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Okrzyki radości dobiegły do uszu Charny, kiedy wraz z Fioną, Harinem, Idrisem i Branem 

opuszczała miasto kupca. Zadania wciąż nie wypełnili, bo znaleziona woda okazała się zatruta, ale 

stłumili pierwszą rebelię w zarodku. 

– Niecałe dwa miesiące jesteśmy pod ziemią, a już się chcemy tłuc. Ludzka natura chyba została 

stworzona do walki – rozmyślała w trakcie dalszej eskapady Charna. Ciemności panujące w tunelu 

nadal ją pokonywały. Mimo trzymanej pochodni nie mogła spojrzeć w głąb tunelu dalej niż na dziesięć 

długości swojego ciała. Wystarczało to, żeby dojrzała ściany tunelu, lecz wydrążone korytarze miały 

nieregularną szerokość. Zobaczenie sufitu nie wchodziło w rachubę z powodu głębokości zejścia pod 

ziemię. 

Zmierzali w stronę miasta wskazanego przez kupca. Jeśli mówił prawdę, to w ciągu tygodnia 

powinni dojść, choć narzucone szybkie tempo marszu daje nadzieję, że znajdą się tam prędzej. 

Każdy z żołnierzy wyposażony został w zapas wody potrzebny na przetrwanie trzech tygodni. 

Dwa już stracili na dojście do miasta i walkę z handlowcem. Mieli teraz mniej niż jedną trzecią zapasu 

wody, co powinno im wystarczyć na dojście do kolejnego miasta.  

– Co jeśli handlowiec kłamał? – Charna nawet nie chciała dokańczać odpowiedzi, choć jej 

wyobraźnia podsuwała jej widok umierających z pragnienia żołnierzy. Mieli za sobą trzy dni drogi. 

Narzucili sobie solidne tempo, więc może za dwa dni dojdą na miejsce. – Daleko jeszcze? – zapytała 

Fiona. 

Charna już chciała odpowiedzieć na pytanie Fiony, kiedy z ciemności wyłoniło się coś na kształt 

wejścia do kopalni. Z niego wychodziły tory, ale wbrew nim wejście do kopalni zostało zabite dechami, 

jakby mówiło, że kopalnia nie ma już nic do zaoferowania. 

Jednak coś Charnie nie pasowało w tym, jak prezentuje się kopalnia. 

– Opuszczona kopalnia – powiedział Harin. – Kiedyś w nich pracowali ślepi troglodyci, teraz 

jedyne, co tam możemy spotkać, to tylko zjawy. 

– No właśnie, a co z głosami? – Zastanawiała się panna Aberville. Od momentu zejścia pod 

ziemię, ani razu ich nie słyszała. Nie wierzyła, że tak po prostu jej odpuściły, więc czemu ich nie ma? 

Nie chciała, żeby wzmogły swój atak w najmniej spodziewanym momencie, skutecznie niszcząc jej 

myśli. Ale póki ich nie ma, nie będzie sobie nimi zaśmiecać głowy. Teraz interesowała ją ta kopalnia. 

– Nie wydaje mi się – zaoponowała Charna. 

Harin spojrzał na nią spode łba. 

– Nie dostrzegłaś, że wejście do kopalni jest zabite dechami? 

– Skoro jest zamknięta, to dlaczego tory są nowe?  



– Jeszcze nie zdążyły się zniszczyć. Od momentu przepędzenia stąd demonów i Nighończyków 

minęło dziesięć lat. Tak szybko metal nie niszczeje, a coś o metalu wiem, bo pracuję z nim. 

Mimo że doceniała jego zawód, to tę uwagę puściła mimo uszu. Przeczucie jej mówiło, że tam 

w środku jest coś, za co będą jej dziękować. 

– Wchodzimy do środka – rozkazała, ale w spojrzeniu żołnierzy dostrzegła, że nie aprobują jej 

pomysłu. 

– Charna, nie mamy na to czasu. – Fiona pierwsza wyraziła sprzeciw. – Brakuje nam wody. 

Zapasów mamy maksymalnie na kilka dni, a ty chcesz nas wysyłać na pewną śmierć? Jedyne, co tam 

spotkamy, to zjawy niechętnie patrzące na nas, że naruszamy ich rewir. 

– Walczyłam z nekromantami i wiem, jacy oni są. Gdyby faktycznie byli w środku, to z tej 

kopalni jedynie śmierć byś czuła. Nie bądźcie takimi pesymistami, zbadajmy, co tam jest. 

Podeszła do kopalni, wyciągnęła miecz z pochwy i rozwaliła pierwsze deski wbite do ściany. Po 

chwili wszystkie leżały na ziemi. Odsunęła je i weszła do środka. Pozostali niechętnie, ale poszli za 

panną Aberville.  

Początkowo Charna chciała przyznać rację swojej małej armii. Kopalnia wyglądała na 

opuszczoną, nawet światła pochodni wskazywały na zaprzestanie wydobycia od dobrych kilku lat. 

Dzięki wąskiemu przejściu światło Harina dobiegało dalej niż na zewnątrz kopalni. Sam chłopak po kolei 

zapalał pochodnie na ścianie, dzięki czemu jeszcze bardziej rozjaśniał otoczenie.  

Młoda dowódczyni wyczuwała narastający wraz z kolejnymi krokami strach w swoim oddziale. 

Wcale się nie zdziwi, jeśli zbuntują się przeciw niej i wyjdą z kopalni wbrew jej woli, dlatego też sama 

dawała przykład odwagi i pewnym krokiem szła przed siebie. 

– Charna, tutaj naprawdę nic nie ma. – Wyskoczył przed szereg Idris. – Z tej kopalni już 

wyniesiono wszystko, co cenne. Co chcesz tutaj znaleźć?  

– Skoro według ciebie nic tutaj nie ma, to czemu się boisz? 

Pytanie Charny zbiło Idrisa z pantałyku. Mogli się nie zgadzać co do zwiedzania opuszczonej 

kopalni, lecz nie mogli zaprzeczyć, że coś w niej jest. Dziewczyna chciała się dowiedzieć co. 

W oddali słyszeli chrumkające głosy, które wskazywały na jakąś małą postać, lecz ich dźwięk 

wystarczył, aby wywołać strach w szeregach oddziału.  

– To zjawy! – Krzyknął jeden z żołnierzy. – Ukarzą nas za wtargnięcie na ich teren. 

– Zjawy nie wydają świńskich rechotów. – Odpowiedziała dowódczyni, wyciągając miecz. Z 

niecierpliwością czekała na walkę. 

W ślad za nią żołnierze dobyli broni. Oddział Charny był całkowicie przerażony, natomiast ona 

próbowała umiejscowić dźwięki dochodzące do jej uszu. Nie potrafiła określić, ilu jest przeciwników, 

lecz od razu poznała pochodzenie głosów – troglodyci. Tylko ich mowa przypomina świńskie błaganie 

o resztki ze stołu. Teraz potrzebowała dowiedzieć się, jaka jest ich liczebność. Słuchała krzyków 



najniższych poziomowo jednostek Nighonu i… wyliczyła co najmniej z dwieście gardeł, które zmierzają 

na nich.  

– Harin, pochodnia! – Krzyknęła na cały głos. Gdy ją jej podawał, poczuła, że jego ręce trzęsą 

się ze strachu. Czując przerażenie całego oddziału, wydała komendy: 

 – Zbrojni i wszyscy, którzy mają miecze, kucnąć przed kusznikami. Kusznicy na moją komendę 

wypuszczacie strzały. Zapalę pochodnie, żebyśmy odnaleźli się w tej ciemności, i zaraz wracam. 

Oddalała się w głąb pustego tunelu, zapalając pochodnie. Im dalej była od oddziału, tym 

wyraźniej i głośniej słyszała bojowe odgłosy troglodytów. Wraz ze skracaniem dystansu do wroga czuła, 

jak krew w niej buzuje coraz mocniej. Ręka ją świerzbi, żeby wbrew rozsądkowi pobiec i rozpłatać kilku 

troglodytów. 

W przeciwieństwie do Charny żołnierze nie czuli takiej chęci do walki. Ograniczeni byli przez 

ich własne przerażenie, które nawet wyłączało ich podstawowe ruchy. 

Wróciła do swojego oddziału, kiedy wystarczająco oświetliła miejsce nadchodzącej bitwy. 

Czuła, że musi zmotywować podległych jej żołnierzy.  

– Kusznicy, na mój znak rozpoczynacie ostrzał. Zanim do nas dobiegną, wykończymy ich sporo. 

Resztę dopiero weźmiemy, kiedy nas zaatakują. Nie wcześniej i nie później. Mimo to kusznicy, jak 

będziecie w stanie strzelać, róbcie to, gdy nie będziecie mogli, walczcie wręcz. 

Teraz pozostało im czekanie. Chrumkania były już tak głośne, że Charna zastanawiała się, 

dlaczego jeszcze ich nie widać. Rozchodzące się dźwięki negatywnie wpływały na morale jej oddziałów 

i jeśli tak dalej pójdzie, wówczas z przerażeniem będą uciekać, a to zaprowadzi ich tylko na śmierć. 

Dowódczyni wrzasnęła na cały głos, próbując przekrzyczeć gardła troglodytów. Dołączyło do 

niej siedemdziesięciu ludzi, którzy byli gotowi na oddanie życia w celu ochrony swoich obywateli. Mimo 

że wciąż widziała strach w oczach żołnierzy i nadchodzącą śmierć, ucieszyła się, że nie dają się 

prowadzić śmierci za rękę. 

– Jeśli mamy umrzeć, to nie dziś. – Charna dopiero teraz zrozumiała, dlaczego tak istotne jest 

zagrzewanie innych do walki. – Jeśli mamy umrzeć to nie dziś! Jeśli mamy umrzeć, to nie dziś! – 

Następne razy powtarzał za nią cały oddział, czym jeszcze bardziej wzmocnili swoją odwagę. 

Przeciwnicy jeszcze nie wyszli z ciemności, lecz po ich odgłosach, oceniła, że już są w zasięgu 

kusz. 

– Kusznicy, ognia! 

Pierwsze strzały wleciały w ciemność. Wbiły się w nią niczym w powietrze i w mroku szukały 

swoich żywych celów. Charna była przekonana, że znalazły je. 

Pierwsi troglodyci wybiegli z ciemności. Nie stosowali żadnej formacji, tylko luźno biegli na 

swoich przeciwników. Panna Aberville dostrzegła lekkie poruszenie wśród swoich oddziałów. Strach 

znowu zacisnął im zęby. 



– Zbrojni, tarcze w gotowości. – Wyciągnęła swoją, tworząc przeszkodę, od której mają się 

odbić troglodyci. W jej ślady poszli pozostali żołnierze. Stworzyli mur złożony z erathiańskich tarcz, 

który miał oddzielić wrogów od kuszników. – Kusznicy, ognia! 

Kolejne salwy przebijały się przez przeciwników i leciały dalej. Niektóre z nich przeszywały 

jednych, by wbić się w następnych. Troglodyci mieli skórę naciągniętą na kości i aż dziwne, że byli w 

stanie utrzymać dzidy. Było ich dużo więcej, niż spodziewała się Charna. Przez chwilę giermka panny 

Lockenhole ogarnął strach, ale od razu podbudowała się na duchu, stojąc pewnie i z niecierpliwością 

czekając na przeciwników. Podnosiła tym morale wśród swoich rycerzy. 

Troglodyci biegli na złamanie karku, nawet dolatujące bełty nie mogły ich powstrzymać. Zbliżali 

się coraz bardziej. Bełty skutecznie powalały przeciwników, lecz wciąż przewaga liczebna była po 

stronie jednostek nighońskich. 

Dziewczyna chciała dysponować czymś więcej niż tylko siłami ludzkimi, lecz nic nie miała w 

zanadrzu. Przypomniała sobie czary, które rzucała Sorsha Margary w trakcie bitwy. Pole siłowe lub 

łańcuch piorunów byłyby teraz przydatne, lecz nie potrafi jeszcze posługiwać się zaklęciami. Ten brak 

może się zemścić. 

Żołnierze twardo stali, lecz gdy uderzyli w nich z rozpędzeni troglodyci, część z nich z ledwością 

utrzymała się na nogach. W tym i Charna, która mimo swojego zamiłowania do walki wciąż miała 

dziewczęcą budowę. Fionę, Brana, Harina i Idrisa postawiła w drugim rzędzie, który wbrew rozkazowi 

panny Aberville naparł na pierwszy rząd, dzięki czemu utrzymali szyk. Dziewczyna podziękowała za ten 

gest. 

Przeciwnicy wyhamowali swój impet. Wyciągali swoje dzidy, by spróbować znaleźć lukę w 

ścianie z tarcz i wbić iglice w krzyżowców. Nadaremno. Charna wraz z krzyżowcami cięła przeciwników 

na lewo i prawo. Mimo przewagi liczebnej jednostek nighońskich młodej dowódczyni udało się 

wyrównać szanse. 

Jednak wtedy zdarzyło się coś, czego nie przewidziała. Z lewej flanki rycerze oddzielili się od 

oddziałów, tworząc wejście dla wrogów.  

– Zacieśnić szyk! – Rozkazała Charna. Za późno. Troglodyci wbijali się w oddziały, rozdzierając 

mur w całości. 

Dziewczyna wiedziała, że jeśli sytuacja się utrzyma, to przebiją się przez nich i nic im już nie 

pomoże. Na ucieczkę było za późno, lecz w tej samej pozycji nie mogą pozostać. 

– Kusznicy, miecze w dłoń i napierać! 

Złapała się aktu desperacji. Kusznicy najgorzej, co robią, to walczą wręcz, ale wiele walk 

wymagało desperackich prób waleczności, więc czemu teraz miałoby być inaczej? 

Kusznicy naparli na przeciwników w miejscu wyłomu. Rozpętała się tam wyrównana walka. 

Charna i jej żołnierze powoli zaczynali opadać z sił. Pozostała im horda wrogów do zabicia, a ich pozycja 



stawała się coraz gorsza. Troglodyci częściej przebijali kolczugi rycerzy, powalając ich na ziemię. 

Pokonali pierwszy szereg i pewnie zmierzali na drugi. 

Dziewczyna przeszła do drugiego szeregu, by wspomóc go w walce. I wtedy stało się coś, co ją 

zaskoczyło.  

Kusznicy nie okazali się wcale tak słabi w walce wręcz, jak się spodziewała. Wypchnęli 

troglodytów, tworząc nieco przestrzeni dla siebie, a wtedy napięli kusze i ponownie rozpoczęli ostrzał. 

Z tej odległości skutecznie dziesiątkowali oddziały przeciwników. 

Troglodyci wyglądali na zaskoczonych nagłą zmianą sytuacji, toteż przeszli do odwrotu. 

Pozostała ich już garstka, która puściła się biegiem, licząc, że w ten sposób ocali swoje życie.  

– Nikt nie może ujść z życiem! 

Nawet bez tego rozkazu kusznicy i tak wepchnęliby te bełty w ich plugawe kościste cielska, 

rozrywając je na wiele części. Bitwa przeszła w fazę dobijania niedobitków. Panna Aberville zostawiła 

to zadanie dla kuszników, odsuwając się z linii strzału.  

Ostatni żywy z troglodytów nie zdążył wbiec w ciemność, kiedy bełt przebił jego głowę. Padł na 

ziemię, dając znak o zwycięstwie Erathian. Wszyscy krzyczeli z radości naładowani pozytywną energią, 

jedynie panna Aberville zachowała trzeźwy umysł, licząc poległych. Stracili piętnastu zbrojnych i 

dziesięciu kuszników. Nie było to najlepsze wyjście z beznadziejnej sytuacji, ale zważywszy, że miała do 

czynienia z ponad trzystuosobową armią troglodytów, to była dumna z relatywnie niewielkich strat. 

– Zadowolona jesteś z siebie?! – Wyskoczył na nią z pretensjami Harin. – Zaspokoiłaś swój głód 

zabijania?! 

Tymi dwoma pytaniami uciszył wiwatujących żołnierzy. Charna niezupełnie wiedziała, o co mu 

chodzi, a wręcz zastanawiała się o powód jego zażaleń. 

– Co nam to dało, żeśmy pobili tych przeciwników? 

– Wodę, pacanie – wydarła się na niego dziewczyna. – Troglodyci to też istoty, które odczuwają 

pragnienie i chęć picia tego, co utrzymuje nas przy życiu. A myślisz, że oni tutaj, podobnie jak my, żyją 

od wczoraj i poszukują wody? Nie wydaje mi się. 

Może i przemówiła chłopakowi do rozumu, lecz widziała w nim chęć do dalszej dyskusji. 

Pozostali żołnierze również podważali sens tej bitwy. Dobrze pokonać wrogów, lecz po co walczyć z 

kimś, skoro nie ma się w tym żadnego celu? Tak postępują imperatorzy, którzy za wszelką cenę chcą 

dopaść swoich wrogów i pastwić się nad nimi zupełnie jak dziecko nad nową zabawką. 

Jedynie Fiona poparła rację Charny. 

– Chodźmy po wodę. Skoro już wygraliśmy, to sprawdźmy, jaka była cena tego zwycięstwa. 

Charna machnęła mieczem, by zeszli w głąb kopalni. Mijali trupa za trupem i nierzadko 

bezcześcili zwłoki. Tu ułamali rękę jednemu ze zmarłych przeciwników, tu zgnietli głowę, tu połamali 



żebra. Robili to z premedytacją, mając nadzieję, że wieść o tym zwycięstwie rozniesie się po wszystkich 

tego typu kopalniach i następni oponenci sami z siebie poddadzą się pod ostrze panny Aberville. 

Eksplorowali głębię kopalni. Charna wybierała te trasy, którymi biegły nowe szyny. Przeczucie 

jej mówiło, że jeśli gdzieś ma być woda, to musi coś do niej prowadzić, a wózki, które kiedyś służyły do 

transportu złóż, mogły się ku temu idealnie nadawać.  

Pierwsze odgłosy kapiącej wody napłynęły do uszu żołnierzy. Nie zważając na ciemność, biegli 

na złamanie karku w stronę źródła dźwięku. Charna dogoniła i powstrzymała ich zapędy: 

– Spokojnie, odkryliśmy to, po co zostaliśmy wysłani, lecz to również może być pułapka. – Nie 

słyszała żadnych głosów świadczących o dodatkowych użytkownikach kopalni, lecz ostrożności nigdy 

za wiele. – Harin zapala pochodnie, a my ostrożnie idziemy dalej. 

Doszli do dziury o średnicy dziesięciu mężczyzn. Gdy Harin odpalał kolejne pochodnie, 

zobaczyli, że z góry faktycznie kapała woda. Żołnierze byli ucieszeni i każdy z nich chciał skoczyć do 

wody. Nauczona doświadczeniem Charna po raz kolejny powstrzymała cieszących się ludzi. 

– Idris, lina. 

Chłopak na rozkaz przyniósł linę, której jeden koniec obwiązała wokół siebie, a drugi wokół 

solidnie wyglądającej belki. Stanęła przed dziurą i powiedziała do żołnierzy: 

– Schodzę na dół sprawdzić, czy jest zdatna do spożycia. Gdy nic mi nie będzie, zawołam was i 

zejdziecie po kolei. 

Poniżej dziury było małe bajorko, które nie mogło się równać z szerokością dziury. Kucnęła przy 

nim, zanurzyła ręce w wodzie, po czym zrobiła kilka łyków. 

Czekała, aż zgnilizna i wszystko złe, co w sobie posiadała, zacznie ją zżerać od środka. Jednak 

nic takiego się nie stało. Wychodzi na to, że woda jest zdatna do spożycia. 

– Możecie schodzić! 

Liny opadały, żołnierze po kolei schodzili do źródła. Wody było na tyle, by każdy mógł nabrać 

porządnego haustu, lecz nie wystarczyło jej na całkowite zanurzenie się. Żołnierze Charny, widząc 

opanowanie swojej dowódczyni, napełniali wody do swoich manierek i ustępowali miejsca tym, którzy 

dopiero schodzili w głąb dziury. 

Charna zastanawiała się, kiedy w ich oczach urosła na dowódczynię i co takiego zrobiła, że 

postrzegają ją jako kogoś wyższego, mimo że ma zaledwie piętnaście lat. Próbowała znaleźć powody 

takiego, a nie innego zachowania jej podkomendnych. 

Pamiętała, że tylko Gelu w całej historii Antagarich wcześniej od niej przewodził wojskom. 

Rozliczenie wzięło życie, ale też i całą historię dziejącą się na powierzchni. W historii Erathii dowództwo 

nad oddziałami najwcześniej otrzymała Katarzyna Ironfist. Wówczas z elitarną Brygadą Szponu stłumiła 

rebelię generała Connela Traxtona na ziemiach spornych. Miała wtedy siedemnaście lat. Charnie udało 

się to dwa lata wcześniej. 



Widziała, jak bardzo zmieniła się przez te pięć lat, od momentu pierwszych dni w stolicy Erathii. 

Wtedy wyglądała na zagubioną dziewczynę, której nikt nie potrafił skierować na właściwe tory. Teraz 

to ona prowadzi zagubionych na odpowiedni szlak. 

– Kieruje, kieruje, lecz to my ją kierujemy na dobre tory… – Tak bardzo tęskniła za głosami, to 

je dostała. Pierwszy raz zaatakowały ją w czyjejś obecności. Dziewczyna złapała się za głowę, próbując 

pozbyć się tych niszczących dźwięków. 

– Już weszła, weszła w zamknięty krąg i teraz tak szybko go nie opuści… Odnajdzie swoje 

pragnienie…  

– Odnajdzie swoje pragnienie? O czym wy do jasnej cholery mówicie? – Spróbowała zadać 

pytanie zjawom. Nie wierzy, że nekromanta jest wśród nich. Każdy z jej towarzyszy wygląda na 

człowieka, ale zjawy uważają inaczej. 

Gdy powtarzały swoją sekwencję, świadomość Charny przeszył głośny świst, który jeśli byłby 

mieczem przeciąłby jej głowę na dwie części. Rozpętały się dwa ogniska bólu w jej głowie. Każdy z nich 

ciągnął jej głowę w swoją stronę. Gdyby niezałożony hełm, prawdopodobnie rozerwałyby ją na pół. 

Powaliły dziewczynę na ziemię i miotały nią niczym szmacianą lalką. Przywołały jej obrazy z wielkiego 

zwycięstwa nad nekromantami. Dziewczyna zrozumiała, że chcą… aby poczuła wyrzuty. Jeśli tak, to 

niestety źle trafiły. Wiedziała, że jeśli znowu znalazłaby się w tym samym miejscu na bitwie, to nie 

wahałaby się przed ponownym pocięciem wampirów i mrocznych jeźdźców. 

Głosy odeszły. Najwidoczniej chciały ją zostawić sam na sam ze swoimi przemyśleniami. Charna 

leżała na ziemi, wpatrując się w dziurę nad nią. Bezwładnie odwróciła głowę i dostrzegła, że Fiona leży 

tak samo jak ona. Więc może to nie o nią chodzi, tylko o pannę Hart? Ale ona nie walczyła na północy, 

więc nie wie, co tam się wydarzyło. Jej ojciec zdradził Erathię na rzecz Deyji, więc może faktycznie to o 

nią chodzi? 

Te myśli pogrążyły ją w śnie. 


