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Pierwsze oddziały, które Charna dostrzegła, były oddziałami wampirów oraz mrocznych 

jeźdźców. Za nimi szły jednostki zombie oraz szkieletów. Całkowicie z tyłu stały lisze, których zadaniem 

było wspieranie wojsk nekromanckich z dystansu. Na flankach latały zjawy i kościane smoki. Sorsha 

spojrzała na upiory i trochę się przeraziła. Upiory mają tę umiejętność, że podobnie jak chochliki z 

Kreegan potrafią kraść manę dowódcy. Bitewnie te jednostki na niewiele się zdawały, lecz ich obecność 

była nieoceniona, gdyż uniemożliwiały bohaterom rzucanie zaklęć.  

Mimo dzielącego obie armie dystansu słyszalne były drwiące z sił erathiańskich śmiechy 

nekromantów. Ta drwina wprowadziła niepokój w szeregi wojsk Sorshy Margary. 

– Utrzymać szyk! – Powtórzyła rozkaz. Wyglądała na pewną swojej decyzji, ale rozumiała strach 

żołnierzy. Sama obawiała się tego, co nastanie. 

Śmiechy ustąpiły miejsca pokazowi siły. Wszystkie jednostki umarłych w jednym rytmie 

uderzały mieczami o tarczę, tworząc pieśń wojenną mającą przerazić oddziały wroga. Pieśń dochodziła 

do uszu Erathian, wydobywając z nich strach i zwątpienie. Armia nieumarłych przeszła do ofensywy. 

Krzyżowcy już wyrywali się do ataku.  

– Czekać – powstrzymała ich zapędy Sorsha.  

Krzyżowcy chcieli atakować ze strachu, Charna pragnęła wyprzedzić coś, co jest nieuniknione, 

ale wiedziała o ukrytym asie w rękawie Sorshy. Ufała starszej stopniej.  

Na przedzie wojsk nekromanckich znajdowały się koronne oddziały nekropolii – mroczni 

jeźdźcy oraz wampirzy lordowie. Mroczni jeźdźcy walczyli wklęsłym mieczem. Nierzadko wydawało się, 

że jednym cięciem potrafią zadać więcej ran niż krzyżowiec dwoma cięciami, a jakby tego było mało, 

jeśli zaatakowali wroga, to zarażali go klątwą, przez co natychmiast spadały siły wojsk walczących 

przeciw nekromantom. Ich koronne znaczenie dla nekropolii również podkreślał ubiór, a zbroje tych 

jednostek lśniły nawet wówczas, gdy cały świat został spowity mrokiem.  

Wampirzy lordowie przypominali zsiwiałych ludzi. Wyróżniała ich szara przesiąknięta śmiercią 

skóra i czerwone ślepia. Resztę zakrywał czarny płaszcz ze złotymi zdobieniami. Wampiry, jako jedne z 

nielicznych stworzeń, potrafią regenerować obrażenia w trakcie bitwy, przez co wydaje się w walce 

wręcz, że mimo licznych obrażeń nic im się nie dzieje.  

Każda z nekromanckich jednostek jest niebezpieczna i wszystkie te jednostki zmierzają w ich 

stronę. Wampiry i mroczni jeźdźcy przyspieszyli. Do nich dołączyły kościane smoki. Chmara smoków 

zalała nocne niebo. Wampiry trzymały się przy mrocznych jeźdźcach, którzy cwałem zmierzali na 

stratowanie wojsk erathiańskich. Byli coraz bliżej. Za chwilę wszystko się rozstrzygnie i jeśli taktyka 

przyniesie oczekiwany skutek, to zniwelują przewagę liczebną wojsk atakujących.  



Wojska nekromanckie nadciągały coraz szybciej, niczym bezpańskie psy na martwą zwierzynę. 

Mroczni jeźdźcy wyciągnęli miecze do góry, szykując się na cięcie łbów. Wampiry wraz ze smokami 

zbliżyły się do mrocznych jeźdźców, tworząc klin, który miał wbić się w ludzi.  

– Utrzymać szyk, ale wciąż czekać! 

Krzyżowcy słuchali rozkazu. Było już za późno na ucieczkę, więc mogli polegać jedynie na 

geniuszu swoich dowódców. 

Mroczni rycerze wymachiwali mieczami, przygotowując się do skrócenia swoich przeciwników. 

Odległość erathian od umarlaków wynosiła pół długości areny walk. Sorsha dostrzegła, że już nie zdążą 

wyhamować. Sięgnęła po swojego asa z rękawa. 

– Pole siłowe! – Machnęła ręką, a wraz z nią pojawiła się zielona zapora między wojskami Deyji 

a Erathii. 

Pierwsze szeregi nadciągających mrocznych jeźdźców oraz wampirów próbowały gwałtownie 

wyhamować, lecz jednostki znajdujące się za nimi, wpadając na nie, tratowały je i spychały na magiczną 

zaporę. Gdy kolejne rzędy armii zauważyły, czemu pierwsze oddziały zaczęły zwalniać, było już za późno 

– z impetem waliły w pole odgradzające Deyjan od Erathian, a na ich tyły nacierały kolejne. Straty po 

stronie Deyjan były niewielkie, ale udało się Erathii zaskoczyć przeciwnika. 

Od żołnierzy nekropolii dzieliła krzyżowców może długość trzech ludzi, tyle brakowało do 

pewnej śmierci, a mimo to widzieli jak potężna zielona łuna powstrzymała impet wrogich wojsk. Ten 

popis magiczny na nowo wlał w nich energię i chęć do walki. Jednym głosem przekrzykiwali 

zdezorientowanych umarlaków, pokazując tym swoją przewagę. 

Sorsha zadęła w róg. To był znak dla Sylvii Witmore. Jej wojska wyszły z cienia wzgórza. Jej gryfy 

natychmiast doskoczyły do zjaw, które oddzieliły się od trzonu armii nekromanckiej. Upiory, mimo 

przewagi liczebnej, nie miały z nimi szans. Zostały w piorunującym tempie pokonane. Gryfy natchnione 

tym małym zwycięstwem zaatakowały szkielety i zombie, mimo że miały świadomość pewnej śmierci. 

Sylvia, korzystając z chaosu w szeregach wojsk nekromanckich, kilkakrotnie puściła lodowe 

pociski na lisze, smoki i wampiry, powodując znaczne straty w tych oddziałach. Panna Witmore, by 

wspomóc gryfy i krzyżowców, rozkazała kapłanom i kusznikom ostrzeliwać wojska przy polu siłowym. 

Ilość strzał kuszników zakryła niebo. Świecące pociski kapłanów dziesiątkowały oddziały nekromantów. 

Morale przeciwników znacząco spadało, ale mimo to wciąż mieli miażdżącą przewagę nad Erathianami. 

Smoki z upiorami zostały wybite, gryfy z kościejami i zombiakami prowadziły wbrew pozorom 

wyrównaną walkę, lecz ostrzał liszów wytępi je wkrótce na dobre. Reagując na tę niekorzystną 

sytuację, Sylvia skierowała ogień kapłanów na lisze. Te natychmiast odpowiedziały na ostrzał. Ich 

pociski otaczała trująca chmura, która oprócz celu atakowała najbliżej znajdujące się jednostki. Siła 

działania chmury była podobna jak samego pocisku. Kapłani prowadzili wyrównaną walkę z liszami, 

mimo że przewaga uzbrojenia i liczby była po tej drugiej stronie. 



Sorsha wiedziała, że wkrótce skończy się jej mana, a wraz z nią zniknie pole siłowe. Dlatego też, 

korzystając z ostatków swojej mocy, rzuciła łańcuch piorunów, żeby zmniejszyć liczbę mrocznych 

jeźdźców i wampirów. Z nieba dochodziło kilka błyskawic, które uderzyły w mrocznych jeźdźców, w 

wampiry w o połowę mniejszej sile oraz w kościejów i zombie. 

– Gdy pole siłowe zniknie, natychmiast atakujemy! – Przekrzykiwała Sorsha. – Dzisiaj jest nasz 

dzień i nasze zwycięstwo!!!  

Charna poczuła szturchnięcie Sorshy, przypominające, że ma się trzymać blisko niej. 

Dziewczyna poczuła silną potrzebę walki, schowała w odmęty duszy resztki stresu i wydobyła z siebie 

tyle krzyku, ile mogła. Czekała z niecierpliwością, aż zielona łuna zniknie. Choć hełmy mrocznych 

jeźdźców zakrywały im twarze, dostrzegła w ich czerwonych ślepiach wściekłość, że tak łatwo dali się 

zaskoczyć. Ich liczba znacząco spadła. Podobnie jak wampirów, a wciąż są ostrzeliwani przez kuszników. 

Pole siłowe zniknęło. 

– Do ataku!!! – Zakrzyknęła Sorsha, jako pierwsza ruszając na wroga. Oczywiście wraz z Charną. 

Za nimi ruszyły jednostki krzyżowców, które niczym nóż w masło wbijały się w oddziały 

nekromanckie. Strącali wciąż zdezorientowanych mrocznych jeźdźców, którzy bez swoich 

wierzchowców nie byli już tak skuteczni. Zabijali konie, żeby również pozbawione jeźdźców ich nie 

atakowały. Od ofiary do ofiary posuwali się do przodu. 

A wraz z nimi wszystkimi Charna, która poczuła się jak ryba w wodzie. Blokowała klingę jeźdźca, 

żeby następnie wskoczyć mu na konia i odciąć głowę. Poruszała się z krzyżowcami w głąb oddziału elity 

nekromanckiej. Cięła ją na lewo i na prawo, nie dając wrogom żadnych szans. 

Pannę Aberville zastanawiał brak wampirów. Mimo otrzymania sporych obrażeń nie powinny 

uciec z pola walki. Odpowiedź usłyszała od… katujących głosów w jej głowie.  

– Teraz one atakują miotaczy. Zabiją… ukradną z nich życie. Będzie jak wcześniej, mroczni 

jeźdźcy powstaną, mimo że straciliśmy ich dużo, to zdziesiątkują oddziały erathiańskie. 

Spojrzała na wzgórze, skąd atakowała Sylvia Witmore. Nie widziała przy nich skrzydlatych 

wampirów, ale zmierzały w ich kierunku, a jej wojska nieświadomie atakowały kościeje, zombiaki i lisze.  

Zerknęła za Sorshą, wciąż zajęta walką z mrocznymi jeźdźcami, które zgodnie z głosem 

przeorganizowały swoje szyki i były gotowe do walki. Straty po stronie krzyżowców były coraz większe, 

a proporcjonalnie malała liczba unicestwionych mrocznych jeźdźców. Jeśli wampirom powiedzie się 

atak, cała inwazja weźmie w łeb. 

Nie patrząc na Sorshę, pobiegła w stronę wampirów. Złapała proporzec erathiański i 

wybiegając przed zbiorowisko złożone z Erathian i Deyjan wymachiwała nim, jakby stanowiła kolejny 

front w tej bitwie. Po krótkiej chwili wampiry spostrzegły kierującego się na nich wroga. Większa część 

z nich zawróciła w kierunku nowego celu. 



Sorsha skupiła uwagę na walce z mrocznymi jeźdźcami, mimo to zauważyła brak swojego 

giermka. Zmartwiona rozejrzała się po polu bitwy, jednakże nigdzie jej nie dostrzegła. Jej uwagę 

przykuła osoba, która wymachiwała proporcem Erathii, skupiając uwagę nadciągających wampirów. 

Poznała ją. Znowu wykazała się niesubordynacją. 

– Charna, gdzie poleciałaś?! – Wydarła się rycerka, chociaż dostrzegła, że za chwilę będzie 

gorąco przy oddziałach Sylvii. – Drake za mną – rozkazała dowódcy, który stracił większe oddziały. 

Zwróciła się do drugiego: – Sylvia ma poważne kłopoty, póki mnie nie ma, przejmujesz nad pozostałymi 

dowodzenie. Masz atakować jeźdźców i nie dać im nawet zamachnąć się mieczem, zrozumiano? 

Gdy dowódca kiwnął głową, Sorsha wzięła pozostałych krzyżowców, śpiesząc młodej 

dziewczynie na ratunek. 

Charna wymachiwała proporcem, mając nadzieję, że skupi uwagę wszystkich wampirów. 

Jednakże tylko ich część skierowała się ku dziewczynie. Pozostałe zmierzały w stronę jednostek 

miotających pod dowództwem Sylvii.  

Sorsha, widząc, że Sylvia nie dostrzega zbliżających się wampirów, zadęła w róg. Gdy róg 

rozbrzmiał w ciemnościach nocy, panna Witmore dostrzegła zbliżające się oddziały wampirzych 

lordów. Skierowała cały ogień na nie, lecz powaliła nim tylko niewielką część atakujących jednostek. 

Reszta doleciała do kapłanów, którzy w walce wręcz nie mieli większych szans z wampirami. Dopiero 

kolejny ogień kuszników skutecznie zniwelował ich natarcie. 

Do młodej dziewczyny dochodził dźwięk rogu, lecz zanim Sorsha ze wsparciem znajdzie się przy 

niej, wampiry już dawno ją zabiją i rzucą się na oddziały panny Margary. Nawet takie myśli nie wywołały 

w dziewczynie strachu. Wręcz odwrotnie. Skoro dzisiaj miała zginąć, to chciała to zrobić w sposób 

rycerski. Wbiła proporzec w ziemię, wyciągnęła miecz z pochwy i naładowana wysoką energią czekała 

na swoich wrogów. Lecz oddziały wampirów z tyłu zaczęły padać od bełtów posyłanych przez 

kuszników. Były to niewielkie, a wampiry podchodziły coraz bliżej. Patrzyła na nie jak na tornado, które 

zdmuchnie ją z powierzchni ziemi. 

– Miałaś się trzymać blisko mnie! – Sorsha ostro przyganiła swojego giermka. – Od tej chwili 

chyba będziemy ćwiczyć twoje posłuszne wykonywanie rozkazów – zażartowała. 

Wbrew oczekiwaniom Charny to rycerka do niej przybyła szybciej niż wampiry. Dziewczyna 

lekko się uśmiechnęła. Wciąż nie wiadomo było, czy żywe wyjdą z tej bitwy, a Sorsha już snuje plany 

na przyszłość. 

Wampiry były w zasięgu ostrza. Charna przebiła pierwszemu nadciągającemu serce, drugiemu 

ucięła głowę, następnemu i ręce, i głowę, gdyż widziała, że bez rąk te istoty potrafią walczyć. Z zabitych 

zbrojnych wampiry wysysały życie. W trakcie tej czynności wokół nich powstawała zielona magiczna 

spirala, która przywracała im zdrowie oraz pomagała umarłym powstać z powrotem do walki.  



Wbrew przewadze liczebnej wampirów walka była wyrównana. O ostrzale w stronę wampirów 

Sorsha mogła pomarzyć. Oddziały kapłanów i kuszników skupiły się na pomocy oddziałom Narina, które 

ścierały się z mrocznymi jeźdźcami i wspomagającymi ich kościejami i zombiakami. 

Krzyżowcy pod dowództwem panny Margary musieli liczyć na siebie. Póki co pomoc im nie była 

potrzebna, prowadzili wyrównaną walkę, w której Charna czuła się w swoim żywiole. Sorsha równie 

dobrze sobie radziła… do czasu. Gdy zabiła jednego z wampirów, następny swoimi pazurami przebił się 

przez jej kolczugę, głęboko smagając ją po ciele. Rycerka upadła na ziemię, lecz po chwili wstała, by 

nadal walczyć zaciekle. Kolejny wampir wbił w nią pazury na wysokości klatki piersiowej. Sorsha na 

chwilę straciła przytomność. Gdy się ocknęła, wstała i kontynuowała walkę, jakby nic jej się nie stało. 

Zabiła dwóch przeciwników, ale trzeci przebił jej płuco na wylot. Wypuściła miecz. Wampir wyciągnął 

z niej swoje łapy, a ona bezwładnie upadła na ziemię. Charna za późno dostrzegła, że jej rycerka 

potrzebuje pomocy. Zabiła swojego przeciwnika i pobiegła do Sorshy. Nim znalazła się przy niej, zabiła 

kilku wampirów. Gdy klęknęła przy swojej mistrzyni, bitwa powoli zbliżała się do końca. Wszystko 

zmierzało do wielkiego zwycięstwa wojsk erathiańskich. 

Charnie ciężko przychodziły jakiekolwiek słowa. Posłała jednego z krzyżowców po medyka dla 

Sorshy. 

– Nie ma sensu go przywoływać – powiedziała rycerka, plując krwią na siebie. 

– On cię uratuje. 

– Ty to zrobiłaś. – Charna odebrała jej słowa jako majaczenie pod wpływem bólu. – Wykazałaś 

się heroizmem, jakiego ja nigdy nie miałam – pogratulowała młodej dziewczynie. 

Jak na ostatnie chwile życia osoby, z którą się zżyła, zdziwiła się, że nie chce jej się płakać. 

Niemniej ostatnie, co dopuszczała do siebie, to jej żegnanie się z życiem.  

– Nie odchodź, do jasnej cholery! – Tłukła Sorshą o ziemię. 

– Uważaj, bo jak jakimś cudem przeżyję, to będę musiała ci oddać. – Pozwoliła sobie na lekki 

uśmieszek, plując krwią gdzie popadnie. Słowa coraz ciężej przechodziły jej przez gardło. 

– Więc masz powód, by żyć. Nie odchodź!!!  

– Charna! – Złapała dziewczynę za ramię najmocniej jak potrafiła. Przypłaciła to kolejną porcją 

krwi, którą wypluła z gardła. Gdy jej giermek się uspokoił, przekazała jedne ze swoich ostatnich słów: 

– Jeszcze nigdy nie byłam tak dumna z mojego giermka jak z ciebie. 

– Dumna?! – Na myśl, że przyczyniła się do śmierci Sorshy, pojawiły jej się pierwsze łzy. – Przeze 

mnie możesz za chwilę umrzeć. 

– By widzieć tak okazałe zwycięstwo? By być świadkiem tego, że mój giermek przyczynił się do 

odparcia najeźdźcy? Uwierz mi, było warto. 

Pozostawili po sobie ogromne pobojowisko, złożone głównie z oddziałów nekromanckich. O 

tym zwycięstwie powstaną pieśni, w których pamięć o tej bitwie przetrwa, a ci co przeżyli będą 



wspominać o dziewczynie, która sama ruszyła na oddziały wampirów, zapobiegając masakrze miotaczy 

Sylwii Witmore.  

– Zwycięstwo okazałe, ale nie za cenę twojego życia. Będziesz żyć, do jasnej cholery, tylko daj 

sobie szansę!  

– Obiecaj, że pod czyjąkolwiek opiekę trafisz, będziesz posłusznie wykonywać jego rozkazy – 

prosiła Sorsha. 

– Nic nie będę obiecywać, bo to ty wciąż będziesz moim rycerzem. 

– Obiecaj, Charna! – Ten wybuch emocji znowu przypłaciła solidną porcją krwi wypluwanej z 

jej ust.  

– Dobrze, obiecuję – powiedziała niechętnie, lecz wystarczyło to, by Sorsha ostatnie chwile 

życia spędziła w spokoju. 

– Jesteś najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Czuję się zaszczycona, że mogłam być twoim 

rycerzem. 

– Wciąż żyjesz! Walcz na świętego graala! 

Jednakże już nie walczyła. Jej wzrok zniknął w odmętach nicości. Do rąk przestała płynąć siła, 

jej dusza już się witała z innymi wielkimi dowódcami walczącymi za Erathię.  

Charna po raz pierwszy w życiu płakała. Nie zwracała uwagi, czy giermkowi wypada płakać. Był 

to impuls, który wyzwolił się z niej samoistnie. Chciała przez płacz wyrzucić z siebie poczucie winy. 

Zarzucała sobie, że gdyby nie pobiegła na wampiry, jej mistrzyni wciąż by żyła. Racja, przegraliby bitwę, 

ale by przeżyła.  

Resztki oddziałów Sylvii i Narina doszły do młodej dziewczyny opłakującej swojego rycerza. 

Sylvia mimo niechęci, jaką od zawsze żywiła do Sorshy, potrafiła docenić jej oddanie dla służby 

Erathii. Widząc, że rycerka i jej największa rywalka z czasów młodzieńczych nie żyje, westchnęła z 

żalem, próbując utrzymać pozę dowódczyni północnych wojsk ludzkich. 

– Sorsho z rodu Margary – rozpoczęła oficjalną przemowę, jaką mówią możni na pogrzebach 

wielkich osobistości. – Dzisiejszego dnia Erathia dziękuje ci za oddanie w służbie. Zawsze, gdy 

potrzebowała, miała w tobie oparcie i bez słowa sprzeciwu posłusznie wykonywałaś jej rozkazy. – 

Następnie zwróciła się do swoich żołnierzy: – Ostateczny hołd dla wielkiej rycerki i poległych w 

dzisiejszej bitwie. 

Zbrojni, kusznicy, kapłani oraz resztki oddziałów gryfów zaczęły bić się piersi, wybijając smutną 

pożegnalną symfonię. Gdy zakończyli, kapłani puścili salwy magicznych kul w powietrze. Tradycja 

mówiła, że dzięki nim pomagają duszy dostać się do bram starożytnych, gdzie znajdują się wszyscy 

możni polegli w imię Erathii.  



Po złożonym hołdzie większość rycerzy zwróciła się na pobojowisko pozostawione przez 

nekromantów. Trzeba spalić wszystkich żołnierzy, żeby kiedyś umarli nie próbowali wskrzesić ich z 

powrotem do życia. 

Sylvia podeszła do panny Aberville. Usiadła obok niej i poklepała ją pocieszająco, na co ta 

odwróciła się do panny Witmore. 

– Każda wojna daje taką samą złudną nadzieję. Myślimy, że po niej nie będziemy przeżywać 

takich chwil, jak ty z Sorshą. 

– Była rycerzem. Balansowanie na krawędzi życia i śmierci miała w naturze – odparła Charna, 

dziwiąc się, że takie chłodne słowa przeszły jej przez gardło. Zupełnie jakby wcześniejszy wybuch płaczu 

zostawiła już za sobą. 

Podobnie jak dziewczyna również i Sylvia była zaskoczona jej pragmatycznym doborem słów. 

Nie oceniała ich, każdy po stracie reaguje inaczej. 

– Jeśli kogokolwiek miałabym nazywać matką, chyba tylko ją – oznajmiła pannie Witmore.  

– Też byłam blisko związana z moim rycerzem. Też rozpaczałam, kiedy zmasakrowanego 

przysłali go nam jaszczuroludzie z Tatalii i barbarzyńcy z Krewlod. 

– Współczuję. –Niewiele jednak było w tym współczucia dla panny Witmore. Poza tym i tak 

pewnie ta strata rozeszła się jej po kościach. – Musieli być wie… – nagle coś odkryła, coś, czego panna 

Witmore w innej sytuacji by jej nie powiedziała. – Zaraz, zaraz, przecież Roland i Brian Aberville zostali 

przysłani zmasakrowani i oskubani z godności przez nich. Dla którego z nich byłaś giermkiem?  

– Dla Rolanda. W trakcie mojego pobytu w Steadwick zastąpił mi ojca. Kiedy posłyszałam, że 

będę jego giermkiem, pisnęłam z wrażenia. Chociaż jeszcze bardziej chciałam dopiec Sorshy. 

Skoro już ten temat rozpoczęła, Charna zamierzała go kontynuować, nie zwracając uwagi na 

leżącego tuż obok nich trupa Sorshy. 

– Dlaczego tak bardzo się nie lubiłyście? 

– Widziałaś kiedyś dwóch najlepszych, że się lubią? 

– No tak – odparła niepewnie. – Sini i Mardon. 

– Sini to liżąca dupę słaba pizda, a Mardon był przemądrzałym dupkiem, ale faktycznie tylko on 

był najlepszy z was wszystkich. – Charna nie wiedziała, czy te słowa miały ją obrazić, czy jakkolwiek 

zmotywować do ciężkiej pracy. – Aczkolwiek to ty zaskoczyłaś nas wszystkich, wyzywając najlepszego 

podczas selekcji i pokonując go tak jednostronnie. – Kiwnęła z uznaniem dla panny Aberville. – Masz 

potencjał dziewczyno. – Jednak komplement. 

– Widzę, że się śpieszysz do swoich obowiązków, więc mam jedno pytanie i nie powstrzymuję 

cię. – Charna widziała, że Sylvia nie chciała przeciągać tej chwili ludzkiej empatii, miała wiele do 

zrobienia. – Dlaczego tak, jak ze mną, nie porozmawiałaś z nią? – Wskazała na pannę Margary. 



– Kiedyś. Kiedyś coś się załatwi. Odkładanie na później i taki masz tego efekt. – Spojrzała na 

leżące zwłoki panny Margary. – Nie wiem pod czyją komendę trafisz, ale ktokolwiek to nie będzie, to 

wiedz jedno. Odkładanie na kiedyś problemów w niczym ci nie pomoże. Potraktuj to jako lekcję ode 

mnie w prezencie. 

Chwilę później Sylvia zniknęła, by wypełnić swoje obowiązki. Żołnierze zbierający umarłych z 

pola bitwy zabrali ciało panny Margary i usadowili je w specjalnie przygotowanej trumnie. Charna przez 

chwilę siedziała sama na polanie, kontemplując pobitewny spokój. Myślała tylko o głosach, które 

słyszała w trakcie bitwy, oraz o tym, do kogo zostanie przeznaczona pod opiekę. Miała swój typ, na 

który postawiłaby cały zebrany żołd w ciemno. 


