
 

„Cena władzy” 
 
Przez korytarz ozdobiony obrazami, rzeźbami idzie spokojnym krokiem dziewczyna. 
Jej buty na wysokim obcasie stukają o kamienną posadzkę, zabijając ciszę panującą 
wokół, a długa suknia ciągnąca się po ziemi zbiera drobne elementy kurzu. W rękach 
trzyma książki, które widocznie jej ciążą, bo na  twarzy widać wysiłek. Dochodzi do 
rozwidlenia korytarzy, przy którym skręca w prawo i dochodzi do ogromnych 
masywnych, drewnianych drzwi. Są na nich pięknie wyryte zdobienia. Dziewczyna 
popycha je bokiem i wchodzi do pomieszczenia. Jej oczi oczom ukazuje się duża i 
przestrzenna biblioteka, na środku pomieszczenia znajdują się stoły z krzesłami. 
Drzwi zamykają się za nią z lekkim hukiem, dziewczyna podchodzi do jednego ze 
stołów i odkłada książki. Wzdycha i siada na krzesło, patrząc krytycznie na górę 
książek. Po chwili bierze jedną i otwiera , podpiera głowę o rękę, a drugą przewraca 
kartki. Nie mija dziesięć minut, a do biblioteki wchodzi mężczyzna ubrany w czarne 
spodnie, czarne buty, białą koszulę, czarny krawat i marynarkę tego samego koloru. 
Na dłoniach ma białe rękawiczki.  
-Panienko, panienki ciotka i wuj proszą o stawienie się w sali tronowej-powiedział 
trzymając zgiętą rękę na plecach.  
-Przekaż im, że przyjdę jak skończę-odpowiedziała, nie podnosząc wzroku na 
mężczyznę, po czym przerzuciła kolejną stronę.  
-Pani ciotka powiedziała, że to ważne...-nie dane było mu dokończyć, bo przerwała 
mu dziewczyna. 
-Nie słyszałeś co powiedziałam? Powiedz, że przyjdę potem- zirytowana przerzuciła 
kolejną stronę. 
-Tak jest panienko-powiedział i szybko wyszedł. Dziewczyna westchnęła 
sfrustrowana i pogrążyła się w lekturze. i 
Ogromne drzwi sali tronowej otwierają się, a przez nie wchodzi bardzo blada 
dziewczyna średniego wzrostu. Kręcone, białe jak śnieg włosy sięgają do łopatek. 
Duże, migdałowe oczy o złotym kolorze patrzą przed siebie bez wyrazu. Na sobie ma 
ciemnozieloną sukienkę z trójkątnym dekoltem. Rękawy są długie i rozkloszowane, a 
sama suknia sięga do ziemi. ez słowa idzie  na środek sali, gdzie czekają na nią dwie 
osoby. Jedną z nich jest starsza kobieta, jej włosy są siwe, związane w ciasnego, 
wysokiego koka. Ma na sobie długą czarną szatę, z rękawami do nadgarstków i 
lekkim dekoltem. Jej szare oczy wpatrują się w białowłosą z irytacją. Obok niej stoi 
mężczyzna. Jest o głowę wyższy od starszej kobiety. Jego włosy są brązowe, ale po 
bokach widać już siwe kosmyki. Ubrany jest w brązową marynarkę, brązowe spodnie, 
białą koszulę i czarne buty. Jego oczy są zimno-niebieskie, a ostre rysy twarzy 
sprawiają, że każdy kto w nie patrzy czuje się nieswojo.  
-Gdzie ty byłaś?-zapytała starsza kobieta poirytowanym głosem. 
-W bibliotece. Mieliście dostać tę informację-odpowiedziała, ignorując poirytowany 
ton j ciotki. 
-Miałaś się tu stawić ponad godzinę temu-powiedział sucho mężczyzna-Czytanie 
książek jest ważniejsze niż to, że chcemy z tobą porozmawiać? 
-Naprawdę chcesz znać na to odpowiedź?-spojrzała na niego-Wuju?-mężczyzna 
zacisnął zęby. 
-Bezczelna-powiedziała ciotka-Nie masz pojęcia o rządzeniu, myślisz, że zjadłaś 
wszystkie rozumy, czytając swoje książki, a naprawdę prawdę mówiąc nie wiesz nic. 
-Niby wy macie pojęcie o byciu władcą?Nie dowiem się od was niczego, czego nie 
wiem. Ale możecie spróbować mnie zaskoczyć-szarooka zacisnęła pięści.  
-Jako przyszła królowa nie możesz zachowywać się jak wszystkowiedząca, ludzie 
będą wtedy myśleć, że masz w sobie za dużo pychy. Nikt nigdy nie będzie chciał 
zawrzeć sojuszu z takim władcą. 



-Za moje zachowanie i sposób patrzenia na świat możecie winić jedynie wasze 
metody wychowawcze. Co więcej, jeśli zawołaliście mnie tylko po to, że się ze mną 
kłócić, to nie mam zamiaru ani chęci tego kontynuować-odwróciła się i wyszła z sali.  
 
-Nie mogę jej znieść-powiedziała zirytowana kobieta trzymając w ręce kieliszek z 
winem-Z roku na rok jest coraz gorsza. I jeszcze te jej książki, myśli, że jak przeczyta 
całą bibliotekę to będzie wiedziała wszystko o wszystkim.  
-Musimy jeszcze wytrzymać tydzień-powiedział wuj białowłosej. Stał oparty o ścianę 
z założonymi rękami.  
-Wiem-powiedziała i napiła się wina-Dlaczego Richard wybrał Keirę na władczynię? 
Żeby nam dopiec? 
-Była jego wnuczką, krew z jego krwi. Nie zaskoczyła mnie jego decyzja. Mówiąc 
szczerze, to się jej spodziewałem. 
-Przecież to ty mu doradzałeś. Byłeś przy nim cały czas, kiedy tego potrzebował. 
Byłeś mu wierny, a on zamiast oddać tron w odpowiednie ręce, powierza go dziecku-
powiedziała oburzona.  
-Spokojnie moja droga-podszedł do niej i położył rękę na jej ramieniu-Jeszcze 
trochę... 
 
Minął tydzień wypełniony  wielkimi przygotowaniami do koronacji. Ludzie nie wiedzieli 
co o tym myśleć. Następczynię tronu rzadko kto widział poza pałacem i prawie nikt 
nie wiedział, jak wygląda przyszła władczyni. Zazwyczaj siedziała  w swoim pokoju 
otoczona książkami i pergaminami, lub przebywała całe dnie w bibliotece Ani myślała 
o wystawieniu nogi za próg pałacu.  
Tymczasem, gdy wszyscy w pałacu byli bliscy histerii, Keira siedziała w pokoju przy 
biurku czytając książkę. Nie miała ochoty wychodzić ze swojej komnaty po ostatniej 
przymiarce sukni na koronację. Ledwo wstrzymywała się od komentarzy, kiedy 
krawcowa coraz mocniej zawiązywała jej gorset. Zdecydowała, że dla swojego jak i 
innych dobra nie będzie snuć się po korytarzach.  
W swoim pokoju przebywała do południa, zamknęła książkę i wstała z krzesła 
kierując się w stronę drzwi. Kiedy je otworzyła przed drzwiami stała niska i drobna 
dziewczyna. 
-Panienko, panienki ciotka i wuj proszą do pokoju bawialnego. Mówią, że ta sprawa 
nie może czekać-powiedziała cicho dziewczyna.Keira czuła, że się jej boi, ale nie 
miała nic przeciwko temu. 
-Jak będziesz sprzątać, nie ruszaj moich książek-powiedziała tylko i poszła w stronę 
wcześniej wspomnianego pokoju. Dziewczyna kiwnęła głową i odetchnęła spokojnie, 
kiedy białowłosa zniknęła za zakrętem.  
Długa błękitna suknia ciągnęła się za nią, a dźwięk jej obcasów słuchać było w całym 
korytarzu. Szła z lekko podniesioną broda, a kilka kosmyków włosów , które 
wydostały się z jej wysoko upiętego koka, opadały na jej twarz. 
Po chwili była już w bawialni. Drzwi otworzyły się, dziewczyna weszła do pokoju i 
zobaczyła swojego wuja i ciotkę z poważnymi wyrazami twarzy. 
-O co chodzi? Jeśli znowu chcecie mnie karcić to wychodzę-powiedziała kiedy 
stanęła naprzeciw nich. 
-Keira...-zaczęła ciotka, ale nie był to zirytowany ton, który miała zawsze, gdy 
rozmawiała ze złotooką.  
-Mamy dla ciebie pewne wieści-  chrząknął nerwowo wuj. 
-Jakie wieści? 
-Żołnierze wracali właśnie z patrolu i znaleźli to-powiedział i wyciągnął z kieszeni 
marynarki dużą złotą spinkę do włosów i srebrne spinki do mankietów. Keira patrzyła 
to na wuja, to na rzeczy, które trzymał w ręce. Nie rozumiała na początku, co jej 
pokazał, ale nagle przyszło olśnienie. 
-Czy to-zaczęła niepewnie-Nie. To niemożliwe. Oni zniknęli, nikt ich nie znalazł. Nie 
żyją. Sami tak mi mówiliście-powiedziała i zrobiła krok do tyłu. 



-I my  tak myśleliśmy do czasu, gdy kapitan mi to przekazał.  
-Gdzie to znaleźli?- cicho zapytała dziewczyna. 
-Niedaleko za miastem, koło rzeki-do rozmowy włączyła się ciotka. 
-Chcę tam jechać. Mają mnie tam zawieźć. 
-To niebezpieczne Keira. Szczególnie tydzień przed koronacją-powiedziała ciotka. 
-Niech jedzie, ale na pewno nie sama. Wyślę z tobą żołnierzy, w razie czego będą 
Cię chronić-powiedział wuj. 
-Jesteś pewna, że chcesz tam jechać?-zapytała ciotka-Można tam wysłać żołnierzy, 
żeby sprawdzili teren.  
-Pojadę tam. 
 
Keira jest w swojej komnacie, w szafie szuka swojego płaszcza. Nie może pokazać 
się ludziom, dobrze wie, że nie każdy był zadowolony z wyboru właśnie jej na 
władczynię, więc musi mieć się na baczności.  Gorączkowo szuka czegoś, co 
mogłoby ją zakryć, żeby nie musiała słuchać narzekań i pouczeń ciotki i wuja.  
Mana sobie beżową koszulę, ciemnobrązowe spodnie i czarne buty wiązane do 
kolan. W końcu wyciąga długi czarny płaszcz z kapturem i nakłada na siebie. Jest 
gotowa. 
 
Z daleka widać, jak dziewczyna wsiada do powozu, a po chwili odjeżdża. 
Obserwatorami tej chwili jest jej ciotka i wuj, którzy stoją na jednym z korytarzy i 
patrzą na odjeżdżający powóz przez okno. 
-Teraz będzie wszystko tak, jak sobie wymarzyłaś-powiedział wuj i spojrzał na 
starszą kobietę. Ona milczała chwilę, a potem na niego spojrzała. 
-Trzeba przygotować cię do koronacji. 
 
Keira jechała w powozie, na głowie miała założony kaptur, żeby nikt nie był w stanie 
jej rozpoznać.  
Jednak po jakimś czasie, zaczyna się zastanawiać, dlaczego to tak długo trwa. 
Wyjrzała przez okienko i zobaczyła, że już dawno wyjechali z miasta i zbliżają się do 
lasu, który  stanowił granicę między miastami. Oparła się o siedzenie i zaczęła 
myśleć, czuła że coś jest nie tak.  
Niedługo potem byli już w środku lasu.  
Keira wzięła oddech i złapała za drzwi  powozu. 
-Istnieje szansa, że mnie nie znajdą jak wyskoczę-pomyślała sobie. Nacisnęła 
klamkę i szybko wyskoczyła z powozu. Wyskakując, padła na ziemię.  
-Łapać ją! Już!-słychać było głos kapitana straży. Powóz zatrzymał się, a reszta 
żołnierzy ruszyła za dziewczyną. Keira szybko wstała i zaczęła biec, była poobijana 
przez upadek, ale adrenalina sprawiła ,że nie czuła bólu. Wbiegła do lasu, obejrzała 
się za siebie i widziała, że wszyscy żołnierze biegną za nią. Omijała drzewa, a jej 
peleryna była postrzępiona. Czasami potykała się o korzenie czy kamienie, przez co 
żołnierze byli coraz bliżej. Dziewczyna biegła przed siebie, chciała jak najszybciej od 
nich uciec. Niestety, nie zauważyła spadu. Potknęła się i sturlała w dół. Jej peleryna 
zahaczyła się o jedną z gałęzi  dużego  krzewu.   "Cena władzy" 
 
Część jej płaszcza podarła się, a Keira wpadła do rzeki płynącej w głębi lasu. 
Żołnierze biegli za nią, ale stracili ją z oczu, kiedy wpadła do wody.  
-Kapitanie! Dziewczyna wpadła do rzeki!-odezwał się jeden z żołnierzy. Kapitan 
podszedł do niego, miał się odezwać, kiedy jedna rzecz rzuciła mu się w oczy. 
Podszedł do krzewu i zdjął kawałek płaszcza dziewczyny. 
-Co mamy robić? Sprawdzić ujście rzeki?-zapytał inny z żołnierzy. Mężczyzna 
popatrzył na rzekę, prąd był bardzo mocny, jedynie głupcy próbowali by ją 
przepłynąć. 
-Nie, nie ma szans, że przeżyje. Prąd jest mocny, a dziewczyna nie umie pływać. 
Wracamy-powiedział i wrócił  do powozu, a jego żołnierze za nim.   



 
Keira nie dawała rady, by chociaż dotknąć brzegu, silny prąd niósł ją szybko.. Nie 
miała siły już unosić się nad powierzchnią, z czasem była coraz głębiej pod wodą, aż 
jej głowa całkowicie zniknęła w jej dzikich nurtach., Chwilę później dziewczyna 
straciła przytomność. 
 
Był świt, ptaki budziły cały las do życia.  Nie wiedziały, że pewna osoba wstała 
prędzej, niż one.  
Przez las szedł mężczyzna. Na ramieniu niósł gałęzie i drewno, które uzbierał w lesie, 
przytrzymywał je ręką. Szedł tak przez jakiś czas znaną mu trasą aż doszedł do 
średniego jeziora. Podszedł do brzegu, odłożył to, co zebrał w lesie i klęknął. Wziął 
wodę w ręce i przemył twarz. Westchnął i już miał wstawać, ale zauważył, że coś 
leży na brzegu. Wstał i szedł w tym kierunku. Kształt leżący na ziemi stawał się coraz 
bardziej wyraźny. W końcu okazało się, że na ziemi leży człowiek,młoda dziewczyna. 
Mężczyzna podszedł do niej szybko, potrząsnął ją za ramię. 
-Słyszysz mnie? Halo?-potrząsnął nią kolejny raz, ale nie było żadnego odzewu. 
Wziął jej rękę i próbował sprawdzić plus, ale nie poczuł żadnego bicia. Odgarnął 
włosy z szyi i szukał pulsu. Wyczuł go, ale był bardzo słaby. Wziął ją szybko na ręce i 
poszedł do swojego domu.  
 
Do jej uszu doszedł śpiew ptaków, a promienie słoneczne drażniły j oczy. Podniosła 
rękę i wtedy poczuła lekki ból, ale ignorując go zakryła twarz. Po chwili uświadomiła 
sobie,  że coś jej nie pasuje. Ostatnie, co pamięta to zimno i woda wlewająca się do 
jej płuc. Teraz leżała na czymś miękkim, nie wiedziała dokładnie na czym, ale była 
pewna, że nigdzie koło niej nie ma wody. W końcu ciekawość zwyciężyła, zdjęła rękę, 
podniosła się, po czym przetarła dłonią twarz i otworzyła oczy. Minęła chwila zanim 
wszystko co było koło niej stało się wyraźne. Rozejrzała się, siedziała na 
pojedynczym łóżku, przykryta kołdrą. Popatrzyła na swoje ręce, były na nich 
opatrunki. Ściągnęła z siebie pościel i spojrzała krytycznie na siebie. Na  kostce był 
bandaż, a na jednej z nóg takie same opatrunki, jak na rękach. Spostrzegła również, 
że nie ma na sobie swoich ubrań. Zamiast tego była ubrana w za dużą kremową 
koszulę z krótkim rękawem i luźne brązowe spodnie do kolan. Zanim zdążyła się  
rozejrzeć dookoła, do pomieszczenia, w którym się znajdowała, ktoś wszedł. 
-Obudziłaś się. W końcu, myślałem, że mi się nie udało-powiedział męski głos. Keira 
podniosła wzrok i popatrzyła na postać. Był to wysoki młody mężczyzna, jego skóra 
była dość ciemna, opalona. Miał brązowe włosy związane w kucyk. Jego oczy były 
duże i czarne, a twarz pokrywał lekki zarost.  Usta mężczyzny wykrzywił 
uśmiech..Keira spostrzegła, że  miał na sobie luźną białą koszulę z krótkim rękawem 
i czarne spodnie, a na nogach wiązane, czarne buty do kostek.  
Dziewczyna odruchowo odsunęła się najdalej jak się dało. 
-Spokojnie, nic ci nie zrobię i lepiej się nie ruszaj-powiedział odkładając rzeczy, które 
trzymał na stół- Rany mogą się nie zagoić i zostaną ci blizny.  
-Kim ty jesteś?-zapytała patrząc na niego nieufnie. Mężczyzna wziął krzesło i usiadł 
niedaleko niej. 
-Znalazłem cię na brzegu rzeki tydzień temu. Przyniosłem tutaj i wyleczyłem rany, na 
szczęście nie było jakiś poważnych i nie wdało się żadne zakażenie. Ale byłaś 
strasznie poobijana.  
-Tydzień?-popatrzyła na niego zaskoczona-Leżę tu tydzień? 
-Tak, dzisiaj mija tydzień. A i wybacz. Nie przedstawiłem się. Nazywam się 
Kayden. .Zapadła cisza, dziewczyna tylko patrzyła na niego bez słowa. 
-A ty...jak się nazywasz?-Keira nie odpowiedziała, tylko popatrzyła w bok. 
Jeśli powiem mu prawdę, może mnie wydać. Co więcej, nie znam go-pomyślała. 
Kayden westchnął. 
-W porządku, nie chcesz, nie mów. Ale musisz coś zjeść. 
-Nie umieram z głodu. 



-Jeśli nie będziesz jadła, nie będziesz miała siły, żeby wstać, a chyba nie chcesz tak 
leżeć ,prawda?-popatrzył na nią, a ona powiedziała coś do siebie pod nosem-Biorę 
to za nie. Zaraz Ci jednak coś przyniosę.  
 
Białowłosa patrzy na miskę zupy, którą dostała. Tak naprawdę jest bardzo głodna, 
ale nie jest pewna, czy jedzenie tego co ma jest dobrym pomysłem. 
-Dlatego nie jesz?-zapytał ją brązowowłosy-Nie smakuje ci? 
-Co to jest?-zapytała biorąc do ręki łyżkę. 
-Zupa warzywna. Nigdy jej nie jadłaś? 
-Nie-mężczyzna był szczerze zdziwiony. 
-Co jadłaś u siebie w domu? 
-Różne rzeczy-odpowiedziała wymijająco, mieszając łyżką w zupie. Kayden 
przyglądał się jej, a potem westchnął i przeczesał dłonią włosy. 
-Nie jest zatruta, jeśli o to ci chodzi-Keira podniosła wzrok na niego-Ja za chwilę 
będę musiał wyjść na zakupy, możesz iść ze mną, jeśli czujesz się na siłach lub 
zostać.  
-Zostanę. 
-W porządku-podszedł do drzwi-Nie myśl o uciekaniu. Widzę, że nie znasz otoczenia, 
prędzej się zgubisz, niż uciekniesz-wyszedł zamykając drzwi. 
Złotooka popatrzyła ponownie na zupę, wzięła na łyżkę część wody z warzywami i  
zjadła.  
-...Nie takie złe. 
 
Minęło trochę czasu ,od kiedy Kayden znalazł Keirę. Dziewczyna dowiedziała się, że 
nowym królem został jej wuj, a ją uznano za zmarłą. Co więcej, Kayden powiedział 
jej, że  nikt nie wie, jak wyglądała przyszła następczyni tronu, a rodzina królewska nie 
chce niczego zdradzić, więc poszukiwania nie wchodziły w grę. Białowłosa czuła się 
zdradzona, a przede wszystkim wściekła. Wszystko, co wydarzyło się tego feralnego 
dnia było zaplanowane przez jej wuja. Wiedziała, że nie dogadywali się, ale nie 
myślała, że jej rodzina będzie chciała ją zabić! Postanowiła, że wróci do pałacu i 
odbierze to, co należy do niej. Ale problemem było to, że sama nie da sobie rady.  
 
-Chodź szybciej. Zamkną nam piekarnię i nic nie będziemy mieli do jedzenia=-
powiedział Kayden, łapiąc Keirę za rękę i ciągnąc ją za sobą. Ona prawie od razu 
wyrwała rękę z jego uścisku. 
-Mówiłam ci to już z kilkadziesiąt razy, ale widzę, że wciąż do ciebie to nie dociera. 
Nie dotykaj mnie-warknęła na niego- Po co mam iść z tobą?  
-To ja narzekałem, że nie mam co robić? I ja kłóciłem się z tobą o to, że nie masz 
książek w domu? 
-Dalej nie rozumiem, jak ktoś może nie mieć ani jednej książki.  
-Nie zaczynaj znowu, każdy ma inne upodobania-prychnął. 
-Mów sobie, co chcesz - odpowiedziała z nieukrywaną kpiną 
 
-Ty idź do biblioteki, jest tam po drugiej stronie rynku. Ja pójdę po zakupy i przyjdę 
do ciebie. 
--Nie patrząc na niego poszła do małego ceglanego budynku. Kayden, odprowadził 
ją wzrokiem,  aż nie weszła do budynku. Westchnął i przeczesał dłonią włosy. 
Poszedł w stronę straganu z warzywami. 
-Aa Kayden, czekałam ,aż przyjdziesz. Odłożyłam dla ciebie najlepsze okazy, które 
mi zostały-powiedziała kobieta stojąca przy straganie. 
-Dziękuję, piekarnia jeszcze otwarta? 
-Tak, z tego co wiem to tak-podała mu warzywa i owoce w koszu-Ale zawsze będzie 
lepiej, jak sprawdzisz sam. 
-Jasne, dziękuję jeszcze raz-odszedł od straganu i kontynuował dalej zakupy. 
 



Keira weszła do małej biblioteki. Nie była to nawet ćwiartka tego, co miała w pałacu. 
Zamknęła za sobą drzwi i rozejrzała się. Poza nią nikogo tu nie było. Podeszła do 
pierwszego regału i patrzyła na tytuły. Nic ją nie zainteresowało, więc poszła do 
następnego. 
-To miły i rzadki widok, gdy ktoś taki jak panienka przygląda się książkom-
dziewczyna obróciła się,  za nią stał niski, starszy mężczyzna.  
Skąd on tu się wziął? Przecież jak tu wchodziłam, nikogo nie było-pomyślała sobie. 
-Skąd to stwierdzenie?-zapytała dość niegrzecznie krzyżując ręce. 
-Nikt tutaj nie przychodzi. Tutejszych ludzi nie interesuje literatura. Dlatego mam 
powody twierdzić, że nie jest panienka stąd, mam rację?-nie odpowiedziała, tylko 
obróciła się tyłem do mężczyzny i dalej przeszukiwała regał. 
-Może pomogę? Nie ma tutaj dużo książek, ale na pewno mogę coś doradzić. 
Pójdzie szybciej. Dziewczyna westchnęła. 
-Co pan poleca? 
-Cóż, dla młodej dziewczyny jak ty powiedziałbym że romanse, ale mamy tu też...-
podszedł do jednego z regałów i wyciągnął książkę-Astronomię-podał dziewczynie 
książkę i poszedł do następnego regału-Ziołolecznictwo-dał jej kolejną książkę-I 
legendy. Chyba, że zna panienka legendy o Gwiazdach? 
-O Gwiazdach? To nie łączy się z astronomią? 
-Ależ skąd. W takim razie to też panience dam. Tylko my starzy ludzie pamiętamy te 
legendy. Może panienkę to zainteresuje.  
-Nie ma jakiegoś limitu z wypożyczeniem? 
-Teoretycznie jest, ale jako, że nikt tu nie przychodzi, to mogę dać panience je 
wszystkie-podał jej trzecią książkę. Ona odeszła bez słowa, trzymając książki. 
Wyszła z biblioteki, oparła się o ścianę i czekała na Kaydena, który miał po nią 
przyjść. Rozglądała się dookoła i dopiero wtedy zauważyła, że ludzie jej się 
przyglądają. Na początku pomyślała, że to po prostu przez to, że nie jest tutejsza. 
Ale kiedy przyjezdni też zaczęli jej się przypatrywać, czuła się niepewnie. Czekała 
jeszcze przez jakiś czas, aż w końcu stwierdziła, że sama wróci do domu Kaydena. 
Przeszła przez rynek, koło straganów i już miała wchodzić na ścieżkę, dopóki nie 
zobaczyła Kaydena rozmawiającego z jakąś młodą kobietą. Miała długie, proste 
blond włosy i niebieskie oczy. Z tego, co wywnioskowała, miło im się rozmawiało, tak 
miło, że brązowowłosy zapomniał, że miał przyjść po złotooką. Keirę opanowała 
złość, chociaż nie potrafiła sprecyzować z jakiego powodu. Szybkim krokiem ruszyła 
przed siebie. Kayden rozmawiał z blondynką, aż zauważył Keirę, która wracała do 
domu. 
-Hej! Poczekaj na mnie!-krzyknął do niej ,ale ona go zignorowała.  
-Co to za dziewczyna? Dlaczego ma na ciebie czekać?-zaczęła zadawać pytania 
niebieskooka. 
-Porozmawiamy przy wolnej okazji, ja już muszę wracać-zostawił obrażoną młodą 
kobietę i szybko poszedł za białowłosą.  
-Hej! Czekaj! Albo chociaż zwolnij! 
-Po co? Przecież byłeś zajęty, jak chcesz, możesz dokończyć rozmowę, znam drogę 
i wiem, jak wrócić.  
-Jesteś zła? Dlaczego?-ona stanęła i obróciła się w jego stronę. 
-A nie wiem, może dlatego, że miałeś po mnie przyjść, kiedy skończysz 
zakupy?Czekałam na ciebie ponad trzydzieści minut. A ty jakbyś zapomniał o całym 
świecie!  
-Myślałem, że dłużej zajmie ci wybieranie książek. 
-Nie było tam dużo do wyboru-znowu ruszyła przed siebie nie patrząc na niego. 
Kayden westchnął i przejechał dłonią po twarzy. 
 
Keira siedziała w ciszy przy oknie, czytając książkę. Przy stole siedział Kayden 
patrząc na dziewczynę.  



-Dlaczego lubisz czytać książki?-zapytał zmęczony panującą ciszą. Dziewczyna nie 
odezwała się, przewróciła kolejną stronę. Czarnooki spodziewał się braku 
odpowiedzi, więc po prostu wstał i zaczął zbliżać się do drzwi wyjściowych. 
-Czytanie książek pobudza wyobraźnię i można dowiedzieć z nich różnych 
ciekawych rzeczy-powiedziała nagle, czarnooki stanął i popatrzył na nią.  
-Na przykład?  
-Jakie są fazy księżyca, ile kości ma człowiek, jakie zwyczaje mają ludzie w innych 
krajach-popatrzyła na niego. Albo chociaż nauczyć się gotować. Nie wszyscy wyżyją 
na zupie warzywnej-Kayden zaśmiał się, a Keira patrzyła na niego zdziwiona. 
-Powiedziałam coś zabawnego? 
-Można to tak ująć-powiedział z uśmiechem-Rozumiem, że u siebie miałaś dużo 
książek? 
-Tak, miałam w czym wybierać-powiedziała patrząc znowu na książkę i przewracając 
stronę. 
-Rozumiem. masz rodzeństwo? 
-Do czego ci potrzebna ta wiedza?  
-Domyśliłem się, że tak powiesz. Ale nie uważasz, że należy mi się coś w zamian za 
to, że nie chcesz mi zdradzić swojego imienia? Jak mam cię wołać albo nazywać? 
Dziewczyno? 
-Ja też o tobie mało wiem, pomijając imię i miejsce zamieszkania. Więc z jakiej racji 
mam opowiadać ci o sobie? 
-W porządku-wziął krzesło i usiadł naprzeciwko niej-Pytaj o co chcesz-dziewczyna 
patrzyła na niego zaskoczona. 
Aż tak bardzo mu zależy, żeby się o mnie czegoś dowiedzieć? Dziwny-pomyślała, 
westchnęła i zamknęła książkę.  
-Gdzie się urodziłeś? 
-Tutaj w wiosce.  
-Kim byli twoi rodzice? 
-Nie wiem-na twarzy dziewczyny pojawiło się zdziwienie-Nigdy ich nie poznałem. 
-...W takim razie, gdzie dorastałeś? 
-Na ulicy, w mieście-znowu zdziwiła ją jego odpowiedź. 
-Ile masz lat? 
-Dwadzieścia sześć. 
-Pracujesz? 
-Dorabiam na różne sposoby. 
-Czyli? 
-Rąbię drewno, łowię ryby, chodzę na polowania i inne rzeczy. 
-Kawa czy herbata?-Kayden popatrzył na nią zdziwiony-Po prostu odpowiedz. 
-Kawa. 
-Noc czy dzień? 
-Dzień. 
-Sprzątanie czy gotowanie? 
-Gotowanie. 
-Domyśliłam się, chciałam tylko sprawdzić, wszędzie tu brudno-Kayden zaśmiał się. 
-Szczera do bólu. Rozumiem, że moja kolej. 
-Na to wygląda...-powiedziała niechętnie. 
-Gdzie się urodziłaś? 
-W mieście. 
-Kim są rodzice? 
-Konkretniej kim byli-poprawiła go, mężczyzna się zmieszał. 
-Nie żyją? 
-Nie.  
-Ile miałaś lat? 
-...Mało 
-... Pracujesz? 



-Nie 
-Kawa czy herbata? 
-Czemu zadajesz te same pytania? 
-Kawa czy herbata?-powtórzył pytanie. 
-... Herbata. 
-Dzień czy noc? 
-Noc. 
-Dlaczego się nie uśmiechasz?-nie spodziewała się takiego pytania. 
-A po co mam to robić? 
-Nic cię nie cieszy? Nawet czytanie książek? 
-Nie doznałam nigdy takiego uczucia, żeby się uśmiechnąć. Starczy, że ty masz cały 
czas przyklejony uśmiech-Kayden patrzył na nią bez słowa,aż  złotooka nie wiedziała 
o co chodzi-Jeszcze jakieś pytania? 
-Dlaczego nie wracasz do domu? 
-Nie mogę tam wrócić. 
-Dlaczego? 
-Bo wymyślą inny sposób, żeby się mnie pozbyć.  
-Dlaczego mieliby się ciebie pozbyć? 
-Na to pytanie nie odpowiem. 
-Ile masz lat? 
-Kobiet nie pyta się o wiek. 
-Po prostu odpowiedz. 
-Dwadzieścia dwa. 
-Naprawdę? Nie dałbym ci tyle. odniosła brew. 
-Nie mogę tego samego powiedzieć o tobie-uśmiechnęła się lekko. 
-Jak mam to odebrać?-zapytał ze śmiechem. 
-Jak chcesz, nie obchodzi mnie to. 
-Ostatnie pytanie. Chcesz iść dzisiaj na festiwal? 
-Jaki festiwal? 
-Świateł, będą różne zabawy, jedzenie,  muzyka i tańce. W nocy wypuszcza się 
lampiony.  
-Nie słyszałam o czymś takim. 
-W takim razie musiałaś nie wychodzić z domu. Ale rozumiem, że nie ma sprzeciwu. 
Świetnie-wstał i odłożył krzesło-Wyprałem i poszyłem twoje ubrania, leżą na łóżku. 
Wziął płaszcz i założył go na siebie. 
-Gdzie idziesz? 
-Po drewno, kominek przygasa-i już go nie było. 
 
Była noc, Keira i Kayden weszli na oświetlony rynek. Między budynkami były 
zawieszone lampiony, w centrum rynku poustawiano stoliki, a na nich paliły  się 
świece. Gdzieś z boku było kilka straganów, które sprzedawały lampiony. A na 
następnej stronie były stoiska z jedzeniem. Keira rozglądała się i podziwiała światła, 
nigdy nie widziała czegoś takiego. Wyglądało to lepiej, niż sobie wyobrażała. Kayden 
z lekkim uśmiechem zerkał na zafascynowaną Keirę.  
-Ładnie, prawda?-zapytał w końcu, kiedy usiedli przy stoliku naprzeciwko siebie. 
-Może być, myślałam, że będzie lepiej-powiedziała i oparła głowę o rękę. Kayden 
westchnął z lekkim uśmiechem. Wiedział, że kłamie, ale zmuszenie jej do przyznania 
się do tego, nic by nie zmieniło.  
-Pójdę po coś do jedzenia, co będziesz chciała?-wstał od stolika i popatrzył na nią. 
-Zapomnij o zupie warzywnej-odpowiedziała patrząc przed siebie. Kayden pokręcił 
głową i poszedł po jedzenie. Kiedy odszedł nieco dalej, Keira popatrzyła za nim. 
Widziała, jak dochodzi do stoiska i rozmawia ze sprzedawcą. 
-Cały czas ma ten swój uśmiech...Może faktycznie go przykleił...-powiedziała do 
siebie. Skupiła znowu na nim swój wzrok i widziała jak śmieje się, a potem ręką 
przeczesuje włosy. 



-Co to za gest? Ma taki tik? Cały czas tak robi...-brązowooki wziął jedzenie i zaczął 
kierować się do stolika, gdzie siedziała dziewczyna. Ona szybko popatrzyła w inną 
stronę.  
-Już jestem-dał jedzenie i sztućce na stół i usiadł na miejscu. 
-Mhm-mruknęła tylko, patrząc gdzieś w bok. 
-Jak widzisz, żadnej zupy. Możesz jeść, potem pójdziemy po lampiony, a na końcu 
są tańce-powiedział z uśmiechem i zaczął jeść. 
-... Cokolwiek-powiedziała i wzięła widelec do ręki.  
 
Keira z Kaydenem jedli i rozmawiali aż do momentu, gdy nadszedł czas 
wypuszczania lampionów jeśli rozmową można nazwać monolog Kaydena, 
przytakiwanie i ponure spojrzenia Keiry.  
W końcu wstali, żeby kupić lampiony. 
-Znasz mniej więcej otoczenie, idź prosto, aż zejdziesz z rynku, potem wejdź na 
ścieżkę. Jak będziesz szła ciągle prosto ,dotrzesz do miejsca, gdzie wypuszczane są 
lampiony.  
-A ty gdzie będziesz skoro mam iść sama?-popatrzyła na niego badawczo. 
-Idę kupić lampiony, kolejki są długie. Nie będziesz tak narzekać, kiedy się 
przejdziesz  i nie będziesz musiała stać w długaśnych kolejkach.-Jak chcesz-poszła 
w kierunku ścieżki, a Kayden stanął w jednej z kolejek. Keira przeszła przez rynek i 
weszła na ścieżkę, na której nikogo nie było.  
-Wygląda na to, że wszyscy stoją w kolejkach. Żywej duszy tu nie widzę-powiedziała 
cicho do siebie.rozglądała się dookoła, wszędzie były drzewa. Ta część nie była tak 
dobrze oświetlona jak rynek, w niektórych miejscach panował wręcz ciemność tak 
duża,  że nie było widać własnej dłoni. Szła tak przez pewien czas ,aż nie poczuła 
czyjegoś wzroku na plecach. Od razu się obróciła i popatrzyła, czy ktoś za nią nie 
idzie. Ale nikogo tam nie było.  
Dam głowę, że ktoś tam był-pomyślała. Rozejrzała się jeszcze raz i przyspieszyła 
kroku.  
 
Ludzie zaczęli się zbierać przy małym jeziorze,a Keira czekała na Kaydena blisko 
wody. W końcu zobaczyła ,jak idzie z jednym lampionem w jej stronę.  
-Jestem, proszę twój lampion-podał jej go z uśmiechem. Dziewczyna przyjrzała się 
mężczyźnie, w jednej ręce trzymał zapałki, a drugą miał opartą na biodrze. 
Popatrzyła na lampion w jego dłoniach. 
-Tylko jeden?-zapytała, oglądając go. 
-Tak, dużo ludzi czekało w kolejce i chciało je puszczać, więc wziąłem tylko dla 
Ciebie, każdy chociaż raz musi puścić lampion, a zapałki nam się przydadzą do 
rozpalenia kominka-powiedział z lekkim uśmiechem. 
-Kłamiesz-powiedziała odrywając wzrok od lampionu i przenosząc go na niego. A 
Kaydenowi uśmiech zszedł z twarzy-Nie kupiłeś drugiego, ponieważ nie miałeś 
pieniędzy. Wydałeś wszystko na ten jeden i zapałki. 
-Przejrzałaś mnie, co? Skąd to wiesz? 
-...Zawsze gdy nosisz pieniądze, masz rękę w kieszeni, żeby w razie czego nikt ich 
nie ukradł. Przyszedłeś przed chwilą i w ogóle nie włożyłeś ręki do kieszeni, a to 
dlatego, że jest pusta. Mylę się? 
-Nie-westchnął-Ani trochę. 
-Ale nie rozumiem...-zaczęła cicho, a Kayden przyjrzał się jej zaciekawiony. Jej 
wzrok był skierowany na lampion 
-Dlaczego kupiłeś jeden i dałeś go mi, skoro bardzo lubisz ten festiwal, a puszczanie 
lampionów to najlepszy moment w całym święcie. Nie sprawia mi takiej przyjemności 
jak tobie.. 
Kayden uśmiechnął się. 
-Dałem go tobie, bo nigdy nie widziałaś lampionu, ani go nie puszczałaś. Może źle 
myślę, ale według mnie żyłaś wśród ludzi, którzy nie dawali ci tego,co powinni dawać 



opiekunowie. To, jak cię traktowali, rzutuje teraz na twoją osobowość. Więc próbuję 
ci pokazać to, czego każdy potrzebuje. 
-Ale po co?-popatrzyła na niego-Nie znasz mnie, nie wiesz o mnie nic szczególnego. 
Nie mówię i jak mam na imię, a ty dalej chcesz to robić? 
-Tak-powiedział z uśmiechem-Patrz! Zaczynają wypuszczać lampiony-dziewczyna 
nie patrzyła na lecące ku niebu światła, wpatrywała się ze zdziwionym wyrazem 
twarzy w mężczyznę. On złapał ją za ręce i wypuścił lampion, a potem patrzył na 
niego,ale dziewczyna nie odrywała od niego wzroku.  
 
Po puszczaniu lampionów, rozbrzmiała muzyka i ludzie zaczęli tańczyć. Wszyscy się 
śmiali i uśmiechy nie schodziły z ich twarzy.  
-Chodź tańczyć!-złapał ją za rękę i pociągnął w stronę tańczących par. 
-Nie dotykaj mnie! Nie umiem tak tańczyć!-zaczęła wyrywać rękę z jego uchwytu, ale 
Kayden to zignorował i zaczął z nią tańczyć. 
 
Zabawa trwała do wczesnego ranka, a Keira, mimo, że tego głośno nie przyznała,  
bawiła się o wiele lepiej, niż na królewskich balach.  
 
-Wasza wysokość-do sali tronowej wszedł kapitan straży królewskiej. Na tronie 
siedział wuj białowłosej z kieliszkiem wina w dłoni, obok niego stała ciotka 
dziewczyny. Najwyraźniej o czymś rozmawiali, ale przerwano im. 
-Mam nadzieję, że przychodzisz do mnie z czymś ważnym? Nie lubię, gdy ktoś 
przychodzi do mnie z byle powodu-popatrzył na niego twardo. Kapitan pokłonił się i 
popatrzył na króla. 
-Od naszego człowieka dowiedziałem się, że za miastem w jednej z wiosek widziano 
białowłosą dziewczynę z jakimś mężczyzną.ról zacisnął pięść na tronie. 
-Jakim cudem? Powiedzieliście, że wpadła do rzeki i nie żyje! Skąd nagle wzięła się 
za miastem?! 
-Tego nie wiemy, ale moi ludzie to sprawdzają-powiedział z głową pochyloną w dół. 
-Idioci!-wuj wściekły wstał z tronu-Wszystko muszę robić sam-zaczął iść przed siebie, 
minął kapitana i wyszedł z sali. Wzrokiem podążała za nim zaskoczona ciotka. 
 
Od czasu festiwalu Keira inaczej spogląda na Kaydena. Co prawda dalej nie 
powiedziała mu jak się nazywa, ale on dłużej o to się nie upominał. Ich relacja 
zaczęła się polepszać. Mimo, że złotooka dalej starała się utrzymać swoją oziębłość, 
nie wychodziło jej to aż tak dobrze, jak przedtem.  
Wychodzili razem na zakupy, Keira chodziła do biblioteki, szukając książek 
kucharskich, żeby pamięć o zupie warzywnej zniknęła na zawsze z jej świadomości.. 
Mieli różne relacje z ludźmi z wioski. Raz ktoś nie chciał im sprzedać towaru, później 
ktoś prawie ich okradł, jeszcze innym razem nie wpisano ich do sklepu. Nie wiedzieli, 
czym było to spowodowane. 
Gdy Wybrali się nad jezioro, żeby uprać swoje ubrania, przeszkodziły im dzieci, które 
dokuczały Kaydenowi, przez co później wylądował w jeziorze.  
 
Keira zasłoniła ręką usta i patrzyła na Kaydena i dzieci. On wstał i zaczął wyciskać 
wodę z ubrać.  Popatrzył na dziewczynę cały przemoczony.  
-Pfff....Hahaha-nagle dziewczyna zaczęła się śmiać, a Kayden patrzył na nią 
oniemiały.  
 
Wieczorem, przy palącym się  kominku Keira czytała książkę, którą dostała. Była to 
legenda o Gwiazdach. Keira nie przepadała za takimi historiami, ale od tej nie 
potrafiła się oderwać. Kayden sprzątał w kuchni, aż w końcu usiadł koło dziewczyny.  
-Co cię tak zaintrygowało? Nie odrywasz się od tej książki od obiadu. 



-Po prostu jest ciekawa. Nie przerywaj mi, bo stracę wątek-powiedziała nie 
podnosząc na niego wzroku, jej oczy śledziły litery. Mężczyzna westchnął i 
przeczesał włosy dłonią.  
-Jakie książki miałaś u siebie? Chodzi mi o gatunki. 
-Przecież ci mówiłam, żebyś mi nie przerywał-popatrzyła na niego. 
-Tak, tak słyszałem. To? Jakie książki?Dziewczyna ciężko westchnęła i zamknęła 
książkę. 
-Głównie naukowe, czasami były też wiersze? Czemu pytasz? 
-Słyszałem, że u wysoko postawionych ludzi wszyscy stawiają na edukację. Więc, 
śmiem twierdzić, że jesteś szlachetnie urodzona. 
-Nawet jeśli, po co ci to? Nie rób podchodów, mówiłam Ci już kiedyś, że nie będę 
odpowiadać na takie pytania. 
-Dlaczego? Myślałem, że mi ufasz, a ty znowu robisz to, co na samym początku. 
-To się myliłeś-popatrzyła mu w oczy-Ja nie ufam nikomu, tylko sobie. 
-Dlaczego taka jesteś?!-wybuchł Kayden-Mieszkasz u mnie, masz co jeść, dach nad 
głową, sporo o mnie wiesz, a ty dalej chcesz być tajemnicza? Nie na tym polegają 
kontakty międzyludzkie! Zaufałem Ci ,a ty mówisz, że mi nie możesz niczego 
powiedzieć?-zaśmiał się-Nie bądź śmieszna. A może przez cały ten czas kłamałaś, 
tylko dlatego, żeby mieć co jeść i aby mieć gdzie spać? I nie jesteś jakąś 
szlachcianką, tylko naciągaczką?  
-Zamknij się!-dziewczyna wstała i patrzyła na niego wściekłym wzrokiem-Zamknij się 
do cholery! Nie będę Ci się z niczego tłumaczyć! Bardzo chętnie wyjdę i już tu więcej 
nie wrócę-Kayden wstał patrząc na nią. 
-Zrób, co chcesz, nie obchodzi mnie to-powiedział i wyszedł biorąc swój płaszcz i 
trzaskając drzwiami. Dziewczyna popatrzyła za nim, a potem rzuciła książka i zakryła 
twarz rękami, siadając na ziemi. Z jej oczu zaczęły lecieć łzy, mimo, że próbowała je 
powstrzymać.  
 
Po dłuższym czasie wstała z ziemi, na jej policzkach były zaschnięte łzy, a oczy były 
czerwone od płaczu. do łóżka, wzięła swoje rzeczy. Z kuchni wzięła koszyk i 
wkładała do niego swoje rzeczy, potem wzięła książki, które leżały na stole przy 
kominku. Usłyszała otwierające się drzwi. 
-Już wychodzę, biorę swoje rzeczy-powiedziała zmęczonym głosem. Nie usłyszała 
odpowiedzi, ale zamiast tego coś z hukiem spadło na ziemię.  
Szybko się obróciła i zobaczyła leżącego na ziemi Kaydena. 
-Matko jedyna, co się stało?!-klęknęła przy nim. Był cały poobijany, a na ubraniach 
miał krew-Kayden! Słyszysz mnie?Mężczyzna nie odpowiedział. Dziewczyna zrobiła 
wszystko tak, jak w książkach, w  których czytała. Najgorzej było odciągnąć go od 
drzwi. Ale kiedy w końcu jej się udało, położyła go na kanapie. Pobiegła po miskę, 
nalała do niej wody, z szafki wyciągnęła szmatki. Przeszukała wszystkie szafki by 
odnaleźć bandaże, lub coś, ,co pozwoli jej go opatrzeć. Wróciła do chłopaka, 
ściągnęła z niego płaszcz i rzuciła go gdzieś w bok.  
-Kayden? Słyszysz mnie?-zapytała jeszcze raz, znowu brak odzewu. Dziewczyna 
coraz bardziej się denerwowała. Zaczęła sprawdzać puls i oddech. Zmyła krew z 
jego twarzy i starała się opatrzeć część jego ran. Cały czas zerkała na 
niego,sprawdzała, czy na cokolwiek reaguje. Nie zauważyła nawet, jak pojedyncze 
łzy zaczęły spływać jej po policzkach.  
-Kayden... słyszysz mnie?-parę jej łez spadło na niego. Znowu zero reakcji, łzy 
zaczęły spływać strumieniami po jej policzkach, a jej obraz się zamazał. Wytarła 
rękawem oczy i miała opatrywać następną ranę, ale zauważyła, że zniknęła. Keira 
wpatrywała się w to miejsce zdziwiona. Kilka jej łez spadło na ranę obok, po chwili 
ona też zniknęła. Złotooka, wpatrywała się w to wszystko zdziwiona. 
-...O co chodzi?-stało się to kilka razy i efekt był taki sam. Po jakimś czasie wszystkie 
rany zniknęły, a Keira patrzyła na nieprzytomnego Kaydena. Wzięła koc z łóżka na 



którym spała i przykryła nim mężczyznę. Usiadła na ziemi i oparła się o kanapę, na 
której leżał.  
-Czyli muszę czekać.  
 
Do komnaty króla wchodzi kapitan straży. Król siedzi przy biurku i wypisuje 
dokumenty. 
-Zrobiliście to, co kazałem?-zapytał nie podnosząc wzroku.  
-Tak, wasza wysokość. Wszystko poszło zgodnie z planem. 
-W takim razie możesz odejść. Jestem zajęty-kapitan pokłonił się i wyszedł z 
komnaty. 
-...Za niedługo tu wrócisz Keiro...a wtedy już stąd nie wyjdziesz. 
 
Mężczyzna otwiera powoli oczy, jest cały obolały i ledwo się rusza. Rozglądała się po 
pokoju, wszystko wygląda normalnie, ale nie wie,w jaki sposób znalazł się na 
kanapie. Spojrzał w bok, a tam spała Keira oparta o poręcz kanapy.  
Myślałem, że poszła-pomyślał patrząc na nią. Popatrzył na siebie i widział zawiązane 
bandaże na swoich rękach i nie były one zrobione za dobrze, to widać było, że ktoś 
się starał. Po chwili dziewczyna podniosła głowę i popatrzyła na przytomnego już 
Kaydena.  
-Obudziłeś się...to dobrze-powiedziała ze zmęczonym uśmiechem, przetarła twarz 
ręką. 
-Co ci się wczoraj stało?-zapytała, kiedy obudziła się do reszty.  
-Kim ty jesteś?-zapytał patrząc na nią-Dlaczego armia królewska cię szuka?Ona 
patrzyła na niego zdziwiona. 
-Jak to armia królewska? Oni Ci to zrobili? 
-Złapali mnie, kiedy włamałem się do jednego z domów. Wyglądało to tak,  jakby na 
mnie czekali.  
-Co zrobiłeś? Włamałeś się?-zapytała jeszcze bardziej zdziwiona-Przecież ty nie 
jesteś złodziejem. 
-Mówiłem ci, że zarabiam w różne sposoby. Nie włamuję się do ludzi , którzy nie 
mają co jeść. Tylko do zadufanej w sobie szlachty. Potem dzielę zyski, część daję im, 
a drugą biorę sobie. A teraz, odpowiedz mi na pytania. Kim jesteś i dlaczego armia 
cię szuka? Dziewczyna ciężko westchnęła. 
-Nazywam się Keira, przyszła następczyni tronu. Armia poszukuje mnie, żeby 
dokończyć swoją "pracę". Ktoś musiał mnie rozpoznać i im donieść, że żyję. Chociaż 
tak naprawdę to niemożliwe, bo nikt nie wie, jak wyglądam-Kayden przez cały czas 
kiedy mówiła wpatrywał się w nią z rozszerzonymi oczami. 
-Ty jesteś przyszłą królową? Znaczy...wasza wy-nie dane mu było dokończyć, bo 
przerwała mu gwałtownie 
-Błagam, daruj sobie te formy grzecznościowe. Odzwyczaiłam się.  
 
Keria zaczęła swoją opowieść o tym, jak to się zaczęło i z jakiego powodu znalazł ją 
nad jeziorem. Powiedziała mu też, że musi tam wrócić i odebrać to, co jej się prawnie 
należy,  ale sama nie da sobie rady. Wie, że jej wuj spodziewa się, że wróci. Kayden 
po wysłuchaniu je, przeprosił ją za to, co powiedział przed incydentem i, że jeśli się 
zgodzi, pomoże jej wrócić do zamku i odzyskać tron. Dziewczyna nie miała mu 
niczego za złe, więc od razu się zgodziła.  
Kiedy brązowowłosy odzyskał siły, uczył Keirę, jak się bronić. Uznał, że przyda jej się 
to, gdy będzie wracać do zamku, ale też w innych sytuacjach.  
Kiedy Keira opanowała samoobronę, zaczęła z Kaydenem omawiać plan. 
Po dwóch tygodniach wcielili wszystko w życie.  
Dotarli do zamku, ale wszędzie chodzili żołnierze królewscy. 
-Przygotował się-powiedział cicho mężczyzna. 
-Oczywiście, wiedział, że wrócę-powiedziała cicho. 
-Jest jakieś wejście niestrzeżone? 



-Wydaje mi się, że tak. Chodź za mną.zaczęli iść poboczem i okrążyli mur pałacu. 
Doszli do ogrodów i przecisnęli się między krzewami. Przed nimi rozciągał się duży 
ogród, a nieco dalej była skarpa, za którą  rozciągał się ocean. Ale zdziwiło ich to, że 
na środku ogrodu stał wuj, bez straży, sam.  
-Ahh...Keira, wiedziałem, że przyjdziesz. Ale szczerze mówiąc, spodziewałem się 
ciebie prędzej-powiedział z lekkim uśmiechem na ustach. Keira wpatrywała się w 
niego  morderczym wzrokiem. Kayden zaczął się rozglądać, coś mu nie pasowało. 
Nie mogło to być takie proste.  
-Co ty knujesz?-zapytała nie odrywając od niego wzroku.  
-Ja? Nic. Po prostu wybrałem tego, który bardziej zasługuje na tron. Ty jesteś młoda, 
życie przed tobą. Nie powinnaś się przejmować takimi sprawami jak królestwo.  
-Oh, jaki wielkoduszny. Nagle odgrywasz dobrego wuja? Śmieszne, po tym 
zwłaszcza, jak próbowałeś mnie zabić.  
-To nie był mój pomysł. Twoja ciotka na to wpadła, uważała, że nie zasługujesz na 
koronę. Na początku się z nią nie zgodziłem, a dobrze wiesz, że to przekonująca 
kobieta. W końcu uległem. 
-Nie wierzę ci. W żadne twoje słowo.  
-W takim razie nie uwierzysz mi w to, że jesteś Gwiazdą?  
-Słucham?-zapytała zdziwiona. 
-Niespotykany kolor oczu, blada skóra, białe włosy. I wyjątkowa zdolność, którą 
każda z nich posiada. Nie brzmi Ci znajomo ten opis? 
-Wiedziałeś? 
-Oczywiście, już po twoim ojcu było to widać. Wiesz, dlaczego zmarł jako pierwszy? 
Ponieważ ,jak dobrze wiesz ze swoich książek z astronomii, nie żyją one za długo. 
Twoja matka straciła zmysły, kiedy zmarł twój ojciec, nie była zdolna do niczego, a 
szczególnie do opiekowania się dzieckiem. Przeszkadzała w sprawach, które nie 
powinny dotyczyć kobiet, więc została usunięta. 
-Przestań. Kłamiesz-Kayden patrzył na nią ze współczuciem w oczach. 
-Nie mam powodu, żeby kłamać mój drogi. Twoja matka, Keiro po prostu 
przeszkadzała, więc rozwiązaliśmy ten problem. Dziewczyna nie wytrzymała i 
zaczęła biec w stronę mężczyzny. Kayden chciał ją powstrzymać, ale jedyne co mógł 
teraz zrobić, to za nią pobiec. Keira podbiegła do wuja i uderzyła go w twarz, a on nic 
nie zrobił, tylko upadł na ziemię. 
-Nie spodziewałem się takiej siły-zaśmiał się-Zaimponowałaś mi. Dziewczyna znowu 
chciała go zaatakować, ale czarnooki ją powstrzymał. 
-Zemścisz się kiedy indziej, teraz musisz przekonać do siebie straż królewską. Ja się 
nim zajmę-powiedział i podniósł go za ubrania do góry. 
-To ty jesteś tym złodziejaszkiem, co włamuje się do domów? Co ci obiecała, że 
zapominasz o wszystkim? Aleś ty głupi, myślisz, że się zmieniła? Wierzysz w to? 
Kiedy jej pomożesz, złamie obietnicę i załatwi ci celę w lochach. 
-Wolę to usłyszeć od niej, niż od ciebie, łachudro-powiedział patrząc złowrogo na 
niego. Keira zaczęła iść w stronę tylnych drzwi, ale nie było jej dane tam dojść. 
Jeden z żołnierzy zaszedł ją od tyłu i złapał przytrzymując końcówkę ostrza przy jej 
szyi, potem zaczął iść z nią w stronę króla. Wuj cały czas próbował strofować 
Kaydena, ale nie wychodziło mu to, w końcu  sytuację zmieniło pojawienie się 
żołnierza wraz z Keirą. Król zauważył ich pierwszy, kiedy Kayden stał bokiem w ich 
kierunku. Uśmiechnął się wrednie. 
-Dalej będziesz taki twardy?-zapytał się go, a uśmiech nie schodził mu z twarzy.ł -Nie 
radziłbym robić nic głupiego-odezwał się żołnierz. Kayden zerknął w bok, a jego oczu 
rozszerzyły się w przerażeniu. 
-Zrób coś królowi, a ja zrobię coś jej. 
-Puść ją-warknął na niego. 
-To ty wypuść króla. 
-Nie rób tego!-krzyknęła Keira, a żołnierz mocno nią szarpnął. Brązowowłosego 
ogarnął gniew.  



-Nie? W takim razie...-żołnierz przejechał lekko ostrzem po szyi dziewczyny, po 
chwili zaczęły płynąć po niej krople krwi. Dziewczyna zacisnęła zęby. 
-Keira!-Kayden miał się rzucić na mężczyznę, ale wuj wykorzystał jego nieuwagę i 
wbił mu w brzuch nóż, który chował w bucie. Kayden opadł na kolana i trzymał się za 
zranione miejsce.  
-Nie!-Keira chciała się wyrwać, ale żołnierz trzymał ją za mocno.  
-I widzisz, co narobiłaś?-zapytał ją wuj-To wszystko twoja wina, mogłaś siedzieć i się 
nie ujawniać, ale zamiast tego chciałaś wrócić po władzę. Mogło się to inaczej 
skończyć. Moment triumfu samozwańczego króla wykorzystał Kayden i resztką sił 
wbił swój sztylet w nogę mężczyzny.Walka między mężczyznami  toczyła się teraz 
na śmierć i życie. , a białowłosa mogła jedynie bezradnie  na nich patrzeć. Widziała, 
jak Kayden opada z sił stracił dużo krwi i klęczał na skraju klifu patrząc z nienawiścią 
na wuja dziewczyny.. Spojrzenie Keiry i Kaydena na chwilę się skrzyżowało, a po jej 
policzkach zaczęły lecieć łzy.  
-To jest twoja cena za władzę-powiedział wuj i zepchnął Kaydena z klifu.  
-Kayden! Nie!-krzyknęła widząc ,jak mężczyzna spada w dół.  
 
Jest piękny i słoneczny dzień, ludzie wychodzą na spacery ze swoim rodzinami, a 
inni biegają po krawcowych, szukając sukienki na bal organizowany w pałacu. Nowa 
królowa zaprosiła wszystkie warstwy społeczne, aby mogły dobrze bawić się przy 
muzyce i dobrym jedzeniu. Od tragedii nad klifem minęły trzy lata Keira przeżyła 
dzięki dowódcy straży, który zdradził jej wuja. Ciotkę i byłego króla wrzucono do 
lochów, gdzie mieli spędzić resztę swojego życia. Ukarano też innych zdrajców. Rok 
później Keira została królową,a jej głównym doradcą został kapitan straży. Nowa 
królowa uwolniła rodzinę swojego doradcy, których pojmał  wuj, aby mieć żołnierza w 
garści. Okazało się też, że dziewczyna świetnie sprawowała swoje obowiązki, 
przekonała do siebie całe królestwo, wszyscy ją uwielbiali. Ale ona nosiła wielką 
pustkę w sercu. Każdego wieczoru przychodziła nad klif, dziękowała Kaydenowi za 
wszystko, co dla niej zrobił. Wtedy zrozumiała, że nikt nie potrafił jej uszczęśliwić tak,  
jak Kayden. Jednak, po wielu trudnościach Keira pogodziła się ze stratą i próbowała 
iść dalej. Postanowiła, że zorganizuje bal na cześć swojego przyjaciela 
 
W końcu naszła godzina, na którą wszyscy czekali. Powozy przyjeżdżały jeden za 
drugim, a na sali było coraz więcej gości. Każdy z nich chciał się witać z królową,a 
Keria uśmiechała się do ludzi i rozmawiała z nimi chętnie i szczerze.. Niektórzy 
nawet dawali jej prezenty. Przechadzała się po sali z pełnym kieliszkiem w dłoni, aż 
na kogoś wpadła.  
-Ah przepraszam, nie patrzyłam gdzie idę-powiedziała z uśmiechem i spojrzała na 
człowieka na którego wpadła z takim impetem. 
-Wasza wysokość! Nie ma za co przepraszać, to moja wina, że nie patrzyłem przez 
siebie, dwornie odezwał się wysoki mężczyzna. Miał brązowe rozpuszczone włosy 
do ramion, ciemne duże oczy i gładką twarz bez zarostu. Elegancki garnitur uszyty 
był na miarę, a w ręce trzymał czarną laskę-Bardzo przepraszam. koro jednak 
wpadłem na waszą wysokość, muszą pochwalić  świetny pomysł. 
-To znaczy?-zapytała zaciekawiona. 
-Żeby zaprosić całe królestwo. To bardzo uprzejme ze strony waszej wysokości.  
-Miło mi to słyszeć. W takim razie nie będę zabierać panu więcej czasu. Proszę 
cieszyć się balem-powiedziała z uśmiechem. 
-Dziękuję bardzo-odwzajemnił uśmiech i odszedł. Keira dalej przechadzała się po 
sali, ale jedna myśl nie dała jej spokoju.  
Coś mi nie pasuje, ale nie wiem co-mówiła cicho do siebie. Zaczęła szukać wzrokiem 
mężczyzny na którego wcześniej wpadła,a  gdy w końcu go wypatrzyła ,rozmawiał z 
jakimś mężczyzną. Zaczęła mu się przyglądać, wzięła łyk wina z kieliszka i powoli 
zaczęła się zbliżać w jego stronę. Ale gwałtownie stanęła. Mężczyzna śmiał się i 
rozmawiał, po chwili przeczesał ręką swoje włosy. Oczy Keiry się rozszerzyły, a 



potem było słychać dźwięk rozbitego kieliszka, wszyscy spojrzeli w jej stronę. 
Również mężczyzna spojrzał w jej stronę i zauważył, że królowa wpatruje się nie w 
niego  rozszerzonymi oczami. Uśmiechnął się do niej ciepło i Keira rozpoznała ten 
uśmiech. czy zaszły jej łzami. Brązowowłosy ruszył w jej stronę z ciepłym 
uśmiechem,a kiedy stanął przed nią, wyciągnął rękę w jej stronę. 
-Zatańczysz ze mną...Keiro? 
 


