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Gdy skończyła naukę z lady Baylie, Charna miała chwilę czasu dla siebie. Poszła do ogromnego 

ogrodu dworskiego, gdzie w ukryciu przed ojcem i całym dworem próbowała zrozumieć tajniki 

posługiwania się mieczem.. Nie miała żadnego wzorca do nauki, więc jej cięcia przypominały bardziej 

zabawę niż poważną naukę.  

– Witaj, droga córko! – Zza krzaków wyłonił się jej ojciec, nakrywając Charnę na łamaniu jego 

zakazu. 

– Przepraszam, tato, miałam się uczyć tego, co mi przekazała lady Baylie, ale… 

Podniósł rękę do góry, powstrzymując ją przed tłumaczeniem. Uklęknął przed Charną i czule objął ją w 

ramionach. 

– Od tego momentu nie kryj się z tym patykiem, który traktujesz jak miecz. – Wyciągnął 

podobny zza płaszcza i skierował go w jej stronę. – Skoro już chcesz być rycerzem, to przynajmniej rób 

to dobrze. 

Charna była nie lada zaskoczona, słysząc ojcowskie słowa. Nie przepadał, gdy próbowała 

poznać elementy szermierki kosztem nauki, a teraz mówił, że mu to nie przeszkadza. – Ktoś podmienił 

mi ojca? – Zastanawiała się. 

Pośpieszył z odpowiedzią, jakby czytał w jej myślach: 

– Wierzyłem, że jak zostaniesz na dworze i będziesz się zachowywać jak dama dworu, to uda 

mi się ciebie zatrzymać. To nieprawda… Nie uda mi się. Podobnie jak Izaak, Roland, Brian i Lascott 

również i ty masz w sobie krew wojowniczki. Jeśli siłą bym cię tu zatrzymał, to byś się wyłącznie 

męczyła.  

Nie pamiętała swoich braci. Izaak i Lascott zginęli w trakcie obrony Steadwick przed Nighonem 

i Kreeganem, a zmasakrowane ciała Rolanda i Briana przysłali barbarzyńcy jako przestrogę dla Erathian 

przed chęcią odbicia ziem podbitych przez Krewlod i Tatalię. Po takich doświadczeniach pozwoli jej się 

stać rycerzem? I to dla „jej dobra”? Od kiedy lordowie przejmują się dobrem swoich dzieci?  

– Jak powiedziałem, skoro masz być rycerzem, to przynajmniej rób to dobrze. Zanim pojedziesz 

do stolicy nieco nauczysz się ode mnie. Przyjmij postawę.  

– Zaraz, zaraz, że co? Chce mnie wysłać do Steadwick? Czy ktoś w nocy nie podmienił mi ojca? 

– Wciąż nie dowierzała. Kłębiły się jej myśli o Steadwick oraz o tym, kim ma się stać w przyszłości. Czuła 

się jak w śnie, w którym się spełnia wszystko, co najlepsze.  

Chwilowo wspomniała swoją pierwszą wizytę w stolicy. Była siedmioletnią, ciekawską 

dziewczyną, której usta nie zamykały się na widok rycerzy. Była tam wraz z lady Baylie oraz ojcem, a 

głównym celem wycieczki było poznanie dam z wysokiego rodu. Charna wychwyciła wszystko inne, 

oprócz tego, co się tyczyło dam dworu. Zwłaszcza jej wzrok gonił wokół krzyżowców i łuczników.  



Wróciła myślami do ogrodu. Stanęła i wyciągnęła miecz w kierunku ojca. Lord Aberville, widząc, 

jak to robi, zniesmaczył się i podszedł do niej, by udzielić kilku wskazówek. 

– Po pierwsze, źle układasz nogi. Nie możesz stać z nogami złączonymi, bo mimo swoich 

pięćdziesięciu sześciu lat mogę bardzo łatwo cię przewrócić, chociaż jesteś dużo szybsza i zwinniejsza 

ode mnie. Po drugie, nie trzymaj miecza jedną ręką. Patyk, który dzierżysz, jest lekki, więc wydaje ci 

się, że trzymasz go mocno. – Szybko zamachnął się i trzymanym patykiem wybił Charnie z ręki jej 

dziecięcą broń. – Ale nie na tyle, żeby utrzymać go w swoich rękach, kiedy ktoś zaatakuje z większą siłą.  

Podniosła wytrącony miecz i czekała na kolejny ruch ojca. Wprowadziła poprawki, ustawiając 

się zgodnie z jego wskazówkami. Pokiwał głową z uznaniem, choć miał jeszcze kilka zastrzeżeń. 

– Doczepiłbym się do kilku mankamentów, lecz do jakich, to już poznasz dzięki swojej nowej 

nauczycielce. Idź do pokoju się spakować. Jutro wyruszasz do stolicy. – Nim pobiegła wykonać zadanie, 

przekazał jej dodatkowe wskazówki. – Charna, masz się sama spakować. Nikim ze służby się nie 

wyręczaj. To będzie twój pierwszy test samodzielności. Rozumiemy się? 

Pokiwała głową. Jak najszybciej chciała wykorzystać moment zamiany jej ojca. Biegła szybciej 

niż sądziła, że potrafi, euforia z decyzji ojca wydobywała z niej dodatkowe siły. Wbiegła po schodach 

do swojego pokoju. Wyciągnęła ogromny kufer i wrzuciła do niego wszystko, co wydawało jej się 

najpotrzebniejsze. Nie myślała nad tym, co wrzuca. Chciała pokazać sobie i innym, że jest gotowa na 

wyjazd do Steadwick, wielkiego świata, który już chciała mieć u stóp. 

Zeszła na dół z ogromnym bagażem. Bicz, widząc, jak Charna się męczy, natychmiast podbiegła 

do niej.  

– Dlaczego panienka mnie nie zawołała? – Zmartwiła się. – Przecież nie przystoi, żeby dama 

nosiła tak ciężkie bagaże.  

– To zadanie było dla mnie. Jutro jadę do Steadwick, więc musiałam się spakować. Zaczynam 

nowe życie. Już nie mogę się doczekać – promieniała Charna. 

Bicz była zaskoczona tymi nowinami. Co prawda sugerowała lordowi takie rozwiązanie, 

aczkolwiek nie wierzyła w tak błyskawiczną zmianę jego nastawienia. Lord Aberville nie słynął z szybkiej 

zmiany raz wypowiedzianego słowa. Należało go długo przekonywać do zmiany decyzji. Był pod tym 

względem uparty jak osioł i wierzył, że ma całkowitą rację, a mylą się inni. Nie wydawało się jej to 

normalne. Niczego nie podejrzewała, ale dziwiła ją szybkość reakcji lorda Aberville’a. 

Zarządca Fort Riverstride, widząc całe zajście w przedsionku, podszedł do córki i jej starszej 

służącej. Jako pierwszy rzucił mu się w oczy wielki kufer, do którego dziewczyna musiała powrzucać 

wszystko, co przyszło jej do głowy. Zwrócił się do córki: 

– Czy wsadziłaś do niego wszystko, co miałaś w szafie? – Ocenił po wielkości bagażu. 

– Tylko to, co najpotrzebniejsze, ojcze – odparła Charna. 



– Według mnie to pół domu spakowałaś, jakbyś wyruszała na wyprawę co najmniej roczną. – 

Po chwili uprzytomnił sobie, że przeprowadza się ona na dłużej, bo na całe życie. Nie wiadomo, gdzie 

ze Steadwick ją pokierują i to go zabolało. Jednak już pogodził się, że nie będzie widział zbyt często 

swojej córki. I tak rzadko ją widywał przez swoje obowiązki w głównym mieście Northern Avauntnell, 

lecz ojcowskie uczucia odzywały się w nim na myśl o opuszczeniu przez jedyną córkę rodzinnego 

gniazda.  

– Teraz masz inne zadanie. Ogranicz się do pięciu najważniejszych rzeczy, bez których sobie nie 

poradzisz.  

– Do pięciu? – Zdziwiła się Charna. Według niej wszystko, co miała w kufrze, było jej potrzebne 

i to na już, a ojciec jeszcze kazał jej skrócić listę. Nie wydawało jej się to racjonalne, lecz posłusznie 

wzięła bagaż i wróciła do swojego pokoju. Wypakowała się, po czym przeglądała chwilę swój dobytek, 

by wybrać z niego dwie niezakłócające ruchów sukienki, miękkie futro, halkę i najlepsze buty, jakie 

miała.  

Jej radość na myśl o wyjeździe do stolicy nie malała, mimo hamowania jej entuzjazmu przez 

ojca. Najchętniej wyjechałaby do stolicy jeszcze dzisiaj. Nie mogła się doczekać, kiedy pozna swoją 

nową nauczycielkę.  

Zeszła z powrotem na dół, gdzie wciąż jej ojciec rozmawiał z opiekunką. Lord Aberville, patrząc 

na mniejszą torbę Charny, ucieszył się z dobrze wykonanego polecenia.  

– Gotowa do podróży? 

– Przecież jedziemy dopiero jutro? – Zdziwiła się Charna.  

– Mam pilne załatwienia w stolicy, więc wyruszymy jeszcze przed zmrokiem. – Spojrzał na 

słońce, które wciąż było wysoko na horyzoncie. Zamierzał wsiąść na okręt floty Erathii, która 

stacjonowała w porcie blisko Fort Riverstride. Flotą dowodziła Sylvia Witmore, która jest specjalistką 

od nawigacji wodnej. Flota ma opuścić port jeszcze dzisiaj wieczorem, dlatego przyśpieszył termin 

wyprawy do Steadwick. Zazwyczaj żegluga rzeką Teal do Whitemoon, ostatniej fortyfikacji przed 

jednym z wielu magicznych garnizonów strzegących Steadwick, zajmowała niecałe dwa tygodnie. 

Dzięki umiejętnościom nawigacyjnym panny Witmore statki skracały czas podróży do półtora tygodnia.  

Dla Charny był to jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Właśnie rozpoczynała nowy etap, do którego 

ciągnęło ją od dziecka. 

Zarządca poprowadził ją przed dwór. Charna po pożegnaniu się ze służbą, z którą miała dobre 

relacje, wsiadła wraz z ojcem do powozu. Miejsce, w którym spędziła swoje pierwsze dziesięć lat, 

oddalało się i malało na horyzoncie. Teraz zostawiała je za sobą i rozpoczynała zupełnie inne życie. W 

sumie niewiele zostawiła. Przyjaciół nie miała, a ze służbą, mimo że traktowała ją z sympatią, nie 

zadzierzgnęła bliższych więzi. Patrząc na mający jej za chwilę zniknąć z oczu dwór, niczego nie poczuła. 

Żadnej tęsknoty czy bliskości. Nic. 



Dojechali do portu. Z daleka lord Aberville dostrzegł pannę Witmore koordynującą pracę 

majtków. Flota składała się z trzech okrętów, dwa z nich już były zapełnione. Zatrzymał powóz przed 

trapem. Razem z Charną i woźnicą wyciągnęli bagaże.  

Panna Witmore, gdy zauważyła nowych pasażerów, zeszła ich powitać: 

– Miło jest widzieć lorda zarządcę w tak dobrej kondycji.  

– Bardzo dziękuję, choć przesadza pani – odrzekł lord zarządca. – Mam nadzieję, że nie 

opóźniłem wyjścia z portu. 

– Macie szczęście, że akurat majtkowie nie mają dziś ochoty do pracy i włóczą się jak muchy w 

smole. Hej ty! – zawołała na jednego z nich, który podpierał maszt. – Jeśli ci się nudzi, to tutaj są bagaże 

do ściągnięcia. Mógłbyś łaskawie pomóc? 

Majtek od razu złapał energię do pracy i w szybkim tempie wniósł bagaże na statek.  

Charna była wściekła, że rycerka nawet jej nie zauważyła. Zupełnie jakby się nie liczyła w tej 

podróży i była piątym kołem u wozu. Była to pierwsza wojowniczka, którą zobaczyła zobaczyła w życiu. 

Mimo że panna Witmore była admirałem floty erathiańskiej, miała jaśniejącą kolczugę oraz lekką 

zbroję, która na napierśniku posiadała odmalowany symbol Erathii – gryfa na biało-niebieskiej 

szachownicy. 

Wypłynęli przed zmrokiem. Rzeka Teal nie stwarzała problemów mieszkańcom żyjącym w jej 

pobliżu. Podobnie doceniali ją admirałowie floty erathiańskiej ze względu na spokojny nurt. Jednakże 

gdzieniegdzie przybierał on na sile. Władze Erathii zalecały żeglarzom omijać te miejsca. Panna 

Witmore wbrew zaleceniu władz korzystała z nich, aby skrócić czas podróży, umiejętnie wykorzystując 

siłę nurtu. Wymagało to od niej odpowiedniego nawigowania statkiem aż do powrotu na spokojne 

wody. Gdy nurt był silniejszy, majtkowie mieli mnóstwo pracy na statku, kiedy słabnął, wówczas 

włóczyli się w tę i we w tę, dlatego admirałowie podróżujący po spokojnym nurcie rzeki Teal dawali 

załodze ciche przyzwolenie na zorganizowanie zabaw na statku, dzięki czemu podróż mijała szybciej, 

zwłaszcza w czasie pokoju.  

Na statku panowała zabawa. Żołnierze zapomnieli, jak to jest na służbie. Wlewali w siebie jedno 

piwo za drugim, po których robili głupoty, na które żaden z nich nigdy by nie wpadł na trzeźwo. Nie 

tego oczekiwała panna Aberville. Spodziewała się, że żołnierze na służbie mają obowiązek być 

przygotowani na każde wezwanie, a gdyby teraz wróg zaatakował, to pewnie mieliby problem usłyszeć 

dzwony bijące na alarm.  

W takiej atmosferze minęło półtora tygodnia. Charna miała jej już dość, natomiast lord 

zarządca świetnie się bawił. Wpłynęli do portu w Whitemoon. Po wypełnieniu papierkowych 

formalności lord Aberville i Charna otrzymali wierzchowce, na których zmierzali do Steadwick. Gdy 

przechodzili przez magiczny garnizon, przywitał ich dowódca kawalerzystów: 

– Wasza godność, przyjaciele.  



Lorda Aberville irytowały te żołnierskie formalności, lecz po ostatnich wojnach zrozumiał ich 

znaczenie. 

– Lord John Aberville – zawołał na cały głos, żeby dowódca zza muru usłyszał, z kim ma do 

czynienia. – Razem ze mną moja córka, Charna Aberville. Zmierzamy do stolicy i prosimy was o otwarcie 

bramy. – Zarządca Fort Riverstride wyciągnął zza pazuchy list obligujący ich do tego. 

Dowódca garnizonu zszedł do podróżnych. Po przeczytaniu listu, widząc pieczęć rodu 

Lockenhole, zwrócił go z powrotem w ręce właściciela. W ten sposób zapobiegano przedostaniu się 

przez garnizony lub bramy miasta osobom niepowołanym. Przez nie przepuszczano tylko posiadaczy 

listów od nadawców znajdujących się w docelowym mieście. Wyjątkiem były osoby, które wracały do 

stolicy, ale i tak musiały przejść kontrolę strażników. 

– Dziękujemy za formalności. – Następnie rozkazał swoim podkomendnym: – Otworzyć bramę! 

Brama garnizonu otwarła się. Teraz mieli prostą drogę do Steadwick. Zarządca Fort Riverstride 

rozumiał, dlaczego postawiono takie magiczne garnizony na trzech najważniejszych drogach 

prowadzących do stolicy. Stolica Erathii była otoczona skalistymi górami o ostrych zboczach, przez 

które przeprawa wojsk była niemożliwa. Do miasta wyłącznie można się dostać przez jedną z trzech 

dróg na północy, na południowym wschodzie lub na południowym zachodzie. Zanim Erathia stała się 

potężnym krajem, dochodziło do najazdów wrogich wojsk na twierdzę. W większości przypadków wróg 

miał przewagę liczebną, a gdy do tego dochodziła magia, obrona stolicy stawała się niemal niemożliwa. 

Dzięki tym magicznym garnizonom udało się wykluczyć jeden z atutów najeźdźców.  

Powoli dojeżdżali do celu podróży. Już z daleka dało się dostrzec ogromną twierdzę, jaką było 

Steadwick. Potężne mury opierały się czarnym smokom i diabłom razem wziętym. Bram miasta nawet 

katapulty nie zdołały przełamać, a w każdym miejscu na murze znajdowało się kilku kuszników.  

Wartownicy, widząc herb Aberville’ów, opuścili most. Po kilku chwilach Charna zmierzała z ojcem pod 

bramę twierdzy, gdzie czekała ich kolejna kontrola.  

– Rozumiem, że środki ostrożności powinny być zachowane, ale czy to już nie zakrawa o 

paranoję? – Rozmyślała nad częstą weryfikację ich tożsamości. 

Przed bramą o ich rodowód spytał kolejny wartownik. John Aberville potwierdził jeszcze raz 

dane swoje i swojej córki oraz przekazał list, na którym została wybita pieczęć rodu Lockenhole. Wielu 

śmiałków próbowało podrobić herby rodów erathiańskich, lecz nikomu się to nie udało. Herby różniły 

się detalami, które oprócz członków danego rodu tylko strażnicy stacjonujący w garnizonach lub przy 

bramach miasta potrafili rozpoznać.  

Sposób korespondencji pomiędzy miastami John Aberville uważał za czasochłonny. Aby móc 

przybyć do stolicy, potrzebował od panującego monarchy pozwolenia w postaci listu potwierdzającego 

z jego pieczęcią. Od wysłania królewskiego listu do jego otrzymania przez adresata mijał przeważnie 

tydzień. Dopiero wtedy mógł swobodnie ruszyć do stolicy. Jeśli nie był wezwany przez królową 



Katarzynę Ironfist, to musiał wpierw napisać do niej list z prośbą o możliwość wstąpienia do miasta, na 

co odpowiedź przychodziła po około dwóch tygodniach. W ten sposób Erathia funkcjonowała już od 

setek lat, lecz wciąż nie mógł się przyzwyczaić do tych procedur.  

Wysłał jeszcze jeden list do panny Lockenhole, informując ją o przybyciu Charny do stolicy i 

chęci wyszkolenia jej na rycerza. Gryf przybył do niego z listem zwrotnym, kiedy przybijali do 

Whitemoon.  

– Herb z dwoma berłami i koroną nad nimi – stwierdził strażnik oczywistą rzecz. – Nie ulega 

wątpliwości, list nie jest podrobiony. – Przekazał go z powrotem w ręce ojca Charny. Następnie 

zasalutował, mówiąc: – Witamy w stolicy, lordzie Aberville. 

– Spocznijcie, żołnierzu – rozkazał. – Przy okazji, gdzie spotkam najznamienitszą z rodu 

Lockenhole? Tam, gdzie zawsze, czy zmieniła swoje przyzwyczajenia? 

– Tam, gdzie zawsze, mój panie. Albo w koszarach, albo na arenie walk – wskazał drogę lordowi. 

Zarządca Fort Riverstride podziękował wartownikowi za wskazanie drogi i wraz z córką weszli do 

Steadwick. 

– Najznamienitszą? – słowo to zaczęło krążyć Charnie po głowie. Sądziła, że będzie miała do 

czynienia z jakimś silnym rycerzem, który nie da jej spokoju i będzie się na niej wyżywał jak na damie 

do towarzystwa, lecz się nie spodziewała, że tym rycerzem będzie kobieta. 

Charna nie mogła odwrócić wzroku od ogromnych murów, które od wewnątrz miasta 

wyglądały na jeszcze większe. Nie mogła pojąć, jak ta potężna twierdza mogła zostać podbita. Na każdej 

baszcie znajdowało się co najmniej dwudziestu kuszników, na murach dwójkami spacerowali pikinierzy 

w odległościach między kolejnymi parami wynoszącymi około dziesięciu metrów, nie wspominając już 

o gryfach patrolujących przestworza. Przy tej demonstracji siły nawet najmniejsza jednostka armii 

nighońskiej, jaką jest troglodyta, nie da rady się przecisnąć.  

Po przekroczeniu murów stolicy znaleźli się wśród chmary domków trzymających się na słowo 

honoru. Jak dziewczyna się domyśliła, w nich mieszkają chłopi i biedni mieszczanie. Mijali mnóstwo 

tawern, w których, jak powiedział jej ojciec, siedzi sporo znakomitości. Dodał, że jak dorośnie, powinna 

tam wstąpić. Oprócz zabawy można tam się wiele dowiedzieć nie tylko o Erathii, ale o tym, co się 

aktualnie dzieje poza jej granicami.  

– A to mi wygląda na ogromną kuźnię, a więc jesteśmy w pobliżu areny walk. Zgadza się? – 

Przywołała obrazy z pamięci po swojej ostatniej wizycie w stolicy. Chciała się upewnić, czy dobrze 

pamięta. 

– Dobrze pamiętasz. – Dodał jeszcze: – Tam cię zostawiam. 

Spodziewała się usłyszeć te słowa, lecz mimo to wywołały w niej uczucie pustki. Wyjeżdżając z 

Fort Riverstride, do żadnej osoby nie czuła przywiązania, toteż nie przeszkadzało jej to. Teraz 



opuszczała ją jedyna osoba, z którą miała jakąkolwiek więź. Spojrzała na ojca, próbując dostrzec, czy 

on również czuje ich bliską relację. Trzymał się twardo, lecz widziała, że na pożegnanie się rozklei. 

Wchodzili na największą w Erathii arenę walk. Wyglądała jak wielki tor wyścigowy dla konnych 

zaprzęgów, z dużą liczbą miejsc dla publiki. Pomiędzy torami Charna spostrzegła dwa oddzielne tory, 

na których organizowane są turnieje rycerskie. W oddali jeden z rycerzy szkolił adeptów walki, 

domyśliła się więc, że pewnie i ją czekają takie zajęcia. 

John Aberville zapytał jednego z stojących na straży przed areną strażników. Speszony rycerz 

nie wiedział, co powiedzieć. 

– Przepraszam, nie zauważyłem szanownego lorda – tłumaczył się niedbale. – Czym mogę 

służyć? 

Teoretycznie zarządca Fort Riverstride mógł go zrugać za brak gotowości do służby, kiedy stał 

na warcie, ale skoro wojny nie ma, niech się cieszy spokojem.  

– Nic nie szkodzi, żołnierzu – odrzekł protekcjonalnym tonem. – Panna Tyris Lockenhole jest 

gdzieś w pobliżu? 

– Tak, lady Lockenhole szkoli tamtych młodych kadetów.  

Wręczył mu list, dzięki któremu przeszli przez garnizon oraz weszli do zamku Steadwick. 

Krzyżowiec, widząc, z kim rozmawiał, bez chwili zawahania ruszył w kierunku panny Lockenhole. John 

dostrzegł, że mimo zakończenia wojen wciąż nie zmieniła swoich nawyków. W dalszym ciągu chodziła 

w pełnej zbroi, z naramiennikami oraz nagolennikami, nie mówiąc o prostym złotym hełmie. Zapewne 

nadal wisiało na nim godło Erathii. 

Zbrojny wyrwał z ćwiczeń panią czuwającą nad treningiem. Poprosiła o swojego konia i tak 

szybko, jak tylko mogła, przygalopowała do Charny i jej ojca. Nim zsiadła z konia zrobiła kilka kłusów i 

obrotów wokół przyszłej adeptki, ponadto wykonała parę akrobatycznych ruchów wierzchowcem. Dla 

Johna Aberville’a nie było to nic wyjątkowego, natomiast jego córka była pod wrażeniem tego, co 

wyprawiała przed nią doświadczona w bojach rycerskich Tyris. Po krótkim pokazie zeskoczyła z konia i 

podeszła do zarządcy Fort Riverstride.  

Lord Aberville nie pomylił się w domysłach co do jej wyglądu. Wciąż promieniowały jej 

sięgające ramion blond włosy wystające spod prostego hełmu. Nie rozstawała się ze swoim 

uzbrojeniem.  

Charna, spoglądając na Tyris, widziała w niej przyszłą siebie. Zrobiła na niej piorunujące 

wrażenie silnej i samodzielnej kobiety, która potrafi wywalczyć wszystko, na czym jej zależy.  

– Witam serdecznie, lordzie z Fort Riverstride – ukłoniła się przed zarządcą, na co on sam kazał 

jej natychmiast powstać. – Bardzo się cieszę z otrzymanego listu od waszej wysokości, mam nadzieję 

zrobić wszystko, co w mojej mocy, by z pańskiej córki uczynić rycerza. 



Jak na rycerza jest bardzo dystyngowana. Oceniła ją Charna. Nie po to chciała być rycerzem, 

żeby robić to samo, co robiła z lady Baylie. Ma nadzieję, że to tylko zwykłe okazania szacunku, a nie 

obowiązek towarzyszący całe dnie i noce. Niemniej ucieszyła się ze słów wojowniczki świadczących o 

zrobieniu z niej rycerza. 

– Nigdy nie zrozumiem, dlaczego przede mną się kłaniasz, mimo że jesteśmy w tym samym 

szczeblu rodowodowym – odparł lord Aberville. 

– Wie Lord czemu. Izaak uratował mojego ojca, a Lascott mnie w trakcie obrony Steadwick. – 

Tyris poruszyła bardzo delikatny temat dla zarządcy z Northern Avauntnell. – Wciąż jesteśmy wdzięczni 

za to, co zrobili dla nas pańscy synowie i będziemy wdzięczni do końca życia.  

– Byli rycerzami – rozpoczął dyplomatycznie. – To był ich obowiązek ratować swoich 

towarzyszy w boju –zakończył, ukrywając drzemiące w nim emocje.  

Tyris skupiła się na Charnie, która odsunęła się na bok w czasie powitania starych znajomych. 

Uklękła przy dziewczynie, oglądając ją z góry na dół.  

– A więc to ty jesteś ostatnim dzieckiem lorda Aberville’a. Trzeba będzie nad tobą popracować, 

ale może być z ciebie niezły materiał na rycerza. 

Na te słowa przez dziewczynę przepłynęło silne poczucie dumy. Skoro tak wielka wojowniczka 

mówi takie słowa, to faktycznie muszą one kryć ziarno prawdy. Jakby nie patrzeć, tym wyznaniem 

zaprzeczyła słowom lady Baylie, która obiecała zrobić z Charny szlachetną damę godnie reprezentującą 

ród Aberville’ów. 

– Panno Tyris. Chciałbym jeszcze porozmawiać z córką. Widzimy się bowiem po raz ostatni.  

Lady Lockenhole ukłoniła się i zostawiła ich samych. Lord Aberville klęknął przed swoją córką. 

Ostatni? Słowo to zaczęło krążyć w głowie Charny niczym zboże w młynie. Oczywiście liczyła się z tym, 

od kiedy opuścili Fort Riverstride, lecz dopiero teraz zaczęła rozumieć jego znaczenie.  

– Tutaj nasze drogi się rozchodzą, moja ukochana córeczko. Mam jedyną prośbę, byś szerzyła 

dobre imię naszego rodu godnie i żebym mógł posłuchać legend o twoich wojażach przeciwko wrogom 

Erathii. – Przytulił ją czule i serdecznie. – Wiedz, że jesteś moim oczkiem w głowie. Kocham cię. 

Chciała mu odpowiedzieć tak samo, ale zamiast tego mocniej go przytuliła. Wolała nie 

przeciągać tej krępującej sceny, bo jeszcze spowoduje, że jej ojciec zmieni zdanie i ten piękny czar 

pryśnie niczym mydlana bańka. Najwidoczniej bez słów zrozumiał, co czuła. Przytulił jeszcze mocniej 

swoją córkę. Kiedy ją wypuścił wyciągnął zza pazuchy miecz z godłem rodu na rękojeści. 

– To taka moja pamiątka na pożegnanie – powiedział, gdy składał oręż w jej ręce. – Pamiętaj, 

żebyś go pilnowała jak oka w głowie. Niech się stanie twoim cieniem.  

Pochwyciła go w swoje ręce. Zafascynowana prezentem nie mogła się powstrzymać i wykonała 

nim kilka żwawych ruchów. Jak na tak wielki miecz był on dość lekki, toteż swobodnie się nim 



posługiwała. Od teraz wiedziała, że jej nowy towarzysz będzie nieodłącznym elementem jej uzbrojenia. 

Przylgnął do jej ręki niczym magia do czarodzieja, idealnie dopasowując się do jej chudych rąk.  

– Słuchaj panny Lockenhole i… 

– Witam serdecznie, lordzie Aberville. – Widząc, że przypadkowo przerwała rozmowę ojca 

Charny, blondynka ukłoniła się. Miała na głowie prosty hełm podobny do panny Lockenhole, długi 

miecz zawieszony w pasie oraz sporo ochraniaczy na rękach i nogach, również przypominających te, 

które miała na sobie panna Lockenhole. Przez chwilę Charna patrzyła na tę kobietę, zastanawiając się, 

czy nie jest siostrą Tyris Lockenhole. Bardzo podobne do siebie, odznaczające się podobnym 

zaangażowaniem do walki, a także nienagannym kobiecym wyglądem. 

– O wilku mowa – ucieszył się John Aberville z pojawienia się nieznanej Charnie kobiecie. – 

Charno, przedstawiam ci Sorshę z rodu Margary. Będzie twoją nauczycielką i przewodniczką wspólnie 

z Tyris. – Zwrócił się do Sorshy: – Powstań. Nie lubię, jak ludzie równi mi stanem kłaniają się przede 

mną. 

Powstała i uścisnęła dłoń lorda Aberville’a.  

– Wystarczy Sorsha Margary. – Uśmiechnęła się do Charny, wyciągając dłoń na powitanie. – Ty 

zapewne jesteś Charną Aberville – domyśliła się wojowniczka. – Twój ojciec wiele nam o tobie 

opowiadał. Zastanawiałyśmy się, kiedy w końcu do nas przyjdziesz. 

– Właśnie miałam ci ją przedstawić – powiedziała, wracając, Tyris Lockenhole. – Ale widzę, że 

jak zwykle wiesz, kiedy się pojawić – zażartowała. 

– Wygląda na to, że nic tu po mnie – przypomniał o swoich obowiązkach lord Aberville. – Czas 

na mnie, sprawy same się nie rozwiążą.  

– Lordzie, pozostań jeszcze na chwilę – zwróciła się w jego stronę Tyris. – Dopiero co 

przybyliście, odpocznijcie chociaż. 

Gdyby Tyris nie przypomniała Charnie o zmęczeniu, w ogóle by nie dało o sobie znać. Pomimo 

ciągłej podróży ani przez chwilę nie poczuła się znużona, co więcej wręcz tryskała energią i już chciała 

rozpocząć treningi, by po nich siekać wrogów na lewo i prawo, wybijając im z głowy próby podbicia 

Erathii. W przeciwieństwie do niej Lord Aberville był jednak zmęczony. 

– Skorzystam z okazji, ale najpierw załatwię najpilniejsze sprawy na dworze. – Ostatnie słowa 

skierował do Charny: – Żegnaj, córko. 

– Żegnaj, tato – Odpowiedziała. Pomimo sympatii, jaką go darzyła, nie uroniła ani jednej łzy. 

Po prostu wiedziała, że są pewne rzeczy, których nie warto przeciągać. Śledziła wzrokiem, kiedy 

odchodził w swoją stronę. 

Sorsha Margary oraz Tyris Lockenhole skupiły się na nowej kadetce. 

– Mogę zapytać, ile masz lat – zagaiła Sorsha.  

– Dziesięć – odparła Charna. 



Sorsha z niewiadomych dla panny Aberville powodów ucieszyła się na taką odpowiedź. 

Początkowo Charna nie rozumiała, dlaczego tak proste słowa miały wywołać w niej taką radość. Sorsha 

natomiast stanęła i gestami dawała znać Tyris, żeby jej coś podarowała. Panna Lockenhole była 

niepocieszona. Wyciągnęła spod kolczugi sakiewkę i rzuciła ją do przyjaciółki. Widząc niezrozumienie 

Charny na zaistniałą sytuację, Tyris pośpieszyła z wyjaśnieniem: 

– Podobnie jak twoi nieżyjący bracia wiedziałyśmy, że to tylko kwestia czasu, kiedy i ty 

przybędziesz do stolicy, żeby stać się rycerzem. Sorsha obstawiła, że zrobisz to przed jedenastym 

rokiem życia, ja uważałam, że po. No i przegrałam. – Zwróciła się w stronę swojej przyjaciółki: – A ta 

bez reszty godności wydusza ze mnie ostatni grosz.  

– Trzeba umieć przegrywać – odparowała jej Sorsha. 

Charna od razu spostrzegła, że obie jej nauczycielki łączy jakaś bliska więź. Na swoim dworze 

nie zauważyła, żeby ktokolwiek ze służby odzywał się do niej w ten sposób. Może było to spowodowane 

więzami społecznymi, które tak ją różniły, lecz nawet między sobą tak się nie odzywali. Zrozumiała, że 

służba dla Erathii scala ludzi, tworząc między nimi trwałe niewidoczne więzi.  

– To do swojej zasłużonej nagrody masz bonus: dokończ moje szkolenie tamtych kadetów. – 

Tyris z uśmiechem zwróciła się do panny Aberville: – A nas czeka mała wycieczka po stolicy. 

 


