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Kwestii zaniechania obowiązków przez Tyris nie podejmowano na zebraniu, lecz nawet bez 

tego wracały do koszar w ponurym nastroju. Tyris uznała, że wystarczającą dla niej karą jest wyprawa 

na północ. Po wyjściu z zebrania nie wymieniły między sobą ani jednego słowa, mimo to każda z nich 

wiedziała, co druga chce powiedzieć.  

Sorsha przekazała Charnie, by ograniczyła swój ekwipunek do kilku najważniejszych rzeczy. 

Mówiła, że dłużej, niż jest to obowiązkowe, nie mają zamiaru tam przebywać. Oczywiście wiedziała, że 

ona wraz z Tyris będą tam, dopóki nie wygnają umarłych na ich mroczną Deyję, ale jej giermek nie musi 

o tym wiedzieć. 

Charna jako jedyna z całej trójki traktowała tę wyprawę jako nową przygodę. Wbrew słowom 

doświadczonych rycerek nie czuła, że mogłaby tam zginąć. Była gotowa stawić czoła wszelkim 

przeciwnościom i nie miało dla niej znaczenia, czy przeszkoda nazywa się nekromanta, czy Mardon.  

Wzięła swój miecz od ojca, ubrała nagolenniki, naramienniki, lekką i niekrępującą zbroję oraz 

mały hełm na głowę. Do swojej torby włożyła kilka ciuchów kupionych na pchlim targu w Steadwick, a 

także nieograniczającą ruchów sukienkę, wprost stworzoną dla rycerzy. Takie cudo kupiła na jednym z 

wielu czarnych rynków mieszczących się w obrzeżach stolicy Erathii. Wszyscy wiedzą, że można tam 

nabyć rarytasy pochodzące z różnych stron Antagarich. Od Ulgak po Vorie, od Warrenton po Gloom 

Cave i ze światów, które znane są tylko kupcom. Stwierdziła, że skoro ma umierać, to niech to zrobi 

przynajmniej z fasonem. 

Zastanawiała się, dlaczego na myśl o śmierci nie była przerażona. Czy aż tak bardzo nie zależało 

jej na własnym życiu? Nie, inaczej nie zabiłaby Mardona. Czy od kiedy bierze miecz do ręki czuje, że ma 

już wszystko i niczego więcej nie potrzebuje? To też nie jest prawdą. Rzecz jasna dobrze się czuje w roli 

rycerza, ale wciąż ogarnia ją wielki niedosyt. Czegoś jej brakuje. 

Choć czekała je daleka podróż, czas był dla nich najważniejszy. Dlatego jako skromny 

ekwipunek wzięły najważniejsze rzeczy i zarzuciły na konie. Resztę umieściły w jadącym za nimi 

powozie. Pojadą drogą, którą powóz może jechać w komfortowych warunkach, więc nie będzie 

zostawał za nimi daleko w tyle. 

Przejeżdżały przez tereny, które stanowiły idealne miejsca do stawiania pułapek. Często 

handlarze korzystali z głównego traktu, żeby szybko pokonać drogę w jedną z czterech stron Erathii. 

Dlatego też tę trasę szczególnie upodobały sobie liczne szajki. Przez wiele lat nikt nie chciał załatwić 

tego problemu. Dopiero Królowa Katarzyna postanowiła wzmocnić trakt, stawiając tu częściej 

posterunki pikinierów do ochrony dóbr kupców. Zrobiła to po wyczynie panny Aberville, udowadniając, 

że słowa o przestrodze wobec tych, którzy występują przeciwko Erathii, mają pokrycie w czynach. 

Pojadą głównym traktem na północ, aż do skrzyżowania dróg na Clovergreen i Fort Riverstride. Potem 



drogą przez las zahaczą o Clovergreen i po dwóch tygodniach drogi osiągną Hartferd, miejsce, gdzie 

rozbito pierwsze obozy erathiańskie. Cała droga według obliczeń Tyris powinna zająć półtora miesiąca.  

Zapewne jest to tylko kwestią czasu, kiedy pozostali rycerze dołączą i rozpoczną kontrofensywę 

na Deyję. 

Gdy tak rozmyślała o podróży, oczom Charny ukazał się główny trakt w kierunku północnym. 

Okoliczne miejscowości znikały w mgnieniu oka lub odnosiła wrażenie, jakby to anioły przenosiły je w 

inne miejsca. Najwidoczniej Tyris i Sorshy przeszkadzała ta cisza, bo młodsza z nich rozpoczęła 

konwersację: 

– Nie wierzę, do czego to zmierza. Żebyśmy dzieci musieli wysyłać na wojnę. Jakby nie było 

rycerzy z większym doświadczeniem wojennym. 

– Nie skazujemy jej na śmierć, więc wyślijmy ją tam, gdzie szybko umrze. Logika godna 

pozazdroszczenia – nabijała się Tyris z rozkazu generała Kendalla. Nie mogła uwierzyć, że on go wydał. 

Zawsze uważała go za mądrego i doświadczonego dowódcę, a teraz wykazał się nieroztropnością, 

która, jak się spodziewała, pozbawi Charnę życia. 

– Przepraszam, ale jestem tutaj – przypomniała dziewczyna o swojej obecności. – Możecie nie 

udawać, że mnie tutaj nie ma? 

Sorsha pogłaskała młodą dziewczynę po głowie. Szanowała ją za to, że stara się rozmawiać z 

wyżej przełożonymi od siebie jak równy z równym. Przez to zmniejsza granice między nimi, ale również 

wiedziała, jak trzymać dystans do dziewczyny przez wzgląd na jej pozycję. W końcu była rycerką, a ona 

jej giermkiem.  

– Ani trochę się nie boisz? – Ilu giermków Tyris miała pod swoją opieką, każdy z nich srał w 

gacie na myśl o spotkaniu z wrogiem. Dokładniej miała ich pięciu, co jak na wiek dwudziestu ośmiu lat 

było niemałą liczbą, ale żaden z nich nie wykazywał chęci do czynnego uczestnictwa w bitwie.  

– Jeśli mam być szczera, to nie mogę się doczekać – odpowiedziała spokojnie Charna, czym 

zwróciła na siebie zszokowane spojrzenia panien Lockenhole i Margary. – Nic mi się nie stanie. Wy do 

tego nie dopuścicie. 

Sposób, w jaki to powiedziała, wprawił Sorshę i Tyris w gniew. Obydwie chciały wylać kubeł 

zimnej wody na głowę młodej i porywczej Charny. Pierwsza wylała go przez Sorsha. 

– Czy tobie się wydaje, że jedziemy tam na wycieczkę? Że jedziemy zobaczyć nowe strony 

świata i będziemy się świetnie bawić? Zdajesz sobie sprawę, że możesz z tej wyprawy nie wrócić? 

– Patrząc na nią, to wręcz jestem pewna, że nie wróci – wtrąciła się panna Lockenhole. 

– Charna, wbij sobie do twego zakutego łba, że z tej wyprawy możemy nie wrócić. Nie 

walczymy z żadnym Mardonem, ani Sini. To nawet nie będą ćwiczenia! Dziewczyno!!! Mamy do 

czynienia z regularnym wojskiem nekromanckim, które zabijanie i plądrowanie ma we krwi. Myślisz, że 

ktoś taki okaże ci litość?  



Dziewczynie odebrało mowę. Nie dlatego, że nie miała, co powiedzieć, ale wiedziała, że wzięta 

w krzyżowy ogień nie ma żadnych szans, nieważne co by powiedziała.  

– Prędzej będą się zastanawiać, w jaki sposób wypruć ci flaki i przywołać twoje ciało już po 

stronie nekromanckiej! Będziesz dla nich niezłą uciechą i jeśli zamierzasz pchać się w sam środek walki, 

to już mi to powiedz! Od razu napiszę do króla, żeby szykował mi nowego giermka, bo ten, który jest 

ze mną, zwariował, myśląc, że sam wygra wojnę – zakończyła Sorsha. 

Tyris postanowiła nie kontynuować tyrady Sorshy. Miała nadzieję, że coś dotarło do 

dziewczyny, choć ta szybko została rozwiana reakcją Charny, dlatego stwierdziła, że nie warto szargać 

swoich nerwów dla dziewczyny, do której żadne tłumaczenia nie trafiają. 

Sama Charna wolała już nie manifestować swoich oczekiwań, dlatego skupiła się na 

obserwowaniu mijanych okolic. Niektóre nawet jej się spodobały. 

Atmosfera między nimi była ciężka, nie ze względu na ostatnią kłótnię między kobietami, lecz 

na zbliżający się cel. Im bliżej były Hartferd, tym częściej wyobrażały sobie splądrowane domy, ludzkie 

ciała wskrzeszonych jako nekromantów oraz o tortury, jakie umarli zadają pokonanym.  

Gdy przecinały trakt na Fort Riverstride, doświadczone rycerki kusiło, żeby powiadomić ojca 

Charny o rozkazie jej dotyczącym. Jednakże wolały nie dawać mu dodatkowych powodów do 

zmartwień. 

– Charna, nawet nie próbuj wysyłać jakiegokolwiek listu do ojca lub w inne rodzinne strony z 

informacją gdzie jesteś i co robisz, jasne? – Przestrzegła ją pewnego dnia Tyris. 

Dziewczyna kiwnęła głową, przyjmując do wiadomości. Wjeżdżały do północnego lasu, gdzie w 

ciągu tygodnia powinny dotrzeć do Clovergreen. Panna Aberville zastanawiała się nad swoją tajemnicą. 

Nikt dotychczas jej nie nakrył w trakcie nocnych walk z głosami, ale teraz trafiła pod opiekę rycerki i 

jest na jej karku cały dzień i całą noc. Starała się ukrywać przed nimi swoją tajemnicę, ale w końcu może 

się ona wydać w najmniej spodziewanym momencie. 

Pogromczyni Mardona dostrzegła, że od kiedy zabiła dwóch rabusiów, głosy straciły swoją 

częstotliwość. Nie wiedziała, co na nie tak wpłynęło. Przecież nie zrobiła nic wyjątkowego, tylko stanęła 

w obronie słabszych. Czuła, że istnieje głęboki związek pomiędzy zabójstwami a wieczornymi głosami.  

Rycerki postanowiły zatrzymać się w Clovergreen, aby uzupełnić zapasy. Sorsha w trakcie 

pobytu w mieście postanowiła podszkolić Charnę. Mimo że pokonała Mardona, wciąż widziała jej 

ubytki w szkoleniu, dlatego kiedy wjechały do miasta, Tyris poszła na zakupy, a Sorsha z Charną szukały 

odpowiedniego miejsca na trening. Znalazły rozległą łąkę. Miasto znajdowało się w samym centrum 

lasu północnego, ale w jego okolicy wykarczowano drzewa, aby dostrzec wrogów i przygotować się do 

obrony.  

– Wyciągnij miecz.  



Jako pierwsza zaatakowała panna Margary. Charna zablokowała dwie silne klingi, lecz nie 

wystarczająco mocno. Sorsha wykorzystała to i podcięła nogi swojego giermka, a ten przywitał się z 

ziemią.  

Charna wystawiła miecz do góry, żeby zadać podobny cios do tego, jakim ugodziła Mardona. 

Niemniej Sorsha przewidziała to. 

– Ten odruch jest bardzo dobry – pochwaliła giermka, który wciąż trzymał wyciągnięty miecz 

przed sobą. – Ale walka z ziemi na niewiele ci się zda.  

Dla udowodnienia pannie Aberville racji zamachnęła się, wybijając miecz z ręki dziewczyny. 

Teraz miała przed sobą bezbronną Charnę, która patrzyła na zbliżające się do jej głowy ostrze. Sorsha 

przystawiła końcówkę miecza do jej podbródka. 

– Akurat to uderzenie mogłaś zablokować. – Charna patrzyła na swój miecz, który znalazł się 

poza zasięgiem jej ręki. – W tej sytuacji nie myśl o własnym mieczu, a o tym, jak się pozbyć tego, który 

może cię zabić – doradziła uczennicy. 

Powalona próbowała dostrzec, jakikolwiek słaby punkt sposobie, w jaki trzyma miecz Sorsha 

Margary, ale każda jej myśl koncentrowała się na mieczu przystawionym do jej brody. Rycerka czekała, 

aż dziewczyna się zorientuje, co to może być. Niemniej Charna patrzyła i patrzyła i dostrzec nie mogła, 

dopiero gdy sama lekko ruszyła prawą nogą zauważyła, co Sorsha miała na myśli. Szybko kopnęła ją w 

kolano. Dziewczyna korzystając z jej chwilowego zmieszania wybiła pięścią miecz z jej ręki. Zrobiła to 

na tyle silnie, że doświadczona rycerka złapała się za rękę. Charna doskoczyła po swój miecz. Również 

i panna Margary złapała swój i skierowała jego ostrze na giermka. 

– To miałam na myśli, choć spodziewałam się ataku na mój miecz – pochwaliła Sorsha. Nie 

zakładała, że Charna wykaże się taką pomysłowością. Jeszcze bardziej zdumiała ją jej siła. Czuła 

uderzenie w rękę, ale nie dała tego po sobie poznać. – W trakcie bitwy prędzej na to wpadniesz, bo 

kiedy już życie przelatuje ci przed oczami, twój beret zdecydowanie szybciej myśli.  

Spędziły czas na walce między sobą. Sorsha wielokrotnie stawała w roli egzekutora młodej 

dziewczyny. To, co w niej widziała od samego początku, dostrzegła teraz i to w większym stopniu. Nie 

poddaje się i walczy do końca, choćby była na straconej pozycji. Nie zauważyły, kiedy słońce chowało 

się za ziemią. Jeszcze chwilę panowała jasność, lecz już do młodej dziewczyny dobiegały znane jej 

chichoty. Początkowo nie atakowały zawzięcie, ale nawet kilka głosów skutecznie wysysało z niej życie. 

Mimo że były oddalone od lasu, Sorsha dosłyszała dobiegający z niego szelest liści. Jej 

podejrzenia potwierdziły się, kiedy widoczny las został spowity przez gęstą mgłę. Instynkt rycerski 

podpowiadał jej, że nie jest to przypadek.  

– Charno, zostań tutaj – Sorsha rozkazała giermkowi, który nie bardzo rozumiał, co się dzieje. 

Sorsha wyciągnęła miecz z pochwy i poszła sprawdzić, co też skrywa w sobie ta gęsta mgła. Panna 

Aberville została zgodnie z rozkazem, lecz ledwo Sorsha zniknęła jej z oczu, do głowy wleciało więcej 



głosów. Teraz tworzyły chór, który jakby wbijał jej ostrza we wszelkie kanaliki w głowie i następnie 

przekręcał je póki mógł. Dziewczyna skuliła się na ziemi. Chwyciła swoją głowę, próbując jakkolwiek 

złagodzić ognisko bólu.  

Im bardziej mgła się do niej zbliżała, tym bardziej głosy zaczynały przybierać coś na kształt słów. 

Już nie tylko poznawała, że pochodzą z Deyji, wyłapywała poszczególne słowa: 

– Bądź na… – słowa urywały się, – idź tak, jak chcemy, a wskażemy ci drogę do nas.  

Dobierały różne słowa, ale ich znaczenie pozostawało takie samo. Niemniej właśnie ono 

wzbudziło w Charnie podejrzenia. Tonacja głosów była mroczna, pochodząca z czeluści Deyji i ku temu 

nie miała żadnych wątpliwości. Głosy przeciągały się, jakby żywcem zarzynały ofiarę. Przez chwilę 

pomyślała, że to ona jest tą ofiarą, której nie zamierzają dać spokoju. Czuła, że w tych słowach kryje się 

jakaś zagadka. Wbrew rozsadzającemu bólowi głowy przysiadła, by szukać ich odpowiedniej 

interpretacji. Domyśliła się znaczenia głosów. Sorsha wpadnie w pułapkę. Czuła, że jej obowiązkiem 

jest wezwanie posiłków, ale nie ma na to czasu. Z mieczem rzuciła się w odmęty mgły.  

Wymachiwała mieczem, mając nadzieję, że dzięki temu rozproszy choć trochę mgłę. Marna 

próba. Głosy w głowie nie ustawały. Wciąż dobijały się do niej swoim piskliwym i przerażającym tonem. 

Zauważyła, że w zależności od obranego kierunku raz są mocniejsze, a raz słabsze. Pobiegła tam, gdzie 

przybierały na sile.  

Miała nadzieję, że jeszcze nie jest za późno. Kiedy czuła rozsadzający głowę ból, wiedziała, że 

jest gdzieś blisko. Jej głosy jeszcze nigdy nie były tak silne, jakby tysiące kucharek kroiło żywcem jej 

głowę. Myśl o poddaniu się była dla niej dobrą alternatywą, ale od razu ją odrzuciła. Rycerz się nie 

poddaje.  

Głosy znowu przybierały niezrozumiałą formę. Nie wiedziała, czy to przez hałas, jaki 

wytwarzały, czy już jej przytępiły słuch, ale jedno powiedziały wyraźnie: 

– Teraz jesteś już nasza, twoja prawość przestaje istnieć. – Po tych słowach dobiegł ją głośny 

pisk. Charna nie przejęła się nim, bo jej głowa zajęta była tylko jedną myślą – Doświadczona rycerka 

właśnie wpadła w pułapkę i ona jest jej jedynym ratunkiem.  

Pobiegła w kierunku źródła dźwięku. Jej oczom ukazała się osobna bitwa, w której samym 

środku stała Sorsha Margary otoczona grupą zombie. Wyglądały jak kreatury niegdyś szlachetnych 

Erathian. Mieli na sobie kolczugi nieprzeżarte przez czas, hełmy, które przypominały durszlaki, aniżeli 

te znane jej w Erathii, i brązowe spodnie oraz walczyli  toporami. Miejsce walki nie było spowite przez 

mgłę. Swoim pojawieniem się tam Charna zwróciła na siebie uwagę nieumarłych oraz Sorshy Margary, 

która nie była zadowolona z jej obecności. 

Nim Sorsha cokolwiek powiedziała, Charna zaatakowała pierwszego z zombie. Myślała, że uda 

jej się zaskoczyć przeciwników, ale było inaczej. Z dziecinną łatwością została odepchnięta. Sorsha od 

razu pobiegła ku pannie Aberville, po drodze przecinając na pół jednego z nieumarłych. Zgodnie z 



przyswojoną sobie dzisiejszą lekcją Charna zablokowała atak swojego przeciwnika, po czym w pozycji 

leżącej odcięła mu nogi. Korzystając z chwilowej nieporadności nieumarlaka, powstała z ziemi.  

Sorsha cięła na lewo i prawo, lecz zdołała zabić tylko dwóch napastników. Trzeci zaciął jej 

kolczugę toporem od pasa do piersi. Masywne ostrze przejechało po skórze rycerki. Giermek Sorshy 

pobiegł swojemu rycerzowi na ratunek. Dwóch przeciwników zamachnęło się toporami, ale dziewczyna 

uniknęła tych ciosów i każdemu z nich odcięła ręce, a następnie każdego przebiła na wylot w okolicy 

serca, jeśli je w ogóle mają.  

Dziewczyna doliczyła się dziesięciu wrogów. Jeden z zombie wyciągnął miecz, chcą wbić go w 

pannę Margary, lecz wcześniej jej giermek ukrócił go o głowę. Dziewięciu, wciąż sporo. Sorsha wstała 

o własnych siłach i razem zaatakowały zombie. – Jeśli tak walczysz, jak jesteś osłabiona, to dobrze, że 

nie walczę z tobą, jak jesteś w pełni sił – pomyślała Charna, widząc atakującą Sorshę, wyglądającą jakby 

nic się jej nie stało. 

Nieumarli walczyli do końca. Panna Margary zabiła sześciu, a panna Aberville trzech.  

Kiedy walka się skończyła, wykończona Sorsha upadła niczym kłoda na ziemię. Gdy ferwor walki 

ustał, odniesione rany dały o sobie znać. Córka lorda Aberville podczas walki zapomniała o głosach 

dochodzących do jej głowy, lecz po jej skończeniu powróciły. Atakowały z dużo mniejszą 

intensywnością, dlatego nie zwracała na nie większej uwagi. 

Mgła po walce opadła. Pomimo panującej już ciemności dziewczyna dostrzegła oświetlone 

latarniami Clovergreen. 

Charna potrząsnęła Sorshą. Wiedziała, że w tym miejscu drzemka nie jest dobrym pomysłem. 

Nie wiadomo, czy nie kryje się ich więcej gdzieś niedaleko. Ocucona rycerka silno i mocno złapała młodą 

Aberville.  

– Miałaś się nie oddalać – wypomniała jej nieposłuszeństwo. Zwolniła uścisk i dokończyła 

pochwałą: – Masz szczęście, że tym razem to było konieczne.  

Nie wiedziała, co ma odpowiedzieć. Prawdopodobnie gdyby nie ona, walka mogłaby mieć 

zupełnie inne zakończenie. Możliwe, że wtrąciła się między mnicha a kapłana, ale wiedziała, że nie było 

innego wyjścia.  

– Wracajmy do miasta, muszę kupić nową kolczugę. 

Kolczugę kupić? Przecież jeden z zombiaków przeciął cię siekierą. Będzie niewygodna blizna, a 

ty nic z tym nie zamierzasz zrobić? – Dziwiła się dziewczyna. Miała świadomość, że nie jest to jej jedyna 

pozostałość po walkach. Pewnie ma ich więcej i każde przypomina jej o błędach popełnionych w trakcie 

walki. Wracając do Clovergreen Sorsha dostrzegła, że dziewczyna wygląda nieswojo.  

– Co jest? – Zapytała. – Po takiej wygranej na pewno byś tryskała radością, a wyglądasz, jakby 

wyssała z ciebie życie. Wyduś to z siebie. 



Powiedzieć jej czy skłamać? – Pytała samą siebie. Starała się ukrywać tę tajemnicę tak długo, 

jak tylko może, ale wiedziała, że w końcu kiedyś się wyda. Dlatego jeśli nie powiadomi o tym nikogo, 

mogą ją uznać za obłąkaną, a wtedy nawet jej ojciec nie pomoże. Jeśli wyjawi swoją tajemnicę, to 

również nie ma pewności, jak Erathia zachowa się względem niej.  

– Usiądźmy i pogadajmy na spokojnie – poprosiła Charna. Znalazły miejsce przed samym 

murem Clovergreen. Gdy usiadły, dziewczyna wydusiła z siebie swój mroczny sekret: – To, że 

wiedziałam, gdzie jesteś, to nie był przypadek. 

Doświadczona rycerka nawet nie wchodziła młodej w zdanie, bo coś jej mówiło, że usłyszy coś, 

co nie do końca chciałaby usłyszeć.  

Młoda dziewczyna opisywała Sorshy swoje walki z głosami. Nie wyolbrzymiała ich, po prostu 

relacjonowała, co się dzieje w jej głowie, kiedy głosy działają. Gdy skończyła, czekała na jej reakcję. 

Sorsha była zdumiona tym, co dziewczyna przeżywała. Całą noc walczyła z przeciwnikiem 

wyczerpującym ją fizycznie i psychicznie, któremu nic nie mogła zrobić, a potem jak gdyby nic się nie 

stało odbywała treningi na poligonie wojskowym. Skąd czerpała siły na ćwiczenia w trakcie dnia? 

Dlaczego nic nie zauważyła, kiedy ćwiczyła sam na sam z Charną i to nierzadko w nocy? No i przede 

wszystkim, co to są za głosy, które uprzykrzają jej życie? Czuła, że tę dziewczynę spowija aura 

tajemniczości, która przez jej wyznanie lekko się rozjaśniła. 

– Czemu mi tego wcześniej nie powiedziałaś? – Powiedziała z matczyną czułością niż z 

namiastką oskarżenia. 

– Uznałabyś mnie za świra, bądź co gorsza opętanego demona. 

– Walczyłam z demonami i wiem, jak one postępują. A jak do naszej wiktorii mają się twoje 

głosy? 

– Już od pewnego czasu dostrzegłam, że przybierają coś na kształt słów. Wrzask rozrywanego 

zakładnika jest głównym dźwiękiem, jaki odbieram, ale czasem rozumiem, co mówią. Nie mówiły 

wprost, ale strzępki zdań zbierałam do kupy, dzięki którym zrozumiałam, że kogoś atakują. Skoro udało 

mi się dosłyszeć słowa, pomyślałam, że chodzi o ciebie. 

Tortura dziewczyny ją uratowała, miała tego świadomość, ale musiała coś zrobić, żeby dłużej 

tego nie odczuwała. Ma się stać rycerzem, więc nie może pokazać innym, że nie ma w sobie 

wystarczająco siły. Trzeba z niej to wyplenić i już wie, kto jej w tym pomoże.  

– Twój ojciec przypominał mi, że już od dzieciństwa walczyłaś z jakimiś ciemnymi mocami. 

Dopiero teraz rozumiem, co to za moce. Zapewniam cię, że nikomu nic nie powiem. Nawet Tyris – 

obiecała rycerka. – Ale po naszym powrocie przekazuję cię pod opiekę jednej osoby i jakoś spróbujemy 

temu zaradzić. Umawiamy się tak? 



Adepka od razu przyjęła warunki. Sorsha dostrzegła, że panna Aberville zamiast ulgi poczuła 

jeszcze większe skrępowanie. Pewnie wciąż się zastanawia, czy dobrze zrobiła. Poklepała Charnę, by 

potwierdzić i pogratulować jej słusznie podjętej decyzji.  

– A teraz wracajmy, zaraz zaczną się o nas martwić. 


