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O autorce
Maria Bucardi – historyk, dziennikarka, autorka filmów i książek (m.in. „Magia“,
„Magia miłosna“, „Magia bogactwa i obfitości“, „Jak aktywować dobre energie
w Twoim otoczeniu i jak usuwać te negatywne“, „Magiczna kuchnia“), terapeutka,
doradca życiowy, Mistrzyni Magii, Arcykapłanka Rytuałów dla Matki Ziemi, weganka,
zaangażowana w walkę o istoty zagrożone wyginięciem.
Blog: www.bucardimaria.com
Strona internetowa: www.mariabucardi.pl.tl
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Maria Bucardi o sobie
Urodziłam się 1 września 1976 r. w Polsce, w Bielsku–Białej. Ukończyłam studia
wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych z tytułem historyka oraz studia
podyplomowe dziennikarskie. W wolnym czasie od 2000 r. aktywnie pracowałam dla
prasy zagranicznej w Australii, USA i Szwajcarii. Od 2002 r. mieszkam na stałe za
granicą. Prowadzę Akademię Sztuki Magicznej Omen Sententia. Jestem autorką wielu
książek, artykułów i filmów z zakresu mistyki, duchowości, magii, tarota i weganizmu.
Od lat angażuję się w pomoc dla naszej Ziemi, ludzi i zwierząt. Aktywnie walczę
w obronie gatunków zagrożonych wyginięciem. Niektórzy nazywają mnie terapeutką,
dobrą wróżką, inni psychologiem, jasnowidzem, wiedźmą, szamanką, mistrzynią
magii, a jeszcze inni bardzo specyficznie - Aniołem w ludzkiej postaci ;–)
Moje motta życiowe są następujące:

✦

Nie słuchaj złych doradców, którzy mówią nie sięgaj do gwiazd.

✦

Moja energia jest we wszystkim, co tworzę, najlepiej poznasz
mnie po moich dziełach.

✦

Każdego dnia możesz namalować grubą, czarną kreskę i zacząć
wszystko od początku.
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Podziękowanie
Dla Tila, który ostatecznie przekonał mnie do
opublikowania tej książki.

Dla Agnieszki, która już kilkanaście lat temu, jako
pierwsza, poznała jeden z najstarszych rękopisów i nie
mogąc doczekać się całości, co roku delikatnie
motywowała mnie do jej ukończenia.

Dla moich wiernych Czytelników i Słuchaczy, którzy
zachęcili mnie do szybkiego zakończenia prac nad
niniejszą drugą księgą, zasypując mnie listami
i pytaniami o ciąg dalszy tej tajemniczej historii.

Dziękuję za Wasze nieocenione wsparcie w mojej pracy.
Autorka
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Więcej o Marii Bucardi
Książki, rytuały, przepowiednie i terapie u Marii Bucardi:
Sklepy – https://mariabucardi.pl

oraz

http://magiczny-swiat.com

Filmy, porady – http://www.youtube.com/user/MariaBucardi
Facebook – https://www.facebook.com/maria.bucardi
Twitter – https://twitter.com/MariaBucardi
Instagram – http://instagram.com/mariabucardi
Magiczna Oaza – http://www.magicznaoaza.wordpress.com/
Rytuały dla Matki Ziemi – http://www.rytualymatkiziemi.wordpress.com/
Żyj zdrowo bez plastiku – www.zyj-bez-plastiku.blogspot.com
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Postacie główne
Mariam Salise - niedoszła mniszka, oskarżona o czary. Aktualnie w Mrocznych
Górach w zamku rodziny de Rons.
Hrabia de Revelion - czyli kapitan Ket, dowodca rycerzy władcy Sarons - Artura de
Leys. Aktualnie przewodzi armii księżnej Margaret de Rons.
Artur de Leys - książę Sarons.
Ralf Santone de Rons - książę Mrocznych Gór i księstw im podległych.
Margaret de Rons - księżna Ulris, siostra władcy Mrocznych Gór.
Gariel - przyjaciółka Mariam, córka władcy księstwa Monsorens.
Wiedźma z Folsin - Fiona.
Ojciec Greon - Alchemik z Trons, ojciec władcy Mrocznych Gór.
Aleksander - syn władcy Monsorens, brat Gariel.
Albert de Barres - dowódca gwardii w Mrocznych Górach.
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MapA Mrocznych Gór
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W pierwszej części
pt. „Mroczne Góry”:
Mariam wychowuje się w klasztorze karmelitanek Sesex. Burzliwie spędza w nim
swoje ostatnie godziny, poznając tajemniczego nieznajomego na trakcie do Vieux, od
którego otrzymuje sekretny klucz do wszystkich drzwi w królestwie. Po powrocie na
rodzinną wieś, zostaje oskarżona o czary i trafia do Sarons, gdzie ma zostać
osądzoną. To jedyne wspomnienia, które wyjawia swojej przyjaciółce Gariel, gdy
uciekając przed królem, za namową Alchemika z Trons chroni się w Mrocznych
Górach.
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Sarons

I — Gniazdo żmij
Kapitan de Revelion wydał gwardzistom kilka poleceń. Mariam wykorzystała tę
chwilę, by rozejrzeć się po bajecznie oświetlonym pochodniami dziedzińcu. To
właśnie tutaj — w twierdzy księstwa Sarons — o której w przeszłości, tyle się
nasłuchała, miała zostać osądzoną. Na samą myśl o tym, co wkrótce musi się
wydarzyć, poczuła dreszcz. Wszędzie dookoła były tłumy, tak jakby wszyscy tylko
czekali na powrót rycerzy. Gwar był nie do zniesienia, a mieszanka zapachów
przyprawiała ją o dziwne odczucie mdłości. Jednak nie miała czasu na dalsze
rozmyślania, gdyż kapitan znów spojrzał na nią, z tym charakterystycznym dla niego,
swobodnym uśmiechem i rzekł:
– Chodź za mną, Mariam.
Nie czekając ani chwili dłużej, pewnym krokiem ruszył w kierunku arkad.
Starała się ze wszelkich sił za nim nadążyć, ale z każdym krokiem dystans między
nimi poważnie się zwiększał. Najpierw uwagę dziewczyny, przyciągnął olbrzymi
stragan z orientalnymi tkaninami, który jak barwna plama, rozświetlał dziedziniec,
a jedwabne chusty magicznie powiewały na wietrze, jak ogony egzotycznych ptaków.
Tuż obok znajdowało się tajemnicze stoisko, pełne amuletów i drewnianych masek,
budzących w sercu Mariam jakiś zagadkowy niepokój.
Już miała ruszyć za kapitanem, gdy drogę zagrodziła jej gruba Cyganka
o mahoniowej cerze i kruczoczarnych włosach, próbując za wszelką cenę przekonać
dziewczynę o czekającej ją niezwykłej miłości i za uchylenie rąbka tajemnicy,
wyciągnąć od niej choćby miedziaka. Z wielkim trudem Mariam uwolniła się z rąk
córki Romów, które trzymały ją, jak w płapce i pospieszyła za przewodnikiem,
którego aksamitny brązowy płaszcz i kapelusz ze strusim piórem tylko mignęły jej
w tłumie.
Kapitan de Revelion nadal nawet się nie odwracał, jakby zupełnie o niej
zapomniał. Z trudem próbowała przedostać się w jego kierunku, jednak stale ktoś lub
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coś stawało jej na drodze. Z daleka widziała, jak mężczyzna podszedł do jednego ze
straganów. Naprzeciw wybiegła mu grubiutka szatynka, którą bez pardonu objął
i pocałował na powitanie. Jednak już za moment ruszył dalej do kolejnego stoiska,
skąd w pośpiechu porwał pachnącą bułkę, przytulając i obdarzając buziakiem inną
młodą kobietę o pięknych jasnych puklach włosów, niedbale spiętych na karku.
Teraz Mariam nareszcie udało się przedrzeć przez tłuszczę i sama również
dotarła do straganu blondynki. Z uczuciem głodu, popatrzyła na rumiane wypieki,
których kuszący aromat rozchodził się wokoło. Podniosła oczy i napotkała wrogie
spojrzenie straganiarki. Dziewka oceniając, zmierzyła ją od stóp do głów
i z nienawiścią fuknęła:
– Co się tak gapisz! Idź, szukaj szczęścia gdzie indziej, bo ja i tak nic ci nie
sprzedam!
Mariam poczuła się nieswojo. Ten wrogi ton i wyraz twarzy blondynki, nie
zwiastowały nic dobrego. Czuła, że właśnie zupełnie niespodziewanie, zyskała wroga.
Kapitan widząc, co się święci, wrócił i z protekcją otulił ją ramieniem.
– Chodź Mariam, nie mamy czasu, a książę nie lubi czekać — podkreślił, a gdy
znaleźli się w bezpiecznej odległości od owładniętej nienawiścią kochanki,
uśmiechając się czarująco, dodał już szeptem — ta zazdrosna kocica zaraz skoczy ci
do oczu.
Przy kolejnym straganie jednak znów musieli się zatrzymać, gdyż czekała tam
inna dziewczyna i z nieukrywaną miłością podbiegła do hrabiego, rzucając mu się na
szyję. Zdawała się w ogóle nie zauważać ani Mariam, ani poprzednich konkurentek.
Mężczyzna tak samo przelotnie ucałował jej ponętne usta, usłyszała te same
zapewnienia, że bardzo za nią tęsknił i ten sam, co poprzedniczki delikatny klaps na
pożegnanie. Mariam nie mogła ukryć zaskoczenia, że dziewczęta okazują hrabiemu
gorącą namiętność, a walki toczą między sobą.
Znów ruszyli do przodu, jednak już po chwili uwagę Mariam przykuł starszy
mężczyzna, handlujący relikwiami z Ziemi Świętej. Czegoż to nie było wśród tych
cudowności, od palca świętego Antoniego, aż po krew samego Chrystusa. Wpatrzona
w stertę pudełeczek, nagle zapomniała o całym świecie. Handlarz bez przerwy
trajkotał i zapewniał wszystkich dookoła o cudownych właściwościach zamorskich
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specyfików. I tak nagle z zaślepienia, jak ze snu, wyrwał ją bolesny uścisk. Z jękiem
odwróciła głowę, a jej oczy spotkały odrażające oblicze jednego z mieszczan,
wykrzywione w okropnym grymasie:
– A ty gdzie ślicznotko? - wybełkotał mężczyzna, wykręcając jej rękę.
Mariam była tak zaskoczona tym niespodziewanym atakiem, że przez chwilę
w ogóle nie mogła wymówić ani słowa.
– Jeśli szukasz kwatery, to zapraszam do mnie, kotku! - nadal kontynuował
nieznajomy.
– Proszę mnie natychmiast puścić! - krzyknęła, próbując wyrwać rękę, ale jego
zimne, kościste palce tylko jeszcze mocniej zacisnęły się wokół jej delikatnego
nadgarstka.
– Pójdziesz ze mną słoneczko! Jesteś tutaj nowa i u mnie będzie ci najlepiej!
Bestia zdawała się w ogóle nie zwracać uwagi na jej protesty. Trzymał ją
mocno w swoich szponach, jak jastrząb, który atakuje z zaskoczenia i potem unosi
ofiarę do swojego gniazda. Teraz bezlitośnie pociągnął ją za sobą w falujący tłum.
Mariam świat zawirował. Nie była przyzwyczajona do takiej ilości ludzi
i zgiełku. Czuła jak zamęt porywa ją coraz głębiej i głębiej. Nadal jak w gorączce
próbowała wyrwać rękę, na próżno. W tym zamieszaniu, wrzawie, mdłych zapachach
potu, ścieków i palonego mięsiwa, zdawała się tonąć, jak w grzęzawisku. Tracąc już
nadzieję, jak we śnie, usłyszała znany melodyjny głos, niosący wybawienie:
– Hola mój panie! A gdzie ci to tak spieszno!
Wraz z tym przemiłym dla ucha dźwiękiem, poczuła silną dłoń na ramieniu
i ten specyficzny, świeży zapach, który otoczył ją tajemniczą mgłą. Napastnik, jak za
dotknięciem magicznej różdżki, stanął jak wryty. Od razu puścił jej dłoń, a jego
świdrujące oczka zmieniły się w spojrzenie zbitego psa.
– Hrabio? Ależ…
Nie zdążył dokończyć zdania, gdy kapitan przerwał mu w pól słowa:
– Próbujesz mi coś ukraść, Jorns? Poszukaj lepiej szczęścia gdzie indziej!
– Ależ panie, myślałem...
– Nie interesuje mnie, co sobie ubzdurałeś w tym zakutym łbie!
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