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Charna mimo usilnych prób nie mogła zasnąć. To zasypiała, to natychmiast się budziła, i tak bez 

przerwy aż do wybicia pierwszych porannych dzwonów. Na ich dźwięk zerwała się z pryczy. Założyła 

wczorajsze brudne ubranie i wybiegła z koszar, zmierzając na arenę walk. 

Przybiegła możliwie jak najszybciej, będąc przekonaną, że już jest spóźniona. Jednak na miejscu 

nikogo jeszcze nie było. Dopiero po krótkiej chwili zjawiła się Tyris Lockenhole. Ucieszyła ją widok 

młodej adeptki przybyłej na trening przed wszystkimi. 

– Na poważnie sobie wzięłaś moje słowa – wywnioskowała po obecności dziewczyny, co byłoby 

prawdą, gdyby w rzeczywistości Charna myślała nad słowami Tyris. W nocy nie miała już sił, by skupić 

się nad nimi.  

– Dobrze, że nie dostrzegła, jakie mam umazane ciuszki na sobie – pomyślała Charna. 

Chwilę później na stadion weszło wielu kadetów, którzy podobnie jak czempionka mieli na 

sobie większą część odzienia rycerskiego. Nie mieli jedynie założonych zbroi.  

Tyris zwołała wszystkich i przedstawiła im krótki plan dnia: 

– Dzisiaj będziemy ćwiczyć odpieranie kling przeciwnika w najskuteczniejszy sposób. Przy okazji 

przedstawiam wam nową adeptkę, która wczoraj zaszczyciła nas swoją obecnością. Poznajcie Charnę 

Aberville. 

– Cześć – bąknęła w odpowiedzi nowicjuszka. 

Myślała, że uda jej się wywrzeć pozytywne wrażenie, lecz jedyne, co osiągnęła, to 

zdenerwowanie wszystkich przyszłych rycerzy. Nie wiedziała, co takiego zrobiła, ale cokolwiek to nie 

było, wszyscy uraczyli ją gniewnym spojrzeniem. – A może od początku tak na mnie patrzyli? – 

zastanawiała się Charna. 

– Dobieramy się w pary i ćwiczymy wspólnie – zarządziła panna Lockenhole. – Mardon – 

zwróciła się do najwyższego i najsilniejszego chłopaka w grupie kadetów. – Będziesz dzisiaj ćwiczył z 

panną Aberville.  

– Słucham? Mam walczyć z tym behemotem? – Niedowierzała Charna. Sądziła, że to żart Tyris, 

lecz przekonała się, że jej nauczycielka mówiła poważnie i faktycznie będzie walczyć z tym behemotem. 

Nie miała na myśli, że jest brzydki, lecz silny i ogromny niczym te jaskiniowe bestie. Dodatkowo 

wyglądał na starszego od niej o kilka lat.  

– Pozycja – rozkazała Tyris, która ustawiła się tuż za plecami Charny. – Atak. 

Nim skończyła wydawać polecenie, Mardon wykonał szybki atak. Uderzył z całych sił w brzuch 

nowej adeptki, łamiąc ją wpół. Następnie niczym szmacianą lalkę przerzucił ją za siebie. Wylądowała w 

błocie, na co cała grupa gorąco się zaśmiała, przerywając ćwiczenia. Tyris nie wyglądała na chętną do 

pomocy dziewczynie. Nic z tych rzeczy.  



Charna wstała o własnych siłach, nie zważając na obelgi rzucane pod jej adresem. Cieszyła się, 

że walczą na drewniane miecze. Gdyby zamiast drewna było żelazo, niewiele by po sobie zostawiła.  

– Pozycja – powtórzyła Tyris, na co Charna przybrała podobną postawę jak jej treningowy 

przeciwnik. Tym razem patrzyła w jego oczy, czekając na jego pierwszy ruch.  

– Atak. 

Mardon zaatakował równie szybko jak wcześniej. Panna Aberville tym razem zablokowała cios, 

lecz siła ataku chłopaka wybiła miecz z jej ręki, który o mały włos nie trafił w sąsiednią parę. Nim zdążyła 

zorientować się w sytuacji, młody chłopak zamachnął się i uderzył ją w twarz. Po raz kolejny 

wylądowała w błocie, stając się powodem drwin i wyzwisk ze strony pozostałych kadetów. 

Czuła się, jakby miała na sobie zamiast ubrań błoto. Odnosiła wrażenie, że prędzej przypomina 

żywiołaka ziemi niż erathiańskiego rycerza. Jednakże najgorsze dla niej były śmiechy ze strony tych, z 

którymi kiedyś będzie walczyć w jednej bitwie. 

– Chyba twój ojciec musi się bardzo wstydzić – wyśmiewał ją Mardon. – Aberville’owie słynęli 

z najwaleczniejszych rycerzy, a ty nawet obronić się nie umiesz.  

Miała ochotę wydłubać mu oczy, a potem powalić go tak samo, jak on ją. Wielki zapatrzony w 

siebie bufon, któremu się wydaje, że pozjadał wszystkie rozumy. Ogień złości rozpalał w niej nową chęć 

dokonania czegoś złego. Widziała, jak płonie na stosie, a ona dokłada drew do ognia. Jednakże na ten 

moment to on miał nad nią znaczącą przewagę, a ona była zabawką w jego rękach. Zamierzała to 

zmienić.  

– Pozycja. – Stanęła jak pozostali kadeci, lecz widziała po nich, że tylko czekają, aż Mardon ją 

po raz kolejny powali.  

– Atak. 

Schyliła się przed atakiem Mardona. Zdążyła uniknąć pierwszego ciosu, ale zapomniała, że 

rycerz nie bije się tylko mieczem. Nim zdążyła wykonać kolejny ruch, chłopak z całej siły kopnął ją w 

plecy, powalając po raz kolejny na ziemię. Kadeci, zamiast skupić się na własnych ćwiczeniach, patrzyli, 

co robi z nią behemot. Złapał Charnę swoimi silnymi rękami za kark i, szurając jej głową po arenie, 

przeciągnął ją kilka metrów.  

Charna nie miała już sił, żeby opierać się silniejszemu przeciwnikowi, ale jej upór i determinacja 

w zrobieniu mu krzywdy wykrzesały z niej dodatkowe siły. Podźwignęła się do pozycji siedzącej. 

– Przez ciebie się umazałem! – Rzucił jej Mardon, wymierzając kolejny zamach w szczękę. Nie 

zdążyła zatęsknić za błotem.  

Oprócz Tyris nie było nikogo milczącego. Charna spojrzała na swoją trenerkę bez wyrazu 

szacunku. Widziała w niej lekkie zadowolenie z tego, jak starszy chłopak ją traktuje, a ta ani nie kiwnęła 

palcem, pozwalając mu na takie ekscesy. 

– Za karę siedź w tym błocie – rozkazał Mardon, jakby miał jakąkolwiek władzę nad nią. 



Charna oczywiście nie posłuchała. Wstała i pomimo wielokrotnego lądowania błocie chciała 

nadal trenować. Stanęła przed swoim przeciwnikiem, czym wprawiła go w niemałą irytację, a innych w 

śmiech.  

Tyris parokrotnie wydała rozkazy do wykonywania ćwiczeń i wielokrotnie patrzyła jak młoda 

adeptka obrywa od silniejszego od niej chłopaka. Po licznych przymusowych kąpielach błotnych Charna 

przypominała bardziej ziemistego potwora niż erathiańskiego rycerza, lecz czempionka dostrzegła w 

niej coś, z czego jej ojciec już dzisiaj byłby z niej dumny – upór i determinację. Wczoraj zarzuciła jej, że 

jest smarkulą, która boi się rywalizacji. Patrząc na jej dzisiejsze starania, doszła do wniosku, że 

pospieszyła się z osądem. Wielu młodych kadetów na jej miejscu nie wytrzymywało i opuszczało 

treningi, a ona po licznych upokorzeniach wstawała i walczyła dalej. Ani razu nie rzuciła broni, ani razu 

się nie poddała, ani razu nie błagała o litość, w żaden sposób nie pokazała swojej słabości. Musiała 

przyznać rację młodszej od siebie Sorshy. Ona inaczej rozumie rywalizację. 

Zbliżała się pora śniadania. Tyris przerwała trening kadetów: 

– Na teraz koniec – zarządziła Tyris. – Zasłużyliście na sowite śniadanie. 

Ostatnie słowa skierowała do Charny: 

– A ty, idź się umyj przed śniadaniem. 

Charna razem z kadetami weszła do koszar, lecz zamiast do jadalni wpierw wstąpiła do łaźni. 

Ściągnęła ubranie, lecz podejrzewała, że inni adepci mogą wywinąć jej jakiś numer, zwłaszcza po tym, 

jakim wzrokiem patrzyli na nią w czasie treningu. Nie zostawiła swoich ubrań w ogólnodostępnej 

przebieralni, tylko zabrała je ze sobą do łaźni. Położyła je na krześle i sama wskoczyła do basenu. Z 

pierwszym dotykiem wody poczuła przyjemne odprężenie, jakby na wszystkie poobijane części ciała 

wylała balsam pochodzący z samych wrót anielskich. – Dlaczego wciąż nie widziałam anielskich wrót – 

przypomniało jej się przy okazji. 

Ledwo co zaczęła się oddawać rozkoszom kąpieli, usłyszała wyrywający ze stanu przyjemności 

głos Tyris, dochodzący sprzed wejścia do łaźni.  

– A pannie nie za wygodnie? – Zapytała.  

Charna przeczuwała, że to tylko cisza przed burzą: 

– Czy powiedziałam, żebyś oddała się rozkoszom niebiańskim, czy żebyś umyła się przed 

śniadaniem?! Co sobie, rozkapryszona panno, wyobrażasz?! Nie jesteś już w Fort Riverstride, tylko w 

Steadwick, w dodatku w koszarach wojskowych! 

Charna powoli wychodziła z basenu, żałując, że nie będzie mogła spędzić w nim ani chwili 

dłużej. Jednak Tyris nie zamierzała czekać, aż opuści basen. Pociągnęła ją za włosy i wyrzuciła na 

korytarz całkowicie nagą. Całe szczęście dla adeptki korytarz był pusty.  

– Natychmiast szoruj na górę i ubieraj się, i schodź na śniadanie – rozkazała władczym tonem. 



Młoda dziewczyna nie traciła ani chwili. Migiem wbiegła na wyższe piętro i udała się do 

swojego pokoju. Ubrała ulubioną granatową spódniczkę, która nie zakłócała jej ruchów. Czuła się w 

niej najbardziej swobodnie ze wszystkich swoich ubrań, jakie posiadała. Rzecz jasna miała na uwadze, 

że dzisiaj zostanie oszpecona, lecz na tę chwilę nie zamierzała się tym przejmować. Równie szybko 

zbiegła na śniadanie. Wchodząc do jadalni, po raz wtóry dzisiejszego dnia skupiła na sobie spojrzenia 

pełne nienawiści. Zastanawiała się, co im takiego zrobiła, że okazują jej jedynie takie uczucie? Podeszła 

do stołu, na którym panował urodzaj wszelkiego rodzaju wędlin i pyszności, chcąc uraczyć nimi swój 

pusty żołądek. Jedyne wolne miejsce znajdowało się obok czterech dziewczyn siedzących na drugim 

końcu jadalni. Nim zdążyła wykonać choćby najmniejszy krok w ich kierunku, Mardon krzyknął do nich: 

– Mila, Iwona, Sini i Marzina, chodźcie do nas, bo jak nowa weźmie i się rzuci do jedzenia, to 

nic wam nie zostanie. Takie świnie jak ona nic innego by nie robiły tylko żarły. – Na jego słowa cała 

grupa wybuchła śmiechem, a zawołane dziewczyny przesiadły się do niego.  

Urażona Charna nie dała po sobie poznać, jak bardzo dotknęły ją te słowa. Starała się ukryć 

emocje, bo cokolwiek nie powie, tylko pogorszy własną sytuację. Usiadła przy opuszczonym stoliku i 

zabrała się za śniadanie. Jadła przy akompaniamencie drwin i wyzwisk rzucanych pod jej adresem: 

– Powiedz nam, Charna, jak to jest być najgorszą ze swojej rodziny? 

– Czy ojciec, jak cię widział po raz pierwszy, to w ogóle cię tknął? 

Na każde zaczepne pytanie wszyscy śmiali się w niebogłosy. Charna czuła, że dłużej już nie 

wytrzyma. Starała się nie reagować na te słowa, mimo że uczepili się jej, jakby była demonem, który 

zapragnął służyć w Erathii. Traktowali ją jak odmieńca z innego kontynentu, miała ochotę jeszcze dzisiaj 

rzucić swą nadzieję o byciu rycerzem w otchłanie Eeofolu, ale jak tylko zrodziła się w niej ta myśl, tak 

od razu ją odrzuciła. Wiedziała, że się nie podda, nie miała takiego zamiaru. W żaden sposób nie mogła 

odpowiedzieć na zaczepki, żeby nie pogarszać swojego i tak beznadziejnego położenia. Miała 

świadomość, że wcześniej czy później sytuacja odwróci się na jej korzyść, teraz skupiała się na 

śniadaniu, częstując się ze stołu wszystkim, na co miała ochotę. 

– Koniec śniadania! Teraz czas na szkolenie u panny Margary – zarządziła nagle Tyris.  

Charna nie zauważyła, kiedy się zjawiła, by po raz drugi skrócić jej przyjemność. Oczywiście 

najadła się porządnie, nawet część miała ochotę zwrócić, ale też nie wiedziała, kiedy znowu coś wrzuci 

w siebie. 

Wszyscy pobiegli na zajęcia przed plac koszarowy, gdzie czekała już Sorsha Margary, która od 

razu spostrzegła, że Charna nie została zaakceptowana przez grupę. 

– Dobrze was wszystkich widzieć w komplecie. Dzisiaj poćwiczymy walkę wręcz, a więc 

wszystkie chwyty dozwolone – przedstawiła plan zajęć Sorsha. – Jako że mamy nową uczestniczkę, 

nieco przekształcimy pary. – Każde słowo, którym Charna była wymieniona w jakikolwiek sposób, 

oznaczało skupienie pogardliwego wzroku grupy na dziewczynie. – Sini, ćwiczysz dzisiaj z Charną. 



Wkurzona dziewczyna podeszła do nowej adeptki. W porównaniu z Mardonem była 

zdecydowanie mniejsza. Miała piegi na twarzy, ogromne oczy i rude włosy. – A podobno rude się pali 

na stosie – oceniła jej wygląd Charna, dla której prędzej przypominała wiedźmę z Tatalii niż rycerza 

Erathii. 

Sini wyciągnęła miecz ćwiczebny i skierowała go na pannę Aberville. 

– Mogę ci obiecać, że podobnie jak Mardon, również i ja zamierzam się nad tobą pastwić – 

pogroziła Charnie. 

Spodziewała się usłyszeć takie słowa. Póki może sobie pozwolić, postanowiła nieco podroczyć 

się ze swoją przeciwniczką: 

– Widzę, że jesteś córką wiedźmy z Tatalii – zakpiła z niej Charna. – A wiesz, że wiedźmy w 

Erathii płoną na stosie? 

Dla Sini to był cios poniżej pasa, lecz uwaga ta była tak dobra, że para obok, mimo trawiącej ich 

niechęci do Charny doceniła żart. 

– Właśnie powiedziałaś ostatnie słowa.  

– Pozycja – oznajmiła Sorsha, lecz nie musiała tego robić, bo i tak nowa adeptka i jej 

przeciwniczka oceniały się wzrokiem.  

Córka lorda Aberville wiedziała, że nie ma z nią żadnych szans. Dzieli je zbyt duża różnica 

miesięcy szkolenia, żeby w jeden dzień mogła je nadrobić. Niemniej skoro o tym wie, może wymyśleć 

jakąkolwiek strategię, byleby przetrwać pierwsze miesiące, zanim odbierze odpowiednie nauki. Jeśli 

po dobroci nie może sobie ulżyć, to pomoże sobie przez walkę. Aczkolwiek Charna zdawała sobie 

sprawę, że walki te starania nie będą teraz przypominać, a jedynie tłuczenie mieczem kukły z siana. 

Na rozkaz Sorshy Sini ruszyła do ataku. Pierwsze cięcia udało się Charnie sparować, lecz 

przeciwniczka nacierała zbyt szybko, żeby mogła za nią nadążyć. Uderzyła ją mieczem w głowę, czym 

początkującą strąciła na ziemię. Charna błyskawicznie wstała od razu na nogi. Nie atakowała Sini, bo 

wiedziała, że ona zrobi to jako pierwsza. Nie pomyliła się. Sini szybko doskoczyła do Charny i wykonała 

zamach prawą ręką, lecz panna Aberville zdążyła odskoczyć od niej. Kolejny zamach, kolejny odskok i 

tak powtarzały to kilka razy. 

Pozostali skupili się na własnych walkach, więc nikt nie zwracał uwagi na pojedynek Sini i 

Charny. Nikt oprócz Sorshy, która po kilku uwagach danym rekrutom skupiła się na nowo przyjętej. 

Widziała, jak Charna ucieka od ciosów Sini, czym coraz bardziej ją rozwścieczała.  

– Uciekasz, tchórzu? – Prysnęła pogardliwie rudowłosa, której zmęczenie powoli dawało się we 

znaki. – Bracia muszą się przewracać w grobach, widząc, jak tchórzliwą mają siostrę. 

– Tego już za wiele – pomyślała Sorsha. – Ta gówniara śmie oceniać jej braci, mimo że ich nawet 

nie znała? – Już chciała zareagować i ustawić młodą do pionu, jednak kodeks rycerski jej na to nie 

pozwalał.  



– Ech, ten cholerny kodeks, nawet zabrania nam pomagać nowym – pomyślała z przekąsem, 

ale i z szacunkiem o zbiorze zasad mistrzyni fechtunku. W koszarach każdy sam sobie musi radzić z 

obelgami. Również i Charna pod tym względem nie jest wyjątkiem, ale w stosunku do Sorshy nie 

zareagowała gwałtownie na słowa jej przeciwniczki, za co lady Margary ją doceniła.  

Charna wciąż odskakiwała od ciosów Sini, która z zamachu na zamach coraz bardziej się 

męczyła. Postanowiła to wykorzystać. Gdy po raz kolejny jej przeciwniczka wykonywała znany jej już 

ruch, z całym impetem rzuciła się na nią. Jednak nie wiedziała jednego – Sini potrafiła sobie radzić w 

takiej sytuacji. Obróciła młodszą i słabszą dziewczynę plecami do siebie, zawinęła jej ręce na szyi, a 

kolanem uderzała w żebra. 

Charna miała trudności ze złapaniem oddechu, każda próba bowiem przychodziła jej z nie lada 

wysiłkiem. Mimo to nie zamierzała się poddać. 

– Sini ustąp – rozkazała jej Sorsha, w której oczach tylko pastwiła się nad nową adeptką, przez 

co ani Charna, ani jej oponentka niczego się nie nauczy. 

Dziewczyna puściła niechętnie Charnę, która dziękowała za chwilę wytchnienia. Nie poddała 

jej się, ale gdyby chwilę dłużej to trwało, mogłaby nie wytrzymać. 

– Pokonałaś ją w tej walce – oznajmiła Sorsha. – Czas na starcie drugie. – Obydwie dziewczyny 

powstały przybierając pozycje wyjściowe. – Charna, tym razem ty atakujesz – rozkazała młodej 

adeptce, której ewidentnie nie spodobała się taka rola. 

Nauczycielka dała sygnał i Charna od razu zaatakowała kadetkę, lecz ta równie szybko parowała 

jej ciosy. Na każdy jej atak odpłacała parokroć bardziej, to atakiem w szczękę, to sierpowym w przeponę 

czy kopniakiem w zgięcia kolan. Jakkolwiek próbowała uderzać, tak Sini odpowiadała jej, jak tylko 

chciała. Od kiedy Sorsha kazała jej szarżować, czuła, że nie będzie miała łatwego zadania, żeby w 

jakikolwiek sposób wyjść z tej walki w miarę niepoobijaną. – Przynajmniej nie ląduję na ziemi – 

podsumowała w głowie Charna. 

Wybiło południe, bo słońce górowało na horyzoncie, rozjaśniając coraz bardziej plac 

ćwiczebny. Sorsha zakończyła trening i zwołała wszystkich kadetów wokół siebie. 

Córka zarządcy czuła w kościach efekty dzisiejszych pojedynków, lecz, co dziwne, wraz z 

otrzymywaniem kolejnych ciosów czuła większą motywację. Oczywiście nie po to, żeby w dalszym ciągu 

obrywać, lecz żeby odpowiedzieć na zadawane jej ciosy. Ćwiczebne walki wypisały jej czarno na białym 

mankamenty, które musi poprawić. 

– Robicie postępy i widzę to gołym okiem – pochwaliła swoich podopiecznych Sorsha. – Na 

dzisiaj wam wystarczy. – I na koniec dodała: – Charna, jedynie ty zostaniesz jeszcze na chwilę. 

– No tak, każdy rycerz musi się na kimś wyżyć, a ona się do tego idealnie nadaje – wypalił nikt 

inny jak Mardon. Musiał mieć poważanie, bo wszyscy naraz zawyli głośnym śmiechem. – Naprawdę 

musicie z nią powalczyć, to idealny worek do bicia.  



Charna nic nie odpowiedziała, bo też nic nie miała dobrego do odpowiedzenia. Tak czy inaczej 

nie ma siły przebicia i jeszcze długo, jeśli w ogóle, mieć jej nie będzie. Bardziej od słów Mardona 

zajmowało ją to, co może od niej chcieć Sorsha z rodu Margary. 

Kiedy zostały same, Sorsha zagaiła: 

– Nie jest łatwo, co? – W odpowiedzi Charna tylko poruszyła barkami. W podobnym tonie 

Sorsha doradzała jej: – Masz w sobie upór i chęć ciągłej walki, za co należą ci się ogromne brawa, ale 

za dużo pozwalasz sobie wmówić. – Dziewczyna nie rozumiała, co miała na myśli, więc musiała wyjaśnić 

– Dobrze, że nie reagujesz emocjonalnie na docinki, ale pozostawienie tego bez słowa, też ci nie 

pomoże.  

– I tak źle, i tak niedobrze, a więc jak mam reagować? 

– Spokojnie, ale stanowczo. Dodatkowo wykorzystaj to, co już o nich wiesz. – Poklepała ją po 

ramieniu. – Masz coś w sobie, co pozwoli ci zostać niezłym rycerzem. Nie zmarnuj tego – powiedziała 

na pożegnanie. 

Ale Charna nie wiedziała, co to takiego. Pewnie dowie się w niedługim czasie. Wróciła do 

koszar, wyszła na piętro i zmierzała do własnego pokoju. Chciała do niego wejść, lecz przejście 

zagrodziła jej Sini. Za córką zarządcy z Fort Riverstride od razu ustawiły się Marzina, Iwona i Mila. 

Domyśliła się, że nie będzie to przyjemna konwersacja. 

– Nie uważacie, dziewczyny, że młoda sobie za dużo pozwala? 

– O co ci chodzi, wiedźmo z Tatalii? – Dociekała w myślach Charna. Nie miała pojęcia, do czego 

ona zmierza, lecz jej koleżanki od razu pokiwały głową na potwierdzenie. 

– Zastanawiasz się, dlaczego tu jestem? – Spytała retorycznie Sini. – Otóż obraziłaś mnie. 

Zhańbiłaś moje dobre imię, nazywając mnie sama wiesz jak. 

– Wiedźmą z Tatalii? – Powtórzyła Charna, czym jeszcze bardziej je zezłościła. Wiedziała, że i 

tak jej coś zrobią, więc przynajmniej teraz niech ma chwilę uciechy. – Co ja poradzę, że twoje rude 

włosy i wyłupiaste oczy przypominają wiedźmę z Tatalii. W sumie – mówiła niczym dama chełpiąca się 

swoją pozycją nad kmieciem – nawet twoje ruchy przypominają jaszczuroczłeka lub innego gnolla, więc 

chyba powiedziałam coś, co często słyszysz nieprawdaż? 

Sini wyciągnęła rękę w stronę jednej ze swych towarzyszek, która w odpowiedzi podała jej 

solidny powróz, jakim wiązano nim niewolników w kojcach i w katorżniczej pracy. Powoli zbliżała się w 

stronę nowej kadetki.  

– Właśnie zagrabiłaś sobie jeszcze mocniej, lecz ponieważ jesteś nowa i nie wiesz, że niektórych 

rzeczy nie powinno się mówić, to dam ci szansę cofnięcia swoich słów. Jeśli tu i teraz przy świadkach 

przeprosisz mnie za tamte słowa, to udam, że sytuacja nie miała miejsca.  

– W przeciwnym wypadku, co mi się stanie? – Dociekała Charna. 

– Wolisz tego nie wiedziać – odparła Marzina. 



– Nie ciebie pytam, wieśniaczko. 

– Jak mnie nazwałaś?! – Niewiele mniejsza od Sini Marzina nie wytrzymała i jako pierwsza 

ruszyła na nową, chcąc odpłacić jej za tę zniewagę. Dopiero Mila i Iwona powstrzymały jej zapędy. – 

Grabisz sobie, szarlatanko. Kiedy cię dopadnę, nawet Tyris i Sorsha ci nie pomogą. 

– Dla ciebie lady Tyris Lockenhole i lady Sorsha Margary – poprawiła ją Charna, lecz już miała 

świadomość, że przeciągnęła strunę i będzie musiała odpłacić za tę zniewagę. 

Z tego też względu wzięła nogi za pas i zaczęła uciekać w stronę schodów. Cała czwórka 

pobiegła za nią. Córka lorda Aberville wiedziała, że prędzej czy później zostanie złapana przez starsze i 

szybsze od niej adeptki, lecz póki miała nad nimi chwilową przewagę, chciała z niej skorzystać. Zbiegła 

po schodach, kierując się na plac treningowy.  

W połowie holu dziewczyny dorwały ją, przygniatając Charnę do podłogi. Wieśniaczka wygięła 

do tyłu ręce adeptki, które Sini od razu związała. Iwona wraz z Milą trzymały jej nogi, które za wszelką 

cenę próbowały znaleźć wyjście. Następnie Sini złapała dziewczynę za nogi i sznurem złączyła je z 

rękami, toteż wyglądała jak półokrąg.  

Starsze kadetki przeciągnęły związaną przez hol i powiesiły na jednym z nieużywanych haków 

wbitych w sufit. Kręgosłup panny Aberville już błagał o zmianę pozycji. Został wygięty w nienaturalny 

sposób i jakakolwiek próba ulżenia jego cierpieniu była daremna. Już wolała być przygniatana przez 

Mardona i rzucano do błota, niż wisieć na jakimś haku i męczyć się na uciechę tłumu. 

Marzina zwołała całą grupę, która na wieść o gnębieniu szybko dołączyła się do zabawy. Jako 

pierwszy głos zabrał Mardon: 

– Przyjemnie się wisi? – Nie silił się na porównania, bo i tak nie były potrzebne w tej chwili. 

Czegokolwiek ten olbrzym by nie powiedział, cała zgraja i tak będzie się śmiała. 

– Oczywiście, że jej się przyjemnie. Co nie, młoda? – Przyznała ze zniewagą Sini. 

Charna zastanawiała się, czy ich zasób wyzwisk i obelg kończy się na słowie młoda, czy po 

prostu są na tyle leniwi, że nie chce im się znaleźć czegoś bardziej wyszukanego. Poparzyła na Sini i 

zamiast szukać jakiejkolwiek szansy na ulgę w cierpieniu, postanowiła jej jeszcze bardziej dopiec: 

– Rozumiem, że twoi rodzice, albo raczej wiedźmy, wisieli w ten sam sposób i błagali o życie, 

kiedy płonęli żywcem. Pomysł na powieszenia wzięłaś od nich? 

Całe zgromadzenie ucichło. Policzki Sini paliły się ze złości, a Charna w całkowitym spokoju 

patrzyła na rudowłosą dziewczynę. Ten spokój najmłodszej z rodu Aberville przeszkadzał Sini 

najbardziej. Podeszła i z całej siły wymierzyła cios w szczękę Charny, tak że odrzuciło jej głowę, z wargi 

polała się krew, a pięść jeszcze długo pozostawi po sobie bliznę na pamiątkę.  

Chciała zadać drugi cios, kiedy powstrzymał ją Mardon.  

– Spokojnie. Ona ma żyć.  



Początkowo Sini chciała się wyrwać z chwytu Mardona, lecz uległa pod naporem dużo 

potężniejszej siły. Opuściła całe towarzystwo z niewiadomego powodu. Niemniej również i on 

zamierzał ukarać Charnę za jej słowa.  

– Każdy, kto lubi Sini, niech ją ukaże. Lecz nie bijemy w te same miejsca – Przestrzegł. 

Najpierw Mardon uderzył w brzuch, później Mila w żebra, następnie Iwona w udo i tak każdy 

sobie wybierał inną część ciała. Pod koniec męczarni Charna walczyła, by nie stracić przytomności. 

Jednak to mdlała, to się budziła. Do bólu nienaturalnie wygiętego kręgosłupa doszły solidne uderzenia 

każdego z młodych rekrutów. Miała ochotę przeprosić, miała ochotę zrobić wszystko, żeby tylko 

uwolnić się od tych krępujących więzów. Prawdopodobnie, gdyby kazali jej obrazić własnego ojca, 

zrobiłaby to, byle tylko znów dotknąć podłogi. 

Okazało się, że Sini nie opuściła zamieszania na stałe. Wróciła po chwili z czymś, co 

przypominało świecznik. Świecę wkłada się do środka i za pomocą haka przywiesza do sufitu. 

– Wspominałaś coś o wiedźmach palonych na stosie – rzuciła rudowłosa, zbliżając się w stronę 

swojej ofiary. Powiesiła nad nią lampę, wsadzając do niej kilka świeczek, żeby przyśpieszyć efekt 

spływania wosku. Uśmiechnęła się złowieszczo do adeptki. – Zaraz nam powiesz, jakie to uczucie – 

rozcięła jej garsonkę odkrywając plecy. 

Nerwy zaczynały zjadać Charnę. Ogień jest jednym z tych żywiołów, których się najbardziej boi. 

Jej język utkwił za zębami i nawet nie pokazywał swojej obecności, aby i jego nie dosięgły podobne 

męczarnie. Odmierzała czas do momentu, kiedy pierwsza kropla wosku na nią spłynie. Jej strach 

potęgował się wraz z upływającymi sekundami oraz… chichotami wszystkich wokół, które coraz 

bardziej przypominały te z ostatniej nocy. 

Pierwsza kropla spadła na młodą dziewczynę. Wosk wdzierał się w jej skórę, niczym trucizna 

zjadająca wszystko, co spotka na swojej drodze. Nie krzyczała, lecz i nie udawała, że nic już jej to nie 

robi. Z każdą kolejną kroplą jej odruchy były coraz intensywniejsze. Szukała jakiejkolwiek szansy, żeby 

pomóc sobie i znaleźć wyjście z tej krytycznej sytuacji. Wszelkie jej próby ginęły na starcie, czym 

wzbudzała jeszcze większy i bardziej zajadliwy chichot przyszłych rycerzy.  

Przyszłość jej nie interesuje, skoro może nie przeżyć dzisiejszego dnia, nie wie nawet, jaka jest 

jego pora. Teraz zamieniła się w jeden wielki worek bólu zdany na łaskę otaczającej ją gawiedzi. 


