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Czekali na smoki w najszerszym miejscu, gdzie sufit był położony najniżej. Kiedy 

maszerowali do tego miejsca, Tyris odezwała się do panny Aberville i rycerza z Keventry. 

– Charna, musisz pokazać tym smokom, że ucieczka górą odpada. Gdy się pojawią, 

strzelasz bez rozkazu. Mają nie dostrzec sufitu przez twoje strzały. Notril, ja zaatakuję 

pierwsza, kiedy smoki będą leciały na wysokości naszych mieczy. Zatrzymam je i twoi 

krzyżowcy dokonają szturmu. Gdy raz upadną, mają więcej nie powstawać.  

– Tak jest! – odparli jednym chórem Charna i Notril. 

Tyris żwawo na swoim rumaku wystąpiła przed szereg. Wykonywała to mechanicznie, 

próbując zapomnieć o przerażeniu, które pęta jej ruchy. Wie, że teraz jest na oczach wszystkich 

żołnierzy. Jeśli którykolwiek z nich choćby przez moment zobaczy jej zwątpienie, wszyscy 

uciekną.  

– Moi kochani! Przemawiam do was jako królowa, ale przede wszystkim jako jedna z 

was. Dzisiaj w tym dniu położymy kres tyranii, która próbuje wydusić z nas to, co mamy 

najcenniejszego w sobie. Wolność! Te bestie, które nami zawładnęły, próbują nas zniewolić, a 

następnie zniszczyć. Ale zapomnieli o jednym – kontynuowała królowa Lockenhole. – Nie 

jesteśmy ludem, którym można pomiatać. – Wyciągnęła miecz. – Jesteśmy Erathianami. 

Ludem, który do ostatniego żołnierza będzie walczył o swoją wolność. Smoki rozpoczęły 

wojnę, lecz to my ją zakończymy. Tu i teraz! 

Charna krzyknęła bojowo na całe gardło. Podobnie zrobił Notril, a wraz z nimi okrzyk 

wydobył się z chóru tysiąca gardeł gotowych do walki. Przez chwilę ryki smoków ucichły, 

ustępując miejsca głośniejszym krzykom żołnierzy. 

Wygramy to jednogłośnie – pomyślała Charna, z niecierpliwością czekając na skrzydlate 

bestie. Wiedziała, że jeśli zakrzyczeli ryk smoków, to nie są one wystarczająco blisko, by 

rozpocząć ostrzał.  

– Bełty na kusze. – Na rozkaz Charny wszyscy kusznicy jak jeden mąż nałożyli bełty na 

swoje bronie. – Gdy wydam rozkaz ostrzału, nawalacie w nie bez chwili wytchnienia. Mają nie 

dostrzec sufitu. 

Czekając, Charna przypatrzyła się mieczowi Tyris. Jak potężny miecz ona musi mieć w 

swoich rękach? Zastanawiała się. Czytała o dwóch mieczach, które tak lśniły i to nawet w 

ciemności. Te miecze zaginęły w Rozliczeniu, a jedynymi ich posiadaczami byli Gelu oraz Kilgor. 



Tak więc, skąd ona go posiadała? Nie domyśliła się odpowiedzi, ale chyba tylko dzięki temu 

mieczowi żołnierze uwierzyli w słowa królowej. Co prawda nie widziała w nim nic wyjątkowego 

oprócz tego, że był prezentem od jej ojca i mimo że już wiele przeszedł, nie znalazła się na nim 

żadna rysa. Chociaż dbała o niego tak starannie, jak tylko mogła, to nie dałaby rady uchronić 

go przed jakimiś pęknięciami. A tu ani rysy. Podobnie było z mieczami, halabardami, bełtami 

czy lancami pozostałych jednostek. Kowale mieli dużo pracy, by przygotować żołnierzom 

odpowiedni oręż na czas. Wiele z broni nie było jeszcze używanych, a pokrywały je  niebieskie 

runy. Również i na jej ostrzu znajdował się taki wzór runiczny, podobnie jak na broni Notrila 

czy innych żołnierzy, którym udało się zbiec do podziemi w trakcie Rozliczenia. Zatem kowale 

albo magowie musieli je żłobić także przed Rozliczeniem. Nie wiedziała, co oznaczały, bo 

zostały wyryte w dawno nie używanym języku. Wcale by się nie zdziwiła, jeśli byłby to język 

starożytnych. Może i oręż ten wyglądał majestatycznie z niebieskimi runami, ale czy będzie 

wystarczający na smoki? Charna wyraziła swoje wątpliwości w trakcie narady. Tyris i Notril 

lekko się zaśmiali, po czym królowa odpowiedziała: 

– Charno, może i wiele już przeżyłaś, ale wciąż brakuje ci wiedzy o podstawach 

rycerskiego rzemiosła. – Nie znosiła, kiedy robiono z niej młokosa, ale przetrawiła tę zniewagę. 

– Każda broń wykuta w kuźni trafia później do kapłanów w klasztorze, by rzucili oni na nie 

zaklęcia modlitwy oraz pogromcy. Dlatego te miecze później nadają się do walki ze smokami, 

behemotami, tytanami czy hydrami. 

Słyszała o zaklęciu magii ognia, ale się nie spodziewała, że jest ono używane wśród 

Erathian, którzy słynęli z opanowanej do perfekcji magii wody. Chwilę później przypomniała 

sobie o druidzie imieniem Coronius, który na początku swojej kariery magicznej służył w 

Erathii, nim odszedł do Avlee. To on bardzo dobrze poznał to zaklęcie i zaklinał wiele ostrzy w 

królestwie ludzi, a już na pewno wszystkie w Steadwick przechodziły przez ręce jego i jego 

uczniów, którzy przejęli obowiązki kapłana, gdy ten odszedł do królestwa elfów. 

Odgłosy skrzydeł wyrwały Charnę z zamyślenia. Bestie są już coraz bliżej. 

– Trzymać szyk! – Rozkazała królowa, widząc, że przerażenie ogarnia konie 

kawalerzystów oraz ich jeźdźców. Kusznicy oraz krzyżowcy nie byli pod tym względem lepsi. 

Smoki pojawiły się na horyzoncie. Pokonały niższą część sufitu i gdy to zrobiły, chciały 

osiągnąć z powrotem ten sam pułap.  

– Ognia! – rozkazała dziewczyna, a w powietrze wystrzelone zostało mnóstwo bełtów, 

zakrywając sufit.  



Widok wielkich bestii przeraził kawalerzystów i krzyżowców. Tyris wiedziała, że kolejny 

ruch należy do niej. Dzięki strzałom kuszników smoki leciały na niższym pułapie, osiągalnym 

dla kawalerzystów. 

– Lance do przodu! – Treningi Tyris nie poszły na marne. Ostre niczym piki lance 

wystawały sprzed głów koni, które widząc odważną postawę swojego królowej, poczuły 

płynącą w ich krwi chęć zwycięstwa. Jeszcze nie rozkazała szarżować na smoki. Nie były 

dostatecznie blisko, a siła ostrzału Charny skutecznie dziesiątkowała liczbę stworów. Czuła 

przerażenie, widząc liczbę lecących na nich bestii. Naliczyli ich ze czterdzieści, dwa razy więcej 

niż podczas ataku na Killdare. 

– Modlitwa! – Wymachiwała ręką, pobudzając swoją manę do rzucenia czaru. Nad 

głowami wszystkich żołnierzy pojawiła się niebiańska łuna, z której wyłonił się biały promień 

wlewający w jej żołnierzy dodatkowe siły, większą zręczność w obronie oraz szybkość 

wykonywanych ruchów. 

Potwory nie dawały za wygraną i mimo wielkich strat pewnie parły na ludzi, chcąc 

złupić ich zbroje i miecze oraz zjeść ich jako dobre mięso. 

Bestie nighońskie były już wystarczająco blisko, by je zaatakować. 

– Szarża! – krzyknęła Tyris.  

Postawa królowej motywowała kawalerzystów, którzy nie chcieli ustępować jej nawet 

na kłus. Panna Lockenhole nie miała lancy ze sobą, ale gdy wyciągnęła miecz i jasna łuna znowu 

rozdarła ciemności panujące w tunelach, smoki zaczęły panikować. Niektóre z nich zatrzymały 

się, nie wiedząc, w którą stronę mają lecieć. Gdyby nie ich inne bestie lecące za nimi, na pewno 

by zawróciły.  

Córka Lorda Aberville dostrzegła, że bitwa przebiega po ich myśli, mimo na szybko 

zaplanowanej strategii. Kusznicy strzelają z tak wielką intensywnością, że sama się zastanawia, 

kiedy oni ładują swoje bronie. Chciała znaleźć się w środku bitwy i wraz z Tyris powalić jakiegoś 

smoka. Musiała jednak wyczekiwać momentu, w którym jej królowa zaatakuje, żeby przenieść 

siłę ostrzału, na lewą flankę. 

– Pełny ostrzał prawe skrzydło wroga – wskazała punkt swoim kusznikom. Oczami 

wyobraźni widziała dziesiątkowane oddziały smoków, do których jeszcze nie doleciały strzały. 

Po chwili wyczekiwania pierwszy ostrzał doleciał do prawego skrzydła smoczej armii.  

– Krzyżowcy, ochrona kuszników, jazda! – Krzyżowcy przebiegli przed kuszników, 

którzy wystawili tarcze przed siebie, a na ich wierzchach postawili miecze. 



Jeszcze przed wyruszeniem Charna z Notrilem zastanawiali się, w jaki sposób 

krzyżowcy powinni walczyć ze smokami, gdyż po raz pierwszy w historii odbędzie się to bez 

aniołów i gryfów. Teraz nawet kapłani nie uczestniczyli w bitwie, by odwrócić uwagę. 

Krzyżowcy mieli atakować bestie wyłącznie, kiedy te osiądą na ziemi. Odział krzyżowców 

podzielono na dwudziestoosobowe grupy, które miały za zadanie skupić się na jednym smoku. 

Każda taka grupa dwie jeszcze mniejsze, z których jedna skupiała ogień smoków na sobie, a 

druga atakował, korzystając z ich nieuwagi. Jeśli bestie ponownie próbowałyby wzbić się w 

powietrze, wówczas kusznicy mieli je przed tym powstrzymać. Choć łuski smoków z natury są 

twardsze niż tarcze jednostek, to gdy ostrza i tarcze są wzmocnione pogromcą i modlitwą, to 

uzyskują podobny stan, który sprawia, że pociski odbijają się od tarcz. Była to inna z zalet 

wykorzystanych zaklęć, pozwalająca chronić rycerzy przed przypadkowym ogniem własnych 

jednostek. Strzały te nie są w stanie zabić smoków, ale osłabią je w walce z krzyżowcami. Kiedy 

bestie osiądą na ziemi, krzyżowcy zaczną je atakować po nogach. Wiedzieli, że smoki nie będą 

bezczynnie patrzeć i spróbują ich spalić. Każdy ze smoków musiał mieć obstawę dwudziestu 

ludzi, żeby żaden z nich nie przyleciał z pomocą swojemu kompanowi. Zależało im, żeby jak 

najwięcej smoków osiadło na ziemi, gdyż z niej mogli walczyć jak równy z równym. Im więcej 

smoków jest w powietrzu, tym większe zagrożenie, że spalą krzyżowców. Nawet jeden smok 

potrafi narobić zamieszania wśród oddziału dwudziestu krzyżowców. Dlatego Charna 

uzgodniła z Notrilem, że na zmianę będą rzucać zaklęcie uleczenia, gdy smoki będą próbowały 

ogniem się przedrzeć przez tarczę rycerzy. Wielu z nich zostanie oparzonych i właśnie wtedy 

będą ich leczyć magicznie. Była wdzięczna Rionowi, że tego ją nauczył.  

– Kontynuować ostrzał! Kiedy zaatakujemy smoki, strzelacie według planu! – oznajmiła 

Charna kolejnemu rangą dowódcy, jednocześnie przekazując mu dowodzenie nad oddziałami, 

a sama pogalopowała do Notrila. Lepiej się czuła, trzymając miecz ojca w dłoni niż kuszę. 

Notril nie krył zdziwienia, kiedy dziewczyna pojawiła się obok niego, ale podobnie jak 

ona uznał, że jej miejsce jest wśród krzyżowców.  

– Gotowa?  

– Nawet nie wiesz jak bardzo. – Wyciągnęła miecz z pochwy.  

– Do ataku! – krzyknął Notril, który wraz z Charną ruszył na smoki. Krzyżowcy nie 

zostawali w tyle.  



Bitwa podzieliła się na dwie części. Z jednej strony Tyris walczyła ze smokami, które nie 

mogły już latać, ale wciąż stanowiły poważne zagrożenie dla niewprawionych w bojach 

kawalerzystów, a z drugiej strony Charna z Notrilem nacierali z krzyżowcami na smoki.  

Krzyżowcy zderzyli się ze smokami. Szala przechylała się na stronę bestii, które oprócz 

mocnego wbicia się w oddział zionęły ogniem wszędzie, gdzie widziały wroga. Liczba 

krzyżowców szybko z bandy przemieniła się w watahę. Mimo to poniesione straty nie wpłynęły 

negatywnie na pozostałych krzyżowców. 

– Atakujemy w nogi! – krzyknęła Charna, gdy dobiegła do jednego ze smoków. Razem 

za nią ruszył Notril i cały ich oddział. Obawy dziewczyny okazały się bezzasadne. Łuski smoków 

nie dawały im solidnej ochrony w starciu z erathiańskim orężem. Szybko przebijali się przez 

nie, a potem wbijali miecze w mięśnie bestii. Jednak aby to poskutkowało, należało 

wielokrotnie przebijać nogi smoków, żeby te nie dały rady wzbić się w powietrze. Gdy się 

unosiły nabierały ognia do gardła i atakowały nim zbitych do kupy krzyżowców. Długo to nie 

trwało, ponieważ bełty kuszników sprowadzały je z powrotem na ziemię. W ten sposób 

walczyło się z tymi bestiami, bo same skrzydła nie uniosą potężnego ciała. Potrzebują nóg do 

wzbicia się w powietrze. 

Charna i Notril rozdzielili się, by mieć oko na pozostałe walczące oddziały. To pomagało 

im obserwować stan zdrowia swoich żołnierzy i zareagować w odpowiedniej chwili. 

Krzyżowcy zaciekle walczyli, kiedy smoki nie zionęły ogniem. Jeśli któryś z żołnierzy 

zginął, to albo został zdeptany przez bestię, albo zjedzony. Wraz z Notrilem nauczyli żołnierzy 

chronić się przed ogniem smoków. Smoki, gdy zamierzały zionąć ogniem, unosiły łeb do góry. 

Widząc to jeden z pododdziałów tworzył zwartą formację w kręgu, którą chroniły ich tarcze. 

Drugi z nich atakował w tym czasie smoka. Skrzydlate potwory próbowały walczyć z 

agresorami, na których nie skupiały swojego ognia, nieprzewidywalnymi ruchami, jak 

obracanie się, walenie ogonem gdzie popadnie czy deptanie pełzających zbrojnych. Więcej 

obrażeń zadawały, gdy zionęły ogniem w przeciwników, którzy wcześniej uformowali zwartą 

grupę. Choć w tym szyku pod osłoną tarcz było gorąco jak w Eeofolu, to krzyżowcy dzielnie się 

trzymali, co zawdzięczali zaklęciom wyrytym na tarczach. Nikt z nich nawet nie ugiął się od 

naporu ognia, choć niektórym z walczących wyskoczyły pierwsze pęcherze oparzenia. Ciała 

jednak nie oszukają. Charna i Notril leczyli swój oddział z oparzeń i przywracali im siły, jednak 

nie nadążali z leczeniem rycerzy. Nie spodziewali się, że czerwone smoki potrafią tak długo 

zionąć ogniem. 



Chociaż mieli sposób na skrzydlate bestie, te nie dawały się łatwo powalić. Miecze 

wbijane im w kończyny nie wystarczały, by odwrócić ich uwagi od przeciwników, których 

próbowały spalić. Zamieniały w popiół tylko tych, którym nie udało się wejść pod tarczę, lub 

przez przypadek przydeptały jednego z rycerzy. W przeciwnym wypadku rycerze walczyli 

według ustalonego planu, który okazywał się skuteczny. 

Pod naporem coraz liczniejszych ran smokom coraz trudniej przychodziło utrzymanie 

się na nogach. Wpadły w furię i zionęły wszędzie, gdzie tylko skierowały swoją głowę, a 

ogonami miotały po polu bitwy. Niewielu z nich rycerzy padło ofiarą tych wściekłych ataków, 

ale wystarczyło, żeby bestie rozbiły zwarte szyki żołnierzy. Wielu z nich leżało na ziemi, nie 

dlatego że smoki ich powaliły, ale chronili się przed ich niekontrolowanymi ruchami. To był dla 

smoków idealny moment do ataku.  

– Notril, wystawiliśmy się na rzeź! – dostrzegła Charna. 

Rycerz nawet nie odpowiedział, tylko natychmiast powstał i rzucił kilka magicznych 

strzał w paszcze smoków. Wybrał te, które za chwilę mogły zionąć ogniem. Charna zdziwiła 

się, że podstawowe atakujące zaklęcie Notrila jest takie silne. Kilka smoków miało od zaklęcia 

głębokie rany, z których dużymi strumieniami tryskała krew. Bestie chciały wyeliminować 

śmiałka, ale nim zdążyły wzbić się w powietrze, to ludzkie oddziały już atakowały smoki.  

Charna po uleczeniu tych, którzy mieli największe oparzenia, wzięła miecz w ręce i 

dołączyła do oddziałów walczących ze smokami. Odwrócenie uwagi bestii miało swoje korzyści 

oprócz tego, że je spowolniło, pokazało, że nie są tak bardzo odporne na zaklęcia. – Że też nie 

mogłam się tego nauczyć – pomyślała rycerka.  

Charna skupiała się ze swoim oddziałem, tworząc solidną tarczę. Z uniesionymi 

tarczami byli przygotowani na przyjęcie smoczego ognia, jednak nie on w nich uderzył, lecz coś 

ciężkiego niczym potężny młot zmiażdżyło kilku rycerzy. Był to, jak się okazało, ogon smoka. 

Drugi pododdział do walki z tym smokiem został doszczętnie pokonany, w tym pozostała tylko 

Charna i dwóch rycerzy. Przed sobą mieli smoka. Bestii powróciły siły witalne; schyliła paszczę 

i pożarła pierwszego z rycerzy. Ostatnie krzyki rycerza zostały zagłuszone przez kłapnięcia 

paszczy. Chwilę potem z trojga rycerzy została tylko Charna. – O nie, nie będę twoim posiłkiem 

– pomyślała dziewczyna, która wstała i rzuciła się na nogi smoka. Bestia szybko przypomniała 

sobie o jeszcze jednym przeciwniku, ale nie mogła się do niego dorwać, bo dziewczyna, 

znalazła się pod jej podbrzuszem i tam wbijała klingę za klingą. Wiedziała, że tylko do czasu 

będzie się jej powodziło.  



Notril, widząc Charnę w tarapatach, odłączył się od swoich oddziałów i rzucił magiczną 

strzałą w smoka. Bestia była tak pewna swego, że przechyliła głowę do rycerza. Dziewczyna 

wykorzystała jej zuchwałość i wbiła jej miecz w szyję. Smok natychmiast dźwignął głowę do 

góry, rycząc głośno z bólu. Notril ostatni raz rzucił magiczną strzałą w smoka, trafiając w jego 

brzuch. Przewrócił się na ziemię. 

– Dzięki – rzuciła Charna. Gdyby nie Notril, prawdopodobnie już by nie żyła. Rycerz 

tylko skinął głową, bo wciąż nawet połowy smoków nie zabili, lecz nie zmieniali metody walki, 

bo choć ta przynosiła straty, to okazała się skuteczna. Cześć smoków udało się zabić, a 

wszystkie smoki przeznaczone kusznikom i krzyżowcom zostały powalone na ziemię. Tyris 

dostrzegła duże straty po swojej stronie, lecz wybiła smoki co do jednego. U Charny i Notrila 

sytuacja wyglądała gorzej. Mimo uziemienia smoki wciąż były poważnymi przeciwnikami dla 

krzyżowców. Wywiązała się zażarta walka, a szala przechylała się z jednej strony na drugą i 

odwrotnie. Część smoków już nie miała sił trzymać się na nogach. Kolejnym celem Erathian 

było dostanie się do gardeł smoków, by uniemożliwić im zionięcie ogniem. Smoki, choć były 

ranne, nie ułatwiały im tego zadania. Krew wylewała się z nich, a mimo to nie zwracały na to 

uwagi. Tyris wraz z czempionami z wściekłością ruszyła na smoki pozostawione Charnie i 

Notrilowi, by wesprzeć ich w dobijaniu bestii 

Wynik bitwy praktycznie był już przesądzony, nieznane były tylko ostateczne straty. 

Królowa już wcześniej widziała, że krzyżowcy ucierpieli najbardziej, ale dopiero gdy zbliżyła się 

do najkrwawszego miejsca bitwy, zrozumiała jak bardzo. Widząc poległych żołnierzy, z 

wściekłością wbijała miecze w serca smoków. Napędzała ją chęć odpłacenia bestiom za strach, 

który w niej wywołały lata temu oraz chęć pomszczenia poległych. Kawalerzyści pod jej 

komendą szli w jej ślady w wybijaniu smoczej populacji. Smoki, nawet gdyby chciały uciec, to 

i tak nie dałyby rady.  

Kiedy Charna zabiła ostatniego przeciwnika, wybiła dwa zęby z jego żuchwy i podniosła 

je do góry wraz z mieczem. Jako pierwsza krzyczała w geście zwycięstwa. Dołączyli do niej Tyris 

i Notril, a potem cały chór żołnierzy.  

Mimo że zdaniem Charny była to łatwiejsza bitwa od tej z nekromantami, to bałagan 

po niej okazał się większy niż wtedy. Gdy zrobiła kilka kroków, czuła się jakby szła w bagnie, 

brocząc w gruncie grząskim od krwi smoków i ludzi. Pozostali rycerze na dowód zwycięstwa 

wycinali części ciał smoków. Panna Aberville też sobie nie pożałowała i do dwóch zębów 

dodała łuskę bestii. 



Tylko Notril i Tyris mieli wrażenie nieskończonej bitwy. 

– Nie tylko mi się wydaje, że za łatwo wygraliśmy? – napomknął królowej. Ona sama 

choć rzuciła modlitwę na swoich żołnierzy i dodatkowy gladius tytanów dodawał siły 

żołnierzom pod jej komendą, wciąż miała wrażenie, że poszło zbyt łatwo, jakby smoki nie 

pokazały w pełni swoich umiejętności lub nie wszystkie stanęły do walki.  

– Pokonaliśmy sporo smoków. 

– Nie wydaje ci się, że powinniśmy mieć dużo większe straty? 

Zgromiła wzrokiem doświadczonego rycerza. Jak mógł tak w ogóle pomyśleć? Przecież 

o to zawsze chodzi, że jak się wygrywa, to należy to zrobić jak najmniejszym kosztem, a on 

wygląda, jakby błagał, by ktoś jeszcze zginął. Podczas oblężenia Steadwick walczyła z czarnymi 

smokami, które są dużo silniejsze od swoich czerwonych braci, ale aż tyle? Czerwone smoki 

udowodniły Tyris coś, co dla niej wydawało się irracjonalnego.  

– Coście tacy skwaszeni? – zapytała ich Charna, która na moment odeszła od 

rozkrawania smoków.  

– Widzę, że nic nie podejrzewasz. – Dziewczyna nie widziała, czy Notril ją zapytał, czy 

stwierdził fakt. – Coś za łatwo poszło. Za mało ludzi straciliśmy, jak na taką liczbę czerwonych 

smoków. 

Najmłodsza z trzech najwyższych dowódców spojrzała z powrotem na pozostawione 

pobojowisko. Zabili ponad watahę smoków, tracąc przy tym połowę wojsk. Dla niego to jest 

mało? Spytała samą siebie. 

– Przecież Tyris rzuciła na nas modlitwę, dzięki czemu poczuliśmy nasze zwiększone 

umiejętności. Gdyby nie to, prawdopodobnie zginęłoby dużo więcej żołnierzy. 

Jednakże dla Tyris to wciąż było za mało. 

– Rozbijmy tutaj obóz. Po odpoczynku skierujemy się na południe. Mam nadzieję, że 

ktokolwiek tam mieszka, będzie dla nas dużo milszy niż te smoki.  

Odeszła od swoich dowódców, przechadzając się wśród pokonanych smoków. Przez 

chwilę najwyżsi rangą rycerze naprzemiennie patrzyli to na siebie, to na pobojowisko. Żaden z 

nich nie chciał się odezwać. Dopiero krępującą ciszą przerwała Charna.  

– Jak to widzisz? – zapytała Notrila. 

– Chodzi ci o nasze obawy? – Potwierdziła mu skinieniem głowy. – Mam wrażenie, że 

to nie był główny oddział smoków.  

– Podejrzewasz, jakby było ich więcej? 



– Tak. Ale nie to jest najgorsze. – Tymi słowami ściągnął całą jej uwagę na siebie. – 

Wydaje mi się, że władcy podziemi są gdzieś tutaj. Mają dużo większą armię, a smoki są 

wyłącznie zwiadowcami, którzy donoszą im o sytuacji panującej w Erathii. 

Zaskoczenie odmalowało się na twarzy dziewczyny. Mógłby mieć rację. Nighończycy od 

zawsze żyli pod ziemią, więc Rozliczenie ich praktycznie nie dotknęło. Dotyczyło bowiem tylko 

ludów, które zasiedlały tereny naziemne. Te słowa cały czas dudniły w głowie dziewczyny. 

Dudniły, bo jeśli Notril ma rację, to Nighończycy mają idealną okazję, żeby podbić całe 

Antagarich. Nikt tak dobrze jak oni nie potrafił się odnaleźć pod ziemią, więc nie dość, że mają 

przewagę, to jeszcze sprzyjające okoliczności.  

Po raz pierwszy w życiu przeszły jej ciarki z przerażenia.  

– Zatem musimy to sprawdzić – postanowiła dziewczyna. 

– Też tak myślę, ale teraz się zdrzemnijmy, bo ostatnie dni wycisnęły ze mnie siódme 

poty. 

I ze mnie też. Chciała mu odpowiedzieć, lecz rycerz był już za daleko, by móc ją 

dosłyszeć. Po raz ostatni spojrzała w głąb tunelu biegnącego do, jak zakładali, siedliska 

smoków. Poszła do powstającego obozu rozłożyć swój namiot.  


