
Część IV 

 Będąc na zewnątrz dziewczyna poczuła, jak jej ubrania i ona sama przesiąkły zgnilizną i 

kanałami. Miała ochotę pójść do pokoju, wrzucić wszystko do swojej torby i uciec z miasta pod osłoną 

dnia. Zresztą Tyris wciąż po nią nie przybiegła, więc zapewne nie przejmuje się jej brakiem. 

 Skierowała się do areny walk, gdzie miała trening z mistrzynią czempionów. Wszedłszy do 

środka widziała, jak kadeci ćwiczyli walkę wręcz. Mardon ćwiczył z Sini, Iwona z Fioną, która częściej 

leżała niż ogrzyca. Przypatrując im się zauważyła, że ćwiczą dużo lżej, niż gdy jest z nimi. Nikt nie 

oberwał, do każdego podchodzą z szacunkiem, a przede wszystkim z ostrożnością. Nawet ten behemot 

zachowuje się bardziej elegancko. Dało jej to do zrozumienia, że każdego zaakceptują, tylko nie ją.  

 - A panna to zamierza tak stać przed wejściem? – dostrzegła ją Tyris i momentalnie wszyscy 

zwrócili się w jej stronę. Pogardliwe spojrzenia wróciły przeszywając dziewczynę niczym sztylety 

rzucone w nią. – Potrzebuje specjalnego zaproszenia? 

 Zaczęły się podśmiechiwania, które unieruchomiły pannę Aberville. Ostrożnie wykonała kilka 

kroków w stronę kompanii. 

 - Panno Lockenhole bo ja … 

 - Nie ważne, jaki miałaś powód! Nie spóźniamy się na treningi! Do kompanii natychmiast! 

 - Pani nie rozumie, chciałam powiedzieć … 

 - Na Starożytnych Charna gdzieś ty przebywała?! – Czempionka odwróciła głowę przystawiając 

rękę do nosa. Pozostali kadeci poszli za trenerką. 

 - Ludzie zazwyczaj kąpią się w wodzie, ale panna Aberville woli się kąpać w odchodach. – rzekł 

Mardon, uwalniając salwy śmiechu.  

 - To jej naturalne środowisko, więc i tak dobrze, że wytrzymała cały miesiąc. – dodała Sini. 

 Na twarzy upokorzonej Charny odmalowała się czerwień. Była wściekła na świętą trójcę, że tak 

ją potraktowali, a wstydziła się samej siebie, że dała się tak potraktować. Próbowała przekrzyczeć 

śmiejące się towarzystwo.  

 - Panno Lockenhole chciałam powiedzieć … 

 - Nie ważne co chciałaś powiedzieć, natychmiast kilka kółek wokół areny.  

 - Ale … 

 - Bez dyskusji!  



 - Właśnie, musisz wywietrzyć ten smród, skoro umyć się nie chcesz. – Iwona poparła Tyris. 

 Dziewczyna niechętnie, ale zaczęła odbywać swoją karę, a pozostali kadeci wrócili do ćwiczeń. 

Za każdym razem, gdy przebiegała w pobliżu kadetów ci zakrywali usta chichocząc pod ręką, na co ona 

odwracała wzrok. Już dość przeżyła upokorzeń i gdy po raz kolejny pokonywała okrążenie, to miała już 

biec do wyjścia i następnie do koszar, ale coś jej kazało zostać. 

 - Możesz wracać! – Tyris krzyknęła do panny Aberville, kiedy ta była na drugim końcu areny. – 

Kto ćwiczy z Charną? 

 Dziewczyna już chciała powiedzieć, że chciałaby ćwiczyć z Mardonem. Skoro już ją tak 

upokorzył i wylał na nią wiadra pomyj, to niech teraz ją wącha. Szkoda, że ćwiczył już z Sini, a Tyris nie 

zamierzała ich rozdzielać. 

 - To Tamara idź do Charny. 

 Dziewczyna niższa od panny Aberville podeszła do Charny i z powrotem rozpoczęli trening. 

Tyris uderzała prętem tych, co źle wykonywali ćwiczenia, lub jej zdaniem obijali się podczas nich. 

Charna z panną Quin oberwały wyłącznie raz, kiedy Tamara źle chwyciła przeciwniczkę. Solidnie 

przywaliła w jej wątłe ciało, ale dziewczyna tylko zgrymasiła i ponownie skupiła się na treningu. 

 Tamara nie przejmowała się, że dziewczyna waliła wychodkiem i pozostałościami jedzenia, 

których nawet nie rzuca się psu, tylko walczyła jak równy z równym. Raz jedna upadała, a raz druga, 

ale Charnę dziwiła jedna rzecz. Miała wrażenie, że Tamara nie chce jej zrobić krzywdy. Po pierwszym 

pojedynku przerwanym przez Tyris uznała to za przypadek, ale w trakcie kolejnych walk dziewczyna 

również nie zamierzała nic jej zrobić. Zaczęło ją to irytować. 

 - Mogę wiedzieć, czemu mnie nie chcesz uderzyć?  

 Tamara milczała. Gdy Charna patrzyła na nią z góry, to miała wrażenie, że jej czarne kręcone 

włosy, są bardziej dostrzegalne, niż jej głowa, która się w nich chowała. Dziewczyna skupiała się na 

treningu, podobnie jak Charna i to coraz mocniej działało jej na nerwy. 

 - Czemu mnie nie chcesz uderzyć? 

 Od kiedy tak bardzo pragnęła oberwać? Już tak jest przyzwyczajona do bólu, że jeśli ktoś go jej 

nie zadaje, to już za nim tęskni? Prawdopodobnie po raz pierwszy na treningu znalazła kogoś, kto nie 

chciał jej pobił. Tamara wręcz pilnowała się, aby tego nie zrobić, nawet przez przypadek. 

 W końcu to zrobiła. Panna Aberville oberwała od swojej przeciwniczki w brzuch, a następnie 

powaliła ją na ziemię. Już miała wstać, kiedy Tamara wyciągnęła do niej rękę. Popatrzyła na nią, nie 



wiedząc, na co patrzy. Wyczuwała w tym jakiś ukryty podstęp, podobnie, jak robili to Mardon czy Sini. 

Natychmiast spojrzała w oczy Tamary i znajdowała się tam … szczera chęć pomocy. 

 - Dziękuję, ale dam radę wstać.  

 - Daj sobie pomóc.  

 Pomóc? Ktoś jej chciał pomóc i to w kompanii, która tak bardzo jej nienawidzi? Charna chwyciła 

jej rękę i powstała przygotowując się do … ćwiczenia? Po raz pierwszy rzeczywiście ktoś chciał z nią 

ćwiczyć, bez nabijania się z niej. Wciąż patrzyła podejrzliwie na dziewczynę. Tamara chciała ją 

wspomóc, ale dziewczynę nurtowała ta chęć pomocy. 

 - Dlaczego mi pomagasz? - Nie odpowiedziała. – Nabijałaś się ze mnie, tak jak pozostali, a teraz 

mi pomagasz? Dlaczego? – Wciąż milczała, a w trakcie tego milczenia Charna dostrzegła, że dziewczyna 

boi się mówić, jakby skrywała tajemnicę. – Czemu mi pomagasz, skoro wcześniej się nabijałaś? 

 - Bo boję się Mardona i pozostałych w kompanii. 

 Wstydziła się, że to powiedziała i spodziewała się, że dziewczyna jakoś ją wyśmieje, ale Charna 

nie wiedziała, jak zareagować. Stała nieruchomo, jakby po spojrzeniu bazyliszka zamieniła się w 

kamień.  

 - Czemu się go boisz? Przecież jesteś tu już od dłuższego czasu, więc powinnaś z nim sobie dać 

radę.  

 - Ślepa jesteś, jeśli nie widzisz różnicy, między mną a nim.  

 Nie bardzo wiedziała, do czego zmierza. Przez te wszystkie lata pobytu w Steadwick Sorsha i 

Tyris musiały ją nauczyć, jak znaleźć w sobie atuty, aby pokonać Mardona, pomimo niskiego wzrostu. 

Oczywiście, jeśli to Tamara miała na myśli.  

 - Nie nauczyłaś się, jak z nim walczyć? 

 - Jego nie da się pokonać. – powiedziała prawie krzycząc. – A już na pewno nie przez niską, 

słabą i piskliwą dziewuszkę. – Tyris zwróciła na nich uwagę, aby się nie obijały, tylko ćwiczyły. Gdy 

odeszła kontynuowała. – Wielokrotnie próbowałam i zawsze polegałam. Już nie próbuję i nie chcę, aby 

widział we mnie wroga.  

 Rzeczywiście nie miała wyglądu rycerza. Niska, ze słabymi rękami i z bojaźliwością wypisaną na 

twarzy, to nic dziwnego, że tak obawiała się Mardona. W porównaniu do niego to panna Quin 

wyglądała jak lalka, którą daje się dziecku, aby wyżył się na niej i Tamara miała podobne przekonanie, 

że pan Blake tak ją traktuje.  



 - Więc czemu mi pomogłaś? 

 Pytanie, na które dziewczyna nie miała odpowiedzi. Rzeczywiście Tamara zrobiła coś, czego nie 

spodziewała się po sobie. Od kiedy jest w kompanii starała się nie wychylać przed szereg, a tylko być w 

cieniu tych najwyższych. Jednak nie mogła już dłużej obserwować, jak dziewczyna obrywała za to, że 

jest inna. Sama z powodu inności niemało przeżyła. 

 - Bałam się pomóc, bałam się postawić Mardonowi. – Charnę cieszyło otwarcie dziewczyny, 

pomimo tego, że nie było to dla niej proste. Może rzeczywiście nie w każdym miała wroga? – 

Aczkolwiek teraz to Tyris wysłała mnie do ciebie, a nie zgłosiłam się sama. Nie potraktuje tego, jak 

zdrady.  

 - Nie przeszkadza ci mój smród?  

 - Podczas ucieczki z Krewlod gorsze zapachy wą … - zatkała usta dłonią. Powiedziała 

zdecydowanie za dużo, a przede wszystkim w złym miejscu. Natychmiast rozejrzała się, czy ktoś jej nie 

usłyszał, ale każdy był skupiony na treningu. Nawet Tyris bardziej interesowały pozostałe pary, niż one. 

 - Jak to uciekłaś z Krewlod? – Spodziewała się, że ma do czynienia z rodowitą Erathianką, a nie 

z uciekinierką barbarzyńców.  

 - Nic nie powiem, nie mogę. – Łzy wylewały jej się z twarzy czując, że popełniła największy błąd, 

który będzie ją sporo kosztować. – Za dużo już wiesz. Wiedziałaś jak mnie podejść, pewnie z nimi 

współpracujesz. 

 - O czym ty mówisz?  

 - Nic nie powiem.  

 I zamknęła się w sobie. Dziewczyna próbowała zdobyć jakieś informacje od uciekinierki, co do 

jej przeszłości, ale ta się zamknęła i nawet nie próbowała ponownie nawiązać kontaktu. Skupiła się na 

ćwiczeniach, a Charna nadal próbowała skłonić dziewczynę do wyżalenia się. Na marne. 

 Panna Aberville oberwała w rękę z prętu Tyris Lockenhole, która przypomniała sobie o nich, 

kiedy dostrzegła jej błąd. 

 - Jak chcesz atakować, to zawsze tą bliższą ręką. Nie rób zamachu, jakbyś maczugą walczyła.  

 Gdy Tyris nagle się pojawiła Tamara wyskoczyła, jak rozbójnicy z zasadzki czując, że rycerka 

podsłuchała ich rozmowę. Ta nie zwróciła na to uwagi. Gdy poszła opanowała się, ale wciąż 

zachowywała milczenie, chcąc tą tajemnicę schować do grobu.  



 - O co chodzi z tą ucieczką z Krewlod? – Charna nie odpuszczała. Po raz pierwszy w kompanii 

pojawił się ktoś, kto mógłby jej pomóc, zarówno przeżyć w kompanii, jak i walczyć z nocnymi głosami. 

 Tamara patrzyła na Charnę mając nadzieję, że ta odpuści, lecz widząc, że nie zamierzała, to dała 

jej to, o co prosiła. 

 - Nie jestem rodowitą Erathianką, jak zauważyłaś. Uciekłam z Krewlod, kiedy miałam dziesięć 

lat.  

 - To nic złego, że uciekłaś z wrogiego królestwa. Wiedźma z Tatalii też to zrobiła. 

 Tamara zachichotała wiedząc, o kogo chodzi. Sini do dzisiaj jest wściekła na dziewczynę, że ta 

nadała jej taką ksywę.  

 - Ona jest rodowitą Erathianką o tatalijskim wyglądzie. 

 - Dlaczego uciekłaś? – Skupiła się na Tamarze. 

 - Rodzina chciała mnie zabić. – Panna Aberville spojrzała na nią dużymi oczami. – Kiedy miałam 

dziesięć lat ogry chodziły po naszej osadzie i zbierały dodatkowych rekrutów do walki. Z racji tego, że 

nie mam wojskowego wyglądu, toteż szybko mnie odrzucili. Było to pierwsze odrzucenie w naszej 

rodzinie. W naszej piętnastoosobowej rodzinie każdy szedł walczyć za Krewlod i Winstona Boragusa. 

Tylko ja nie zostałam przyjęta do armii. Mój ojciec nie mógł przyjąć tej zniewagi. 

 - To nie twoja wina, że nie masz wyglądu wojskowego.  

 - Kogo to obchodzi? – Rozłożyła ręce i wróciła do opowiadania. – Początkowo wydawało mi się, 

że jakoś to przeżyje, aż do dnia, kiedy ojciec wrócił ze spotkania z wojskowymi z wściekłością na twarzy. 

Mama próbowała się dowiedzieć, o co chodzi, ale skończyło się tym, że następnego dnia zobaczyłam 

ją zaszlachtowaną i nabitą na pal tuż przed naszym domem.  

 Charna sobie to wyobraziła i choć widok ten jej nie zraził, to mocno zmartwiła się o pannę Quin, 

która ponownie roniła łzy, kiedy napłynęły do niej obrazy z tego dnia. Natychmiast je powstrzymała, 

kiedy spojrzała na pannę Lockenhole. Ćwiczyły dalej, a w międzyczasie Tamara kontynuowała swoją 

historię, gdyż było jej już wszystko jedno, czy ktoś usłyszy, czy nie. 

 - Ojciec wmawiał mi, że to był przypadek, a ja, jak ten durny ogr uwierzyłam. – Ponowny potok 

łez. – Następnej nocy, gdyby nie rok, który wylądował tuż pod naszą lepianką już byśmy nie rozmawiały.  

 - Dlaczego?  



 - Trzepot jego skrzydeł obudził mnie, dzięki czemu udało mi się uniknąć toporu ojca, który 

zmierzał na mnie. Próbowałam uciekać, ale był silniejszy ode mnie i dopiero jak rzuciłam mu piaskiem 

w oczy udało mi się wyrwać z jego rąk i uciec z osady.  

 Nie wiedziała jak zareagować słysząc taką historię. Po raz pierwszy w życiu poczuła coś na 

kształt empatii do kogoś innego niż jej ojca. Nie wyobrażała sobie, żeby mógłby ją zabić tylko dlatego, 

że nie została wezwana do armii. Zresztą ciężko porównywać życie w Krewlod do życia w Erathii. Chciała 

przytulić się do Tamary, ale ta unikała tego gestu i traktowała, jako kolejny element ćwiczenia. To nie 

był koniec tej pokracznej historii. 

 - Długie tygodnie uciekałam z Krewlod, a gdy wydawało mi się, że już się udało, to zaatakowali 

mnie mordercy nasłani przez ojca. – Charna nawet nie rozważała, skąd to wie. – Rzucili się na mnie i 

szybko obezwładnili, a wtedy … - na myśl co za chwilę powie Tamara uklękła i schował twarz w dłoniach. 

– oni mnie … upokorzyli. 

 - W jaki sposób? 

 - Zgwałcili! 

 - Co tam się dzieje?! – Podeszła Tyris, usłyszawszy zniekształcony krzyk Tamary.  

 - Nic panno Lockenhole, po prostu – panna Quin szukała dobrej wymówki – Charna mnie 

powaliła.  

 Akurat dała najgorszą z możliwych wymówek, bo nikt w nią nie uwierzył.  

 - Ta smarkula w końcu kogoś powaliła? – nabijał się Mardon. – Czy to w ogóle jest możliwe, 

żeby ten prześmierdnięty smarkacz mógł kogoś pokonać? Tamara na pewno się poślizgnęła i upadła, 

przecież te ręce nie są w stanie nawet utrzymać jej ubrań, a co dopiero walczyć. 

 Wszyscy wybuchli śmiechem, a Charna miała ochotę przyłożyć temu przemądrzałemu 

behemotowi. 

 - Dobra wstawaj Tamara, a pozostali do ćwiczeń. – przerwała Tyris zgromadzenie.  

 Wrócili do treningów i panna Aberville miała ochotę zapytać jeszcze o jej ucieczkę z Krewlod, 

lecz uznała, że już nie będzie rozdrapywać starych ran, chociaż nie rozumiała jeszcze, o czym Tamara 

mówiła, to czuła, że jest to tak wielki ból. Sama dziewczyna również nie chciała brnąć w ten temat. Do 

momentu. 

 - Wydaje mi się, że Mardon jest z nimi.  



 - Z nimi, tzn. z zabójcami od ojca? – Szybko wykoncypowała dziewczyna.  

 - Tak. – Spodziewając się podejrzeń ujawniła. – To co robi teraz z tobą, najpierw robił ze mną i 

raz był nawet bliski zabicia mnie. 

 Charna już miała zapytać, co też miała na myśli, kiedy przed wejściem do areny walk pojawiła 

się Sorsha Margary z jakimś mieszczaninem. Odnalazłszy Tyris podeszła do niej. Kompania 

momentalnie przerwała trening skupiając się na gościu. 

 - Tyris, nie uwierzysz co się stało. 

 - O co chodzi? – spytała zdziwiona obecnością Sorshy Margary i tajemniczego gościa.  

 - Pamiętasz o tej akcji mniej więcej miesiąc temu, o której mówiło całe Steadwick? – Tyris 

kiwnęła głową. Ktoś uratował mieszkańca miasta przez sześcioma oprychami, dwóch z nich zabijając, a 

pozostałych solidnie raniąc. – To jest właśnie mieszkaniec, któremu ktoś uratował życie, a teraz nie 

uwierzysz kto.  

 - Nie wiem, Orrin? Edric? Christian? – wymieniała pierwsze lepsze nazwiska wysoko 

postawionych Erathian. 

 - Żaden z nich. Okazuje się, że zrobił to kadet. Właśnie próbuję dociec który.  

 - To ona nas uratowała. – odrzekł przyprowadzony mieszczanin, wskazując na jednego z nich. 

 Tyris, Sorsha i pozostali kadeci spojrzeli we wskazanym kierunku i widząc kogo on wskazał 

momentalnie rozszerzyły im się oczy, a cześć z nich się zapowietrzyła. Musieli przetrawić tą nowinę. 

 - Jesteś tego pewien? – zapytała Sorsha. 

 - Oczywiście, że tak miłościwa pani. Wybawcy mojej rodziny nigdy nie zapomnę. To właśnie 

dzięki niej żyjemy i nie zostaliśmy ograbieni.  

 Palec wciąż wskazywał kadeta … którym była Charna. 


