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rozdziaŁ 1ELEMENTALS
THE PROPHECY OF SHADOWS

MICHELLE MADOW

Wpatrywałam się w miejsce, gdzie Ethan i Blake znaj-
dowali się kilka sekund wcześniej. Czułam pustkę, 

jakby wyssano mi całe powietrze z płuc. Nie mogłam 
oddychać. Nie mogłam myśleć. 

Blake zniknął. Ethan zwrócił się przeciwko nam i za-
brał go do Kerberosu – świata-więzienia, do którego trzy 
tysiące lat temu, po buncie przeciwko Olimpijczykom, 
zostali wtrąceni Tytani. Kerberos był podobno tak prze-
rażający, że samo przebywanie w nim mogło doprowadzić 
do szaleństwa w ciągu kilku tygodni – albo dni. 

Portal do Kerberosu pozostawał zapieczętowany przez 
tysiące lat, aż kilka miesięcy temu na niebie pojawiła 
się Kometa Olimpijska. I teraz portal słabł, przez co po-
mniejsze potwory się wymykały. Uciec zdołała też dusza 
najbardziej niebezpiecznego z nich – Tyfona.

Tyfon miał już nigdy nie powstać, bo po Drugiej Rebelii 
Zeus oddzielił jego duszę od ciała i zamknął ją w Ker-
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berosie, a ciało uwięził pod Etną na Sycylii, we Wło-
szech. Lecz teraz, gdy dusza Tyfona uciekła z Kerberosu, 
nie minie wiele czasu, zanim dotrze do swojego ciała.  
A w równonoc wiosenną – czyli za sześć dni – jego dusza 
i ciało się połączą. Jeśli tak się stanie, z całą pewnością 
Tyfon zacznie niszczyć Ziemię, zabijając wszystkie żywe 
istoty, jakie spotka na swojej drodze.

A potem, podczas przesilenia letniego, otworzy się por-
tal do Kerberosu i wszystkie zamknięte w nim potwo-
ry – w tym Tytani – uciekną i znów będą mogły rządzić.

To, czy zatrzymamy Tyfona, czy nie, stanowi kluczową 
kwestię, która zdeterminuje przyszłość. Powiedziała to 
sama Nyks – pierwotne bóstwo nocy – która potrafi podró-
żować między światami i widzi każdą możliwą przyszłość. 
Gdybyśmy zatrzymali Tyfona, mielibyśmy szansę zapie-
czętować portal do Kerberosu i tym sposobem zamknąć 
Tytanów i wszystkie inne potwory w środku. Jeśli nie zdo-
łamy go powstrzymać, to nie zamkniemy portalu i wojna 
z Tytanami będzie nieunikniona. A ze zniszczeń, jakie 
by przyniosła, świat mógłby się już nigdy nie podnieść.

Jedynym sposobem na powstrzymanie Tyfona było za-
branie głowy Meduzy na Etnę, poczekanie, aż jego du-
sza ponownie połączy się ze swoim ciałem, i zmuszenie 
go, by spojrzał w oczy Meduzy i zamienił się w kamień. 
Zdobycie jej głowy było trudne, ale nam się udało, choć 
w walce straciliśmy jedną z nas – Kate. Meduza zmieniła 
ją w kamień. 

Gdy użyjemy jej głowy do zniszczenia Tyfona, zamknie-
my portal. A potem dowiemy się, czy jest jakiś sposób, 
by odwrócić klątwę Meduzy.
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Kate była jedną z nas i nie zrezygnujemy z niej, dopóki 
nie wypróbujemy każdego możliwego sposobu, aby ją 
uratować.

Teraz jednak Ethan zwrócił się przeciwko nam i zabrał 
głowę Meduzy oraz Blake’a do Kerberosu. Zawarł po-
noć umowę z Heliosem, że jeśli ukradnie głowę Meduzy 
i przyniesie ją Tytanom, to Helios sprowadzi bliźniaczkę 
Ethana, Rachael, ze świata zmarłych i będzie chronić jego 
rodzinę, gdy Tytani znów powstaną.

Stałam tam teraz i wpatrywałam się w oślizgły portal 
do Kerberosu, czekając, aż pojawi się w nim Blake. Będzie 
trzymał głowę Meduzy i się uśmiechał, powie nam, jak 
usmażył Ethana na skwarek, a potem zapyta, kiedy mamy 
lot do Włoch, żebyśmy mogli wejść na Etnę i zamienić 
Tyfona w kamień.

Sięgnęłam po nóż trzymany w bucie i czekałam – mając 
wrażenie, że mija cała wieczność – w gotowości do walki, 
gdyby Ethan też wrócił.

Lecz miejsce przed portalem pozostawało puste.
Blake nie wracał. 
Tak więc miałam tylko jedną możliwość – to ja mu-

siałam tam wejść po niego.
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rozdziaŁ 2ELEMENTALS
THE PROPHECY OF SHADOWS

MICHELLE MADOW

Pobiegłam w kierunku portalu, ale nagle zatrzymało 
mnie powietrze. Nie byłam w stanie się ruszyć. Stara-

łam się biec szybciej, próbując ze wszystkich sił przebić 
ten niewidzialny mur, lecz nie miałam szans.

– Chris! – Opuściłam ręce i wbiłam w niego wzrok. – 
Przestań używać swojej mocy. Puść mnie.

– Nie – odpowiedział, a podmuch wzmógł się i zaczął 
głośno szumieć wokół moich uszu. – Pamiętasz, co po-
wiedziała nam Nyks i co mówił Darius? Nie możemy 
tam wejść. To niebezpieczne miejsce. 

– A co, jeśli wejdziemy tam i nie będziemy mogli się 
wydostać? – dodała Danielle.

– Ale tu chodzi o Blake’a! – Próbowałam znów poko-
nać powietrzną zaporę, ale byłam bezsilna wobec mocy 
Chrisa. Uderzyłam w powietrze pięściami i wrzasnęłam: – 
On tam jest i kto wie, z czym musi się mierzyć! Nie 
możemy go tam zostawić samego.
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– Wiem – odparła Danielle. – Zgadzam się z tobą.
– Och. – Spojrzałam na nią zdezorientowana. – To 

dlaczego nie idziesz ze mną?
– Bo nie możemy wpaść tam nieprzygotowani, niemal 

bez broni i nie mając pojęcia, co nas czeka – wyjaśniła. – 
Musimy mieć plan.

– Przecież nie możemy zostawić Blake’a z Ethanem – 
powiedziałam, wskazując portal. – Im dłużej tam prze-
bywa… Kto wie, co się z nim teraz dzieje? Gdyby to 
mnie Ethan tam wciągnął, Blake natychmiast ruszyłby 
mi na pomoc.

– A ja powstrzymałbym go tak samo, jak teraz ciebie – 
oznajmił Chris.

– A gdyby to była Kate? – odparowałam, po czym 
natychmiast spuściłam wzrok i zacisnęłam usta, żałując 
swoich słów. – Przepraszam… – dorzuciłam, choć pust-
ka w jego oczach mówiła mi, że na przeprosiny jest za 
późno. – Nie to chciałam powiedzieć.

– Nie. – Westchnął i przeczesał włosy dłonią. – Właśnie 
to chciałaś powiedzieć. I rozumiem dlaczego. Bo gdy-
by to była Kate, spróbowałbym tam za nią wbiec. Ale 
jestem pewien, że ktoś z was zrobiłby wszystko, żeby 
mnie powstrzymać. Bo Danielle ma rację. Musimy mieć 
plan. A w takim razie… – Zatarł dłonie i popatrzył na 
nas obie. – Jaki jest ten plan?

Spojrzałam na Danielle, ponieważ to ona pierwsza rzu-
ciła hasło o zaplanowanym działaniu. Chris też skupił 
na niej wzrok. 

Danielle wzięła głęboki oddech, wbiła wzrok w sufit, 
zmarszczyła czoło i zaczęła się zastanawiać. 




