
Poniżej krótki opis postaci (tylko najistotniejsze cechy wyglądu). 

 

1. Zazianty 

Bóg stwórca, będący duchem, który pojawia się także w ciele człowieka. W książce nie został 

opisany w żaden sposób. 

 

2. Kastel Jewaunt (Tytułowy Król Myśli) – fragment z książki 

Blondyn o długich prostych włosach. Wysoki silny mężczyzna z mieczem u boku i koroną na 

głowie. 

„Obok stołu stanął nagle, jakby się materializując blondyn o długich włosach. Derdus otworzył ze 

zdziwienia swoje usta. Blondyn miał u swego boku przypięty pasem okazały miecz, na którego 

rękojeści spoczywała jego lewa dłoń. Na jego głowie połyskiwała złota korona z wtopionymi nie 

oszlifowanymi kamieniami, koronę zdobiły trzy złote świerki, wyrzeźbione z nadludzką precyzją. 

Derdus Kredus znał tę koronę, znał miecz i znał człowieka, który przed laty nosił te królewskie 

atrybuty. Spojrzenie człowieka, który pojawił się znikąd, było spojrzeniem kogoś posiadającego 

moc. Patrząc mu w oczy dowódca Armii Cienia odniósł wrażenie, że w je go spojrzeniu ukryte były 

wszystkie prawdy świata, wszystkie przekonania, wszelka mądrość, a nawet pierwotna siła. Dwie 

zielone tęczówki, które momentami wydawały się szmaragdowe, delikatnie kontrastowały 

ze źrenicami o intensywnej wsysającej światło czerni, dwiema studniami bez dna, prowadzącymi w 

otchłań ludzkiego umysłu. Umysłu, którego właścicielem był nikt inny, jak Król Myśli”. 

  

3. Królowa Bibiana 

 

Żona Kastela Jewaunta. Nie została opisana. Jest to piękna kobieta o czarnych oczach. Może mieć 

koronę na głowie i łzę w oku. 

 

4. Gryf 

Mityczne zwierzę, którego nikt nie widział, a jednak wszyscy wiedzą, jak wygląda. 

 

5. Arion Kambeldon 

Czarnowłosy rycerz, król. Ubrany w skórzaną zbroję z mieczem u boku. Silny dobrze zbudowany,  

 

6. Mizerak 

W powieści występuje początkowo jako chudy, szczerbaty brzydal. W rzeczywistości jest 

potężnym duchem.  

 

7. Bellahonna 

Piękna blondynka. 

 

8. Rudchorta - fragment z książki 

 
„Widok, jaki im się ukazał, wywołał zdumienie i zaskoczenie. Byli tacy, którzy początkowo myśleli, 
że mają halucynacje spowodowane udarem słonecznym. Biała, dużych rozmiarów, silnie 
umięśniona klacz niosła na swoim grzbiecie kobietę, ubraną w białą zwiewną suknię. Rude włosy 
kobiety w słońcu wyglądały na złote. Kolor włosów wywołujący zachwyt, nie był jedyną rzeczą, 
która zwracała uwagę na śliczną niczym boginka niewiastę. Jej duże zielone oczy ozdobione 
długimi czarnymi rzęsami, wyglądały bajecznie, a czerwone jędrne usta w niejednym z mężczyzn 
wywołały fantazje pocałunku. Bajeczna uroda rudowłosej była tak zjawiskowa, że ci którzy stali 
dalej, zazdrościli szczęściarzom, obok których przejeżdżała. Mówi się, że istnieją kobiety o 
urodzie tak doskonałej, że mężczyźni na ich widok zapominają o oddychaniu. Powab rudowłosej 
przewyższał je wszystkie bez wyjątku, górując nad nimi zdecydowanie”.  


