy. 

Ojciec Cornelius jest przekonany, że Agnes ma rację i że 
dziecko padło ofiarą złych mocy. Zasugerował przeprowadzenie 
egzorcyzmu. Jeśli go przeprowadzi, obawiam się wielce 
o bezpieczeństwo maleństwa. Jako naukowiec nie jestem w stanie 
zaakceptować rzekomego działania nadprzyrodzonych sił! Abym 
mógł coś przedsięwziąć w tej sytuacji, potrzebna mi będzie wiedza 
Twoja i Twych zacnych towarzyszy. Być może ktoś z Waszym 
doświadczeniem zdoła przekonać Agnes i księdza? Kochany 
kuzynie, jestem w prawdziwej desperacji! Twoja pomoc byłaby 
więcej niż mile widziana! 

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, 

Hugo Kazimir Hankiewicz
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5c: List od czarownicy

Drogi Samborze! 

Pewnie prawie mnie nie pamiętasz, czyż nie? Lata przeleciały jak motyle. Wkrótce skończę siedemdziesiąt 

lat. Ale kto by tam liczył? 

Chciałabym napisać, że celem tego listu jest wznowienie wyjątkowej relacji, która nas łączyła i za którą 

ogromnie tęsknię, a także to, że chcę się z Tobą spotkać, aby porozmawiać o dziwnych wydarzeniach, które 

miały miejsce na zamku Twardowskiego tyle lat temu. I choć to wszystko prawda, to piszę do Ciebie 

w zupełnie innej sprawie. 

Borku, potrzebuję Twojej pomocy. Sytuacja jest naprawdę pilna, inaczej nie miałabym odwagi napisać tych 

słów. Domyślam się, że nadal pojawiasz się w Piotrkowie – chyba nie opuściłeś ukochanego miasta? Ja 

z kolei jestem na Łysej Górze, a konkretnie w byłym klasztorze, który teraz przemieniono w nowoczesne 

sanatorium. Przebywam tu już od kilku dni, wraz z kilkoma przyjaciółkami. Koniecznie musisz przyjechać 

i pomóc nam, Borku! Więcej nie mogę napisać z obawy, że list wpadnie w niepowołane ręce. Musisz to być 

Ty, ponieważ ma to związek z pewną naszą tajemnicą, naszymi wspólnymi upojnymi nocami spędzonymi 

w świetle księżyca. 

Zabierz ze sobą całą broń, ekwipunek i wszelkie dziwne przedmioty, które uda ci się znaleźć. Pomocne może 

okazać się tu wszystko. Utknęłam z przyjaciółkami w sanatorium i pozostanę tu do Twojego przyjazdu. Same 

to na siebie sprowadziłyśmy, ale mimo wszystko proszę Cię o pomoc. 

Z pozdrowieniami, 

Twoja (mam nadzieję?) droga Przyjaciółka
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OKULTYSTYCZNA SPUŚCIZNA 
ŁYSEJ GÓRY

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań na 
tymże obszarze wyłania się pewna forma wierzeń 
ludowych, która to odnosi się do istnienia owej góry. 
Miejscowi powiadali, jakoby Łysa Góra była miejscem 
magicznym, na którym w równonoce, przesilenia, 
a także każdą pełnię zbierały się zastępy czarownic, 
demonów, diabłów i innych pomiotów piekielnych. 
Powiadają takoż, że siły te oddawały się wtenczas 
dzikim tańcom przy ogniskach, dając upust swoim 
chuciom, skąd zło jeszcze gorsze się brało. Śród ludu 
istnieje przekonanie, że wewnątrz góry drzemią 
nadprzyrodzone energje w oczekiwaniu na ludzi 
lub zwierzęta. Te istoty żywe mogą bowiem stać się 
naczyniami, za których pomocą siły te zamanifestują 
w świecie swą obecność. Większość tutejszych twierdzi, 
że jedynie obecność świętych relikwii w opactwie 
benedyktyńskim więzi owe energje i nie daje im 
wydrzeć się na zewnątrz. Niemniej są też tacy, 
którzy opowiadają, że Łysej Góry strzeże od stuleci 
rodzina Widzących. Jej celem ma być zapobieżenie, 
by energje nie przybrały formy fizycznej folgującej 
wszelakim destrukcyjnym popędom. Me własne 
badania tego obszaru nie odnalazły ani takiego rodu, 
który mógłby dać początek legendzie o tzw. Człowieku 
ze Wzgórza, ani też dziwotworów w jakiejkolwiek 
formie. Udało mi się jednakowoż rozpoznać silne 
tendencje do wzniosłości i abstrakcji oraz zadziwiającą 
zdolność widzenia niewidzialnego oraz tworzenia 
niestworzonego. Pokuszę się o opinię, że całe 
Łysogórze powinno pozostać pod ścisłą obserwacją. Być 
może w okolicy należałoby założyć mniejszą siedzibę?

Frater Włodzimierz Jabłoński – członek i Pierwszy 
Spekulator Konfraterni

„ROZPUSTA  
NA ŁYSEJ GÓRZE”

Nową i Starą Słupię, a ponoć i inne wsie w okolicy 
Świętego Krzyża w Guberni Kieleckiej od dwóch lat 
rozdzierają konflikty dotyczące sanatorium powstałego 
w miejsce dawnego klasztoru. Ściągających tam nie tylko 
z Królestwa, ale także z ziem pruskich i austriackich 
turystów płci obojga zachęca się do wspólnej gimnastyki, 
czemu miejscowi zdecydowanie się sprzeciwiają. 

Nasz reporter, Wojciech Łapicki, odwiedził 
to „serce grzechu na mapie środkowej Europy”  – 
niewielkie miasteczko na skraju Łysogór w południowej 
części Królestwa Polskiego. Właśnie w  tym miejscu, 
prawie na szczycie Łysej Góry, powstało popularne 
sanatorium odwiedzane przez rehabilitantów z dalekich 
stron. A  tak wyraża się o  nim Katarzyna Jońska, 
właścicielka owego przybytku: „Tu, na Łysej Górze, 
kulturalne i  intelektualne elity europejskie spotykają 
się, by zażywać gimnastyki, zdrowotnych masaży, 
odprężających spacerów, kąpieli błotnych, a  także by 
podziwiać przepiękne krajobrazy. Działalność mojego 
sanatorium wprowadzi tutejsze wsie i  miasteczka 
w następne stulecie”.

Niemniej jednak wielu okolicznych mieszkańców 
nie podziela tak pozytywnego spojrzenia na ten górski 
przybytek – a zwłaszcza na fakt, iż jego właścicielka 
zachęca swych gości do tego, by zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni uprawiali gimnastykę w tym samym czasie! 
Ksiądz proboszcz parafii w Nowej Słupi określa całą 
sprawę jako „wielce nieszczęśliwy i  nieprzemyślany 
projekt, który wywołuje niezgodę oraz zachęca do 
grzesznego życia”. Żona pewnego rzemieślnika, Anna 
Świteź, oznajmia: „Jestem zmuszona oglądać mężczyzn 
paradujących w  szelkach i  kobiety w  gorsetach, co 
stanowi smutne przypomnienie o naszej śmiertelności”. 

Korzystając z  okazji, państwa uniżony reporter 
zażył kąpieli błotnej i  uczestniczył w  porannej, jak 
i popołudniowej gimnastyce – a widoki z Łysej Góry 
wprost zapierały dech w piersiach!

5d: Wycinek z Kurjera Codziennego (zmodyfikowany)

5e: Notatka Włodzimierza Jabłońskiego na temat Łysej Góry
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5f: Fragment dziennika oberżysty Wiśniewskiego

Gdy moją siostrę znaleziono martwą i na wpół zjedzoną, w mgnieniu oka z dziecka stałem się dorosłym mężczyzną. Pewnego wczesnego ranka, w Nowy Rok, moja siostra Ela poprowadziła nas wszystkich wokół kościoła, bo słyszała, że można wtedy zajrzeć przez dziurkę od klucza i zobaczyć przyszłość. Bawiliśmy się mocami, których nie rozumieliśmy, a to, co niewidzialne, srogo karze arogancję. 
Gdy zbliżaliśmy się do kościelnych drzwi, na ścieżce przed nami stanął największy kozioł, jakiego kiedykolwiek widziałem. Jego oczy płonęły w ciemności, grzbiet pokryty był zmierzwionymi kudłami, a z pyska wystawały długie, ostre kły. Ela złapała za brzozową miotłę, która stała przed wejściem, i próbowała odgonić diabelstwo. A ten wyrwał jej miotłę i zaczął skubać jej witki, mlaskając i bucząc głośno. Bestia na chwilę o nas zapomniała i mogliśmy stamtąd uciec. Ale wkrótce usłyszeliśmy za sobą dźwięk kopyt uderzających o ziemię. Ela, która biegła obok 

mnie, nagle gdzieś zniknęła. 
Zatrzymałem się i zobaczyłem, 
jak idzie w stronę kozła, a potem 
uciekłem stamtąd, ile sił 
w nogach. Poświęciła się za nas, 
żebyśmy przeżyli. 
Od wielu lat zbieram pogłoski 
i legendy o tym stworzeniu. Nosi 
ono nazwę „Bubak”. Powiadają, 
że ciągnie go do czarownic 
i Widzących. Ponoć pożera ich, 
aby przejąć moc, jaką władają. 
Słyszałem też, że ludziom udaje 
się przed nim uciec, rozpraszając 
go gałązkami brzozowymi lub 
zwykłą miotłą – tak jak to zrobiła 
moja siostra. Niektórzy twierdzą, 
że czarownica może przyzwać 
i kierować Bubakiem za pomocą 
zaklętego przedmiotu. Po tym, co 
stało się z moją siostrą, nigdy 
nie wychodzę w zimowe noce, 
a i dzieciom nakazuję pozostać 
w domu.

Oberżysta Mikołaj  Wiśniewski 
z Budziszewic
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