
Klejnot grozy 

Na świecie istnieje wiele potężnych mocarstw, które za wszelką cenę chcą pokazać 

swą potęgę poddanym, nie zawsze jednak im to się udaje. Władca, aby zdobyć przychylność 

swoich ludzi, musi przeskoczyć najwyższe mury, aczkolwiek los jest sprytniejszy niż nam się 

wydaje. Bogactwo i władza są przelotne, nigdy nie trwają wiecznie, gdyż człowiek ma  

zdolność do popełniania błędów. Choćby nie wiadomo jak się starał, przyjdzie i ten moment, 

który wszystko zabierze w jednej chwili. Czy może to być nawet rzecz martwa? Imperium 

Osmańskie od początku swych chwil na mapie politycznej, stanowiło zagrożenie dla innych 

mocarstw. Od XII wieku panował tam sułtanat, a za czasów dziesiątego władcy Sułtana 

Suleymana, zdobyli największą potęgę. Ich państwo rozciągało się na większość terenów 

Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, a także Europy Wschodniej. Imperium Osmańskie było 

nie tylko wyjątkowe ze względu na swój typ państwa, była również jedna bardzo istotna 

kwestia, która od wieków fascynowała Europejczyków, a mianowicie harem – miejsce, w 

którym z dala od wzroku obcych przebywały kobiety należące do danego mężczyzny. Życie 

kobiet straconych dla świata, zamkniętych w haremowej samotni, było przedmiotem dociekań 

badaczy, pisarzy oraz podróżników. Nikt tak naprawdę nie miał pojęcia, jak wyglądało tam 

życie kobiet. Dlatego tak wielu ludzi zastanawiało się, jak wygląda ich dzień, a przede 

wszystkim jak radziły sobie z zazdrością. W haremie Sułtana było setki nałożnic, oczywiste 

jest to, że nie z każdą spędzał noc. Tyle kobiet, a do alkowy władcy trafiały tylko najładniejsze 

oraz najmądrzejsze. Kobiety musiały być sprytne jak lis, niełatwo było zostać zauważoną. Na 

tle historycznym zachowało się pięć kobiet, o których usłyszał cały świat., gdyż rozkochując 

w sobie władcę, zdobyły klucz do strefy politycznej. Dlatego harem był miejscem, gdzie 

rozgrywano polityczne potyczki. Naturalnym faktem było to, iż każdej nocy ktoś umierał w 

pałacu Topkapi, pozostawiając swą krew na murach seraju. Nie można było tam żyć 

spokojnie, kobiety walczyły każdego dnia o to, aby to właśnie ich syn został następnym władcą 

wielkiego Imperium Osmańskiego. W tej dynastii panowała bowiem jedna bardzo ważna 

reguła. Gdy władca przejmował tron, miał obowiązek zabić wszystkich swoich braci, dlatego 

dzień, który powinien wywoływać szczęście w murach pałacu, często kończył się również 

ogromną rozpaczą. Jednak ta zasada ma swoje zalety, gdyż dzięki temu panował porządek 

wewnątrz kraju, nikt nie musiał się zmagać z detronizacją sułtana. Do historii przeszły 

Roksolana, Safiye, Nurbanu, Kösem oraz Turhan. Paradoksalnie o życiu tych kobiet, zanim 

zatrzasnęły się za nimi drzwi haremu, a czarnoskóry eunuch zaprowadził je do sypialni ich 

pana i władcy, wiemy bardzo niewiele. Nikt nie prowadził żadnego rejestru danych kobiet, 

które przybywały do pałacu Sułtana. Z chwilą ich wejścia do seraju otrzymywały nowe imię, 

co oznaczało, że umierały dla świata i swoich krewnych wśród których dorastały.  



Jednak tak jak na wszystkie mocarstwa świata, musiała i tu nadejść czarna chmura, która 

pragnęła zgarnąć całe Imperium Osmańskie. Sułtanka Hatice, najukochańsza kobieta Sułtana 

Ahmeda, urodziła mu kilkoro dzieci, które wychowała na niezwykle wartościowe osoby. 

Kobieta ta oddała całe swe serce oraz duszę ukochanemu. Nie było milszej sułtanki niż ona. 

Przez całe życie, unikała jakichkolwiek kłótni w haremie, nawet dla swych konkurentek była 

niezwykle przyjazna. Nikt nie miał do niej żadnych zarzutów, a nawet jej rywalki napotykały 

ogromne wyrzuty sumienia, gdy próbowały przebić jej dobre serce. Można rzec, że był to anioł 

Imperium Osmańskiego. Jednak jak każdy z nas się przekonał, dobro nie zawsze popłaca. 

Gdy pewnej nocy kroczyła złotą drogą, prowadzącą do alkowy Ahmeda, nie zdawała sobie 

sprawy z tego, co za chwilę się wydarzy. Sułtan wrócił z kilkugodzinnej pracy nad kwestią 

wojny z Rzymem. Losy Imperium Osmańskiego były pod ogromnym znakiem zapytania, gdyż 

okazało się, iż władca cesarstwa obejmującego basen Morza Śródziemnego, ma zamiar 

najechać na tereny tureckie. A w obecnym okresie dynastia Osmanów nie była w stanie 

zrekrutować większej liczby janczarów, co wiązało się z tym, iż Osmanowie byli na straconej 

pozycji. Kobieta weszła do komnaty, która podobnie jak inne tradycyjne orientalne domy 

zwyczajnych poddanych, podzielone były na dwie części: zewnętrzną, zwaną selamik oraz 

wewnętrzną, haremik. Pierwsza, którą można porównać do współczesnego przedpokoju, 

służyła panu domu do przyjmowania gości i załatwiania wszelkich interesów, do części drugiej, 

przeznaczonej wyłącznie dla kobiet, nie miał dostępu nikt z zewnątrz. Hatice ukłoniła się 

posłusznie przed swym panem, który siedział na czerwono-złotym ottomanie, zaciskając 

pięść. Kobieta miała na sobie piękną czerwoną suknię, którą przy dekolcie zdobiły koronki 

oraz złoty haft. Na jej blond włosach spoczywała ogromna rubinowa korona, która błyszczała 

na wszystkie strony. Ahmed był bardzo porywczym władcą, udźwignąć ciężar władzy nie jest 

prosty, dlatego też wiele sułtanów pod tym względem nie radziło sobie z emocjami. Kobieta 

podeszła wolno do mężczyzny, pragnęła tylko jednego, bliskości. Jednak nie było jej to pisane, 

sułtan wstał i uderzył swą kobietę w twarz. Hatice stała i nie wiedziała, co się właśnie 

wydarzyło. Czy śmiała w jakiś sposób obrazić swego pana? Ukłoniła się jeszcze raz i zaczęła 

przepraszać za swe czyny. Myślała, że popełniła błąd w tym, iż nie zaczekała na uniesienie 

ręki władcy, co wiąże się z pozwoleniem, aby podejść bliżej. A ona śmiała to zrobić bez jego 

woli. Nikt nigdy nie spotkał się z taką kobietą, wolała obarczyć się winą, niż szukać jej w swym 

ukochanym. Sułtan wpadł w jakiś szał, nie był w stanie się powstrzymać, zaczął uderzać swą 

kobietę z całej siły, która już przy drugim uderzeniu leżała na tureckim dywanie w ubrudzonej 

krwią sukni. Sułtan wyciągnął zza pasa swój sztylet i z zimną krwią wbił go w serce swej 

kobiety. Hatice straciła życie przez osobę, której nigdy by o to nie podejrzewała. Ahmed nie 

zdawał sobie sprawy z tego co zrobił, patrzył obojętnym wzrokiem na jasnowłosą kobietę. 

Jednym gwałtownym ruchem wyszarpał sztylet z klatki piersiowej, a krew trysnęła na jego 

twarz. Obserwował jak ciecz spływa w kierunku kolii, która spoczywała na martwym już ciele 



wielkiej Hatice Sułtan. Naszyjnik został wykonany przez Ahmeda, mężczyzna wręczył go swej 

kobiecie przy narodzinach ich pierwszego dziecka. Kolia była w kształcie tulipana 

wysadzanego rubinami. Ten kwiat jest znakiem dynastii Osmanów, dlatego biżuterię tak 

wyglądającą, mogą nosić tylko członkowie rodziny. Hatice od momentu otrzymania prezentu, 

nie ściągnęła go ani na chwilę, cały czas kolia spoczywała na jej bladym dekolcie. Ahmed 

zdjął biżuterię z szyi, podszedł spokojnym krokiem w kierunku swego balkonu, który ukazywał 

rozciągający się Bosfor, pawilon Turbanu oraz sąsiadujący z nim, połączony marmurowym 

mostem, pawilon o nazwie Bagdad, który służył sułtanowi jako pomieszczenie rekreacyjne, 

miejsce zabaw i odpoczynku. Oparł się o mur, wziął głęboki oddech i wyrzucił przez balkon 

kolię, która zmieniła całkowicie swoje znaczenie. Naszyjnik przepadł i nikt go nie widział, aż 

do tej pory.  

Od tamtego brutalnego incydentu zdążyło minąć już sporo czasu, gdyż przez tron osmański 

przewinęło się aż pięciu władców. Obecnie panem czterech stron świata był Sułtan Murad, 

jego rządy trwały już kilka lat i nikt nie śmiał na nie narzekać . Ów mężczyzna sprawił wiele 

dobrego dla państwa. Za jego rządów imperium dołączało do swych granic nowe terytoria, co 

wiązało się z koniecznością zwiększania liczebności jego armii. Sułtan świetnie to rozegrał, 

gdyż wydał edykt zwany „dewszirme”, czyli przymusowa “branka” chłopców z chrześcijańskich 

rodzin zamieszkujących podległe tereny Turcji do formacji janczarów. Imperium Osmańskie      

w końcu przestało się borykać z problemem niewystarczającej ilości żołnierzy. Władzę                        

w haremie sprawowała jego matka, wielka sułtanka Selmin. Zwracała ogromną uwagę na to, 

kto wchodzi do alkowy jej syna, nie chciała mieć zagrożenia. Bała się, iż jakaś kobieta zawróci 

mężczyźnie w głowie, która śmiałaby odwrócić go od swej własnej matki. Dlatego wszystkie 

kobiety władcy, a obecnie było ich cztery, były pilnowane i chodziły do sułtana w celu 

urodzenia mu dziecka, a nie jakichś miłosnych zagrywek. Murad zdawał sobie sprawę z tego, 

co robi jego matka, lecz nie miał jej tego za złe. Wolał się skupiać na sprawach politycznych, 

a żadna kobieta nie przyciągnęła jego uwagi na tyle, aby miało to się zmienić. Jego główną 

kobietą była Ayse, która posiadała tytuł “Baş Haseki”, co oznaczało matkę jego pierwszego 

syna. Hurysa była bardzo zakochana w sułtanie, jednak czuła jak mężczyzna ją odpycha. 

Całymi dniami przesiadywała w komnacie, zajmując się swym synem Osmanem oraz malutką 

córeczką Hanzade. Dziś był dzień, w którym zarządczynie w haremie miały ogromną pracę, 

do pałacu przybyło dwadzieścia nowych niewolnic. Wszystkie kobiety należało starannie 

przejrzeć i doprowadzić do całkowitego porządku. W pałacu panował chaos, wszyscy biegali 

od dziedzińca do dziedzińca, aby wszystko idealnie przygotować. Kobiety po kolei zostały 

wprowadzone do wielkiej sali. Harem imponował wystrojem i przestronnością. Z należącego 

do zabudowań haremowych pawilonu Turbanu można było podziwiać wody morza Marmara i 

Bosforu. Każda z nowych kobiet była bacznie obserwowana przez pozostałe mieszkanki 



pałacu, gdyż zawsze “nowa dostawa niewolnic” wiązała się z nieopisaną ciekawością. 

Wszystkie zdawały sobie sprawę, iż może to być ich nowe zagrożenie. Sułtanka Selmin stała 

oparta o murek przy swojej komnacie, miała widok prosto na wejście do wielkiej sali, w której 

przebywały nałożnice. Bacznie obserwowała, jak eunuchowie wraz z zarządczyniami 

wprowadzają kobiety różnego pochodzenia, przewinęło się nawet kilka czarnoskórych hurys. 

Jej szczególną uwagę przykuła jedna istota, niska brunetka o falowanych włosach. Ta 

niewolnica nie wyglądała w tej sytuacji jakoś szczególnie urokliwie, gdyż szła w potarganych, 

czarnych łachmanach, a na jej głowie spoczywała wyblakła chusta. Zwróciła na siebie uwagę 

tylko swym zachowaniem, ta niewdzięcznica śmiała krzyczeć na cały pałac, aby ją zabito, 

gdyż nigdy nie odda się barbarzyńcy. Szczerze powiedziawszy nic dziwnego, iż taka sytuacja 

miała miejsce. Setki kobiet na świecie, które zostają porwane tak się zachowują. Jedne 

milkną, a drugie zaś się buntują. Jednak ona nie wiedziała, jakie wielkie szczęście ją spotkało, 

gdyby trafiła do zwykłego chłopa, miałaby o wiele gorzej, a tu miała okazję żyć w bogactwie                

i mieć władzę. Selmin postanowiła zająć się tym później, miała ochotę się przewietrzyć, 

dlatego założyła na swą głowę białą chustę i ruszyła pewnym krokiem w kierunku pałacowych 

ogrodów.  Przechodziła przez korytarze, które były zdobione piękną kolorową mozaiką. Ta 

kobieta miała wszystko, czego pragnęła. Gdy tylko ją ujrzano, wszyscy pośpiesznie się kłaniali 

wielkiej pani. Taka była reguła, masz syna, który jest władcą, masz u stóp cały świat. Przeszła 

przez czwarty dziedziniec, do którego prowadziła brama zwana Bramą Białych Eunuchów, a 

każdy kto przez nią przechodził, musiał z namaszczeniem ucałować jej próg, oczywiście nie 

licząc rodziny królewskiej. Po prawej stronie od wejścia na dziedziniec ulokowano kwatery 

białych eunuchów, po lewej zaś -  obszerny apartament ich przełożonego. Tam też znajdowały 

się skarbiec i apteka pałacowa. Selmin odprawiła służbę, która szła za nią, chciała pobyć 

sama, przeszła przez wejście i jej oczom ukazał się przepiękny widok, ogrody, w których 

można było znaleźć każdą roślinę. Był okres letni, dlatego niebo było bez żadnej chmury, a 

słońce raziło swymi promieniami od samego wejścia. Sułtanka spacerowała między 

ścieżkami, co chwilę zatrzymując się przy różnych gatunkach kwiatów, zrywając po jednym z 

każdego. Ruszyła w kierunku urokliwego pałacowego lasu. Selmin od zawsze czuła niezwykłe 

przywiązanie do natury, nie potrafiła się z nią rozstać. Tylko to potrafiło ją wyrwać z ciągle 

napiętej atmosfery w pałacu. Jako sułtanka, matka miała niezwykle dużo pracy, utrzymanie 

wszystkich poddanych w ryzach nie jest proste. Zakryła się szczelnie chustą i weszła w głąb 

lasu, oddychając głęboko świeżym powietrzem. Sama nie wiedziała, dokąd tak naprawdę 

zmierza, nie pamiętała, kiedy ostatnio odeszła tak daleko i to w dodatku bez służby. A niestety 

wrogów miała sporo, każdy pragnął jej śmierci oraz całego dobytku, który posiadała. 

Przystanęła przy drzewie, opierając się dłońmi o korę. Westchnęła głęboko, kiedy nagle 

ujrzała pewien błysk, który poraził ją w oczy. Schyliła się i spod runa leśnego wyciągnęła kolię, 

wysadzaną rubinami. Zastanawiała się, co ona tutaj robi, gdyż wyglądała na bardzo bogaty 



klejnot, ale również niezwykle brudny. Schowała kolię za pas w sukni i pośpiesznie wróciła do 

pałacu. Napotkała po drodze swą córkę Nergissah. 

- Matko, wszędzie cię szukałam, już myślałam, że coś ci się stało - powiedziała młoda 

sułtanka, zmartwionym głosem. 

- Nergissah, moja kochana, nie martw się o nic, byłam wykończona pracą w haremie i 

musiałam się przejść. Stało się coś? 

- Te nowe niewolnice robią okropny chaos w pałacu, a szczególnie jedna, bardzo się 

buntuje i główna zarządczyni nie jest w stanie nic z nią zrobić. 

- Zaraz się tym zajmę, spójrz sama, co znalazłam w ogrodzie - rzekła matka, pokazując 

kolię. 

- Kolia? Co ona robi w ogrodzie i do kogo mogła należeć? Znak tulipana, to musi być 

kogoś z rodziny. 

- Sama nie wiem, ale musiała już tam leżeć przez dłuższy okres, gdyż jest bardzo 

zabrudzona, ziemia powchodziła między kamienie. Rozkażę ją wyczyścić i wręczę ją 

Ayse. 

- Myślę, że to dobry pomysł, dobrze dba o mojego brata. 

Sułtanki ruszyły w kierunku haremu, Selmin nakazała wyczyścić kolię, miała być gotowa do 

wieczora. Kobieta postanowiła teraz rozprawić się z buntującą nałożnicą. Dumnie, z uniesioną 

głową, kroczyła do wielkiej sali, a zaraz u jej boku była Nergissah. Młoda sułtanka miała 

zaledwie szesnaście lat, jednak jej pozycja była niezwykle wysoko w szczeblach haremu, 

ponieważ była jedyną córką Selmin Sułtan, w dodatku posiadała brata, który rządził całym 

państwem.  

- Destur! Selmin Valide Sułtan ve Nergissah Sułtan Hazretleri! - wykrzyczał eunuch, 

stojący zaraz u bram haremu.  

Okrzyk ten stosuje się, dając wszystkim do zrozumienia kto nadchodzi, aby pośpiesznie 

niewolnice zdążyły się ustawić w szeregu i pochylić głowy. 

- Selmin Valide - rzekła główna zarządczyni haremu. 

- Fidan Kalfa, przyszłam popatrzeć na nowe hatun. 

- Oczywiście ma pani, odbył się już cały rytuał w hammamie, poprowadzony przez 

ibriktar usta. 

Hammam, czyli łaźnia turecka, była bardzo ważnym pomieszczeniem seraju, nie tylko ze 

względu na koraniczny nakaz rytualnej kąpieli. Ponieważ panowała w niej umiarkowana 

temperatura, bywało, że władca spędzał tam wiele godzin, a nadzorczyni zaopatrywała go w 

dzbany, mydło, balsamy i ręczniki.  



Hatun pośpiesznie zostały ustawione przez główną nadzorczynię, a Selmin spokojnym 

krokiem kroczyła pomiędzy kobietami, bacznie im się przyglądając. Zwracała uwagę na 

wszystko: włosy, twarz oraz sylwetkę. To był pierwszy element oceny tych kobiet, druga 

sprawa musiała się jeszcze wykształcić, a mianowicie postępy w nauce danych kobiet.  

Edukacja owych dziewcząt obejmowała przygotowanie do życia haremowej społeczności, 

uczyły je tego starsze kobiety zwane czeladniczkami. Wpajano im przede wszystkim szacunek 

dla władcy, ale też dla osób zajmujących wyższe miejsca w strukturze haremu, poznawały 

tajniki bardzo skomplikowanej etykiety obowiązującej w seraju oraz dworskiej odmiany języka 

tureckiego. 

- Która to ta buntowniczka Fidan? - zapytała ostrym tonem głosu matka Sułtana. 

- Ta, pani - powiedziała, wyszarpując przed szereg niską kobietę, o bardzo intrygującym 

spojrzeniu.  

Selmin popatrzyła na nią, prychając pod nosem. 

- Za kogo się uważasz kobieto, jak śmiesz zachowywać się tak w najpiękniejszym 

miejscu na ziemi? 

Kobieta nic nie odpowiedziała, wciąż stała, wpatrując się zimnym spojrzeniem w 

najpotężniejszą mieszkankę haremu. Miała bardzo dużo odwagi, nikt nie ma prawa patrzeć 

na rodzinę królewską bez jej zgody. 

- Widzę, że nic nie jest w stanie przemówić jej do rozsądku. Nie masz pojęcia przed kim 

stoisz hatun! Fidan, ta bezbożnica ma zostać wrzucona do lochu na cały dzień, po 

chłostach. Może to doda jej rozumu do głowy - powiedziała nad wyraz spokojnym 

głosem sułtanka Selmin. 

- Oczywiście Valide, już się tym zajmuję - oznajmiła pośpiesznie Fidan, machając 

dłońmi do eunuchów, którzy stali przed haremem, aby zabrali tę kobietę.  

W pałacu panował do wieczora wyjątkowy spokój, nikt nie śmiał się nawet odezwać, jednak 

to była cisza przed burzą. Nigdy z takiego ładu nie wyniknęło nic dobrego. Selmin wraz ze 

swą córką siedziały w komnacie, a dwie służące pomagały im w wieczornej pielęgnacji. Takie 

zabiegi były niezwykle ważne, a również niełatwe w wykonaniu. Wszystkie produkty do 

pielęgnacji używane przez mieszkanki haremu musiały pięknie pachnieć. Najpopularniejsze 

były zapachy przypraw (goździków, imbiru, kardamonu) oraz kwiatów (róży, jaśminu, 

migdałowca), z których pozyskiwano esencje i olejki eteryczne.  

Nagle ktoś zapukał w drzwi komnaty Selmin. Westchnęła głęboko, ale dała znak służącej, aby 

otworzyła wejście.  



- Sułtanko Selmin, twoja kolia została wyczyszczona, wygląda teraz jak nowa - ukłoniła 

się niska kobieta z śmieszną czapką na głowie. 

- O świetnie, czas najwyższy, pokażcie mi ją - machnęła ręką kobieta. 

Kobieta podbiegła pośpiesznie, prezentując kolię, która niezwykle emanowała swą 

pięknością. Każdy rubin był dogłębnie wyczyszczony. 

- Pięknie, powiedz złotnikowi, że jestem zadowolona z jego pracy, bardzo się spisał - 

sułtanka rzuciła sakiewką w służącą. 

Gdy wszyscy opuścili komnatę, kobieta nakazała wezwać do siebie główną kobietę jej syna, 

Ayse. Selmin akceptowała tę niewolnicę, gdyż widziała, że nie ma zamiaru wchodzić jej w 

drogę i sprzeciwiać się. Nie wszystkie były jednak tak mądre jak Ayse. Ciągłe kłótnie 

występowały pomiędzy Bengisu a Hanife, jedne z czterech kobiet władcy, które urodziły mu 

dzieci. Wszyscy mieli ich w haremie dość, obie oblubienice nie potrafiły siedzieć cicho i gdy 

tylko nadarzyła się okazja, dogryzały sobie nawzajem. Dlatego Selmin kazała pozamykać je 

w komnatach, kobiety mogą wychodzić tylko na wspólne zabawy dla całego pałacu. Rozległo 

się pukanie do drzwi komnaty. 

- Wejść! - krzyknęła Selmin. 

Do komnaty weszła przepiękna sułtanka o bladolicej twarzy, na jej głowie spoczywała piękna 

szmaragdowa korona, która była idealnie dobrana do sukni, która również miała doczepione 

klejnoty. Ayse wiedziała doskonale o jednej regule: siedzisz cicho, masz wszystko. Była 

sprytna i dzięki temu topiła się w złocie, jedyne czego jej brakowało to miłości, jednak zdążyła 

już do tego przywyknąć, jej dzieci pochłonęły jej całe życie i rozterki. 

- Sułtanko, wzywałaś mnie - powiedziała, kłaniając się. 

- Tak Ayse, cieszę się, że cię widzę. Usiądź przy mnie - powiedziała Selmin, klepiąc 

dłonią po ottomanie obok siebie. 

Ayse uniosła delikatnie suknie, wchodząc zgrabnie po schodkach i zajęła miejsce obok 

potężnej kobiety. 

- Mam dla ciebie prezent Ayse, mam nadzieję, że ci się spodoba - wręczyła kobiecie 

kolię w drewnianym pudełku. 

- Sułtanko? - powiedziała głośno kobieta, otwierając szeroko oczy. 

- Noś ją dumnie, jesteś najmądrzejszą kobietą mego syna, podoba mi się, jak dbasz o 

niego i swoje dzieci. Zasługujesz na nią, będzie ci cudownie pasowała - powiedziała 

Selmin, ocierając troskliwie swą dłoń o policzek Ayse. 



Nie można było ukryć, że Selmin traktowała Ayse, jak swoje własne dziecko. Kobiety tutaj w 

haremie były niezwykle młode, a gdy dodatkowo wierne Imperium Osmańskiemu, miały 

uznanie tak potężnych osób. Ayse wzięła kolię, po czym wyszła na dziedziniec. Nikt jednak 

nie spodziewał się, do czego to doprowadzi.  

Gdy pewne hurysy topiły się w złocie, niektóre zaś spędzały samotne godziny w lochu. 

Bezimienna jeszcze kobieta, która za swą obrazę trafiła do obskurnego pomieszczenia, leżała 

na zimnych kaflach, trzymając się za uda. Całe nogi były poplamione niewinną krwią, 

opuchnięte do tego stopnia, że pulsowały niemiłosiernie.  

Jak więc widać, życie niewolnicy w haremie nie było usłane różami. Wszelkiego rodzaju 

niesubordynacja była surowo karana. Chłosta była stosunkowo “łagodną” karą, za poważne 

wykroczenia, w tym za zdradę, karano śmiercią przez utopienie w Bosforze. 

Kobieta ta jednak nie była taka jak inne, mimo zagrożenia śmiercią, postanowiła walczyć o 

swoją wolność. Wolała już zginąć niż żyć w tym marnym barbarzyńskim pałacu. Pozbierała 

się silną wolną z ziemi i zaczęła szukać rozwiązania, jak wydostać się z klatki. Łatwe to nie 

było, gdyż wszystko szczelnie było pozamykane. Jednak najwidoczniej to właśnie los jej chciał 

pomóc w tym wszystkim. Klucz do zamka wisiał zaraz obok krat, ktoś musiał zapomnieć go 

ze sobą zabrać. Brunetka wzięła głęboki wdech i przełożyła rękę przez otwór, mocno ją 

wyginając, tak niewiele już brakowało, aby zebrać klucze i się uwolnić. Usłyszała jednak jakiś 

tupot na schodach i czym prędzej schowała się w kącie lochu, nasłuchując. Zdążyła już dawno 

zblednąć, któż wie, czy to właśnie nie po nią szli i cały jej plan pójdzie na marne. Wychyliła 

się delikatnie i zerknęła przez otwór, patrząc, że czarny strażnik przeszedł obok jej celi i 

poszedł dalej. Odetchnęła z ulgą. 

- Dziękuję ci Boże - powiedziała szeptem, całując krzyżyk, który spoczywał na jej szyi. 

Powtórzyła pośpiesznie swój plan, miała już dość czekania, czas najwyższy było się uwolnić 

i ruszyć dalej na przekór ścieżce niewoli. Tym razem zdobyła klucz, udało jej się otworzyć 

kłódkę. Nie mogła teraz tego zmarnować, ruszyła najciszej jak potrafiła po schodach. 

Wystarczył jeden błąd, a straciłaby życie. Wspięła się zgrabnie po schodach, wychodząc na 

główny dziedziniec. Nie miała pojęcia, jak się tutaj poruszać, dlatego postanowiła zaufać 

swojej intuicji i ruszyć wśród błękitnych kafli. Sama się dziwiła, dlaczego w pałacu panuje taka 

cisza, jeszcze nie spotkała ani żywej duszy. Starała uspokoić się, jak tylko może i udawać, że 

jest zwykłą służką, która jak co dzień wypełnia swoje obowiązki. Przemierzała długi korytarz, 

który był zdobiony drogocenną ceramiką. Chcąc nie chcąc, musiała przyznać, że cały pałac 

robił ogromne wrażenie. Dawno nie widziała takiego bogactwa, o ile w ogóle cokolwiek 

widziała. Pochodziła z biednej chłopskiej rodziny, która jedyne, co posiadała, to własną ziemię 

i drewnianą chatę. Wtedy naszła ją myśl, a gdyby tak zdobyć całe bogactwo, uspokoić się i 



dopiero wtedy ruszyć na podbój Imperium Osmańskiego? Wiedziała, co należy zrobić, serce 

sułtana musiało wpaść w jej ręce. Po chwili jednak pokiwała głową i stwierdziła, że nigdy nie 

odda się muzułmańskiemu mężczyźnie, było to sprzeczne z jej wiarą. Dotarła do wielkich 

drzwi, przystanęła i długo się w nie wpatrywała. 

- Hatun, co ty tu robisz?! To komnata Sułtanki Ayse, a nie harem! - krzyknął niski 

mężczyzna w długim czerwonym kaftanie, wyrywając kobietę z zamyślenia, która na 

krzyk od razu podskoczyła. 

Zaczęła się zastanawiać, co może odpowiedzieć, aby brzmieć w miarę wiarygodnie. Co ona, 

jakaś zwykła służka, może robić przed komnatą Sułtanki, o której istnieniu nawet nie 

wiedziała? 

- Jestem nową służącą sułtanki, osobiście mnie wybrała w wielkiej sali, za zgodą 

najważniejszej kobiety, kazała mi sprzątnąć komnatę - powiedziała, starając się 

utrzymywać przekonujący ton głosu. 

To była sytuacja, która idealnie pokazuje, jak należy zwracać uwagę na każdy szczegół, jedno 

przeoczenie i już dochodzi do katastrofy.  

- Dobrze, zatem na co czekasz hatun, jak ci na imię? - zapytał strażnik pałacu. 

- Asu jestem - powiedziała, wymyślając imię, które jakkolwiek mogło brzmieć podobnie 

do tureckiego. 

Asu nadała sobie w ten sposób imię, nieświadomie idealnie trafiając w jego przeznaczenie, 

nie miała pojęcia o tym, że takie imię istnieje i oznacza: buntującą się, nieporządną oraz 

niespokojną. Weszła szybkim krokiem do komnaty, raz się jej udało, ale co dalej? Co się 

wydarzy jak zaraz wparuje tu kobieta, która nigdy nie przydzieliła jej żadnego zadania? Głowa 

brunetki była pełna myśli, aż coś poraziło jej oczy, zatrzymała na tym wzrok, głęboko wbijając 

swe spojrzenie w przedmiot. Na stoliku leżała kolia, Asu czuła takie przyciąganie do tej materii, 

że czym prędzej podeszła, biorąc ją w swe zgrabne dłonie. Naszyjnik niespodziewanie zaczął 

wydawać z siebie cichy szept. 

- Załóż mnie... Weź mnie... Jestem twoim wybawieniem, którego pragniesz. 

Co jak co, ale Asu wstrząsnęło, pierwszy raz widziała, jak przedmiot wydaje z siebie jakiś 

odgłos. Nie chciała w to uwierzyć i czym prędzej chciała wyrzucić kolię, ale nie mogła tego 

zrobić. Poczuła się tak, jakby odjęło jej siły w rękach. 

- Załóż, a ujrzysz światło, którego tak pragniesz... 



Po dłuższej chwili stwierdziła, że co jej szkodzi to zrobić. Zapięła biżuterię na swej szyi. W tym 

momencie wydarzyło się coś nierealistycznego, kobieta podniosła się do góry, zaczęła się 

obracać w powietrzu, poczuła ogromny ból w klatce piersiowej. Krzyczała, trzymając się za 

włosy, miała bowiem wrażenie, że ktoś za nie szarpał. Nagle upadła z ogromnym hukiem na 

panele komnaty. Jęknęła głośno, przytrzymując się za plecy. Podniosła się powoli, otrzepując 

dłońmi swą suknię. Podeszła do lustra wolnym krokiem, gdyż czuła jak wszystkie mięśnie ją 

bolą. Spojrzała na swe odbicie. 

- Co tu się stało!? - wrzasnęła na całą komnatę, po chwili szybko zakrywając dłonią swe 

usta.  

Asu przerodziła się w kobietę o bardzo jasnych włosach, z bladym licem. Na sobie miała 

bogatą czerwoną suknię i wielką koronę, w jej szyję wżarł się naszyjnik, który założyła. 

Dostrzegła, iż cały dekolt był ubrudzony plamami krwi. Sięgnęła po dzban wody, stojący w 

rogu komnaty i zaczęła polewać swe ciało wodą, szorując dłońmi mocno po skórze. Zerknęła 

po raz kolejny w lustro i żadnego efektu nie było. Te plamy stały się jej misją, którą od teraz 

miała do wypełnienia. Nie wiedziała jednak jeszcze co ją czeka.  

- Asu, cieszę się, że to właśnie ty zostałaś moim ciałem na tej niespokojnej ziemi - 

powiedział jakiś głos u progu komnaty. 

Asu poczuła, jak przechodzą ją ciarki po całym ciele, obróciła się delikatnie i zobaczyła 

kobietę, która wyglądała tak jak ona, tylko była cała biała i unosiła się nad podłogą. Kobieta, 

która zawsze miała tyle do powiedzenia, sprzeciwiała się regułom, momentalnie poczuła jak 

jej ciało ogarnął paraliż. 

- Kim ty jesteś!? - wykrzyknęła, trzymając skrawek sukni. 

- Nie radzę ci krzyczeć, inaczej będziesz umierać w mękach! - Asu została 

przytrzaśnięta do ściany komnaty i z szeroko otwartymi oczami wpatrywała się w 

ducha, który zaciskał jej szyję z całej siły. 

- Posłuchaj, twoja dusza została przeklęta przez naszyjnik, który spoczywa na twojej 

szyi, czekałam kilkadziesiąt lat, aż w końcu ktoś dokona mojej zemsty. Ten dzień w 

końcu nadszedł i to będziesz ty - powiedziała zjawa, wykrzywiając śmiesznie swoją 

mimikę twarzy.  

- Co niby mam zrobić i jak zostałam przeklęta? - prychnęła pod nosem Asu. 

- Chcesz, aby Imperium Osmańskie przestało istnieć, prawda? 

- Myślę, że jest wiele kobiet w haremie, które by tego chciały - oznajmiła młoda 

buntowniczka, wywracając oczami. 



- Więc, wierzę, że ci się uda. Naszyjnik, który spoczywa na twej szyi ma specjalną moc, 

potrafi przynosić rzeczy, których zapragniesz. Wystarczy, że wypowiesz do naszyjnika 

trzy razy nazwę przedmiotu, a w ciągu chwili pojawi się w twoich dłoniach. 

- Tylko po co mi to? – zapytała wyjątkowo spokojnym głosem Asu. 

- Masz zabić wszystkich męskich członków dynastii Osmanów, a dokładnie sułtana i 

jego dwóch synów: Osmana oraz Orhana. Jeśli oni wszyscy zginą, nikt nie będzie miał 

prawa objąć władzy i zasiąść na wielkim tronie, gdyż wtedy zstąpią na ziemię 

wszystkie demony prosto z samego piekła i Turcja stanie się przeklętym miejscem już 

na zawsze. Każdy kto tutaj przybędzie, zostanie spalony żywcem. Siłę przeciwko 

piekielnym istotom ma bowiem tylko namiestnik samego Boga, Allaha. Osobą tą jest 

sułtan, który posiada niezwykłą moc w słowie, a najmniejszy sprzeciw grozi karą 

aniołów.  

- Co ja będę z tego miała? -  zapytała Asu, zakładając dłonie na siebie.  

- Zostaniesz nową królową piekieł i będziesz zarządzać każdą ludzką istotą na tej ziemi, 

chyba że pragniesz wolności, a wtedy wrócisz do dawnego życia tak jak zechcesz. 

- Wolności...? - powiedziała szeptem. 

- Zgadza się. Jeśli jednak tego nie zrobisz bądź ci się nie uda, zginiesz w okropnych 

mękach, a twoja dusza nigdy nie zazna spokoju, będzie dręczona przez samego diabła 

o każdej porze, co dotyczy również wszystkich członków z twoją krwią. 

- O nie nie, tylko moją rodzinę zostaw w spokoju! - wrzasnęła Asu, pchając dłonią w 

stronę ducha. Jej ręka przeszła przez imitację jej ciała, głęboko przebijając. Poczuła 

chłód na całym swym ciele.  

- Uspokój się albo jedno pstryknięcie mego palca i spłoniesz w mękach - rzekła zjawa 

surowym głosem. 

- Zrobię to - postanowiła Asu, wypowiadając te słowa z ogromnym zapałem, 

zapominając całkowicie o wiarze, której jest oddana. 

- Świetnie, tak myślałam, słowa już zapadły i nie ma odwrotu. Od teraz działasz sama, 

będę z góry patrzeć na twoje poczynania. Muszę jednak jeszcze o czymś wspomnieć. 

Trudność jest taka, iż nikt nie może cię zobaczyć w tym wyglądzie, oprócz oczywiście 

ofiary, gdyż ty nie istniejesz już i nie masz prawa zaburzyć równowagi pomiędzy 

rzeczywistym światem, a piekielnym - powiedział upiór, rozpływając się w powietrzu. 

Asu została sama w wielkiej komnacie. Nie wiedziała, jak mogła być tak głupia, to oczywiste, 

że musiał być jakiś haczyk. Nic nigdy nie jest tak proste. Westchnęła głęboko, próbując się 

uspokoić i opanować całą tę chorą sytuację. Jej spokój jednak nie mógł potrwać za długo, 

usłyszała kroki za drzwiami komnaty, które wskazywały na to, że zaraz ktoś tutaj wparuje. 

Rozglądnęła się po pokoju i nie wiedziała, co ma zrobić. Już na starcie miała przegrać? Nie 



było takiej opcji, zauważyła wielką rzeźbioną szafę, która była wbudowana w ścianę. Rzuciła 

się z wielkim zapałem na nią, prawie przy tym zabijając się o suknię. Wpakowała się do niej, 

co nie było łatwym zadaniem, gdyż ubranie, które miała na sobie, ani trochę nie ułatwiało całej 

sytuacji. 

- Na Boga, jak można chodzić w takich kieckach - przeklęła cicho Asu.  

Kobieta uchyliła delikatnie drzwi szafy, czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Do komnaty 

weszła Ayse, a tuż za nią dwie służące, ubrane we wzorzyste długie suknie, które prowadziły 

dwójkę małych dzieci za rączki.  

- Deniz, przygotuj Osmana, pójdzie odmówić wieczorną modlitwę wraz z ojcem - 

powiedziała piękna brunetka. 

- Oczywiście ma pani - ukłoniła się potulnie. 

- Ja wraz z Hanzade pójdę do łaźni, Manolya przygotuj szlafroki - wydała kolejny rozkaz, 

tym razem drugiej kobiecie.  

Asu siedziała w szafie, zbierając każdą informację, jaką dano jej było usłyszeć. Nagle zaczęła 

zdawać sobie sprawę z tego, że Osman to przecież jeden z celów do zabicia. Syn Sułtana, 

może właśnie to od niego należy zacząć. Nie może jednak to wzbudzić jakiegokolwiek 

zamieszania w haremie, bo wtedy wszystkie sprawy zostaną utrudnione. Asu zauważyła, że 

wszyscy zbierają się do wyjścia, więc ona również podjęła pewne kroki. Gdy została sama, 

przechyliła swą głowę i wpatrywała się w naszyjnik, który okaleczał jej dekolt. 

- Ostry sztylet, ostry sztylet, ostry sztylet - wypowiedziała starannie każde słowo, 

oczekując na przedmiot. 

Po chwili w jej dłoniach znalazł się złoty nóż zdobiony morskimi kamieniami. Przejechała 

palcem po ostrzu, chcąc sprawdzić jak ostry jest. 

- Ajć - syknęła kobieta, patrząc na krew spływającą po jej zgrabnych palcach. 

Zdecydowanie nadawał się do wypełnienia pierwszego zabójstwa. Tak ostrego narzędzia to 

jeszcze nigdy nie widziała. Wstała i postanowiła przebrać się, aby nie rzucać się aż tak w 

oczy. Musiała jakoś logicznie przemieszczać się przecież po pałacu. Zajrzała do drugiej szafy, 

w której były same przepiękne długie suknie. Zdecydowała się na niebieską z bufiastymi 

rękawami. Przebrała się szybko, zakładając szczelnie chustę tak, aby można było zauważyć 

tylko jej oczy. Postanowiła odnaleźć drogę do pałacowego meczetu, gdyż wiedziała, że jest 

tam mały sehzade. Miała w planie udawać służkę księcia i zabić go w zakątku pałacu. Wyszła 

po cichu z komnaty, rozglądając się po drodze. Asu nie miała pojęcia, jak ma się poruszać po 



całym seraju, co chwile pojawiały się nowe dla jej oczu dziedzińce, które były do siebie 

znacząco podobne. Nadszedł czas, aby sobie pomóc. 

- Mapa pałacu, mapa pałacu, mapa pałacu - wypowiedziała słowa, czekając na 

przedmiot, który wybawi ją z tego problemu. 

Po chwili, tak jak się spodziewała, pojawił się przedmiot, który wskazywał wszystkie drogi w 

seraju. Rozejrzała się dookoła, zauważyła, że znajduje się blisko trzeciego dziedzińca, gdyż 

wskazywała na to podpisana Brama Szczęśliwości. Na terenie tego dziedzińca usytuowana 

była sala tronowa, w której władca Wielkiej Porty przyjmował posłów zagranicznych, ale także 

swoich doradców wojskowych. Mapa wskazywała na to, aby przekroczyć bramę, a po lewej 

stronie miał się znajdować jedyny miejscowy meczet. Kobieta zwinęła mapę i pobiegła przed 

siebie, co chwilę mijała jakichś nieznajomych ludzi. Zastanawiała się, ile osób tak naprawdę 

tutaj mieszka. Setki, a może nawet tysiące... Jak oni wszyscy zapamiętali ścieżki w pałacu, 

tego nie miała pojęcia. Przeszła przez wielką metalową bramę, która na samej górze 

posiadała oko proroka. To bardzo ważny symbol dla muzułmanów. Talizman szczęścia, który 

miał chronić przed złym urokiem. Znajduje się w każdym tureckim domu, powieszony nad 

głównymi drzwiami. Przystanęła, oddychając głęboko, zauważyła po swojej lewej stronie dwa 

minarety, co oznaczało, że jest blisko meczetu. Wzięła głęboki wdech, uniosła głowę do góry 

i ruszyła na swą misję. O dziwo klejnot, który miała na sobie, dodawał jej wielkiej odwagi. 

Wiedziała, że musi to zrobić dla rodziny i swojej wolności. Podeszła pod wejście i zauważyła 

niskiego mężczyznę.  

- Przepraszam, nakazano mi zabrać księcia Osmana do jego matki – Asu ukłoniła się, 

aby wyglądać na najbardziej wiarygodną.  

- Dobrze, a co z księciem Orhanem? - zapytał mężczyzna. 

- Go również mam zabrać, odprowadzę książęta do matek - wymyśliła na poczekaniu 

kobieta. 

- Dobrze, pójdę po nich do meczetu, zaczekaj tutaj hatun. 

Po chwili mężczyzna wrócił, przyprowadzając ze sobą dwóch małych sehzade.  

- Odprowadź ich bezpiecznie, włos z głowy ma im nie spaść. 

Nic dziwnego, że nie zwracano tutaj uwagi na to, kto jest w służbie. Ludzi było po prostu 

zdecydowanie za dużo i nie było możliwe zapamiętanie wszystkich. Asu wzięła za rączki 

małych sehzade i podążyła drogą powrotną. Spoglądała na nich, przypominając sobie swego 

młodszego brata. Te dzieci były tak niewinne, a miały zostać zabite. Nie rozumiała, czemu tak 

właściwie kolia nakazywała właśnie to, ale postanowiła nie zastanawiać się nad tym zbyt 

długo, musiała być bezlitosna. Po odnalezieniu drogi do pałacu, weszła do losowej komnaty, 



oznajmiając dzieciom, iż tutaj poczekają na sułtanki. Nakazała im usiąść na dywanie, a sama 

odwróciła się w kierunku drzwi, wyciągnęła zza pasa sztylet, spoglądając na niego przez 

dłuższą chwilę. Co ja właściwie robię? Ciągle zadawała sobie to pytanie, już chciała się 

poddać i zginąć, ale przypomniała sobie o wolności, która czekała ją tuż za chwilę. Ludzie 

giną codziennie, to tylko zwykłe losowe osoby. Odwróciła się gwałtownie, trzymając mocno 

sztylet, podeszła do pierwszego sehzade i bez zastanowienia wbiła sztylet w jego plecy. 

Wyciągnęła i wbiła jeszcze kilka razy. Popełniła jednak błąd, gdyż drugi książę zaczął 

strasznie krzyczeć i płakać, co spowodowało niechciany hałas. Wyrwała sztylet i przywarła do 

drugiego dziecka, zatykając mu buzię. Przyłożyła mocno rękę i z zamachem wbiła prosto w 

serce metalowe ostrze. Zauważyła jak sehzade słabnie w oczach i odwróciła głowę, aby zadać 

ostateczny cios, przekręciła sztylet z całej siły i wyszarpała z klatki piersiowej. Dookoła niej 

było pełno krwi, odrzuciła sztylet i uniosła ciała obu książąt, wrzucając ich do szafy.  

- Nowa suknia i chusta, nowa suknia i chusta, nowa suknia i chusta - wypowiedziała 

szybko słowa. 

Musiała czym prędzej zmienić swe ubranie, gdyż cała była ubrudzona krwią Osmanów. Nie 

spodziewała się, że dwa cele przyjdą tak szybko. Został jej teraz jeden, ostatnie zadanie, 

jednak najtrudniejsze. Jak dostać się do sułtana, który jest pilnowany przez o wiele bardziej 

wyszkolone osoby niż te dzieci? Nagle przyszła jej do głowy myśl. Jest tylko jeden sposób, 

aby to spełnić. Alkowa... Musi się dostać do komnaty władcy, nawet jak zostanie sprawdzona 

to przecież broń może przywołać już w środku komnaty. Wyszła z komnaty, skierowała się na 

drogę do haremu, może czegoś tam się dowie od reszty dziewczyn. Oddychała głęboko, miała 

nadzieję, że nikt nie znajdzie tak szybko tych ciał, gdyż wtedy wszyscy popadną w jeden wielki 

chaos, a ona chciała mieć już to wszystko z głowy. Wracała do haremu, patrząc na wszystkich 

ludzi biegających dookoła, wygląda na to, że coś musiało się wydarzyć, bo wszyscy 

przemieszczali się od komnaty do komnaty, tworząc ogromne zbiorowisko. Asu zbliżała się 

do czwartego dziedzińca, w którym znajdował się harem i apartamenty wszystkich konkubin 

sułtana. Nagle przystanęła przy pałacowych kuchniach, gdyż usłyszała rozmowę głównej 

zarządczyni z jakąś sułtanką. Od początku istnienia pałacu po lewej stronie dziedzińca 

mieściły się kuchnie oraz kwatery służby kuchennej, stanowiącej prawdziwą elitę służby 

pałacowej. Niemal wszyscy członkowie rodziny sułtana, począwszy od samego władcy, przez 

jego matkę, siostry oraz dzieci, mieli odrębną kuchnię i odrębny personel gotujący tylko dla 

nich.  

- Która hatun ma fioletową chustę? - zapytała jakaś wyższa statusem kobieta. 

- Nie mam pojęcia pani, musiało mi to umknąć, ale zaraz to wszystko załatwię i wyślę 

hurysę sułtanowi. 



- Niech idzie od razu tak, jak wygląda, nie ma już czasu na przygotowania, gdyż władca 

się zdenerwuje. 

- Oczywiście. 

No tak! Przecież kobiety, które zostają wybrane osobiście przez padyszacha czterech stron 

świata otrzymują specjalną chustę, która później służy jako przepustka do alkowy. Asu już 

wiedziała co ma robić, aczkolwiek musiała się niezwykle pośpieszyć, gdyż zarządczyni 

jeszcze ją uprzedzi. Z pomocą magicznego klejnotu, po chwili w jej dłoniach pojawiła się 

jedwabna chusta zdobiona złotym haftem. Pobiegła czym prędzej do wielkiej sali, szukając 

wzrokiem starszej kobiety. Tutaj liczyła się każda minuta. Dojrzała ją jak rozmawia z 

eunuchami tuż przy wejściu, podeszła do niej, potulnie się kłaniając. Teraz wystarczył jeden 

błąd i byłoby po wszystkim. Asu uspokoiła się i odetchnęła ze spokojem. 

- Mistrzyni, ktoś mi przekazał, iż szukasz kobiety z chustą? - rzekła kobieta, wyciągając 

rękę, na której spoczywał fioletowy materiał. 

- O świetnie, że już jesteś. Sułtan się bardzo niecierpliwy, tyle dziś było pracy, gdyż 

przyjeżdża ciotka władcy. Chodź za mną, zaprowadzę cię pod alkowę. 

Kobiety ruszyły, a Asu czuła się jak bogini. Nie sądziła, że potrafi tak walczyć z czasem. 

Zostało jej ostatnie zadanie, nie może teraz tego zepsuć. Tyle już pokonała przeciwności, ale 

los jej zdecydowanie sprzyjał. Miała pewność, że ta zjawa, która poleciła jej wykonanie tych 

wszystkich zadań, maczała w tym palce.  

- Nie mam czasu ci teraz przypominać, jak wygląda alkowa, ale mam nadzieje, że nie 

przyniesiesz mi wstydu i pamiętasz wszystko z lekcji - pogroziła ostrym tonem głosu 

zarządczyni. 

- Oczywiście pani, nie martw się o nic. 

Kobiety podeszły pod wielką bramę. Starsza pani kiwnęła jej głową, dając znak, że ma 

wchodzić. Asu została sprawdzona przez dwóch strażników, czy nie posiada żadnej trucizny 

bądź broni. Gdy została zaakceptowana, przeszła przez ostatnie drzwi, tym razem trafiając 

już w samo serce alkowy. Asu spostrzegła, że sułtan stoi odwrócony do kominka, dlatego 

wykorzystała moment nieuwagi i poprosiła klejnot o już ostatni sztylet. Otrzymując go, 

popatrzyła ostatni raz na wielkiego władcę. Ona, zwykła kobieta, pochodząca z chłopskiej 

rodziny, pomści największego namiestnika Boga. Podbiegła do sułtana, wbijając sztylet w 

plecy. Sułtan jęknął i upadł na kolana. Asu kilka razy dźgnęła sułtana i gdy położył się na 

plecy, wbiła nóż w serce. Nagle poczuła jakby czas się zatrzymał. Po chwili, stojąc w 

komnacie, spostrzegła jak zerwał się okropny wiatr, a przez główny balkon zaczęły wchodzić 

dziwne stwory. Asu poczuła, jak sztywnieje całe jej ciało. Czuła się tak zwyczajną istotą, a 



jednak takie rzeczy ją spotkały. Całe Imperium w jednym momencie zginęło, wszystkie osoby 

z rodziny królewskiej pozostały bez ducha, leżąc bezwładnie na posadzkach pałacu. Przed 

Asu pojawił się sam diabeł, trzymając w ręku kościstą koronę, która ociekała krwią. 

- Spisałaś się, dzięki tobie cały świat ludzki zostanie przez nas przejęty - powiedział 

potwór ochrypniętym głosem, zakładając na głowę Asu koronę. 

- Co z moją wolnością? - zapytała, chcąc zrzucić ozdobę. 

- Wolności już nie ma, zostałaś królową piekieł, będziesz zarządzać u mego boku. Nie 

ma już odwrotu. Hatice, zjawa, którą widziałaś, nie do końca była z tobą szczera, 

jednak taki jest ród piekielny - wybuchnął śmiechem, a jego poddani dookoła mu 

wtórowali.  

Asu została siłą zaciągnięta do piekła. Dopiero teraz zdała sobie sprawę z tego, że jeden 

klejnot potrafił zmienić cały bieg wydarzeń, a ona się do tego przyczyniła... 

 

 


