
Najpiękniejsza dziewoja królestwa, siedziała samotnie w swoim pokoju. Zajmowała miejsce 

na parapecie nieopodal okna. Przeczesując swoje długie złociste włosy, swoimi zielonymi 

oczami pożerała odległy horyzont. Rzadko bowiem wychodziła z swojej komnaty. Była tu 

niemal uwięziona. Miała być nieskazitelnym, cudownie oszlifowanym diamentem, który nie 

zaznał brudów tego świata. Przyszywana córka króla, nikt nie znał jej prawdziwego ojca. 

Matką zaś była świętej pamięci siostra królewskiej mości. Nie wiedząc dlaczego dostała dar. 

Moc która od małego nie pozwalała opuszczać murów zamku, zamknęła ją w swoich sidłach 

i oddzieliła od promieni prawdy. Była niczym tykając bomba, wszystko co nieświadomie 

wyczuła i powiedziała na głos, sprawdzało się. 

Na początku inne dzieciaki nie chciały spędzać z nią czasu, co tylko raniło jej nieskazitelnie 

dobre serce, z czasem przestała w ogóle opuszczać dwór. Nie mogła widywać się z 

rówieśnikami co tylko napawało ją wielkim niepokojem. Nie miała przyjaciół, matki, była 

sama, z ojcem nie widywała się często. I tak minęło szesnaście lat jej życia. Samotnie. 

Po dwóch godzinach czekania przy oknie, postanowiła z powrotem wejść w głąb komnaty. 

Pokój był całkiem przytulny. Miał kształt prostokąta, a ściany jego zdobiły pozłacane freski 

przedstawiające smoki, wróżki i wiele więcej mistycznych stworzeń zamieszkujących świat 

zewnętrzny. Na podłodze leżał piękny bordowy dywan w wzorki, zaś sama podłoga zrobiona 

była z ciemnego drewna. Pod jedną ścianą ułożone były regały, z starannie poukładanymi 

książkami. Pod drugą, stał stolik, a koło niego ułożone były liczne kwiaty doniczkowe, które 

blokowały drogę prowadzącą na balkon. Na przeciwko drzwi do pokoju, stało wielkie łoże z 

baldachimem, a koło niego sztaluga i kącik z wszędzie walającymi się farbami. Sufit zdobił 

przepiękny srebrzysty żyrandol. 

Minęła krótka chwila za nim usiadła przy sztaludze i zaczęła tworzyć obraz. Jej zwinne palce 

z precyzją dotykały pędzelkiem putna, które szybko zaczęło zapełniać się najrozmaitszymi 

barwami. Dziewczyna uwielbiała tworzyć. Malowała to co chciała zobaczyć. Czasami różne 

sceny wzięte z swojej głowy. Nie trudno zgadnąć, że nie rzadko się sprawdzały. Kiedy 

kończyła zamalowywać niebo kolejnego pejzażu, usłyszała hałas. Tuk, tuk. Coś uderzyło w 

okno. 

W ekspresowym tempie zerwała się z miejsca i pobiegła w stronę okiennicy. Zauważyła 

patyk, potem kolejny, który natychmiastowo odbijał się od tafli szyby. Szybko otworzyła okno 

na oścież. Westchnęła głęboko, wpatrując się w stronę z której przybyła gałązka. 

-Spóźniłeś się!- Krzyknęła mierząc wzrokiem wszystkie konary drzewa.- Daj spokój Danny! 

Wyłaź! 



-Jak zawsze poważna. 

   W powietrzu można było usłyszeć głos należący do Dannego, który zaczął schodzić z 

wyższych gałęzi. Kiedy dziewczyna zobaczyła jego brąz czuprynę natychmiast obdarowała 

go uśmiechem. 

-Co się stało?- Zapytała podejrzliwie, kiedy wychylił głowę z za wielkich liści.-Myślałam że nie 

przyjdziesz. Martwiłam się!-Dodała po chwili, szczęśliwa że jednak może go zobaczyć. 

-Opowiem ci zaraz.- Powiedział, a księżniczka czekała aż zacznie kontynuować historię.- 

Możesz wpuścisz mnie do środka, na co czekasz?- Zapytał rozbawiony. 

-Nie chcę.- Powiedziała zadziornie pokazując język po czym, pomogła mu wejść do 

pomieszczenia.- Więc słucham. 

-Nie uwierzysz.- Zaczął z przejęciem 

-Znowu podglądałeś pokojówki podczas kąpieli nad rzeką, czy jak?- Zapytała lekko 

zaczerwieniona, przerywając jego wywód. Zawsze bawiło ją, kiedy chłopak był zmieszany. 

-Yyyyy, nie? Skąd wiesz że kiedyś niby je podglądałem?- Powiedział, po czym stał się 

czerwony jak rak. Próbując ukryć zażenowanie dodał.- To było tylko raz.- Dany zaczął 

machać rękami w geście obrony. 

-Widziałam to kiedyś.- Powiedziała dziewczyna, wskazując przy tym gestem na głowę. 

-Rozumiem.- Chłopak szybko odwrócił swój wzrok.- Wracając do tej historii. Szedłem 

skrótem, leśną drogą, totalnie wyluzowany. Nastawiony na szybką wizytę z tobą. Jak zawsze 

zatrzymałem się przy dziurze w murze, wszystko było super fajnie, chciałem iść dalej, aż tu 

nagle ni stąd, ni stamtąd usłyszałem głosy. Wskoczyłem w najbliższe krzaczki. Dalej boli 

mnie noga po tym upadku, ale nie ważne. Wracając do rzeczy, zobaczyłem dwóch dziwnych 

mężczyzn. Obchodzili ogrodzenie obok szczeliny i szeptali do siebie. Poszli po dwóch 

godzinach, wyglądali mega podejrzanie. 

 Dziewczyna zaczęła się mocno zastanawiać nad słowami Dannego. 

- Charlotte, czy ty mnie w ogóle słuchasz? 

-Tak, tak, zastanawiam się tylko co to może znaczyć. 



 Po tych słowach usiadła na skraju łóżka, poprawiając przy tym kawałeczek podwiniętej 

sukni. Mimowolnie przymknęła oczy i wytężyła swoje kolejne zmysły. Po chwili zobaczyła to 

co chciała. Znajoma czerń z szarością zastąpiła jej wzrok. 

Całkowicie wyłączyła umysł. Spadała, miotała się pomiędzy różnymi scenami. Wymiar w jej 

głowie był zupełnie ciemny, widziała pojedyncze światełka oddzielające się od niewiadomej 

pustki, które oznaczały przyszłość. Różne sytuacje obecnie zamknięte na jej widok, były 

ukryte w głowie. Doskonale wiedziała, że kiedyś do nich dotrze. Nie mogła wybrać 

możliwość, którą miała ujrzeć. Dane zdarzenie przychodziło samo, zupełnie nie 

spodziewane. Widziała przebłyski różnych wydarzeń, aż w kocu trafiła na ten jedyny ostry i 

dokładny obraz. Z całej siły, z dodatkowym impetem wbiegła w niego wydostając się przy 

tym z pustki, przez chwilę nic się nie działo. W końcu przeniosła się do nowej sytuacji. 

Zaczęła być biernym obserwatorem. 

Pierwszą rzeczą, którą ujrzała była sala tronowa. Najpierw dostrzegała tron, stojący dostojnie 

na środku sali. Samą komnatę znała doskonale. Widywała ją często, kiedy była dzieckiem. 

Przechodziła koło przepięknych obrazów i kolumn podtrzymujących sklepienie całego 

pomieszczenia. Z nudów poprawiała długi czerwony dywan ciągnący się od drzwi do pięknie 

zdobionego witrażu. Kiedy skończyła przeglądać pomieszczenie skupiła uwagę na stoliku, 

który stał nieopodal. Szybko przeniosła wzrok na dokumenty, które leżały porozwalane na 

długiej ławie. Niestety były nie wypełnione i nie wnosiły żadnych ciekawych informacji. 

Czekając w ciszy na nieznane Charlotte oglądała dokładnie wszystkie obrazy. Chciała 

wiedzieć czy na pewno wszystko wygląda jak dawniej i co się  zmieniło od jej ostatniej 

wizyty. W momencie, w którym miała dać sobie spokój z dokładną analizą pomieszczenia. 

Usłyszała kroki dochodzące z za drzwi wejściowych, więc czym prędzej do nich podeszła i 

zaczaiła się na gościa. 

Nareszcie wrota się otwarły, a zza nich wyszedł dostojnie król. Charlotte nie mogąc uwierzyć 

własnym oczom, uważnie przyglądała się swojemu ojcu, bowiem dawno się nie widzieli.  

 Aaron Walles był wysokim mężczyzną o czarnych włosach, gdzieniegdzie jego ciemna 

czupryna zaczynała barwić się szarymi pasmami. Zmęczone brązowe oczy ukazywały, to 

jaką inteligentną i doświadczoną osobą jest. Z ubrań biło bogactwo. Najbardziej 

rozpoznawalną częścią jego ubioru, była czerwona peleryna, jej krawędzie były przewlekane 

złotymi nićmi, a zapięcie zdobił piękny rubin. Nie licząc peleryny, ubrany był w czarne szaty. 

Szybkim krokiem zmierzał w stronę tronu, a jego córka podążała zanim. Nie chciała pozostać 

w tyle. Kiedy król zasiadł na swoim miejscu, chwycił w dłoń dokumenty, znudzony wypełniał 

je i tak płynął mu czas. 



Charlotte zmęczona powolnym zwrotem akcji, usiadła na schodkach prowadzących na 

wzniesienie tronu. Co chwile spoglądała na ojca, który z niezadowoleniem wzdychał 

pokazując swoje. Sama panienka nie była pewna, co tu robi. Przecież nic ciekawego się nie 

działo. Nie myśląc wiele, z braku zajęcia zaczęła pleść z  włosów długie warkocze. 

Siedziała tu już kilka godzin, więc oczywistością było to, że robiła się Senna. Delikatnie 

oparła głowę o jedną z kolumn. Wyczerpana ziewnęła. Była bardzo śpiąca. Charlotte sama 

nie zauważyła kiedy właściwie zasnęła. 

Nikt nie rozumiał, dlaczego jako osoba zmaterializowana, w swoim umyśle dziewczyna czuje 

uczucia, takie jak znudzenie, sympatie, czy też złość. Było to zjawisko wręcz 

niewytłumaczalne. Oprócz tego odczuwała też potrzeby, które czuje każdy człowiek w 

normalnym świecie, jak głód czy zmęczenie. Czasem przez różne sytuacje, które widziała w 

umyśle czuła się strasznie wyczerpana, co można nazwać dziwnym i bardzo niepokojącym 

stanem. 

Nagle w sali rozległ się huk. Dźwięk mocno zatrzaskiwanych drzwi. Blond włosa szybko 

przebudziła się i wstała, zostawiając przy tym swoje oparcie, mowa tu oczywiście o 

kolumnie. Natychmiast potrząsnęła głową, aby oderwać się z stanu otępienia i wytężyła 

wzrok dokładnie mierząc półmrok, który opanował całą salę. Zauważyła, że pora dnia 

diametralnie się zmieniła, za wielkimi oknami było ciemno, a w sali znajdowało się pełno 

klimatycznie pozapalanych świec, co oznaczało tylko jedno. Noc. 

W słabym świetle zobaczyła dwie sylwetki, zwróciła oczy na tron. Król smacznie spał. Musiał 

być bardzo zmęczony pracą przy papierach. Dziewczyna myślała o jednym, była strasznie 

ciekawa, kim właściwie są ci ludzie? Powolnym krokiem zbliżali się w stronę tronu. Ich 

ubrania były całkowicie białe, a twarze dokładnie zasłonięte oprócz okolicy oczu. Dziewczyna 

próbowała stanąć na ich drodze. Bezskutecznie jednak. Nikt jej nie dostrzegał, nie słyszał. 

Była tylko widzem, które obserwowało to w swojej świadomości. Czasem żałowała że nie 

mogła wpłynąć na te wydarzenia.  Kiedy goście zbliżyli się jeszcze bardziej w stronę 

Wallesa, sam wspomniany otworzył szeroko oczy. Przeciągając swoje obolałe ciało 

wpatrywał się groźnie w dwie sylwetki. 

-Czego chcecie?- Powiedział ostro, napinając przy tym wszystkie mięsnie. 

-A czego nie chcemy?- Zapytał jeden kpiąco, a drugi zawtórował mu salwą śmiechu. 

-Nie wiem jakim cudem się tu dostaliście,-Zaczął król z powagą.- ale ostrzegam, nie 

powinniście być takimi ignorantami, a zwłaszcza w moim domu. 



-Aronku, może porozmawiamy przy herbatce?- Zapytał drugi, przez co na twarz króla wykwitł 

szeroki grymas. 

-Jak za dawnych czasów!- Przekrzykiwał pierwszy kłaniając się w pas królowi. 

-Precz z mojego domu potwory!- Krzyknął z całej siły Walls. 

-Wiesz, że nas się nie da pozbyć.- Powiedzieli razem zmniejszając resztę dzielącej ich 

odległości. 

Kolejne wydarzenia działy się w bardzo szybkim tempie. Charlotta spoglądając na dziwne 

postacie, pod wpływem ich obecności skuliła się. Ich szerokie uśmiechy, dodawały im 

szaleńczego blasku. Były po prostu straszne, a  ich wariacka postura napędzała króla 

niemałą obawą, dzięki czemu sam wspomniany stracił odrobinę pewności siebie. 

-Wiecie gdzie są drzwi.- Odparł Walls strasznie zmieszany. 

Dwie postacie zaczęły rechotać po czym złapały króla za ramię. On z całych sił próbował 

rozluźnić uścisk dziwaków, niestety bez skutecznie. Było ich dwóch, a on jeden. Charlotte 

wpatrywała się w całą sytuacje z dużym niepokojem. Była przestraszona. To był jeden z tych 

momentów, w którym chciała pomóc, a nie mogła. Trzęsła się ze strachu, jej lęki sięgnęły 

zenitu, kiedy jeden z dziwadeł wyciągnął sztylet. Z szeroko otwartymi oczami przeniosła 

wzrok na ojca. Jego twarz ukazywała wiele emocji, przede wszystkim był zły, strasznie 

wściekły, po wcześniejszej niepewności nie pozostało nawet śladu. 

-Co próbujecie osiągnąć?- Zapytał, a żyłka na jego czole szybko się spięła. 

-Powiedzmy, że wykonujemy swoją pracę.- Odpowiedział jeden, po czym zwinnym ruchem 

przyłożył ostrzę do jego gardła. 

-Ostatnie życzenie?- Zapytał Kolejny szczerząc się przy tym. 

-Dla kogo pracujecie?- Powiedział Walles, po czym usłyszał śmiech.- Tak, to moje ostatnie 

pytanie w życiu. Odpowiedzcie!- Warknął mało opanowany. 

Kiedy Charlotte miała zacząć płakać z niemocy, westchnęła głośno i szeroko otworzyła usta 

w niemałym zdumieniu, ponieważ król silnym ruchem łokcia wytrącił sztylet z ręki jednego 

potwora. Natychmiast wykorzystał zaskoczenie przeciwników, drugim ruchem rozluźnił ich 

chwyt, szybko odepchnął jednego z potworów, po czym przygniótł sztylet stopą. 



-Tak się bawimy? -Zapytali, a na twarzach dwóch postaci pojawił się szeroki uśmiech. 

Odpowiedzią króla był szeroki uśmiech, można go było zainterpelować tylko w jeden sposób.  

-Nie weźmiecie mnie tak łatwo.- Powiedział zrzucając z siebie ciężką pelerynę. 

Zabawa się rozpoczęła. Charlotte, która w tej chwili zaczęła unikać latających przedmiotów 

przeskakiwała z nogi na nogę. Wiedziała, że nic nie może zrobić. Gorycz w jej sercu rosła z 

każdą chwilą walki. Przeciwnicy kopali się, wyrywali, robili skomplikowane uniki i przede 

wszystkim demolowali przepiękną salę tronową. 

 Cały świat przed oczami księżniczki zaczął wirować, kontury postaci traciły kształt, a głosy 

stawały się mocno przyciszone. Dziewczyna wiedziała, że wraca do swojego świata, 

prawdziwego świata, nie tego w głowie. 

-Ojcze przeżyj!- zdążyła tylko krzyknąć, po czym zemdlała, a jej głos, którego nikt nie słyszał 

niósł się echem w wymiarze myśli. 

W pokoju Charlotte panowała cisza, Danny siedział uważnie wpatrzony w dziewczynę. W 

tym momencie była piękniejsza niż zazwyczaj. Poprawka, dla niego zawsze była piękna, ale 

w tej pozie jej lśniące włosy tak cudownie opadały na jego ramię. Głowa dziewczyny była 

idealnie ułożona w miejscu zgięcia szyi chłopca. Gdyby nie to, że zaczęła niemiłosiernie łkać, 

napisałby o tym w dzienniku. Nie cierpiał kiedy płakała. Doskonale wiedział, że chociaż była 

przysłowiową księżniczką jej los był trudniejszy od, życia nie jednej osoby i współczuł jej 

bardzo. Ich obojga raziło to, że ludzie widzą powierzchowność i status społeczny, liczą cię 

tylko jako produkt, z którego będą mieć korzyści, albo który będzie zupełnie nie przydatny. 

Chociaż dziewczyna nie wiedziała jak to dokładnie funkcjonuje był pewny, że nie spodobało 

by jej się to. Jako syn z biedniejszej rodziny wiedział jak to jest i nie zazdrościł by tego 

nikomu. Chłopak nie chciał o tym myśleć, więc od razu pogrążył się w marzeniach, 

wypatrując ptaków śpiewających za oknem. 

Charlotte powoli otworzyła oczy, pierwszą rzeczą jaką zobaczyła były brązowe kosmyki 

włosów. poczuła specyficzny zapach mieszanki mięty i cynamonu, znała tylko jedną osobę 

która zawsze tak pachniała. Uśmiechnęła się lekko odpędzając łzy, które chwilę później 

powróciły. Danny patrzył na nią pytająco. Kiedy kompletnie się opanowała, przed jej oczyma 

stanęłyby obrazy sytuacji dziejących się w sali tronowej. Uniosła głowę do góry, przestając 

korzystać z oparcia którym był jej jedyny przyjaciel. 



-Lotty?- Zawołał Danny lekko zmieszany wpatrując się w jej przekrwione od płaczu oczy..- 

Wszystko w porządku? 

-Tak, wiesz Danny ja muszę iść.- Powiedziała szybko się podnosząc, po czym 

natychmiastowo opadła na podłogę, niczym wielka kłoda. 

-Charlotte!-Zawołał chłopak  rwąc się do pomocy dziewczynie.- Co ty sobie myślałaś? 

Przecież wiesz że po wykorzystywaniu swojej mocy jesteś wyczerpana. 

-Nieważne!-Krzyknęła wiercąc  się jeszcze bardziej, ale chłopak złapał ją w pasie.- Puszczaj 

Danny! Muszę  stąd wyjść! Natychmiast! 

-Co się niby takiego stało?- powiedział, po czym głęboko spojrzał w jej oczy. Odpowiadało 

mu długie milczenie. 

Charlotte nie chciała o tym mówić, po prostu nie mogła. Musiała najpierw znaleźć ojca, 

musiała go ostrzec. 

-Nie powiesz?- Chłopak tylko westchnął- Nie chcesz nie mów, ale wiedz że się stąd nie 

ruszysz.- Rzekł całkowicie poważnie Danny.  

Był zaskoczony, że po raz drugi odpowiedziała mu głęboka cisza. 

Charlotte zrezygnowana wpełzła pod kołdrę. Chłopak miał rację była całkowicie wyczerpana. 

Poprawił jej poduszkę, a następnie wyszedł zostawiając ją samom. Chwilę później wrócił z 

stadem pokojówek. Charlotte była strasznie niezadowolona z tego powodu. Szatyn na 

wstępie dostał od nich burdę. Krzyczały, że nie powinno go tu być. Chociaż totalnie go 

uwielbiały nic nie pomogło. Danny postanowił opuścić pokój, wolał to aniżeli być wyrzuconym 

i przy okazji odprowadzanym przez młode pokojówki, którym bardzo zależało na jego 

względach. Dziewczyny wesoło kręciły się po pokoju, zostały koło Księżniczki dopóki ta nie 

zasnęła. 

 

W pokoju dziewczyny było zupełnie ciemno. Za oknami pokazywał się nowy dzień, jak 

zawsze witał go bardzo wczesny ranek. Charlotte wstała , była wypoczęta i gotowa do 

działania. Wiedziała że poinformowanie króla nie może dłużej czekać. Zwlekła się z łóżka. 

Założyła swoje różowe pantofle i poczłapała w stronę drzwi. Maszerowała po różnych 

korytarzach, aż w końcu dotarła. Stanęła przed wielkimi wrotami. 



Zdziwiona wpatrywała się w nie. Były uchylone. Król nie lubił siedzieć z otwartymi drzwiami. 

Zwłaszcza w sali tronowej, Walles zdecydowanie wolał spędzać czas w niej, niż w swojej 

komnacie. Charlotte była prawie pewna, że mógł przysnąć właśnie tutaj. Lekko pchnęła 

drzwi, które roztwarły się jeszcze szerzej. 

Krzyk który rozległ się w zamku był nie do opisania. Charlotte czuła się jak w koszmarze. 

Widziała to już wcześniej, właściwie przeżyła to, ale nie wiedziała, że właśnie taki koniec 

miała ta historia. Nim się obejrzała zaczęła płakać. Spóźniła się. Cała sala była w opłakanym 

stanie. Plamy krwi znajdowały się wszędzie. A to znaczyło tylko jedno, król musiał przegrać.  

Charlotte szukała zaszklonym wzrokiem ciała ojca. Leżało koło stołu z dokumentami. 

Podeszła tam. Kiedy z blika zauważyła sylwetkę od razu opadła na kolana, zaczęła 

histerycznie łkać przytulając się do piersi zmarłego człowieka. Każdy zna to uczucie kiedy 

umiera ktoś bliski, te krzyki, łzy, bezsilność, ale księżniczka doświadczyła go po raz kolejny, 

najpierw Matka,  teraz ojciec. Osoby najbliższe każdemu człowiekowi, przynajmniej dla niej 

na zawsze zniknęły z tego świata. 

 Do sali po kolei wpadali różni ludzie. Najprawdopodobniej usłyszeli krzyki panienki. 

Pokojówki, obsługa, kapłani i uczeni  stali zaszokowani patrząc z smutkiem na całkowicie 

rozbitą dziewczynę. Nie wiedzieli że obwinia się za to co się stało, zadręczała się pytaniami. 

Myślała nad tym, czy jeśli wcześniej by tu trafiła, to czy król żył by teraz razem z nią. 

Pozwolili Charlotte pożegnać się z zmarłym, kiedy ona się przytulała oni sprzątali sale, na 

której panowała zupełna cisza, no prawie, jedynym odgłosem był płacz, wszyscy razem po 

cichu łkali. Król był bardzo dobrym człowiekiem. Kiedy dziewczyna przestała otulać  

zmarłego ojca zauważyła zwitek papieru zaciśnięty w dłoni króla. Delikatnie go wyciągnęła i 

zaczęła czytać. Na kartce były pojedyncze wyrazy nie mające sensu, brzmiały one 

następująco "Do Charlotte. Król, Goniec, Wieża i czerwony oraz czarny dż......” Zastanawiała 

się co to może znaczyć. Niestety większość liter z ostatniego wyrazu była zamazana. Nagle 

ją olśniło. Wiedziała że chodzi o szachy. Tak, genialne, to właśnie tam dziewczyna znajdzie 

odpowiedź na wszystkie pytania. Przed wyjściem ostatni raz spojrzała na ojca, wierzchem 

dłoni przetarła łzy spływające po jej policzku. Obiecała sobie, że dowie się kto go zabił. 

Nie zważając na wszechobecne zamieszanie Charlotte jednym ruchem wślizgnęła się do 

królewskiej komnaty. Stanęła na środku pomierzenia. Mierzyła wzrokiem wszystkie strony 

pokoju, szukała szachownicy. Zawzięcie się rozglądała, aż w końcu ją dostrzegła, 

znajdowała się na jednej z najwyższych półek. Dziewczyna podniosła krzesło i z trudem 

ustawiła je pod ścianą. Weszła na nie i ściągnęła po przepięknie zdobioną planszę. 

Uśmiechnęła się na jej widok, kiedy była mała to właśnie ojciec uczył ją grać w szachy. Była 

jednocześnie smutna z zaistniałej tragedii i szczęśliwa, ponieważ wykonała swoje zadanie.  



Następnym przystankiem był jej pokój, jako iż znowu była wyczerpana  zaistniałymi 

sytuacjami, od razu położyła się na łóżko. Emocje Charlotte dzisiejszego dnia aż dwa razy 

zostały wystawione na próbę. Czuła że musi ponownie odpocząć,  ale nie mogła, Musiała 

zobaczyć co kryje zdobyty przez nią przedmiot. Wpatrzona w wieczko otworzyła 

szachownicę. W środku leżał dziennik. Otwarła go na ostatniej zapisanej stronie. Przeczytała 

na głos trzy ostatnie wpisy. 

7 kwietnia Meix r. 

Przegrywamy front. Nie mam pojęcia co robić. Od tygodni codziennie kieruję armią i siedzę 

nad papierami. Mam tego dość. 

8 kwietnia Meix r. 

W powietrzu czuć spisek, zdaje mi się, że ta wojna nie przebiegnie czysto. Król Wandic coś 

knuje. 

9 kwietnia Meix r. 

Charlotte jeśli to czytasz musisz uciekać! Uciekaj jak najdalej. Ludzie którzy mnie zabili będą 

cię szukać, znajdź mocnych sojuszników i wróć odbić koronę! Pamiętaj nie ufaj nikomu z 

królestwa Mavlend. Przepraszam że nie powiedziałem ci prawdy. Nie mogłem, byłaś jak 

łabędź, którego za wszelką cenę chciałem bronić. Jestem pewna że w stosunku do ciebie 

nadludzkie istoty będą przyjazne. Nie bój się ich. Kocham cię najmocniej, nawet jeśli tego nie 

przeczytasz, tak jest, było i będzie na wieki. 

Ostatnie zdanie sprawiło że Charlotte zamurowało. Dopadł ją ogromny smutek, który sprawił, 

że płacz wrócił  z zdwojoną siłą. Nowe informacje kłębiły się w jej głowie. Nie wiele myśląc 

zaczęła się pakować. Torba w której trzymała najważniejsze rzeczy twardo spoczywała w 

dłoni. Westchnęła głośno, po czym spojrzała za okno. Wiedziała że to ostatnia szansa na 

ucieczkę, kiedy opanują sytuacje będą już na zawsze trzymać ją w tej klatce, wydadzą za 

mąż, czy jeszcze coś gorszego. Podbiegła do okna rozpędziła się lekko i wykonała skok. 

Skok ku wolności. Z wielkim trudem zeszła na dół i ruszyła w stronę  stajni. 

Charlotte była pewna, że ma strasznie mało czasu. Galopem podjechała pod dom Dannego. 

Mała chałupka stała na polu, była jedną z wielu chatek nie wybijającą się na tle innych 

domków, a jednak była wyjątkowa,  bo mieszkał w niej jej najlepszy przyjaciel. Zeszła z 

Brailey. Tak właśnie miał na imię jej ulubiony koń. Charlotte widziała nie zliczoną ilość 



obrazów z Brailey i swoją matką w roli głównej. Był swego rodzaju połączeniem między nimi, 

chociaż samo połączenie nigdy nie istniało, no ale czuła wielką sympatie do tej klaczy.  

Zapukała delikatnie w drewniane drzwi. Kiedy się otwarły zobaczyła Dannego, wyraz jego 

twarzy był co najmniej dziwny. Charlotte zaśmiała się na ten widok. 

-Lotty!?- Zapytał zaskoczony. 

-Tak to ja.- Powiedziała Charlotte.- Nie wierzysz? 

-Co się stało, czemu tu jesteś? –Zapytał zmartwiony, po czym przeczesał swoje zmierzwione 

wcześniej włosy. Był to jeden z jego tików nerwowych. 

-Muszę uciekać.- Rzekła Lotty, a on rozdziawił swoje usta, chciał jej przerwać, lecz nie 

pozwoliła mu.- Mój ojciec nie żyje, muszę uciekać. Zabili go jacyś bardzo szaleni i 

nieobliczalni ludzie, a ja mogę być następna. On chciał, abym to zrobiła, żebym potem 

powróciła.  Mam  być ostatnim bastionem który uratuje nasz ród i kraj. Prawdopodobnie 

przegramy wojnę, więc to będzie konieczne. Teraz wyruszam, za niedługo będą mnie 

szukać. Przyszłam się tylko pożegnać.- Dodała na jednym wdechu hamując łzy. 

Danny nie widział co  powiedzieć, przymknął ocz i przytulił ją lekko. 

- Wszystko będzie dobrze.- Powiedział, klepiąc jej delikatne plecy. 

Kiedy odłączyli się od ciebie Charlotte podeszła do konia. Wsiadła na Brailey i przez płacz  

próbowała przekazać przyjacielowi radosny uśmiech.  

-Do zobaczenia Danny!- Krzyknęła popłakując i ruszyła przed siebie. 

-Za niedługo się zobaczymy Lotty!- Krzyknął . 

Charlotte była smutna i podekscytowana, cieszyła się, że mogła nareszcie zwiedzić świat.  

Miejsce tak piękne i tajemnicze, które od dawna chciała zobaczyć.  Danny  z utęsknieniem 

wpatrywał się w sylwetkę oddalającej się Charlotte, jej włosy delikatnie połyskiwały oddając 

blask zachodu słońca, wcześniej miał nadzieję że już na zawsze zostaną razem, ale teraz 

chciał ją tylko zobaczyć ponownie 

 

 


