
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIM NAPRAWDĘ 

JESTEM? 

  



 Zamykam oczy. Na skórze czuję podmuchy wiatru zmieszane z dymem i zapachem 

palonych rzeczy. Powoli podnoszę powieki. 

 Ze wzgórza na którym stoję wzrokiem mogę objąć całą wioskę rozciągającą się  

u moich stóp. A właściwie to, co z niej jeszcze zostało. 

 Większość niegdyś cudownych i dumnie stojących domów została całkowicie 

strawiona przez ogień. Po tych, które jeszcze się palą, za niedługo również prawie nic nie 

zostanie. Mieszkańcy wioski, rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, albo spłonęli w pożarze, albo 

zostali zabici. Nikt nie zdołał ujść z życiem. 

 We wspomnieniach wciąż mam obrazy tych budynków stojących wśród promieni 

słońca, uśmiechniętych ludzi przechadzających się uliczkami wioski i cieszących każdą 

chwilą życia. Widzę moją mamę czytającą mi bajki na huśtawce zawieszonej na ganku. 

Mojego tatę rąbiącego drewno. Ogród pełen różnokolorowych kwiatów. Moją rodzinę jedzącą 

niedzielny obiad w jeden z tych ciepłych, słonecznych, letnich dni. Kiedyś to miejsce było 

moim domem. Byłam tu szczęśliwa i czułam się bezpieczna. Teraz jednak prawie w ogóle 

nie poznaję już tego miejsca. 

 Oczy zaczynają mnie piec od cisnących się na nie łez oraz drażniącego je dymu. 

Zaczynam więc szybko mrugać powiekami. Jeszcze raz spoglądam na rozciągające się w 

dole pogorzelisko oraz zwisające nad nim burzowe chmury. Może deszcz ugasi pożar  

i uda się uratować to, co nie zostało jeszcze do końca strawione przez ogień? Racjonalna 

część mojego umysłu podpowiada mi, że przecież tak naprawdę nie można już nic do 

uratowania. Ta myśl sprawia, że serce ściska mi się z żalu i rozpaczy wymieszanymi  

z gniewem oraz nienawiścią. Czuję, że jeśli zostanę tutaj choćby sekundę dłużej, to 

rozpadnę się na kawałki, których już nikt nie zdoła poskładać, dlatego odwracam się  

i szybkim krokiem schodzę w dół zbocza wzgórza. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

  Przez wysokie okna wpadają ciepłe promienie popołudniowego słońca 

oświetlając znajdujący się na środku sali okrągły drewniany stół. Jeśli nie liczyć krzeseł przy 

nim stojących, jest to jedyny mebel w pomieszczeniu. 

 Przy stole siedzi sześć osób zawzięcie o czymś ze sobą dyskutujących. Są to 

przedstawiciele, królowe i królowie pięciu ras rządzących naszym światem. Ireth – królowa 

Elfów, Aleksander – król Ludzi, Diliar – król Krasnoludów, Rani – królowa wróżek, a także 

przedstawiciele Leśnych Istot – Lilith, wybrana przez nimfy oraz Sylen, wybrany przez fauny. 

 Przy każdym z dwóch wejść prowadzących do komnaty stoją strażnicy, którzy są 

zobowiązani chronić te sześć osób, nawet za cenę własnego życia. 



- Tak więc, skoro doszliśmy do porozumienia w sprawie umocnienia północnej granicy 

naszego państwa, myślę że powinniśmy jeszcze raz przedyskutować sprawę Satyrów  

i włączenia ich do naszego sojuszu. 

- Drogi Aleksandrze, rozmawiamy o tym na prawie każdym naszym posiedzeniu. Nie 

uważasz, że ten temat robi się już męczący i nudny? 

- Najdroższa Lilith, poruszam go tylko i wyłącznie dlatego, iż wciąż żywię ogromną nadzieję, 

że Satyrowie w końcu zmienią zdanie i zechcą do nas dołączyć. 

- W całości podzielam tę wiarę z Aleksandrem. Uważam, że potrzebujemy takiego sojusznika 

jak oni. Szybkiego, silnego i dobrze posługującego się łukiem oraz strzałami. Zwłaszcza  

w dzisiejszych czasach. 

- Jednak, jak zapewne dobrze pamiętasz, moja droga Rani, składaliśmy im tę propozycję już 

pięć razy i za każdym razem spotykaliśmy się z odmową. 

- Dlatego, najdroższa Lilith, uważam, że tym razem, zamiast składać im ofertę dołączenia do 

naszego sojuszu jako szóstej rasy rządzącej tym państwem, poprośmy o bycie naszym 

sojusznikiem na zasadach wolności, jaką mają teraz. 

- Chyba nie bardzo rozumiem, Aleksandrze, o co ci chodzi. 

- Już ci tłumaczę Sylen’ie. Według tej zasady Satyrowie pozostaną wolną rasą jak dotąd, 

jednak w momencie, gdy będziemy, zaznaczam: tylko i wyłącznie, w skrajnej potrzebie i nie 

będziemy mieli innego wyjścia, wtedy dopiero będziemy mogli wezwać ich do pomocy. 

- I niby dlaczego mieliby na to przystać? 

- Bez żadnego powodu, dlatego właśnie, czcigodny Diliarze, powinniśmy grzecznie poprosić 

ich o tę przysługę. 

- Odmówią tak jak poprzednio. 

- Miej trochę wiary Lilith. A ty, jak sądzisz Ireth? – następuje chwila ciszy. 

- Myślę, Aleksandrze, że to … 

 W tym momencie jedne z podwójnych drzwi wejściowych otwierają się z hukiem przy 

rozbłyskach czerwonego i białego światła. Wzrok wszystkich obecnych przenosi się  

w kierunku źródła hałasu. Strażnicy, z mieczami w rękach, stają pomiędzy przywódcami,  

a nieznanym zagrożeniem, gotowi w każdej chwili zaatakować. 

 Po chwili, dumnie krocząc, do sali wchodzi kobieta. Jest ubrana w powłóczystą 

czarną suknię i pelerynę podróżną o tym samym kolorze. Jej długie, równie ciemne co uranie 

włosy unoszą się lekko przez nadmiar energii przepływającej przez jej ciało. W prawej dłoni 

trzyma podłużny przedmiot wyglądem przypominający niewielką gałązkę. 

 Widząc przed sobą czterech strażników kąciki jej warg podnoszą się delikatnie ku 

górze. Jednak w jej uśmiechu nie ma nic z wesołości. Jest to raczej grymas wyrażający 

znudzenie oraz pogardę. 



 Jeden leniwy ruch nadgarstka kobiety wystarcza, by w ciągu sekundy wszyscy 

strażnicy padli na ziemię martwi. 

- Noreen. – Królowa Elfów z przerażeniem w oczach spogląda na przybyłą kobietę. 

- Witajcie moi drodzy. Myślę, że posiedzenie właśnie dobiegło końca. 

 O masakrze w czasie obrad przywódców pięciu ras dowiedziano się jeszcze tego 

samego dnia, w chwili, gdy czarownica ogłosiła się głową państwa. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 - Trzymasz się jakoś? 

- Jest dobrze. – Centaur mierzy mnie czujnym, zatroskanym spojrzeniem. – Mówię 

poważnie. Przeżyję. Nie musisz się tak o mnie martwić Ness. 

- Prosiłem żebyś mnie tak nie nazywała. Nazywam się Nessos i to jest jedyna dopuszczalna 

forma mojego imienia. 

- Przepraszam dziadku Nessosie. 

Centaur wzdycha z irytacją. 

- Masz szczęście, że nie jestem jak większość z mojego gatunku. 

- I że mnie uwielbiasz. 

- Myślę, że „toleruję” jest tu o wiele odpowiedniejszym słowem. - Udaje mi się zdobyć na 

słaby uśmiech. - Lepiej już jedźmy. Zaraz pewnie się rozpada, a wolałbym uniknąć jazdy  

w deszczu, która nie tylko dla ciebie jest uciążliwa. 

- Masz rację. Poza tym chcę jak najszybciej znaleźć się z daleka od tego miejsca. 

Zgrabnie wskakuję na grzbiet Nessosa rękami obejmując jego nagi, umięśniony tors. 

- Gotowa? 

W odpowiedzi tylko kiwam głową i już po chwili z zawrotną prędkością, starając się 

prześcignąć zbliżającą się burzę, zmierzamy w kierunku obozu i przyjaciół, których w nim 

zostawiliśmy. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

Strażnicy 

Każdego roku spośród wszystkich pięciu ras (Elfów, Ludzi, Wróżek, Krasnoludów, Leśnych 

Istot) wybieranych jest dwudziestu pięciu kandydatów – po pięciu przedstawicieli każdej rasy. 

Są oni wyznaczani przez odpowiedzialną za to komisję złożoną z pięciu członków (tzw. 

Mędrców) również należących każdy do innej rasy, tak, by ich osąd był sprawiedliwy. 

Wybrani kandydaci są szkoleni w Akademii Unum na jak najlepszych wojowników 



kierujących się nie tylko odwagą, szlachetnością, czy wiernością, ale przede wszystkim 

miłością i chęcią pomagania innym. 

Kandydat, który ukończy pięć lat nauki staje się Strażnikiem. W zależności od 

przydzielonego mu zadania, musi on np. chronić przywódców ras, zaprowadzać porządek 

wśród mieszkańców państwa, dbać o ich bezpieczeństwo, bądź też walczyć o swój kraj, jeśli 

kiedyś zajdzie taka potrzeba. 

Stanowisko Strażnika jest przyznawane dożywotnio i nie można z niego w żadnym wypadku 

zrezygnować. 

 

 To jest książkowa definicja mówiąca o tym, kim są Strażnicy. Taka jakby szósta rasa, 

szanowana przez społeczeństwo, którego członków małe dzieci uważają za bohaterów. 

Stanowisko, które może dostać się tylko niewielkiej grupie wybranych szczęśliwców, którzy 

dzięki niej mogą mieć trochę więcej praw niż pozostali mieszkańcy naszego zjednoczonego 

państwa. Nikt nie wie, na jakiej podstawie wybiera się Strażników. Tę wiedzę posiadają tylko 

Mędrcy, dlatego niektórzy uważają niektóre z ich decyzji za niesłuszne. 

 Jako dziecko, w przeciwieństwie do innych moich rówieśników, nigdy nie marzyłam  

o zostaniu strażnikiem. Po prosty wiedziałam, że się do tego nie nadaję. Zamknięta w sobie, 

zamiast biegać po podwórku z innymi dziećmi, wolałam siedzieć w domu czytając książki 

opowiadające głównie o niebezpiecznych przygodach bohaterów wymyślonych przez 

najróżniejszych utalentowanych autorów. Miałam przez to niewielu kolegów. Nie pomagał też 

fakt, że nigdy nie byłam dobra w jakichkolwiek ćwiczeniach sprawnościowych. A przecież  

w moim świecie to była postawa. Każdy starał się jak tylko mógł mając nadzieję, że gdy 

przyjdzie właściwa pora, to właśnie on zostanie wybrany do zostania strażnikiem. 

Jakież więc było zdziwienie wszystkich, którzy znali mnie od małego, gdy moje imię  

i nazwisko zostało odczytane przez jednego z Mędrców…  

Rok szkolny kończy się w ostatnim dniu stycznia. To właśnie wtedy, spośród uczniów, 

którzy właśnie ukończyli Szkołę Podstawową, a tym samym mają skończony piętnasty rok 

życia lub skończą go w lutym, wybranych zostaje pięciu kandydatów na Strażników. 

Wciąż tak dobrze pamiętam ten dzień, jakby wydarzył się on zaledwie wczoraj.  

Pamiętam to ogólne podenerwowanie moich rówieśników, którzy nie potrafili 

rozmawiać o niczym innym, jak tylko o tym, czy w tym roku w końcu ktoś z naszej szkoły 

zostanie mianowany na kandydata. No bo oczywiście, nasze państwo nie posiadało tylko 

jednej szkoły dla ludzi. Były ich setki, a nasza były z nich wszystkich najmniejsza, dlatego 

szanse na to były naprawdę znikome. A jednak, mimo to… 

Kiedy w końcu wszyscy uczniowie i nauczyciele zajęli wygodne miejsca w auli, 

rozpoczęła się Ceremonia Końca Roku. Jak zawsze na początku było przemówienie naszej 

ukochanej pani dyrektor, która dziękowała każdemu z nas za wspaniale przeżyty rok oraz 



nasze zaangażowanie w życie szkoły. Następnie rozdała dyplomy, medale i puchary tym, 

którzy na nie zasłużyli przez jakieś szczególne osiągnięcia. Potem każdemu ósmoklasiście 

osobiście wręczyła świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej wraz z wypisanymi na nim 

naszymi sukcesami i osiągnięciami. Jak się zapewne każdy może domyśleć, na moim nie 

było ich za wiele. A potem nadszedł długo wyczekiwany przez wszystkich moment. Na 

scenie pojawiły się hologramy pięciu Mędrców (przecież nie mogliby być osobiście w tylu 

miejscach na raz, prawda?). Zaczęto od wyczytania imion pięciu Elfów, potem Wróżek, 

Leśnych Istot, a następnie Ludzi. Nie zwracałam zbytniej uwagi na wyczytywane osoby, aż  

w całej sali, po krótkiej chwili szoku i niedowierzania, wybuchły krzyki i wiwaty, tak, że 

wyczytywane właśnie przez Mędrców imiona pięciu Krasnoludów zostały całkowicie 

zagłuszone. Zdezorientowana zaczęłam się rozglądać po całej sali, aż w końcu koleżanka 

siedząca obok mnie szturchnęła mnie w ramię i pogratulowała mianowania na Strażnika. 

Wtedy dopiero to do mnie dotarło. Ja? Miałam zostać Strażnikiem? To musiał być jakiś żart. 

Przecież ja się w ogóle do tego nie nadawałam. To było wręcz niemożliwe. W jednej chwili 

runął cały mój świat. Byłam całkowicie zagubiona, a po głowie chodziły mi wciąż te same 

pytania: dlaczego właśnie ja? Co takiego zrobiłam, że Mędrcy zwrócili na mnie uwagę? Co 

jest we mnie takiego szczególnego? 

Prawie całe ferie zimowe zajęło mi pakowanie swoich rzeczy i wysyłanie ich do 

Akademii, gdzie miałam spędzić kolejne pięć lat mojego życia. Prawdziwość tej sytuacji  

w pełni dotarła do mnie jednak dopiero na początku marca, kiedy to przyszło mi się w końcu 

pożegnać z moimi rodzicami oraz młodszym braciszkiem i po raz pierwszy zostawić swoją 

rodzinę na tak długi okres czasu. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 Jestem tak bardzo pogrążona we wspomnieniach, że nawet nie zauważam, kiedy  

w końcu udaje nam się dotrzeć do naszego obozu. Jednak pomimo zamyślenia od razu 

wyczuwam, że coś jest nie w porządku.  W ciągu sekundy napina się każdy mięsień mojego 

ciała. Ręka automatycznie wędruje do znajdującej się przy moim lewym boku pochwy  

z wetkniętym do niej mieczem. Staję się czujna i gotowa w każdej chwili się bronić, jeśli 

zajdzie taka potrzeba. Gładko zeskakuję z grzbietu Nessosa, który tak jak ja bacznie 

rozgląda się w około w poszukiwaniu potencjalnego zagrożenia. 

 Nagle z pomiędzy drzew znajdujących się parę metrów od nas wybiega niewiele ode 

mnie niższa, niezwykle chuda dziewczyna. Jej długie, jasnofioletowe włosy delikatnie falują, 

kiedy biegnie w moim kierunku. Ogromne, prawie przezroczyste motyle skrzydła wyrastające 

z jej pleców poruszają się nerwowo. Wróżka z radością rzuca mi się na szyję, prawie 

zwalając mnie przy tym z nóg. 



- Izabella, jak dobrze, że już wróciłaś. 

- Lizzy. Nawet nie masz pojęcia, jak mnie przestraszyłaś. Stało się coś? Gdzie są Aredhel  

i Tumnus? 

- Właśnie miałam ci powiedzieć. Złe wieści. Niedługo po tym, jak odjechaliście z Nessosem, 

przyleciała sowa z wiadomością od James’a. Gudrun planuje atak na królową. Jeszcze 

dzisiaj. Izabella, on ma zamiar zaatakować czarownicę.  

W oczach Lizzy widać przerażenie. Zgaduję, że ona w moich widzi to samo. 

- Ten krasnolud nie może na poważnie o tym myśleć. Przecież to samobójstwo! 

- Wiem, ale podobno chce to w końcu raz na zawsze skończyć. James pisze, że Gudrun’owi 

udało się uzbierać dość dużą armię składającą się z istot należących do każdej z pięciu ras. 

- Przecież oprócz Strażników reszta jego armii nie potrafi tak naprawdę walczyć. A poza tym, 

czarownica jest zbyt potężna, zwłaszcza, że po swojej stronie ma podobnych do niej, a do 

tego jeszcze wilkołaki, olbrzymy, trolle i ogry. To się nie uda. Musimy go powstrzymać, 

inaczej wszyscy zginą. 

- Aredhel i Tumnus wyruszyli w drogę zaraz po przeczytaniu listu. Zapewne już dawno dotarli 

na miejsce, ale, Izabella, wątpię, żeby udało im się coś zdziałać. Na to już za późno. 

Zamykam oczy, jednocześnie starając się zapanować nad falą uczuć jaka mnie 

ogarnia. Przerażenie, gniew i frustracja prawie odbierają mi możliwość swobodnego 

oddychania. 

- Zbyt długo nas nie było. Gdybyśmy tylko wrócili trochę wcześniej, może wtedy 

moglibyśmy… 

- Nic byśmy nie zmienili. Poza tym, „gdybanie” już w niczym nam teraz nie pomoże. 

- Masz rację. Przepraszam. 

- Więc… Co robimy? 

Lizzy i Nessos w napięciu czekają, aż podejmę jakąś decyzję. Nie wiedzieć kiedy, moi 

przyjaciele nauczyli się bezgranicznie mi ufać i na mnie polegać. A ja, nie wiedzieć kiedy, 

zaczęłam czerpać siłę z tej ich ogromnej wiar we mnie. 

- Ness, znajdź swoich krewnych i postaraj się ich przekonać, żeby pomogli nam ten jeden, 

jedyny raz. 

- Izabella, wiesz dobrze, że… 

- Po prostu się postaraj. Błagam.  

W odpowiedzi centaur tylko kiwa głową na znak zgody i już w następnej chwili, galopując, 

znika między drzewami. 

- A co z nami? 

- A jak ci się wydaje? 

 Na moje gwizdnięcie przylatują do nas dwa skrzydlate konie, pegazy o imionach 

Afrodyta oraz Apollo. Lizzy dosiada pierwszego, a ja drugiego. Jak na komendę 



równocześnie wzlatujemy w powietrze i kierujemy się do pałacu znajdującego się w samym 

centrum naszego państwa. 

 Na niebie pojawia się błyskawica, a zaraz potem słychać roznoszący się echem 

grzmot. Na moją smaganą wiatrem twarz padają pierwsze krople deszczu sprawiając, że 

zaczynam się kulić i drżeć z zimna. 

 

~~~~~~~~~~ 

 

 Pierwszy rok w Akademii nie był łatwy. Jako osoba, która była najmniej 

wysportowana ze wszystkich, którzy zostali przyjęci na kandydatów, zazwyczaj nie dawałam 

sobie rady nawet z najprostszymi ćwiczeniami, które inni wykonywali bez mrugnięcia okiem.  

W poradzeniu sobie z tak ogromną przeszkodą nie pomagał również fakt, że jako 

opiekuna z trzeciej klasy, dostałam chłopaka, który praktycznie był gwiazdą Akademii. 

Swoimi umiejętnościami dorównywał prawie wszystkim nauczycielom. Nie tylko był 

wspaniałym wojownikiem, ale także umiejętnym taktykiem. W dodatku był na tyle przystojny, 

że podbił serca większości dziewczyn chodzących do Akademii.  I jak ja, żyjąca we własnym 

świecie dziewczyna, miałam stać dłuższą chwilę w jego obecności, nie mówiąc już  

o odezwaniu się do niego chociażby słowem? A tymczasem, jako mój opiekun, był 

zobowiązany pomagać mi ze wszystkim, w czym sobie nie radziłam. A było tego przecież 

całkiem sporo. 

Jednak przydzielając go mnie, Mędrcy i tym razem się nie pomylili. Chociaż zajęło 

nam to ponad rok, w końcu udało nam się odnaleźć wspólny język. A jakież było nasze 

zdziwienie, kiedy nareszcie uświadomiliśmy sobie, że przez ten wspólnie spędzony czas 

każde z nas nauczyło się czegoś od drugiego. 

Dzięki James’owi stałam się bardziej otwarta na ludzi. Wreszcie udało mi się wyjść ze 

skorupy, do której przez tyle lat chowałam się za każdym razem, gdy tylko ktoś chciał się do 

mnie bardziej zbliżyć. Uświadomiłam sobie, jak cudownym uczuciem jest posiadanie 

przyjaciół na których zawsze mogę polegać i którzy nigdy mnie nie zostawią, niezależnie od 

tego, w jak trudnej sytuacji bym się znalazła. W ciągu roku dwukrotnie przewyższyłam 

umiejętnościami osoby z mojego rocznika, tak, że stałam się prawie tak dobra jak mój 

opiekun. 

James natomiast, jak mi później powiedział, dzięki mnie nauczył się dostrzegania 

drugiej osoby oraz jej problemów. Więcej rzeczy zaczęło sprawiać mu przyjemność, dlatego 

w końcu zaczął się cieszyć z życia, jakie posiadał. Po trzech latach w końcu pogodził się ze 

swoimi rodzicami. Stał się bardziej wrażliwy i, według opinii innych, nareszcie przestał być 

„nieodpowiedzialnym dupkiem”. Co, jak się okazało, przyciągnęło do niego jeszcze większy 

tabun dziewczyn. Oczywiście doprowadzając mnie przy tym do niezadowolenia i irytacji. 



Tak więc od osób, które ledwo się tolerują, staliśmy się przyjaciółmi i partnerami  

w walce. Zdawało się, że każde z nas czyta temu drugiemu w myślach. Doskonale 

nauczyliśmy się przewidywać swoje ruchy podczas walki; działaliśmy jak dobrze naoliwiona 

maszyna, tworząc jedno. Do tej perfekcji inni dochodzą przez większość swojego życia,  

a nam udało się to osiągnąć w zaledwie niecałe dwa lata.  

Akademia w końcu stała się moim domem. 

I właśnie wtedy, kiedy miałam zaczynać swój trzeci rok nauki, dowiedzieliśmy się  

o masakrze, jaka wydarzyła się podczas obrad przywódców ras. Ze względu na to, jaką 

funkcję zajmowaliśmy w państwie, stanowiliśmy zagrożenie dla naszej nowo ogłoszonej 

królowej. Tym samym staliśmy się jej następnym celem. Dlatego musieliśmy jak najszybciej 

uciekać i schować się w jakieś bezpieczne miejsce. 

Od tamtej chwili moje życie stało się powtarzającą się nieustannie serią ucieczek, 

walk, niesienia pomocy, grzebania przyjaciół oraz patrzenia ze smutkiem na wszystko, co 

wyrządziła okrutna czarownica. 

A to wszystko trwa już ponad dwa lata… 

 

~~~~~~~~~~ 

 

Zanim udaje nam się dolecieć na miejsce jestem całkowicie przemoczona  

i zmarznięta do szpiku kości. Słońce już dawno zdążyło schować się za horyzontem, tak, że 

teraz udaje mi się tylko zobaczyć przesuwające się w dole niewyraźne kształty od czasu do 

czasu rozświetlane przez pojawiające się pioruny. 

Pomimo rozbrzmiewających raz po raz grzmotów, udaje mi się usłyszeć odgłosy 

bitwy jeszcze zanim jestem w stanie ją dojrzeć. Od kakofonii dźwięków stykających się ze 

sobą mieczy, okrzyków bitewnych, zawodzenia rannych i czegoś, co brzmieniem przypomina 

grzmoty, robi mi się słabo, a serce ściska się z niepokoju. 

Choć w Akademii na szkoleniu spędziłam zaledwie dwa lata, myślę, że nawet gdyby 

trwało to trochę dłużej, to nic nie byłoby w stanie przygotować mnie na ten widok. 

Na rozległym placu znajdującym się przed zamkiem w krwawej walce starły się ze 

sobą dwie armie. Choć doskonale wiem, kto walczy z kim, to i tak nie jestem w stanie 

rozróżnić, które osoby są moimi wrogami, a które przyjaciółmi. Elfy, olbrzymy, trolle, 

krasnoludy, wilkołaki, czarownice, ludzie, czy wróżki. Wszyscy oni przypominają jedną, zbitą, 

walczącą ze sobą na śmierć i życie krwawą masę. Pole bitwy oświetlane jest jedynie 

światłem błyskawic oraz rozbłyskającymi w niektórych miejscach wiązkami energii, 

wydobywającymi się z różdżek czarownic, kiedy te rzucają śmiercionośne zaklęcia. Dopiero 

teraz uświadamiam sobie, że dźwięki przypominające grzmoty, są tak naprawdę odgłosami 

uderzających o ziemię ogromnych kamieni, które raz po raz wyrzucane są w powietrze przez 



olbrzymy, trolle i ogry. Każdy rzucony na oślep głaz oznacza niechybną śmierć tych, na 

których upadnie. 

Nagle, choć to prawie niemożliwe przez panujące ciemności, udaje mi się dostrzec 

jakiś ruch na jednym z zamkowych balkonów. 

- Lizzy, sprawdź, jak możesz pomóc tam w naszym. 

- A co z tobą? 

- Zaraz dołącze. 

 Wróżka kiwa głową na znak zgody i nurkuje w kierunku rozgrywającej się pod nami 

bitwy. Ja natomiast swojego pegaza kieruję w stronę, gdzie chwilę wcześniej zobaczyłam 

ruch. 

 Jednak zanim udaje mi się tam dotrzeć, przy samym murze zamku dostrzegam 

znajomego centaura.  Jak najszybciej szybuję w jego stronę. 

- Nessosie…? - Nie muszę kończyć pytania. Obydwoje wiemy, o co mi chodzi. Mój przyjaciel 

tylko ze smutkiem i rezygnacją kręci głową. – Nic nie szkodzi. Dziękuję ci. 

Posyłam mu lekki uśmiech i zanim zdąży powiedzieć choćby słowo, kieruję pegaza na 

obrany wcześniej kierunek. 

 Apollo, nie wiedzieć czemu, nie chce wylądować na kamiennych płytkach balkonu. 

Obniżam więc lot na tyle, na ile zwierze mi pozwala i zeskakuję z jego grzbietu, by następnie 

gładko i bezpiecznie wylądować. Moje serce ze strachu bije szybko i nierówno. Dla dodania 

sobie otuchy wyciągam z pochwy mój ukochany miecz. Wolnym krokiem przemierzam 

balkon, z każdym krokiem spodziewając się, że zachwalę zostanę zaatakowana. Jednak nic 

takiego się nie staje. Z jeszcze bijącym sercem otwieram więc ogromne, podwójne drzwi 

prowadzące z tarasu do, zapewne, sali balowej i  niewiele nad tym myśląc, wchodzę do 

środka. Silny wiatr wiejący na zewnątrz z hukiem zamyka szklane drzwi, sprawiając, że 

podskakuję ze strachu. 

 Tak jak przypuszczałam, znajduję się w przestronnej sali balowej z zadbanym 

drewnianym parkietem i sięgającymi od podłogi do sufitu oknami. Jeśli nie liczyć 

nieświecących teraz magicznych żyrandoli, nie ma tutaj nic, oprócz pięciu, skrytych w cieniu, 

misternie rzeźbionych tronów znajdujących się na końcu pomieszczenia. We wnętrzu zamku 

odgłosy burzy oraz bitwy są w ogóle niesłyszalne. 

 Niespodziewanie rozbrzmiewa, zdający się dochodzić zewsząd, śmiech. 

Zdezorientowana wytężam wzrok. Dzięki światłu rozbłyskającej właśnie błyskawicy, udaje mi 

się dostrzec jakąś postać siedzącą na jednym z tronów. 

- Nie sądziłam, że jesteś na tyle odważna… albo głupia. – Kobiecy, melodyjny głos odbija się 

echem od ścian sali. – Przychodzić tutaj. Samemu. Z mieczem jako jedyną bronią. 

Mogłabym cię z łatwością teraz zabić. 

- Ale gdzie byłaby w tym zabawa, nieprawdaż? – Kolejna salwa śmiechu. 



- Masz rację. 

- Mam dla ciebie propozycję. Odwołaj swoje wojsko i walczmy tylko my; do końca. 

- A dlaczego miałabym na to przystać? 

- Bo jedyną rzeczą, na jakiej ci zależy, jest zabicie mnie podczas walki. – Przez sekundę 

twarz czarownicy wyraża głębokie zdziwienie, jednak już po chwili na powrót wraca na nią 

kamienna maska. – Słyszałam o przepowiedni. Według niej pozostaniesz królową Arengel, 

tylko, jeśli zabijesz mnie podczas walki. 

- Dobrze więc. W ramach przejawu mojej dobroci zdradzę ci sekret. – Noreen leniwie wstaje 

z tronu. – Jeśli mnie zabijesz, zatrzymasz wojsko. – Ostatnie dwa słowa czarownica 

wymawia ledwo słyszalnym szeptem. 

 Następnie bez ostrzeżenia celuje we mnie różdżkę jednocześnie rzucając zaklęcie. 

Ledwo udaje mi się przed nim uskoczyć. W miejscu, gdzie stałam jeszcze przed chwilą, 

znajduje się teraz spory kawałek osmolonego parkietu. Kolejne zaklęcie, przed którym, 

jedynie dzięki szczęściu, udaje mi się uskoczyć, rozbija jedno z ogromnych okien sali 

balowej. Malutkie kawałki szyby rozbryzgują się na wszystkie strony. Zasłaniam twarz 

rękami, jednak pomimo tego i tak zostaję boleśnie poraniona okruchami szkła. Po sali echem 

roznosi się okrutny śmiech królowej. 

 W mojej głowie myśli pędzą w zawrotnym tempie, a serce wali w piersi jak szalone. 

Nie mam pojęcia, co mogłabym zrobić poza ciągłym uciekaniem. Jak powstrzymać kogoś, do 

kogo nawet nie można się zbliżyć? 

 Kolejny czar mija mnie o włos i wtedy wpadam na pomysł. Podbiegam do ściany, 

gdzie zaczepiony jest sznur podtrzymujący żyrandol i przecinam go szybkim ruchem miecza. 

Wysadzany diamentami o ostrych końcach, całym swoim ciężarem spada na czarownicę, 

która za późno domyśla się, o co mi chodzi. 

 Korzystając z chwilowej przewagi wypadam na balkon stykając się ze ścianą 

utworzoną z lodowatych, siekających na ukos kropel deszczu. W chwili, gdy odwracam się, 

by sprawdzić, co z Noreen, w moją pierś trafia zaklęcie, które przerzuca mnie przez całą 

długość balkonu. Upadek całkowicie pozbawia mnie tchu i sprawia, że przed moimi oczami 

pojawiają się ciemne plamy. 

 Wraz z odzyskaniem wzroku, dostrzegam stojącą przede mną czarownicę trzymającą 

swoją różdżkę przy mojej piersi. Kobieta uśmiecha się z wyższością.  

To koniec. Zawiodłam. Znowu. Po raz ostatni przez moją głowę przemyka myśl, że 

przynajmniej nie zginę jako morderczyni, którą, odkąd zaczęłam szkolić się w Akademii, 

bałam się zostać; którą nigdy nie chciałam być. Pocieszając się tą wizją, zamykam więc oczy 

czekając na śmierć, bo przecież nic innego mi już nie zostało…  

 Jednak nic się nie dzieje. Nadal oddycham. Wciąż żyję. Zdziwiona powoli otwieram 

oczy. Twarz Noreen wyraża tę samą dezorientację i szok co moja. Żadna z nas nie wie, co 



się dzieje. Korzystając z okazji szybko wstaję na chwiejące się nogi i unoszę miecz przed 

siebie. Z różdżki czarownicy wydobywa się strumień energii skierowany prosto na mnie… 

jednak znika zanim w ogóle się do mnie zbliży. To samo dzieje się z każdym kolejnym 

zaklęciem dla mnie przeznaczonym.  

 Jestem całkowicie zdezorientowana. Nic z tego nie rozumiem. Przecież jeszcze przed 

chwilą… I nagle to do mnie dociera. Wszystko staje się zrozumiałe. Przepowiednia, słowa 

wieszczki, to, że czary wiedźmy mnie nie dosięgają. W końcu zaakceptowałam siebie. To, 

kim jestem. A przede wszystkim postanowiłam nie zabijać i zrezygnować z zemsty, co czyni 

mnie całkowitym przeciwieństwem czarownicy i jedyną osobą, która jest w stanie ją 

powstrzymać. 

 Jestem tak przejęta tym odkryciem, że nie zauważam, kiedy różdżka królowej 

zaczyna falować i przybierać kształt obusiecznego miecza. Na szczęście, dzięki 

wielogodzinnym treningom z James’em na tyle udało mi się wyćwiczyć odruchy podczas 

walki oraz intuicję, że teraz, bez namysłu, moja prawa ręka unosi się ku górze parując cios 

wymierzony przez czarownicę. 

 Ledwo widząc przez wciąż padający siarczyście deszcz, zaczynam walczyć  

z królową. Okazuje się ona w walce równie dobra, co w rzucaniu zaklęć. Parę razu udaje mi 

się ją jednak zranić. Niestety, ona odpłaca mi się tym samym. 

 Po jakimś czasie ze zmęczenia zaczynam brać coraz płytsze, urywane oddechy. 

Moje mięśnie palą od wysiłku. Ruchy stają się wolniejsze. Czarownica jednak zdaje się  

w ogóle nie męczyć. Zaczynam gorączkowo myśleć. Muszę coś zrobić, inaczej przegram.  

A tym razem naprawdę nie mogę sobie na to pozwolić. I wtedy zdarza się drugi już tego dnia 

cud, na który zdecydowanie nie zasłużyłam. 

 Jakby czytając mi w myślach, z nieba w naszym kierunku leci Apollo. Pegaz swoimi 

wielkimi skrzydłami rozprasza uwagę Noreen, która wściekła z tego powodu, na oślep 

zamachuje się mieczem i trafia w bok biednego zwierzęcia, boleśnie je przy tym raniąc. 

Cierpiące zwierze wydaje przeraźliwy ryk i w popłochu odlatuje w kierunku drzew rosnących 

na obrzeżach polany. 

 To daje mi jednak kilka cennych sekund, dzięki którym zdobywam przewagę nad 

królową. Udaje mi się zbliżyć do niej na tyle, że wytrącam jej miecz z ręki, który przed 

zetknięciem z ziemią zamienia się z powrotem w różdżkę. 

- Odwołaj swoje wojsko. – mówię, jednocześnie przykładając do jej szyi miecz. 

I znowu słyszę ten drwiący śmiech. 

- Już ci powiedziałam. Najpierw musisz mnie zabić. Nie ma innego wyjścia. 

- Zawsze jest inna droga. 

- Nie tym razem. 



- Twoje wojsko… - zaczynam powoli, starając się uporządkować sobie w głowie coś, o czym 

powiedziała mi pewna mądra kobieta - … musi słuchać rozkazów, jakie im wydajesz. Nie 

tylko dlatego, że nim dowodzisz, ale głównie dlatego, że większość z nich złączyłaś ze sobą 

czarami wiążącymi. Nie mają wyboru. Muszą cię słuchać. 

Uważnie spoglądam na czarownicę, starając się wyczytać coś z jej twarzy. Pozostaje 

ona jednak wciąż bez jakiegokolwiek wyrazu. I kiedy już zaczynam sądzić, że może się 

pomyliłam, dostrzegam błysk wściekłości w jej oczach. Trwa to tylko przez ułamek sekundy 

 i równie dobrze mogło być tylko wytworem mojej wyobraźni, jednak to wystarcza, bym 

nabrała pewności siebie. 

Schylam się i ostrożnie podnoszę leżącą u moich stóp różdżkę czarownicy. Chwilę 

się jej przyglądam, a następnie z siłą, o jaką jeszcze dwa lata temu temu bym siebie nigdy 

nie podejrzewała, łamię ją na dwie części. 

Z gardła czarownicy wyrywa się potworny ryk, który, choć wydaje się to wręcz 

niemożliwe, niemal całkowicie zagłusza odgłosy burzy oraz toczącej się w dole walki. 

- Ty! Nawet nie wiesz, co zrobiłaś. 

- Wiem doskonale. Bez swojej mocy nie skrzywdzisz już nikogo więcej. Nigdy. 

- Więc, nie zabijesz mnie? Nawet na to brakuje ci odwagi? 

- Masz rację. Nie zabiję. Ale nie dlatego, że nie potrafię, ale dlatego, że nie jestem 

morderczynią. Nie jestem tobą i nigdy nie chcę się taka stać. 

- Myślałam, że szukasz zemsty. W końcu zabiłam tak dużo osób, które kochałaś. 

- Kiedyś szukałam. Przepełniały mnie ból, żal, gniew, rozpacz i wściekłość. Ale 

uświadomiłam sobie, że te uczucia niszczyły mnie od środka, dzień po dniu pozbawiając 

człowieczeństwa. Przestałam szukać zemsty, bo zabijając cię, stałabym się dokładnie taka 

jak ty. Zostałabym człowiekiem, którym nigdy nie chciałam i nie chcę być. 

Z ust czarownicy wydobywa się drwiący śmiech. 

- Ty już jesteś taka jak ja. 

- Nie. – jakby dla wzmocnienia tego co mówię zaczynam kręcić głową. 

- Izabella? 

Dźwięk głosu James’a starającego się przekrzyczeć burzę sprawia, że odwracam się 

w tamtą stronę. Obok mojego opiekuna stoją Lizzy, Nessos, Tumnus, Aredhel oraz Zorin, 

wesoło się do mnie uśmiechając. Dwóch Strażników, którzy przyszli razem z nimi, zabiera 

ode mnie złą królową i wyprowadzają ją w kierunku lochów znajdujących się pod zamkiem. 

- Udało ci się! Naprawdę ci się udało! Wojsko zawraca! Wygraliśmy! – Wróżka prawie tańczy 

z radości. 

- Szkoda tylko, że nie jesteś Elfem. 

- Aredhel… - Lizzy wymierza jej kuksańca w bok. 

- No dobrze już. Gratulacje Izabello. 



- Ja… - nie jestem w stanie zebrać myśli.  

 Nagle, gdy emocje w końcu opadają, uderza we mnie fala ogromnego zmęczenia. 

Nie jestem w stanie już dłużej utrzymać się na nogach. Moje oczy zamykają się wbrew mojej 

woli. Przed upadkiem na podłogę chronią mnie czyjeś mocne, muskularne ramiona. 

Zapewne James’a. Staram się powiedzieć, jak bardzo jestem mu za to wdzięczna. Jednak 

zanim udaje mi się chociażby otworzyć usta, ciemność, niczym gruby koc, otula mnie  

i pochłania w swoje niekończące się odmęty. 

 


