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wybijało cię z obranych torów?
-  Łatwo  ci  mówić.  W  końcu  tutaj  to ty jesteś swoim 
lepszym odpowiednikiem...

Zamilkły na dłuższy moment. Ewa otworzyła turytstyczny 
przewodnik i odszukała informację o hotelu do którego 
zmierzały. Z początku ciężko było jej się skupić na tym, co 
czyta. Z każdą sekundą jednak coraz bardziej odczuwała 
zafascynowanie pomieszane z niepewnością. Nie jechały 
do zwykłego hotelu. 

Zamek Podewils ma tyle zewnętrznych wejść, ile jest 
miesięcy w roku, pokoi tyle, co tygodni, a okien tyle, co 
dni. Podewils ma burzliwą historię, pełną niewytłumaczal-
nych zjawisk. Po pierwsze nikt nawet dokładnie nie wie, 
ile naprawdę liczy wieków. Istnieje przypowieść, którą 
chętnie dzielą się mieszkańcy z przyjezdnymi, a która 
opowiada o tym, że Bóg najbardziej ukochał sobie bukowe 
lasy wśród których umieścił jeziora o mistycznym kolorze 
wody.  Ostatecznie wzniósł nad brzegiem jednego z nich 
siedzibę z białymi wieżami. Następnie położył się na brze-
gu i radował swoim dziełem. Tyle jeżeli chodzi o lokalne 
przypowieści, bo przewodnik turystyczny oceniał urodę 
tego miejsca w sposób bardziej klasyczny. 

Swoją dostojność i atrakcyjność Zamek Podewils 
zawdzięcza XV-wiecznym  architektom, a nazwę Adamo-
wi von  Podewils,  który otrzymał go w nagrodę za ura-
towanie życia  Bogusławowi X.  W  pierwszych  latach  
słynął   z  wykwintnych przyjęć do czasu, aż zdarzyło się 
coś strasznego. Od zawsze w pobliżu jeziora czaiło się 
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nienazwane zło. 
Miejscowi   twierdzą,  że  zło  nie  tyle  zamieszkało  pod  
zamkiem, co krzyżują się tutaj drogi żywych i umarłych.  
Pewnego dnia zakochana para, która właśnie gościła 
w zamku, postanowiła zwiedzić mroczne piwnice. 
W korytarzu pojawił się wielki pająk. Chłopak skoczył, 
by osłonić przed nim narzeczoną,  ale uderzył przy tym 
pięścią w zamurowane niegdyś wejście. Akurat wybiła 
północ, gdy mroczna pieczara otworzyła się i pochłonęła 
parę kochanków. Gdzie obecnie się znajdują? Okoliczni 
mieszkańcy zarzekają się, że pod zamkowym jeziorem 
znajduje się tunel, który wychodzi gdzieś na brzegu przy 
grobowcu jednego z Podewilsów.
- Rany - westchnęła Ewa. - Posłuchaj tego! W tutejszych 
legendach spisanych przez Joannę Pierzchalską jest jed-
na o Wędrowcu, który za czasów Podewilsów przybył do 
Krągu. Była późna jesień, przybysz grzał się przy komin-
ku i opowiadał o dalekich krajach. Podewilsowie zapro-
ponowali mu nocleg i słynny alchemik odwdzięczył się, 
zamieniając leżące na stole jabłko w złotą monetę. Henryk 
von Podewils zaproponował Wędrowcowi ciepłą posadę 
na zamku, a gdy ten odmówił, został przez niego zam-
knięty na strychu. Przez długie miesiące zmuszany był 
torturami, aby wyrabiać złoto, aż pewnego dnia używając 
czarów, udało mu się uciec z zamku. To jego uważa się do 
dziś za ducha opiekuńczego siedziby w Krągu. Podobno 
gdy powraca słychać szuranie i kroki na strychu, gdzie był 
przetrzymywany. Strych można zwiedzać do dziś, bo jest 
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ogólnodostępny, podobnie jak sarkofagi Podewilsów. Jak 
na prawdziwy i tak stary zamek przystało Krąg ma swoje 
tajemnice. 

Mieszkańcy wierzą, że pod zamkowym jeziorem  biegnie 
tunel, którego wylot znajduje się w kościele przy grobow-
cu jednego z Podewilsów. Zaczyna się zaś w zasypanej 
pieczarze, która dawno temu pogrzebała nieszczęsnych 
kochanków szukających schronienia w piwnicach.

- Wygląda na to, że właśnie odkryłaś historię życia nasze-
go Wędrowca - stwierdziła Mirka.

-  Naprawdę? Nie wyglądasz na zdziwioną. Znałaś tą 
opowieść wcześniej?

- Owszem. Kiedyś opowiedział mi swoje życiowe perype-
tie. Żył w barbarzyńskich czasach. Wędrowiec pomagał 
jak tylko mógł, z małymi i większymi cudami włącznie.  
Przede  wszystkim jednak spełniał modlitwy dobrych 
ludzi. Podewils był okrutnym człowiekiem dla swoich 
poddanych. Jedynym wyjątkiem był pasterz, któremu 
nawet zagwarantował na piśmie, że do śmierci będzie 
mógł przebywać  na dworze. Gdy władzę przejął syn ów-
czesnego Podewilsa, wyrzucił pasterza z zamku. Staruszek 
rozmyślał o swoim ciężkim losie i wtedy według legendy 
ukazał mu się dziwny człowiek, który zapytał o powód 
zmartwienia. Po wysłuchaniu historii poradził mu udać 
się do zmarłego Podewilsa, który podobno przebywał 
w czarciej grocie. Pasterz dotarł do tego miejsca w której 
dziwne postacie woziły na taczkach płonący węgiel. Tam 
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spotkał swego starego pana, który jako dowód swojej do-
brej woli wręczył mu beretkę. Starzec obawiał się, że jego 
młody pan nie uwierzy, iż spotkał się ze zmarłym hrabią. 
Stary hrabia postanowił przestrzec syna przed grzesznym 
życiem, a starcowi obiecał, że na dowód spotkania na da-
chu pobliskiego kościoła wyrośnie brzoza. Starzec wrócił 
na zamek i położył beretkę przed młodym Podewilsem. Ta 
zaczęła płonąć, wydrążając dziurę w stole, a przez noc na 
dachu kaplicy faktycznie wyrosła brzoza. Młody Podewils 
natychmiast się nawrócił, a stary pasterz pozostał na 
dworze do swojej śmierci.

- Brzoza była pewnie sprawką Wędrowca? Nie dziwne, że 
jest dobrym duchem tego miejsca.

W tym samym momencie Ewa poczuła znajomą energię, 
która zaczęła kłębić się z tyłu jej głowy.  Rozejrzała  się 
uważniej  i ku swemu zdziwieniu zobaczyła oznakowanie,  
które  informowało  o  pobliskich  magicznych  kręgach 
w Grzybnicy. Była tam z grupą reiki.  To  stamtąd Win-
cent przywlókł ze sobą demona, który doprowadził do os-
tatecznego wyniszczenia grupy. Iracjonalnie chciała się 
tam znaleźć. Coś wabiło ją do tego miejsca, a jednocześnie 
czuła podświadomy opór. Mirka zauważyła jej wahanie.

- Zapomnij – stwierdziła.

- Wiem, to miejsce przyciąga mieszając w zmysłach. Os-
tatnim razem przywlekliśmy stamtąd jakiś złośliwy byt.

- Ten obszar pokryty jest jaskiniami, które prowadzą do 
innych światów. Drzewa żyją mając własną świadomość. 


