
Od początku swojego życia miałam wszystko: kochającą matkę, kochającego mnie 

brata bliźniaka i Dwór Ognia, w którym żyłam i z którego byłam dumna.  Jednak pewnego dnia 

wszystko się zmieniło. 

Obudziło mnie pukanie do drzwi mojej komnaty: 

- Księżniczko - usłyszałam cichy głos zza drzwi. Była to służąca, Alice. - Bardzo 

przepraszam, że niepokoje panią już z samego rana, ale pani matka kazała mi panienkę 

wezwać. Sukienka jest na szafie - odrzekła po czym oddaliła się. 

Rozejrzałam się po mojej komnacie. Była bardzo przestronna- nienawidziłam czuć się 

jak w klatce. Miałam na szczęście duże okno wychodzące na cały nasz dwór: na równo 

poustawiane, ceglane domki, które otaczały wielki, różany ogród, do którego każdy członek 

naszego dworu miał wstęp. Nie było tutaj żadnych podziałów, każdy był sobie równy. 

Wreszcie postanowiłam wstać z łóżka. Spojrzałam na sukienkę, którą przygotowała 

mi Alice. Miała czerwony kolor, przypominający odcień dojrzałych wiśni. Rękawy były 

wykonane z ciemniejszej koronki, a cały dekolt sukienki był obszyty czarnymi diamentami. W 

innych dworach pewnie byłyby już w mojej komnacie przynajmniej dwie służki, pomagające mi 

ją ubrać. Na Dworze Ognia ich nie potrzebowaliśmy. Byliśmy samodzielni, a liczba służących 

była ograniczona do minimum. 

Gdy już ubrałam moją sukienkę, podeszłam do toaletki i spojrzałam w lustro. 

Spoglądała na mnie dziewczyna o ceglanej cerze, ogniście rudych włosach zaplecionych w 

dwa warkocze, dużych, okrągłych, czerwonych oczach i posiadająca na swoim czole dwa, 

czarne jak noc, rogi. Większość pomyślałaby, że wyglądam dziwnie, jednak na naszych 

ziemiach było to normalne. Zostało mi podarowane coś jeszcze- moc ognia. Potrafiłam 

wytworzyć ze swoich rąk ogień i nim kierować, jak chcę. Jeszcze nie okiełznałam swojej mocy, 

tak dobrze jak mój brat bliźniak, Aren. 

Zeszłam do sali jadalnianej położonej na pierwszym piętrze naszego zamku i 

rozejrzałam się. Przy drewnianym okrągłym stole siedziały dwie osoby: moja matka i Aren. 

Matka, Aelin miała na sobie długą pomarańczową sukienkę, która była obszyta 

małymi rubinami. Jej twarz, jak zawsze, wyrażała spokój. Włosy miała zaplątane w warkocz, 

który  spoczywał na jej lewym ramieniu. Nie wiedziałam o czym rozmawiała z Arenem, bo od 

razu, gdy mnie usłyszała, przestała z nim rozmawiać. 

- Witaj promyczku - mówiła tak do mnie od urodzenia. 

- Cześć mamo, cześć Aren - odpowiedziałam ziewając. 

- Coś dzisiaj trochę kazałaś nam czekać - odburknął mój brat. Od zawsze mieliśmy 

zwyczaj spożywania posiłku, gdy nasza trójka jest przy stole. 

- Przepraszam o wielki książę. Postaram się poprawić - odpowiedziałam z 

sarkazmem. 



- Rachel - upomniała mnie matka - kiedyś mnie tu nie będzie i to właśnie Twój brat 

będzie Twoim królem! 

Nie mogłam tego przetrawić. Już straciłam ojca w wieku dwunastu lat, nie chciałam 

stracić też matki. Ojciec został zabity przez Stardewiańczyków, czyli zwykłych ludzi 

mieszkających na północ od naszej wyspy, Valarias. Popłynął tam z myślą zawarcia sojuszu 

z ich wyspą, jednak z powrotem dotarła do nas tylko jego głowa nabita na drewniany kołek. 

Był to okropny widok. Przez następne dwa tygodnie nie wychodziłam z mojej komnaty, do 

nikogo się nie odzywałam i nikogo nie chciałam widzieć. 

Wszystkie dwory starały się zawiązać z nimi sojusz. Mieli bardzo liczne armie, jednak 

oni się nas bali i zamiast poznać nasze moce, woleli się od nas odciąć. Ludzie boją się tego 

co nieznane i zamiast to poznać, starają się to wytępić. 

W Valarii rządziły cztery dwory żywiołów: Dwór Ognia, Dwór Wody, Dwór Ziemi i Dwór 

Wiatru. Każdy z tych dworów wyróżniał się czymś wyjątkowym, jednak pozostałą trójkę znałam 

tylko z książek. Nigdy nie opuściłam Dworu Ognia i miałam wrażenie, że nigdy go nie 

opuszczę, bowiem moja matka sądziła, że byłoby to dla mnie zbyt niebezpieczne. Za bardzo 

się o mnie martwiła. 

- Dobrze, przepraszam - tym razem odpowiedziałam szczerze. 

- Wiecie co? - zapytała moja mama - Chciałabym spędzić ten dzień razem z Wami. 

Pomyślałam o… - jednak nie dokończyła zdania, tylko patrzyła się w okno, jakby było 

zaczarowane. Coś musiało przyciągnąć jej uwagę. 

- Matko – zaniepokoił się Aren. - Co się stało? 

Mama otrząsnęła się. Gdy spojrzałam na jej twarz, coś się zmieniło. Ten radosny 

spokój, który był dzisiaj na jej twarzy, zniknął całkowicie. Jej twarz wyrażała strach. 

-Stardewiańczycy nas atakują. Nie mamy czasu. Musimy przygotować wojska. 

Stanęłam jak wryta. Nie wiedziałam co zrobić: „Stardewiańczycy nas atakują. Po co 

to robią? Czego żądają? Co może ich powstrzymać? Co możemy zrobić?”. Tyle pytań i zero 

odpowiedzi. 

Matka zaczęła już wydawać rozkazy: 

- Wy - spojrzała wymownie na mnie i Arena - udajcie się do sali tronowej. Tam będzie 

najbezpieczniej. 

Brat już zaczął mnie prowadzić, jednak ja zaczęłam się sprzeciwiać: 

- Nie! – krzyknęłam - Chcę iść z Tobą. Chcę Ci pomóc, proszę. 

- Rachel, idź z Arenem do sali tronowej. To jest rozkaz Twojej królowej! 

- Ale…- zaczęłam. 

- Żadnego sprzeciwu. Idźcie już. Aren - spojrzała na mojego bliźniaka- pilnuj jej. 

- Oczywiście - odpowiedział. 



Tylko tyle. Żadnych emocji. Nie wiedziałam co czuje mój brat, on zawsze był bardziej 

skryty. Moje emocje było zawsze widać jak na dłoni. Byliśmy swoimi przeciwieństwami, jednak 

zawsze dochodziliśmy do porozumienia. 

Przed pójściem do sali obejrzałam się, by spojrzeć jeszcze w okno, jednak szybko 

tego pożałowałam. Tysiące ludzkich żołnierzy, ubranych w zwykłe, metalowe zbroje zbliżali 

się bardzo szybko w stronę muru, chroniącego nasz dwór. Nie mogłam tego wytrzymać. 

Pośpiesznie odsunęłam się i udałam z Arenem do sali tronowej. 

Czas ciągnął się tam niemiłosiernie. Słyszałam krzyki i dźwięki walki. Nie wiedziałam, 

jak usiedzieć w miejscu. Spoglądnęłam na mojego brata. Jego kruczoczarne loki świeciły w 

porannym słońcu, jego rogi były odrobinę większe od moich. Miał na sobie czarną tunikę, która 

była prosta w swoim kroju, jednak materiał, z którego została zrobiona był jeszcze obszyty 

złotą nicią, która pasowała do koloru jego złotych oczu. 

- Aren, ja tutaj nie wytrzymam. Muszę walczyć i muszę jej pomóc - spoglądnęłam na 

niego. 

- Nie słyszałaś co powiedziała nam matka? - zapytał. 

- Słyszałam bardzo dobrze, jednak nie mogę siedzieć bezczynnie. 

I uciekłam z sali.  W oddali słyszałam kroki i krzyki mojego brata. Pobiegłam do mojej 

komnaty po broń. Gdy tam dotarłam przez chwilę się wahałam, jaką wybrać, jednak wybrałam 

moją ulubioną - kuszę. 

Wybiegłam szybko z komnaty i pognałam na mur, skąd mogłabym pomagać w 

pokonaniu wrogów. Wyszłam tylnymi drzwiami i widok, który zobaczyłam, był mrożący krew w 

żyłach. Około dwa tysiące naszych żołnierzy leżało martwych. Nie wiedziałam jakim cudem to 

się stało, niektórzy nasi żołnierze też mieli moc ognia. Po chwili pomyślałam, że 

Stardewiańczycy byli dużo lepiej przygotowani. 

Gdy spojrzałam w dal ujrzałam moją matkę na czele całego wojska. Walczyła z całych 

sił, a jej ogień lśnił najjaśniej. 

Wzięłam kuszę w swoje ręce, jej ciężar był przyjemny, bardzo mi tego brakowało. W 

wieku ośmiu lat ojciec podarował mi pierwszą broń - mały nożyk. Był pięknie ozdobiony, wzory 

na jego rękojeści przedstawiały wilka wyjącego do księżyca. Jego oko było wysadzane moim 

ulubionym kamieniem, czyli czarnym diamentem. 

Przez następne cztery lata uczył mnie i Arena obsługiwać różnego rodzaju broni, 

jednak po jego śmierci wszystkie bronie jakie miałam, wrzuciłam do szafy i przestałam ćwiczyć. 

trochę tego pożałowałam, bowiem moje mięśnie wyrażały sprzeciw, gdy naciągałam 

cięciwę kuszy i celowałam w wroga. 

Zastrzeliłam już około pięciu przeciwników, gdy zauważyłam, że najjaśniejszy ogień 

zgasł. Zaparło mi dech w piersiach. 



Zeskoczyłam z muru nie zważając na fale bólu przeszywające moje kolana. Musiałam 

biec do niej jak najszybciej, może uda mi się ją uratować. Gdy biegłam w jej stronę, kilku 

Stardewiańczyków chciało we mnie strzelić, jednak od zawsze moją mocną stroną była 

zwinność, więc bez problemu omijałam strzały lecące w moją stronę. Nigdy nie byłam bardzo 

silna, dlatego unikałam walki na miecze czy pięści, jednak łuk czy kusza były lekkie, co bardzo 

mi odpowiadało. 

Dobiegłam do miejsca, w którym wcześniej była i ujrzałam ją leżącą na ziemi wraz z 

innymi żołnierzami. Oddychała, jednak miała w brzuchu stalowy miecz z rękojeścią wysadzaną 

szmaragdem. 

- Rachel - odezwała się cichym głosem - proszę Cię, uciekaj stąd. 

- Mamo, proszę. Wstawaj, musimy udać się do uzdrowicieli. 

- Promyczku, już nic mi nie pomoże. Mój koniec jest bliski. 

- Nie mów tak, proszę. Zostań ze mną i Arenem - poczułam łzy płynące z moich oczu. 

- Walcz, bo masz dla kogo. 

Matka uśmiechnęła się smutno: 

- Uciekaj - w jej oczach też ujrzałam łzy - kocham Ciebie i Arena całym sercem, jednak 

mój czas już mija. Pamiętaj, by nikomu nie ufać. Twoim jedynym wsparciem będzie Aren. Ufaj 

tylko jemu i bądźcie zawsze razem. Nie odstępujcie się na krok. Uciekajcie z tego dworu, 

zbierzcie potężną armię, wróćcie i odzyskajcie ten dwór. Ta walka jest przegrana. 

Mój świat się zawalał. Straciłam ojca, dwór i tracę matkę. Nie umiem nic ochronić. 

- Proszę, to moje ostatnie życzenie - powiedziała, po czym przestała już oddychać. 

Uklękłam przy niej i pocałowałam ją w czoło. Pomimo zgiełku, który panował wokół 

nas, nie słyszałam nic. Chciałam położyć się obok niej i też umrzeć, jednak miałam jeszcze 

dla kogo żyć. Mój bliźniak pewnie szukał mnie po całym zamku. Musiałam ją tu zostawić. 

Spojrzałam na nią po raz ostatni. Miała na sobie czarną zbroję, która była cała brudna od krwi 

i błota. Jej fryzura rozpadła się, przez co swoje rude kosmyki miała na całej twarzy, która 

wyrażała nadzieję. Nadzieję na lepszy świat, który mam stworzyć. 

*** 

Szybko wróciłam do zamku w poszukiwaniu Arena. Znalazłam go siedzącego na 

krześle w moim pokoju. Na jego twarzy gościł lęk: 

- Gdzie ty byłaś?! Nie wiesz jak się o Ciebie martwiłem? - spojrzał na mnie zmieszany- 

Co się stało? 

- Mama. Ona… Nie żyje - odpowiedziałam zmęczona emocjami, które mną targały - 

Musimy szybko uciekać. Chodź, nie mamy czasu do stracenia. Nie wiemy, kiedy wróg dostanie 

się do zamku. 

Zaczęłam go ciągnąć za rękaw czarnej tuniki, jednak on tylko siedział i wpatrywał się 

posępnym wzrokiem w ziemię. Pewnie nie mógł przyswoić do siebie tej informacji. Sama 



miałam z tym problem, jednak musiałam działać. Zostawiłam go samego w komnacie, bym 

mogła spakować nasze rzeczy. 

Gdy wróciłam, Aren siedział w tej samej pozycji: 

- Musimy iść - powiedziałam tylko. 

- I chcesz to wszystko zostawić? Nie chcesz walczyć? - spytał ściszonym głosem. 

- Wiem, że nie dam rady sama, jednak uważam, że dzięki pomocy innych dworów, 

uda nam się odzyskać to, co dzisiaj musimy poświęcić. Nie chcę tego wszystkiego zostawiać, 

jednak muszę. 

Odgłosy walki były coraz głośniejsze. Stardewiańczycy musieli być coraz bliżej muru. 

Poszłam z Arenem do stajni w celu znalezienia odpowiednich koni na podróż. 

Wybrałam srebrnowłosą klacz o imieniu Perła, a Aren wybrał czarnego rumaka o imieniu Max. 

Wyruszyliśmy w celu znalezienia sojuszników w walce o Dwór Ognia. 

*** 

Jechaliśmy na północ, w stronę Dworu Ziemi. Był to najbliższy nam dwór, a jego 

królowa przyjaźniła się z naszą matką. Wiedziałam też, że Dwór Ziemi ma najmniej liczną 

armię z Dworów Żywiołów. Im bliżej celu byliśmy, tym bardziej zmieniało się otoczenie. 

Widziałam coraz mniej brzóz, zastępowały je dęby i buki. Otoczenie stawało się zielone. Na 

szczęście dźwięki walk ustały i mogłam uspokoić się po walce. 

Musieliśmy się gdzieś zatrzymać. Nasze konie opadały z sił. 

Postanowiliśmy rozbić obóz w małym zagajniku w pobliżu, którego było jezioro. Nie 

mogliśmy być głodni, bowiem gdzieniegdzie, pomiędzy bukami przejawiały się jabłonie z 

czerwonymi i soczystymi jabłkami. Mieliśmy zapasy suszonego mięsa, kasz i wody, jednak 

musieliśmy je oszczędzać. Nie mieliśmy też problemu z ciepłem. Poszukałam suchych gałęzi, 

a Aren rozpalał je ogniem ze swojej dłoni. Nie rozmawialiśmy wcale. Gdy się położyliśmy 

rozmyślałam o tym, co się stało i co mogłam zrobić, by temu wyjść naprzeciw, jednak nic nie 

mogłam wymyślić. Sen szybko objął mnie w swoje ramiona. Zasnęłam z postanowieniem, że 

zrobię wszystko, by uratować mój dwór. 

*** 

Obudziło mnie głośne ćwierkanie ptaków. Przez chwilę nie wiedziałam, gdzie jestem, 

jednak szybko się otrząsnęłam. Szukałam wzrokiem mojego brata. Zauważyłam go w oddali 

zbierającego jabłka. Przed sobą miałam małe ognisko, pewnie rozpalił je, by nie było mi zimno. 

- O, już wstałaś - powiedział. - Myślałem, że jeszcze trochę pośpisz. Nasze śniadanie 

będzie za chwilę gotowe. 

Powiedział, po czym zaczął myć owoce w jeziorze, by potem zacząć je piec nad 

ogniem. 

- To nie jest to samo, co było na naszym dworze, jednak musi nam wystarczyć. 



Zjedliśmy nasze prowizoryczne śniadanie w ciszy. Zdałam sobie sprawę, że Aren 

zastąpił swój smutek czymś innym. Smutek zastąpiła obojętność. 

Po nocy spędzonej na samym kocu, moje kości i mięśnie były obolałe, jednak 

musiałam wstać. 

Weszłam na moją klacz i ruszyliśmy w stronę Dworu Ziemi. Zauważyłam, że ziemia 

była poobrastana różnorodnymi, dzikimi kwiatami. W naszym dworze przeważał minimalizm, 

a tutaj było dziko i naturalnie. Bardzo mi się to podobało. 

Po około dwóch godzinach jazdy, zaczęłam słyszeć nie tylko głośniejsze ćwierkanie, 

ale też głosy, które wydawały się szczęśliwe. Od razu je porównałam z głosami mojego ludu, 

gdy opuszczałam Dwór Ognia. 

Spojrzałam na mojego brata, wyraz jego twarzy był nieodgadniony. Byłam ciekawa o 

czym myślał: 

- Co się stało? – spytałam. 

- Myślę o niesprawiedliwości jaka nas spotkała. Nigdy nie sądziłem, że będziemy 

musieli opuścić nasze ziemie - odpowiedział mój brat. 

Też to odczuwałam. Tę ogromną różnicę. Gdy opuszczaliśmy nasz dwór, 

towarzyszyły nam same okrzyki bólu i odgłosy walki. Czuliśmy też stalową woń spalonych ciał 

i krwi. W tym miejscu słyszeliśmy wesołe ćwierkanie ptaków i szczęśliwe głosy mieszkańców. 

Czuć też było mocny zapach kwiatów. 

Przez następne pięć dni przejeżdżaliśmy przez małe wioski, które moim zdaniem 

wyglądały bardzo uroczo i swojsko. Były drewniane i zostały ozdobione różnego rodzaju 

malowanymi kwiatami. Większość terenów zajmowały pola uprawne i farmy. Mieszkańcy 

hodowali różnorodne uprawy, w większości były to: kukurydza, słoneczniki i pszenica. 

Zauważyłam też dużą ilość drzew owocowych. 

*** 

Szóstego dnia wyjechaliśmy na płaski teren, na którym było więcej domków niż pól. 

Wyglądały na większe i należały do bogatszych mieszkańców. 

Na środku położony był średniej wielkości pałac, który zbudowany był z różnorakich 

kamieni, był też (podobnie jak reszta budynków) obrośnięty bluszczem. 

Większość mieszkańców przerwała swoje obowiązki, by przyjrzeć się nam z 

zaciekawieniem. Mieszkańcy mieli złocistobrązowy odcień skóry, mieli też bardzo delikatne 

rysy twarzy, a kolor ich oczu był przeważnie zielony. Ten dwór był dużo mniejszy od naszego, 

jednak miałam wrażenie, że przebywający tam ludzie byli bardzo szczęśliwi. 

Wraz z bratem zeszliśmy z koni, po czym udaliśmy się prosto do zamku. 

Powitała nas brązowowłosa kobieta, niskiej postury. Miała na sobie sukienkę 

pasującą do koloru jej szmaragdowych oczu. Była to przyjaciółka naszej matki, Diana. 

Królowa uśmiechnęła się do nas: 



- Witam następcę Dworu Ognia i jego siostrę - przywitała nas śpiewnym głosem- W 

jakim celu mnie odwiedzacie? 

- Dwór ognia został zaatakowany przez Stardewiańczyków - odpowiedział mój brat. - 

Królowa Aelin nie żyje. 

Z twarzy królowej Dworu Ziemi odpłynęły wszystkie kolory: 

- Ta informacja jest… - przerwała na chwilę - przerażająca. K-kiedy to się stało? 

- Sześć dni temu - odparł zimno mój brat. - Ostatnią prośbą naszej matki było to, 

żebyśmy zebrali potężną armię, która będzie zdolna odzyskać nasze ziemie. Taki też jest cel 

naszej wizyty. Mamy wielką nadzieję, że użyczysz nam swoje wojska w celu odzyskania 

naszego dworu. Nigdy nie wiadomo, kiedy Stardewiańczycy będą pragnęli więcej ziem. 

Mój brat nie zwracał się do Diany per królowo. Zawsze traktowaliśmy ją jak członka 

naszej rodziny. Uwielbialiśmy ją, jednak od roku nie odwiedzała nas ani razu. Nie mieliśmy jej 

tego za złe, sami mogliśmy ją odwiedzić, jednak nie zrobiliśmy tego. 

Aren ustalił z Dianą ilość wojsk jakie nam przekaże. Nie była to bardzo duża ilość, 

jednak miałam nadzieję, że inne dwory użyczą nam więcej swoich wojsk. Nie spodziewałam 

się, że Diana będzie miała przygotowane wojska. 

- Oczywiście. Mam tylko jedną prośbę. Weźcie ze sobą mojego syna, Erica. Jest 

moim następcą, nie wiadomo, czy przeżyję tę wojnę - uśmiechnęła się smutno. - Chcę, by 

poznał zwyczaje innych dworów, chcę też, by poznał ich tradycję. Ta przygoda na pewno mu 

się przyda. 

Krew zaczęła we mnie buzować. Nie wytrzymałam tego, co powiedziała: 

- Jaka przygoda? Moja matka umarła, tysiące naszych ludzi też pewnie już nie żyje. 

Reszta mieszkańców musi żyć w strachu. Nie wiadomo, czy odzyskamy nasze ziemie. I to jest 

przygoda?! 

- Przepraszam. Nie tak chciałam to ująć - odpowiedziała zmieszana królowa- Idę po 

Erica. 

Kobieta pospiesznie zniknęła za drzwiami. 

- Czyli chcesz podróżować z nieopierzonym następcą tronu Dworu Ziemi? - zapytał 

mój brat. 

- A jaki mam wybór? Zrobię wszystko, byśmy odzyskali nasz dwór. Sądzę, że cena 

jaką jest podróżowanie z następcą tronu tego dworu jest naprawdę niską ceną. 

- Nie dziwi Cię to? Popatrz z jaką łatwością się zgodziła. 

- Ja na Twoim miejscu bym się cieszyła. Nasza matka była w naprawdę dobrych 

stosunkach z królową tego dworu. Diana, tak samo jak nasza matka, szybko straciła męża. 

Były naprawdę dobrymi przyjaciółkami - odrzekłam - Jeśli inne spotkania pójdą tak łatwo to w 

ciągu miesiąca odzyskamy nasz dwór. 



Po około dziesięciu minutach królowa wyszła zza drzwi wraz z niskim, brązowookim 

chłopcem o ciemnozielonych włosach.  Jego szata bardzo dobrze współgrała z kolorem jego 

włosów. Na swoich plecach niósł srebrny miecz z ogromnym szmaragdem w swojej rękojeści. 

To właśnie szmaragd był ulubionym kamieniem mieszkańców Dworu Ziemi. 

Uśmiechnął się do nas: 

- Witam moich kompanów. Jak zapewne wiecie, jestem Eric i będę waszym 

towarzyszem. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i nie spalicie mnie żywcem- 

odezwał się i puścił do mnie oczko. 

Nie wiem, dlaczego, ale od razu go polubiłam. Pomimo pustki, którą czułam w sercu, 

uśmiechnęłam się do niego szczerze. Mój brat nie popierał mojego entuzjazmu i tylko 

odburknął na przywitanie: 

- Musimy już iść. Mamy jeszcze dwa dwory do odwiedzenia – powiedziałam. - 

Dziękujemy za wszystko. 

- Podziękujecie mi po walce, moi drodzy – Diana odpowiedziała z uśmiechem. 

Odwzajemniłam uśmiech. Pokochałam to miejsce. Spokój był tutaj 

wszechogarniający, dzięki temu pobytowi mogłam się odciąć od tego całego hałasu na Dworze 

Ognia. 

Powoli opuszczaliśmy Dwór Ziemi, podczas jazdy starałam się poznać Erica. 

Dowiedziałam się, że kochał czytać książki. Potrafił też grać na lutni. Był bardzo szczęśliwym 

człowiekiem. Gdy ja i mój brat przeważnie milczeliśmy, Eric grał na swoim instrumencie, coraz 

bardziej poprawiając mi humor. Nie wiedziałam nawet dlaczego był taki szczęśliwy, jednak, 

gdy go o to zapytałam, ten odpowiedział mi, że pomimo bólu, który czujemy, powinniśmy się 

cieszyć i korzystać z każdego, pozostałego nam dnia. Czyniłam wszystko, by tak właśnie robić. 

*** 

Następnym dworem, który mieliśmy odwiedzić, był Dworem Wody. O tym dworze 

wiedziałam jeszcze mniej, niż o Dworze Ziemi. Jedyne informacje jakie miałam to te, że jego 

mieszkańcy mieli dar kontrolowania wody. 

Gleba stawała się coraz bardziej mokra, było też coraz mniej kwiatów, a jasna zieleń, 

która królowała na Dworze Ziemi została zastąpiona zgniłą i butelkową zielenią. 

Coraz szybciej kończyły nam się zapasy. Nie byliśmy gotowi na trzecią osobę. Nie 

widziałam też żadnych drzew owocowych ani zwierzyny, na którą mogłabym zapolować. 

W pewnym momencie usłyszałam zza drzew groźne warczenie. Obejrzałam się i to, 

co zobaczyłam zmroziło mi krew w żyłach. 

Spoglądały na nas dwie pary, świecących na żółto oczu. Zza drzew wyłoniły się dwa 

ogromne wilki. Były większe od dorosłego człowieka, jednak zobaczyłam, że były strasznie 

chude i zmizerniałe. Pewnie one też nie miały co jeść, więc postanowiły zapolować na nas. 



Nagle wilki na nas wyskoczyły i zaatakowały Arena i jego konia. Brat wyciągnął miecz 

i zaczął odstraszać wilki. Zawsze je podziwialiśmy i miałam wrażenie, że Aren nie chciał ich 

zabić, tylko odstraszyć, jednak te były bardzo głodne i nie miały zamiaru odstąpić. Jeden z 

wilków ugryzł rumaka, na co ten stanął dęba, jednak Aren dalej się go trzymał. 

Dopiero zdałam sobie sprawę, że ziemia zaczęła się trzęść, na początku myślałam, 

że odczuwam to przez szybkie bicie mojego serca, jednak, gdy się odwróciłam zobaczyłam, 

że Eric zszedł z konia i dotykał ziemi swoimi rękoma: 

- Zeskocz z tego głupiego konia! - krzyknął do mojego brata. - Te wilki są głodne. 

Musimy poświęcić Twojego wierzchowca, by wilki nie zjadły Ciebie. 

Mój brat go posłuchał i szybko zeskoczył z grzbietu rumaka. Pośpiesznie rzucił się w 

moją stronę i wskoczył na grzbiet mojej klaczy. 

Wilki zauważyły jego zniknięcie, jednak były bardzo zdezorientowane przez trzęsienie 

ziemi i bały się ruszyć. Po kilku sekundach drżenie ustało, wilki zabiły wierzchowca Arena i 

łapczywie go spożywały. Mieliśmy szczęście, bowiem nasz cały dobytek był przytwierdzony 

do siodła mojej klaczy. 

Szybko oddaliliśmy się od wilków i dalej zmierzaliśmy w stronę Dworu Wody. 

- Dzięki - powiedział cicho mój brat. 

- Nie ma za co - odrzekł na to Eric. 

- Ależ jest. Sam nie wiedziałbym co mam zrobić. Dzięki temu, że wprawiłeś ziemię w 

drżenie, wilki się zdezorientowały. 

- Czyli to jest Twój dar? - spytałam zaciekawiona. Nigdy nie wiedziałam jaki dar mają 

mieszkańcy Dworu Ziemi. 

- Tak - odpowiedział Eric - potrafię też przyśpieszyć wzrost roślin. Bardzo się to u Nas 

przydaje. 

- Jak ci udało się opanować to w tak dużym stopniu? Ja potrafię ledwie wydobyć małe 

iskry - powiedziałam, po czym wskazałam głową na iskierki, które wydobywały się z mojej ręki. 

- Trzeba dużo ćwiczyć, jednak to nie wszystko. W życiu każdego przychodzi moment, 

kiedy targają nami bardzo mocne emocje. Wtedy nasza moc chce się wydostać. 

- To dlaczego nie stało się to podczas ataku Stardewiańczyków na nasz dwór? 

- Niestety nie umiem Ci prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od 

człowieka i mocy jaka w nim drzemie. Kto wie, może jesteś najsilniejszą księżniczką w całej 

Valarii? 

- Nie żartuj sobie - odpowiedziałam wesoło - Pewnie do końca życia będę potrafiła 

rozpalić jedynie ognisko. A kiedy moc obudziła się w Tobie? 

- To akurat była śmieszna historia - zaczął opowiadać Eric. - Gdy miałem osiem lat, 

matka nie pozwoliła mi wyjść z zamku, bo padał deszcz. Dla każdego zwyczajnego człowieka 

byłoby to normalne, jednak dla mnie była to rzecz okropna i tak się zezłościłem, że ziemia 



zaczęła drżeć i pozrzucałem większość naczyń ze stołu. Doprowadziłem też do pęknięcia szyb 

w sali jadalnianej. Jednak ta moc nie równa się z mocą moich przodków. Słyszałem od ojca 

legendę, że Dwór Ziemi był kiedyś potęgą. Jego mieszkańcy mieli też przerażającą moc. 

Pewnego dnia, gdy król tego dworu zezłościł się na jednego ze swoich poddanych, 

doprowadził do pęknięcia ziemi, przez co Stardewia oddzieliła się od Dworu Ognia. Ta sytuacja 

doprowadziła do tego, że Stardewiańczycy bali się nas pomimo tego, że żyli z nami przez 

tysiąclecia w pokoju. 

*** 

Podróżowaliśmy przez następne osiem dni. Widzieliśmy coraz więcej zwierząt, na, 

które mogłam zapolować, dzięki czemu nie doskwierał nam głód. Zdziwiłam się, że nigdzie nie 

widziałam żadnych domów, pól ani nawet ludzi. 

*** 

Ósmego dnia dotarliśmy na miejsce i zobaczyliśmy ogromny zamek wykonany z 

białych cegieł. Był większy od zamku Dworu Ziemi i Dworu Ognia. Budynek miał bardzo dużą 

ilość wież, o błękitnych odcieniach dachówek. 

Zeszliśmy z koni i kroczyliśmy w stronę zamku. Gdy byliśmy w połowie drogi z 

największego jeziora, wyłoniła się piękna nimfa wodna. Miała długie, blond włosy sięgające, 

aż do pępka. Jej szaroniebieska skóra lśniła tak, jakby była pokryta łuskami, a kolor jej oczu 

przypominał mi odcień jeziora, z którego się przed chwilą wyłoniła. Miała bardzo długie 

kończyny, a palce były zakończone ostrymi szponami. Musiała być to królowa Dworu Wody. 

Uśmiechnęła do nas, odsłaniając swoje białe i okrutnie ostre kły: 

- Kto śmie nas niepokoić? - odezwała się ostrym, jak brzytwa głosem. 

-  Przybywamy w pokoju - odezwał się spokojnym głosem Aren i przytoczył nimfie 

całą historię. 

- Królową Dworu była Aelin. Mamy wobec niej dług, który możemy spłacić 

odpowiednią ilością naszych żołnierzy. 

- Jaki dług? – spytał zaintrygowany Aren. 

- Pewnej naprawdę srogiej zimy nasze jeziora zamarzały. Był to dla mnie i moich 

sióstr okropny czas, wiele z nas umarło. Na szczęście Wasza matka przysłała żołnierzy 

dysponujących mocą ognia, co nas uratowało. 

Przypomniałam sobie. Matka opowiadała mi tę historię. Wysłała pięć tysięcy 

żołnierzy, którzy odmrażali jeziora Dworu Wody. Zrobiła to z własnej woli, nikt nie prosił ją o 

pomoc, jednak ona zawsze była bezinteresowna. 

Aren ustalił z królową, ile wojska będzie czekało na nasze przybycie, a ja i Eric 

podziwialiśmy urok tego miejsca. 

Ciągle słyszałam rechotanie żab i dźwięk skrzydeł przeróżnych owadów. Wszędzie 

były różnej wielkości jeziora, jednak nadal dziwiło mnie, że nigdzie nie widziałam domów. Eric 



wyjaśnił mi, że nimfy mają swój dwór pod wodą. Zamek, który stał przed nami, rzadko był 

używany. Spytałam go też o to, jak żołnierze tego dworu będą walczyć, przecież walka będzie 

na powierzchni. Wyjaśnił mi, że nimfy wychodzą na powierzchnie naprawdę bardzo rzadko, 

jednak, gdy wychodzą, robią to w celu znalezienia ofiar, które będą dla nich potrzebne podczas 

hibernacji, która będzie miała miejsce za pięć lat. 

Zazdrościłam mu wiedzy jaką posiadał. Pomimo starań mojej matki, uciekałam z zajęć 

i chodziłam po całym dworze, rozmawiając z mieszkańcami, których kochałam. Żyli w dostatku 

i nic nie potrzebowali. Matka stawiała ich zawsze na pierwszym miejscu. 

Królowa Dworu Wody była tak miła, że dała nam jeszcze zapasy żywności na dalszą 

podróż. 

*** 

Ostatnim dworem, który mieliśmy odwiedzić, był Dwór Powietrza. Był najbardziej 

wysunięty na północ wyspy Valarias. Eric powiedział mi, że Dwór Powietrza miał największe i 

najlepiej wyszkolone wojska, które były wysyłane na inne wyspy takie jak Floaris, Wyspy 

Kwiatów, czy Nexurii, wyspy Pór Dnia. We Floaris rządziły niewielkie dwory, niektóre 

liczyły niecałe tysiąc osób. W Nexurii rządziły 4 dwory: Dwór Wschodu, Dwór Dnia, Dwór 

Zachodu i Dwór Nocy. Dowiedziałam się, że Nexuria była bardzo bogatą wyspą, bogatszą 

nawet od Valarias. Dopiero zdałam sobie sprawę, jaki ten świat był duży. Postanowiłam, że 

gdy odzyskamy dwór, zwiedzę wszystkie zakątki tej planety. 

*** 

Podróżowaliśmy przez dziesięć dni. Ziemia stawała się coraz bardziej górzysta. 

Robiło się też coraz bardziej stromo, przez co w pewnych momentach musieliśmy zejść z 

naszych koni i prowadzić je przez strome skały. Mieliśmy problemy z rozbiciem obozu. Nie 

widzieliśmy nigdzie drzew, przez co nie mieliśmy jak rozbić ogniska. Przeszkadzał nam też 

lodowaty wiatr, który ciągle nas kąsał. Niektóre noce spędzaliśmy w jamach gór, a podczas 

niektórych nie spaliśmy wcale. 

Czasami na niebie widziałam przeogromne ptaki, jednak były tak szybkie, że nie 

mogłam im się przyjrzeć. Chciałabym mieć, tak jak one, skrzydła, dzięki którym mogłabym 

odlecieć daleko i zapomnieć o swoich problemach, z którymi musiałam się codziennie mierzyć. 

*** 

Dziesiątego dnia dotarliśmy na szczyt góry. Spoglądały na nas dziesiątki 

zaciekawionych oczu. Mieszkańcy dworu mieli bardzo jasną skórę, czarne włosy i oczy w 

różnych odcieniach szarości. Nagle zobaczyłam coś niesamowitego, mieszkańcy Dworu 

Powietrza mieli skrzydła! Były różne, od nietoperzych, do ptasich, pokrytych piórami.  Teraz 

wydawało mi się to logiczne. Przez całą drogę rozmyślałam jaki dar mają jego mieszkańcy. 

Chciałam zapytać o to Erica, ale nie chciałam się ośmieszyć. Już wiele razy zawstydzał mnie 

swoją szeroko pojętą wiedzą. 



Zamek był wydrążony w ogromnej, szarej skale. Wszystko wydawało mi się tutaj 

surowe i nieugięte. 

Zza drzwi do zamku wyszedł mężczyzna ze skrzydłami jak u nietoperza: 

- Witam przybyszy z Dworu Ognia - spojrzał wymownie na Erica - Witam też Ciebie, 

chłopcze. 

Eric nie zareagował na zniewagę króla Dworu Powietrza, Phineasa. 

- Jaki jest cel waszej wizyty? - spytał król. 

Aren powiedział królowi to samo, co królowym Dworu Ziemi i Dworu Wody. 

- Czyli nieukoronowany król Dworu Ognia prosi mnie o pomoc? Mam poświęcić 

swoich ludzi na walkę, z której nic nie zyskamy? 

- Nigdy nie wiadomo, kiedy Stardewiańczycy… 

- Jaki masz plan książę? - nie pozwolił mu dokończyć Phineas. – Po wygraniu walki 

byłbyś królem Dworu Ognia. Uważasz, że ludzie będą chcieli mieć takiego króla jak ty? Czy 

sądzisz, że wyślę swoich ludzi na bitwę bez planu, który powinieneś mieć już przed 

odwiedzeniem Dworu Ziemi? Mam powierzyć moich ludzi Tobie? 

Tego było już za wiele: 

- Dosyć! - powiedziałam rozdrażniona. - Nie mam zamiaru słuchać tylu reprymend. 

Przyszliśmy tutaj w jednym celu, jakim jest prośba o pomoc. Nie masz zamiaru nam pomóc, 

królu? To nie marnuj naszego czasu. 

Phineasa zamurowało. Patrzył na mnie z wybałuszonymi oczami, jednak szybko się 

opamiętał. 

- I na to liczyłem od początku - odpowiedział i popatrzył na Arena - pomimo tego, że 

już wcześniej chciałem wysłać swoje wojska, coś mi się w Tobie nie spodobało. Wyglądałeś 

tak, jakbyś się poddał. Chciałem już rezygnować, jednak, gdy Twoja siostra mi się sprzeciwiła, 

ucieszyłem się. Rzadko kiedy ktoś tak robi. Musisz jej podziękować – król przerwał na chwilę 

- Dam Ci pewną radę chłopcze: musisz walczyć o swoje. 

Aren patrzył się zdekoncentrowany na króla. Nikt, nigdy w życiu go tak nie 

zlekceważył. 

*** 

Po naradach z królem ustaliliśmy, że popłyniemy statkami, po drodze zatrzymując się 

na Dworze Wody i Dworze Ziemi. 

Spędziliśmy następne pięć dni na obmyślanie planu walki. Musieliśmy przygotować 

się na każdą okoliczność. 

Po pięciu dniach, które spędziliśmy w przestronnych komnatach zamku, króla 

Phineasa, musieliśmy wyruszyć. 

Siedziałam na statku z Ericem. Aren był w innym, wraz z królem Phineasem. 



W czasie drogi do Dworu Wody starałam się nie zwracać uwagi na ilość statków i 

żołnierzy, które mnie otaczały. Na moje oko, było około sześć tysięcy skrzydlatych żołnierzy. 

Ta ilość mnie przytłaczała. Dwór Wody miał nam przekazać cztery tysiące żołnierzy, a Dwór 

Ziemi dwa tysiące. Dwór Ziemi wypadł najgorzej, jednak Eric nie przykładał do tego wagi. 

Wydawał się najszczęśliwszy z nas wszystkich. Bardzo kochał swój lud i chciał dla nich jak 

najlepiej, wspomniał mi kiedyś, że chce by jego dwór stał się czymś więcej. Bardzo dobrze go 

rozumiałam. Dwór Ziemi był uznawany za najsłabszy i najbiedniejszy, a on miał stać się królem 

tych ziem. 

*** 

Po sześciu dniach dojechaliśmy do Dworu Wody. Ku mojemu zdziwieniu byliśmy tam 

bardzo krótko. Wojska już na nas czekały, bowiem król wysłał jednego ze swoich poddanych 

z wiadomością, kiedy przybędziemy. 

Na statkach były nimfy wodne i inne morskie stworzenia, których nie potrafiłam nawet 

nazwać. Wszyscy mieli srebrne zbroje i długie, ale też cienkie miecze. 

Na statku miałam mało do roboty. Spędzałam dnie na patrzeniu się w horyzont i 

rozmawianiu z Ericem. Nikt nie chciał mojej pomocy, bo byłam księżniczką i nie powinnam 

sobie brudzić rąk. Dla nich musiałam być tylko głupią dziewczyną, która ma leżeć i pachnieć. 

Ignorowali fakt, że widziałam jedynie ściętą głowę mojego ojca, śmierć swojej matki i upadek 

mojego dworu. Musiałam też wiele razy polować podczas wędrówki od dworu, do dworu. 

Widzieli tylko to, co chcieli zobaczyć. 

*** 

Następne dni mijały szybko, bardzo przyjemnie rozmawiało mi się z Ericem, miałam 

nadzieję, że po wojnie będziemy pisać do siebie listy. Był naprawdę przyjaznym i mądrym 

człowiekiem. Żałowałam tego, że nie uważałam na lekcjach, tylko uciekałam z zamku na 

polowania. Bardzo dziwiło mnie to, że Eric bardzo często wydawał się nieobecny, najczęściej 

patrzył się wtedy w horyzont. Musiał mocno tęsknić za swoim ludem. 

Po następnych dwóch dniach dotarliśmy do Dworu Ziemi. Miałam wrażenie, że 

żołnierze byli bardzo spięci. Sądziłam, że było tak przez to, że sąsiadowali z Dworem Ognia i 

nie wiedzieli, czy Stardewiańczycy ich zaatakują. 

*** 

Dwa dni później byliśmy prawie przy moim dworze. Zamek i mury były w okropnym 

stanie. Wszystko zostało zniszczone, jednak zapamiętałam ten widok bardzo dobrze i stało 

się to dla mnie nauczką. Uświadomiłam sobie, że zawsze trzeba być przygotowanym na atak, 

nawet wtedy, gdy wcale się na to nie zapowiada. 

Wieczorem dotarliśmy na miejsce, a Stardewiańczycy byli przygotowani, jakby czekali 

na nas od wczoraj. To było trochę podejrzane, to miał być atak z zaskoczenia, specjalnie 



płynęliśmy wąskim wąwozem, jeden za drugim, by wrogowie nas się nie spodziewali. 

Wszystko poszło na marne, jednak nie mogliśmy się wycofać. 

Nasi żołnierze przeszli do ataku. Dwunastu tysięcy żołnierzy kontra piętnastu 

tysiącom Stardewiańczyków, jednak to my mieliśmy moce, z których od razu zaczęliśmy 

korzystać. 

Wraz z Ericem przeszliśmy na statek, w którym był Aren. Ujrzałam brata 

przyglądającego się placu bitwy. Podeszłam do niego i go przytuliłam: 

- Jesteśmy - powiedziałam do niego. - Uda nam się i odzyskamy nasz dwór. 

- Mam taką nadzieję - odpowiedział zmartwiony brat. 

Eric zawołał mojego brata, jednak byłam tak zajęta bitwą, że nie zwracałam uwagi na 

otoczenie. 

Nagle, usłyszałam głośny i stanowczy rozkaz z pola walki. Zapanował tam jeszcze 

większy zamęt, niż dotychczas. Pomimo odległości, jaka dzieliła mnie od walki, poczułam 

drżenie ziemi. Zobaczyłam, że ziemia się rozstąpiła i trzy tysiące naszych żołnierzy wpadło w 

szczeliny. Nie wiedziałam co się dzieje. Po chwili zdałam sobie sprawę, że zostaliśmy 

zdradzeni. Dwór Ziemi musiał zawrzeć sojusz ze Stardewiańczykami. 

-Przez to co się stało nienawidzisz Stardewiańczyków, prawda? - usłyszałam 

donośny głos Erica zza moich pleców. - Mam wrażenie, że będziesz nienawidziła nie tylko ich, 

ale też Dwór Ziemi - powiedział z kpiącym uśmiechem wypisanym na jego ustach. 

Gdy się odwróciłam, zobaczyłam coś przerażającego. Eric trzymał mojego 

zakneblowanego brata za włosy. Nie wiedziałam co się dzieje. 

- Widzisz - wyrwał mnie z osłupienia - Dwór Twojej matki zawsze był podziwiany przez 

innych. Dwór Pokoju, Dwór Pomocy. Wszyscy tak go nazywali. Jaki był Dwór Ziemi, moja 

droga? Taki sam jak Dwór Ognia? Silny? Samodzielny? Oj nie… Zawsze żyliśmy w jego cieniu, 

jednak chcieliśmy czegoś więcej. Chcieliśmy być potęgą. 

Spojrzałam na mojego brata. Wydawał się przerażony. Na jego czole zalśniły krople 

potu, a jego złote oczy wyrażały strach. Nie wiedziałam w jakim celu Eric go zakneblował, 

jednak nie pozwolił mi dojść do słowa i kontynuował swoją wypowiedź: 

- Dostaliśmy okazję, by tego dokonać. Zwrócił się do nas król Stardewii z pewną, 

malutką prośbą. Mieliśmy mu pomóc w zniszczeniu Dworu Ognia od środka. Popatrz jaką mam 

piękną okazję, by to zrobić. Mam w swoich rękach nieukoronowanego króla tego dworu, a 

przed sobą księżniczkę. Ojej, spójrz, mam akurat w ręce przepiękny miecz, który może to 

szybko załatwić - zaczął już ze mnie kpić. - Wiesz co, księżniczko, bez korony? Akurat Ciebie 

polubiłem, może uda mi dojść do porozumienia z królem Stardewii, byś ty przeżyła? 

Pasowałoby Ci zamieszkanie w lochu własnego pałacu? 

- Eric, co ty robisz? - spytałam przerażona- Proszę Cię, odłóż tą broń i spokojnie 

porozmawiajmy…-zaczęłam 



- Rachel, Rachel, Rachel. Jak ty mało wiesz o życiu w cieniu innych. Tutaj już nie ma 

o czym rozmawiać - odrzekł, po czym wbił stalowy miecz, prosto w serce mojego brata. 

Na początku nie mogłam tego przyswoić, jednak, gdy zobaczyłam srebrny miecz, ze 

szmaragdem na rękojeści, zdałam sobie sprawę, że to nie mieszkańcy Stardewii zabili moją 

matkę, tylko żołnierze Dworu Ziemi. Moc, która krążyła w moich żyłach od urodzenia, opuściła 

moje ciało z tylko jednym pragnieniem. Pragnieniem śmierci tych, którzy odebrali mi wszystko, 

co kocham. 

Całe moje ciało pokryły płomienie. 

Spojrzałam na Erica z zimną furią, wypisaną na twarzy. To przez niego straciłam 

część siebie. To przez niego mój dwór stracił przyszłego króla. Eric musiał ponieść tego, 

naprawdę bolesne, konsekwencje. 

Wystawiłam rękę w jego stronę, nie wiedział w jakim celu, jednak, gdy z mojej ręki 

wyszły płomienie zdał sobie sprawę, że czeka go koniec. Nie mylił się. 

Na początku chciałam, by jego śmierć była szybka, jednak zmieniłam zdanie. Musiał 

cierpieć za każdego żołnierza zabitego przez Stardewiańczyków i ludzi z jego dworu. Musiał 

cierpieć za każdą kroplę krwi mojego bliźniaka. 

Twarz Erica wyrażała ogromne cierpienie i sprawiało mi to ponurą satysfakcję. Przez 

długie minuty jego ciało pożerały czerwone płomienie. 

Spojrzałam na pole walki. Zauważyłam, że nasze wojska coraz bardziej się 

zmniejszały, jednak szybko się to zmieniło. 

Moje ciało opuściły następne fale czerwonego ognia, które w ciągu mrugnięcia okiem 

strawiły Stardewiańczyków. 

Płomienie zachłannie szukały następnych ofiar. Pożerały przeciwników, co do 

jednego, a sprzymierzonych żołnierzy omijały. Gdy na polu nie było już żadnych żołnierzy ze 

Stardewii, ani z Dworu Ziemi, zdałam sobie sprawę, że wygraliśmy bitwę. Zostaliśmy 

zdradzeni, jednak daliśmy radę. Czułam w sercu ogromną pustkę, straciłam część siebie i nie 

został mi już nikt, jednak musiałam się podnieść i walczyć, pomimo cierni, które będę nosiła w 

swoim sercu do końca moich dni. Muszę walczyć, by osiągnąć to, o czym marzyła moja matka. 

Muszę walczyć o lepszy świat. 

 


