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Nastał rok 1174 po ciszy. Na ten rok przypadała selekcja, która rozstrzygnie o przyszłości panny 

Aberville. Czuła na sobie wywieraną presję, lecz nie ze względu na przypominanych jej przez wszystkich 

jej braci, którzy pokonali swoich przeciwników i z którymi nikt nie chciał walczyć.  

Po okresie przygotowań i treningów wreszcie nadszedł dzień mający zweryfikować potencjał i 

przygotowanie kadetów. Mimo że Charna została już giermkiem Sorshy Margary, chciała przyczynić się 

do wyeliminowania jednego ze znienawidzonych kadetów, którzy od początku nie dawali jej spokoju. 

Rozważając wszystkie za i przeciw, doszła do wniosku, że tylko z jednym z nich ma realne szanse na 

zwycięstwo, jeśli przyjdzie do walki o być albo nie być.  

Wszyscy najznamienitsi obywatele oraz zaproszeni goście ze sprzymierzonych Avlee oraz 

Bracady zasiedli na trybunach areny walk w Steadwick. Głos zabrał generał Kendall, król Erathii: 

– Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym wielkim święcie – rozpoczął 

mowę powitalną. – W tym dniu i przez najbliższe dni wybieramy tych, którzy są przeznaczeni do służby 

w elitarnych oddziałach erathiańskich. 

Charna nie spała przez całą noc. Nie pozwoliły jej na to głosy, wśród których coraz częściej 

rozpoznawała dialekt pochodzący z państwa nekromantów. Nie rozumiała, co do niej mówią, ale 

tonacja i sposób przekazywania słów jednoznacznie wskazywały na Deyję. Nawet gdyby dałyby jej tej 

nocy spokój, to i tak by nie usnęła. Pierwszy raz w życiu tak się stresowała. Miała wrażenie, że straciła 

panowanie nad swoimi kończynami. Bardzo się bała, mimo że jedyne, co mogła stracić, to dobre imię 

wywalczone w trakcie obrony chłopów przed rabusiami. Spojrzała na pozostałych kadetów. – Skoro ja 

się obawiam, to co muszą czuć pozostali?  

Generał Kendall zwrócił się do adeptów. 

– Drodzy kadeci! Widzę w was przyszłych Erathian, którzy dumnie będą dźwigać godło z gryfem 

w szachownicy. Którzy zawsze będą gotowi walczyć ponad własne siły. Dzisiaj jest wasz wielki dzień i 

wszystko, czego was nauczono, musicie udowodnić na arenie. – Jeden ze sług podał królowi spis 

wszystkich kadetów. – Zapraszam na arenę Majosa z Welnin. 

Chłopak wyszedł z jednej z wielu kompanii halabardników. Poza halabardą posiadali oni małe 

naramienniki, które chroniły tylko barki. Ze względu na swoją ruchliwość i nikłe uzbrojenie 

halabardnicy nie musieli być mięśniakami, dla nich najważniejsza była zwinność. Również i Majos nie 

wyróżniał się muskulaturą. Wojska erathiańskie składały się z siedmiu typów jednostek: 

halabardników, kuszników, gryfów, krzyżowców, kapłanów, czempionów oraz archaniołów, które jako 

jedyne nie uczestniczyły w selekcji. Każdy typ jednostek reprezentowało kilka kompanii. Najbardziej 

charakterystyczną kompanię tworzyły skrzydlate bestie. Obok każdego gryfa stał jego trener. Ich 

selekcja nie różniła się od pozostałych jednostek – Przegrany ptak wraz z właścicielem trafia pod 



ochronę obywatelską. Tworzą miedzy sobą nierozerwalną więź i ponoszą takie same konsekwencje 

zarówno wygranej, jak i przegranej. 

Charna naliczyła trzy kompanie halabardników, po dwie kuszników i gryfów i po jednej 

krzyżowców, mnichów i czempionów, którzy na swoich koniach prezentowali wszystko, co 

najpiękniejsze w jednostkach erathiańskich.  

Chłopak zbliżył się przed oblicze króla. Zasalutował mu, pokazując gotowość do walki. 

– Majosie z Welnin, wskaż nam swojego przeciwnika – rozkazał król. 

Majos wziął głęboki wdech i wskazał swojego przeciwnika: 

– Marlenę z rodu Kanari. 

Nikogo z nich Charna nie znała. Zastanawiała się, dlaczego nie miała z nimi styczności nawet 

wzrokowej. W końcu nieraz wchodziła na wieżę strażniczą i odbywała treningi z halabardnikami, jednak 

trudno zapamiętać wszystkie twarze z trzech kompanii, zwłaszcza tych dwóch adeptów, którzy nie 

wyróżniali się niczym z tłumu. 

Rozpoczął się nudny pojedynek, a wraz z nim żmudne czekanie na jego rozstrzygnięcie. 

Pierwszą walkę wygrała Marlena. Kolejnych potyczek Charna już nie śledziła, jedynie wyczekiwała aż 

król przeczyta jej imię. Nie zwracała uwagi, kto wygrywał, ani kto przegrywał, w ogóle jej to nie 

interesowało. Swoje myśli skupiła na jednym człowieku, na tym, którego zamierzała wyzwać. Jej cel był 

dostatecznie skupiony, też miał upatrzoną osobę, którą chciał wyzwać.  Charna jest świadoma, że jeśli 

zostanie on wyczytany przez króla jako pierwszy, to ma pewność, że nie wybierze jej jako swojej 

przeciwniczki. Nie dziwiło jej, że trząsł się ze strachu. Miał dużo do stracenia, ona zaś mogła sobie 

pozwolić na porażkę bez konsekwencji, zakładając, że generał Kendall dotrzyma słowa poprzedniczki.  

Nastał wieczór, kiedy król wyczytał Charnę Aberville jako pierwszą z krzyżowców. Dziewczyna 

wyszła przed szereg i udała się w kierunku trybuny, na której zasiadał król w otoczeniu najwyższych 

dowódców Erathii. Była tam również i Sorsha Margary, która od jakiegoś czasu nie okazywała swojego 

temperamentu i coraz częściej się uśmiechała. Charna zdawała sobie sprawę, że ten uśmieszek wcale 

nie oznacza, że Sorsha nie będzie dla niej wymagająca.  

– Charno Aberville, wszyscy doskonale pamiętamy twoje zasługi, za które królowa Katarzyna 

Ironfist mianowała cię giermkiem Sorshy Margary. Dekret poprzedniej królowej jest wciąż ważny i 

wiedz, że podtrzymuję go nawet, gdybyś przegrała dzisiejszą walkę. Dodatkowo przysługuje ci prawo 

do odmowy z uczestnictwa w selekcji. Czy zdecydujesz się z niego skorzystać? 

Tego się nie spodziewała. Może nie uczestniczyć w selekcji? Najwidoczniej generał Kendall 

wprowadził nowe rozporządzenie, bo nawet Sorsha Margary nie kryła zdziwienia. Skoro ma walczyć 

bez presji, to dlaczego by nie mogła potraktować tego pojedynku jako rodzaju treningu? Nie po to 

ubierała się w najlepszą zbroję nagolenniki i naramienniki oraz wzięła miecz ojca, żeby teraz odejść jak 

tchórz. Tak nie postępuje rycerz. 



– Gdybym skorzystała z królewskiego przywileju, zhańbiłabym imię rodu Aberville, który nie 

wycofuje się przed walką. Moi bracia znani tu byli z waleczności. I ja zamierzam walczyć, jeśli nie o 

miejsce, to o dobre imię.  

Generał Kendall, słysząc wzmiankę o synach lorda Aberville, skinął z uznaniem w kierunku 

najmłodszej córki zarządcy z Fort Riverstride.  

– W takim razie Charno z rodu Aberville wskaż nam swojego przeciwnika. 

W końcu nadszedł ten moment, na który czekała. Wyzwie tę osobę, która od początku 

zgotowała jej katorgę i szukała sposobu na pozbycie się jej z gwardii królewskiej. Dziś zakończy jej 

panowanie nad sobą. Zhańbi dobre imię rodu tej osoby i będzie to najlepsza zemsta za te wszystkie 

lata upokorzeń. Na treningach dotychczas z nią nie wygrała, ale od pewnego czasu była coraz częściej 

bliska zwycięstwa. Jeśli wszystkie porażki obróci dziś w jedno zwycięstwo, wówczas będzie się mówić 

tylko o tym. Poczuła lekkie obawy, bo co jeśli przegra? Wtedy szkolenie pójdzie na marne, a ona 

ośmieszy się nie tylko przed swoją kompanią, ale również przed królem i najznamienitszymi 

obywatelami. Podniosła głowę i poczuła, jak zaczęła wypełniać ją jakaś dodatkowa moc. Już widziała, 

w jaki sposób pokonuje swojego przeciwnika i wysyła go na zhańbienie do straży miasta. 

– Mardon Blake. 

Wszyscy możni zostali wyrwani z krzeseł, jakby to im rzuciła wyzwanie. Oczywiście nikt nie 

kwestionował umiejętności Charny, zwłaszcza że już udowodniła swoją odwagę, lecz Mardon był 

jednym z najlepszych w fechtunku mieczem. A mimo to ktoś chciał się z nim pojedynkować. On sam 

wyglądał na zadowolonego. Podszedł pewnym krokiem do ringu, jakby widział swoje zwycięstwo 

jeszcze przed rozpoczęciem pojedynku. 

Oboje weszli na ring. 

– Widzę, że bardzo chcesz dzisiaj przegrać – drażnił Charnę. – Nie widzisz, co mam na sobie, a 

czego ty nie masz? – Nie wiedziała, co miał na myśli. Miał piękną zbroję z dopiętą białą peleryną, 

podobno specjalnie uszytą na tę okazję. W złotej zbroi miał wyżłobione herby swojego rodu: dwa 

skrzyżowane topory, nad którymi znajdowały się skrzydła aniołów. Tylko ten ród mógł kontaktować się 

z istotami z wrót niebios. Oprócz rękawic i naramienników nie miał niczego, co mogłoby go chronić 

przed atakiem na ramiona. Na nogach miał nagolenniki, ale nabiodrek nie krył nawet połowy ud, co 

Charnie wydawało się dziwne, ale zrozumiała, że gdyby sięgał on bioder, wtedy ograniczałby go 

ruchowo. Były one bardziej przedłużeniem nagolenników niż osobną częścią zbroi. Ona ubrała lżejsze 

elementy uzbrojenia na ramię, aby mieć swobodę ruchu oraz nie dać pretekstu przeciwnikowi do 

atakowania jej w ramiona. 

– Przynajmniej pięknie będziesz wyglądał, jak przegrasz – odegrała się. 

Te słowa wyprowadziły chłopaka z równowagi. Dziewczyna rozzuchwaliła bestię, która tylko 

czekała, by móc posiekać ją na kawałki. Jednakże musi powstrzymać emocje, bo sekundant jeszcze nie 



dał sygnału do ataku. A była nim Tyris Lockenhole, która popatrzyła na Charnę z uznaniem za wybór 

swojego przeciwnika.  

– Oczekuję czystej walki – oznajmiła Tyris. – Jeżeli którekolwiek z was nie będzie przestrzegało 

zasad, nie powstrzymam się przed ingerowaniem. – Stanęła nieco z tyłu. 

– Skrzyżować klingi – rozkazała kadetom, którzy posłusznie wykonali polecenie. 

Charna poczuła ciężar miecza Mardona, co potwierdzało, że opiera swoją taktykę na sile. Teraz 

zrozumiała, dlaczego nie potrzebował dodatkowego zabezpieczenia na ręce. Mimo że siły mu nie 

brakuje, to nie dałby rady utrzymać ciężkiego miecza i niemało ważących elementów uzbrojenia, a co 

dopiero walczyć. Musiała bazować na szybkości i działać z zaskoczenia. 

– Zaczynajcie! 

Mardon błyskawicznie rozpoczął pojedynek od podłużnego ciecia, przed którym Charna w 

ostatniej chwili się uchyliła. Pierwszego ciosu uniknęła, lecz chłopak już zadawał drugi. Zablokowała go, 

ale siła tego uderzenia pchnęła ją na ziemię. Chłopak nie zamierzał przestawać, chciał wbić swój 

potężny miecz w serce Charny. Panna Aberville przeturlała się i wstając spostrzegła, że mimo wagi i 

rozmiaru miecza chłopak zręcznie się nim posługiwał. Oczywiście pomagała mu w tym jego postura 

ciała. Od pierwszego spotkania z Charną znacznie zwiększył swoją masę i siłę, dlatego też ten potężny 

miecz w jej odczuciu wyglądał przy nim jak patyk.  

Mardon atakował szybko i precyzyjnie, jakby całe jego życie skupiło się na tym, żeby pokonać i 

upokorzyć dziewczynę. Charna miała świadomość popełnionych błędów. Stała z wyciągniętym 

mieczem w stronę Mardona.  

– Już masz dość panno Aberville? – Spytał z przekąsem, patrząc na dziewczynę, która jego 

zdaniem ledwo dychała. 

– Entuzjazm na atak ci minął? Wiesz, co mówią o tych, co mają wielkie miecze? 

Rozzłościła tym chłopaka, który po raz kolejny przystąpił do ataku. Charna uciekała przed jego 

cięciami, a kiedy widziała możliwość zablokowania uderzenia, robiła to. Szukała sposobu na pokonanie 

Mardona. Nie mogła się do niego zbliżyć, bo wtedy wpadnie wprost w jego ręce i zgruchota jej kości. 

Walczyć na dystans też nie może, bo wymęczy ją i w końcu któreś jego cięcie ją trafi. 

Analizując ruchy swojego przeciwnika, w końcu odkryła sposób na zwycięstwo.  

Chłopak nie przestawał. Ciął mieczem na lewo i na prawo, wiedząc, że w końcu trafi 

dziewczynę, gdy ta zmęczy się ciągłym unikaniem. Charna sprytnie uciekała i, widząc, jak bardzo jej 

uniki go wkurzają, poczuła w sobie jeszcze większą siłę. 

Mardon wykonał kolejne pchnięcie. Dziewczyna uniknęła ciosu i, dostrzegając szansę, 

wymierzyła mu solidny cios pięścią w twarz. Kilka lat wcześniej by ją wyśmiał za siłę uderzenia, lecz 

teraz chłopak przewrócił się, a z jego nosa polała się krew. Splunął i rozjuszony wrócił do atakowania 

Charny. Dziewczyna blokowała każdy jego cios i robiła to z coraz większą wprawą. Powoli szala 



pojedynku przechylała się na jej stronę. Również chłopak to widział, ale nie zamierzał zmieniać stylu 

walki. Gdy po raz kolejny wykonał niecelny atak, Charna wykorzystała to i przewróciła go na ziemię. W 

parterze wymierzyła jeszcze zamroczonemu przeciwnikowi kilka ciosów pięścią w twarz. Zapomniała 

jednak, że jest on dwa razy większy i masywniejszy od niej. Zrzucił ją z siebie, jakby była zwykłą kukłą. 

Siła, z jaką to zrobił, wprawiła w zdumienie nie tylko Tyris, ale wszystkich kadetów i możnych.  

Wszyscy obserwujący byli już pewni zakończenia walki przez Mardona, który otrząsnął się z 

ciosów Charny, a dziewczyna nie wstała po jego kontrze. Dopiero gdy podniósł ją za szyję, nagły ból 

wyrwał ją z zamroczenia. Nie chciał jej udusić, zależało mu wyłącznie na jej upokorzeniu. Uderzał ją w 

twarz. Tyris chciała przerwać pojedynek, uznając zwycięstwo Mardona, ale wtedy Charna z całej siły 

kopnęła go w krocze. Lekko się skulił i zwolnił swój uścisk na dziewczynie. 

Teraz albo nigdy. Wzięła krótki rozbieg i kopnęła chłopaka z całych sił, lecz on tylko się 

przewrócił. Publiczność z coraz większym zainteresowaniem oglądała pojedynek. Po serii nudnych i 

jednostronnych starć przyszła pora na walkę, w której dominowały wzloty i upadki, a przewaga 

zmieniała się raz na korzyść Charny, raz Mardona. I choć każdy chciał poznać wynik tej walki, to nikt nie 

pragnął jej końca. 

Charna dążyła do efektywnego zakończenia pojedynku wykopaniem chłopaka z ringu. 

Zapomniała jednak, że jest on za ciężki i na próbach przewrócenia go straciła sporo sił i niewiele zyskała. 

Obydwoje zapomnieli już o swoich mieczach pan Blake pięściami atakował pannę Aberville, a ta unikała 

jego ciosów. W tym ferworze przypomniała sobie jedną z nocnych nauk z Sorshą Margary, gdy walczyły 

na pięści: przeciwnik nigdy nie atakuje tylko ręką, zawsze całe ciało idzie za uderzeniem. Po którymś z 

ataków Mardona podcięła mu nogę, na tyle skutecznie, że po raz wtóry upadł na ziemię. Tym razem 

wskoczyła na jego tors, przyblokowała go i wymierzała mu pięść za pięścią. 

Sądziła, że zrobiła to na tyle mocno, iż nie będzie miał szans zrzucić jej z siebie. Miał jednak w 

sobie dość siły, by ją strącić. Charna wiedziała, że w walce wręcz niewiele wskóra. Błyskawicznie wstała 

i  szybko pognała po swój miecz, który leżał na drugim końcu ringu. Mardon również pognał po swój. 

Walka wróciła do punktu wyjścia. Mierzyli się wzrokiem, ciężko dyszeli, ale też żadne z nich nie 

chciało uznać wyższości swojego przeciwnika. Panna Aberville zdawała sobie sprawę, że niewiele 

zyskuje na odpoczynku. Trzymała bezpieczny dystans między sobą a Mardonem. Kontrolowała 

odległość do jego ostrza, lecz próbowała zmusić go do popełnienia błędu. Markowała swoje ataki, by 

zmusić go do odsłonięcia. Mardon czuł, że Charna próbuje go wciągnąć w pułapkę, ale nie rozumiał, 

czemu podchodzi do niego tak blisko. 

Po kolejnym zamarkowanym jej uderzeniu nie wytrzymał i zaatakował. Chciał jej wybić miecz 

z ręki, a wtedy Charna odskoczyła i pchnęła ostrze w jego stronę. Chłopak zwinnie uniknął ciosu i 

zawinął rękę wokół jej szyi.  

– Poddaj się albo cię uduszę. 



Dziewczyna waliła pięściami w jego ręce, próbując jakkolwiek się uwolnić, lecz nie robiło to na 

nim żadnego wrażenia. Miał ręce niczym z metalu, który zaczął zwiększać swoją objętość, żeby zgnieść 

jej szyję. Desperacko wbiła swoje zęby w jego rękę. Im głębiej wchodziły pod skórę chłopaka, tym 

bardziej słabnął jego chwyt. W końcu mogła wydostać się z żelaznego uścisku. Mardon zacisnął dłoń na 

ranie. Panna Aberville kilkakrotnie wypluła krew z ręki przeciwnika, po czym odetchnęła pełną piersią.  

Leżeli na arenie. Już długo nikt z widowni nie siedział, a  każdy widz żył pojedynkiem. Choć wielu przed 

walką postawiłoby całe swoje oszczędności na Mardona, tak teraz Charna miała takie same szanse na 

wygraną.  

Mardon wstał i, widząc ciężko oddychającą Charnę, podszedł do niej i wymierzył jej kopniaka 

w tors. Wyciągnął miecz do góry i z całych sił pchnął go w dziewczynę, która w ostatniej chwili uciekła 

spod ostrza. Miecz wbił się w ziemię, w której głęboko osiadł. 

– I ty chcesz walczyć w imię Erathii, a nawet przeciwnika przebić nie umiesz? – Naśmiewała się 

Charna, z trudem łapiąc oddech. Nie mógł znieść, że role się odwróciły. Chciał złapać ją w swoje ręce, 

lecz uniesiony miecz skutecznie mu to uniemożliwiał. Teraz to ona miała nad nim przewagę i cokolwiek 

jej nie zrobi, ona szybko mu odpłaci. Mardon desperacko próbował wybić miecz z jej ręki. Nie udało 

mu się, za to Charna, kontrując, ze wszystkich sił walnęła go ponownie w twarz. Chłopak po raz wtóry 

znalazł się w parterze, jednak tym razem na moment odpłynął zmysłami. Choć był silny, to nie miał tak 

dobrej kondycji jak jego przeciwniczka. 

Charna już miała zadać decydujący cios, lecz panna Lockenhole wybiła go z jej ręki, kończąc 

tym pojedynek. Musiała uznać wyższość Charny Aberville nad Mardonem Blakiem. Dziewczyna po 

najdłuższym pojedynku tego dnia po raz pierwszy pokonała swojego prześladowcę. Pokonany jednak 

nie zamierzał godzić się z werdyktem. Kiedy wstał, od razu ruszył w kierunku córki zarządcy Fort 

Riverstride, lecz przed atakiem powstrzymała go Tyris.  

Tyris zaprowadziła parę przeciwników przed króla Kendalla, który podsumował kolejną walkę 

między kadetami: 

– Obydwoje spisaliście się na medal. Dostarczyliście najwięcej emocji, a zwrotów akcji było 

więcej niż w teatrze. 

Charna była tak zajęta walką, że nie wiedziała, jak otoczenie odbiera to starcie. Skupiła się na 

pojedynku, z którego wyjść mógł tylko jeden zwycięzca. Albo ona, albo Mardon. Patrzyła na chłopaka i 

na jego wyraz twarzy, wiedziała, że ich klingi znowu się skrzyżują.  

– Charno Aberville – kontynuował król Kendall. – Gratuluję ci zwycięstwa. Udowodniłaś, że 

zasługujesz na zaszczytne miano występowania w szeregach Erathii w elitarnych oddziałach 

krzyżowców.  

Arenę walk w Steadwick wypełniła owacja dla zwyciężczyni pojedynku. Charna z 

niedowierzaniem dostrzegła na arenie swojego ojca. To niemożliwe, żeby był tam jej ojciec, skoro miał 



swoje obowiązki w Fort Riverstride. Zwłaszcza teraz, kiedy wybuchła kolejna wojna i finanse muszą być 

mądrze wykorzystane. Przyjrzała mu się bliżej. Coś jej nie pasowało w wyglądzie ojca. Przede wszystkim 

nie wyglądał jak człowiek, tylko jak… zjawa. O zjawach wiedziała, że przybierają wygląd zmarłych. Jej 

ojciec nie umarł i jest tego pewna. Gdy zjawa poczuła się obserwowana, zniknęła. Całkowicie rozpłynęła 

się w powietrzu i nie pojawiła się powtórnie. 

Generał Kendall, nie przedłużając, podniósł rękę, czym dał znać wiwatującym, że chce 

dokończyć podsumowanie walki. 

– Mardonie z rodu Blake, pokazałeś się z bardzo dobrej strony, ale elitarne oddziały są dla 

najlepszych, dlatego też… 

Chłopak był wściekły. Nie mógł dopuścić do siebie myśli, że przegrał tak istotny pojedynek. I to 

jeszcze z kim? Z dziewczyną, którą gnębił od jej pojawienia się w koszarach. Jak on się pokaże w swoim 

domu? Nie miał zamiaru słuchać dalszych słów. Korzystając z nieuwagi Tyris, wyciągnął jej miecz z 

pochwy, odepchnął ją i ruszył na pannę Aberville. Nim zdążył się zamachnąć, Charna wyciągnęła swój 

miecz. Oczy syna Samuela Blake’a zapłonęły wściekłością i żądzą śmierci Charny, niczym u demona w 

trakcie inwazji na Steadwick. Zablokowała pierwsze dwa uderzenia Mardona, niemniej siła jego ataku 

pozbawiła ją równowagi. Chłopak, nie czekając ani chwili, solidnie uderzył ją pięściami w brzuch i w 

twarz, czym powalił ją na ziemię.  

Rycerze wraz z generałem Kendallem zeskoczyli ze sceny, by powstrzymać chłopaka. Pierwsza 

skoczyła do niego Tyris, jednak w chłopaka wstąpiła jakaś dodatkowa siła i bez problemu zrzucił ją z 

siebie. 

Pozbywając się rycerki, chłopak ruszył na Charnę, która leżała na ziemi i wiła się z bólu. 

Dziewczyna szybko rozeznała się w sytuacji, lecz nie tak szybko, żeby powstać. Mardon wzniósł miecz, 

żeby zakończyć żywot panny Aberville.  

Pchnął mieczem w dół, lecz nagle coś przerwało jego atak. Wyglądał, jakby ktoś naraz zatrzymał 

jego funkcje życiowe. Wciąż miał miecz w rękach, ale z każdą chwilą siła jego chwytu na rękojeści 

malała. W końcu wypuścił miecz na ziemię. Patrzył na Charnę zaskoczony tym, co się z nim stało. 

Generał Kendall powstrzymał pozostałych rycerzy. Przez Mardona przechodził na wysokości 

serca miecz panny Aberville.  

Charna poczuła lejącą się na nią krew przeciwnika. Tworzyła strumienie wokół klingi i rękojeści 

miecza panny Aberville, a następnie skapywała na ziemię, tworząc kałużę, w której kąpała się 

dziewczyna.  

Charna odepchnęła ciężkie cielsko swojego ciemiężcy. Powstała i zlękła się tego, co zobaczyła 

za sobą. Nie bała się wyciągnąć miecza i stanąć do kolejnego pojedynku z Mardonem, lecz obawiała się 

konsekwencji jego zakończenia. Zabijając chłopaka, poczuła ulgę. Uwolniła się od swojego kata i teraz 



nikt nie będzie się nad nią pastwił, a nawet jeśli to zrobi, to będzie musiał zmierzyć się z jej mieczem. A 

po dzisiejszym pokazie wątpiła, że ktoś będzie na tyle odważny. 

Generał Kendall nie wiedział, co powiedzieć. Wielokrotnie zabijał i widział śmierć innych 

żołnierzy. W końcu to on odegrał jedną ze znaczących ról w trakcie wyswobodzenia Erathii z rąk 

demonów i władców podziemi, lecz nie miał do czynienia ze śmiercią w trakcie selekcji, podobnie jak 

inni wielcy rycerze stojący za nim. W końcu zwrócił się do Sorshy Margary: 

– Proszę zabrać swojego giermka i należycie go ukarać – rozkazał niewładczym tonem. Nie był 

pewien, gdy wypowiadał te słowa, słuszności swojego rozkazu. Również Sorshy tej pewności zabrakło, 

lecz podeszła do dziewczyny i silnym chwytem za bark wypchała ją z areny walk. 


