
Samhain 

Mam na imię Evelyn Williams i chcę opowiedzieć moją historię. Odkąd się urodziłam, 

zawsze żyłam w otoczeniu wiary. Nie pamiętam moich rodziców, bo mój ojciec zginął w 

kopalni, a moja matka ciężko to przeżyła i utopiła się w rzece. Tak przynajmniej powiedziały 

mi siostry zakonne, u których zostawiła mnie babka. Żyłam w klasztorze przez 12 lat. Nie 

zawsze było łatwo, ponieważ rutyna sióstr zakonnych zaczynała się bardzo wcześnie i 

brakowało mi rodzicielskiej miłości. Od najmłodszych lat siostry wpajały mi zasady wiary, 

wszelkiej maści modlitwy i pieśni. Szczególną troską otaczała mnie jedna z sióstr – Margaret. 

Otoczyła mnie swoją miłością i zawsze uważałam ją za swoją przyjaciółkę. W sumie w 

klasztorze żyło mi się bardzo dobrze, ale brakowało mi kontaktu z rówieśnikami. W ich 

otoczeniu czułam się wyobcowana.  Kiedy inne dzieci brykały, ja musiałam grzecznie 

uczęszczać na msze. Myślę, że to sprawiło, że pojawił się pomiędzy nami dystans. Pewnego 

dnia stało się coś dziwnego. W drzwiach klasztoru stanęła dziwnie ubrana kobieta z 

dziewczynką. Obie miały kruczoczarne włosy, wydatne kości policzkowe oraz były wysokie. 

Kobieta miała niebieskie kocie oczy, a oczy dziewczynki miały niezwykłą barwę jedno z nich 

było ciemno niebieskie, a drugie ciemno brązowe. Siostra Margaret zaprosiła przybyszkę do 

swojego biura, a ja miałam oprowadzić dziewczynkę po budynku. Pierwsze kilka minut ani ja, 

ani moja towarzyszka nie wypowiedziałyśmy żadnego słowa. W końcu cisza zaczęła mnie 

denerwować i postanowiłam rozpocząć rozmowę. 

- Nazywam się Evelyn, a ty? - zapytałam miłym głosem. 

- Abigail Crimson. – odpowiedziała niemrawo. 

Znowu zapadła cisza. 

- To co chciałabyś najpierw zobaczyć? Bibliotekę czy może kaplicę? - zapytałam licząc na 

jakąś konkretną odpowiedź. 

- Dziedziniec – odpowiedziała stanowczo. 

Zdziwiłam się. Zazwyczaj wycieczki zaczynały się od zwiedzenia całej kaplicy a kończyły się 

na dziedzińcu. 

- No dobrze – odpowiedziałam pogodnym głosem. 

Ruszyłyśmy w kierunku drzwi prowadzących na dziedziniec. Nagle zauważyłam coś dziwnego. 

Abigail strasznie się krzywiła za każdym razem jak przechodziłyśmy koło zakonnic. Było to 

niespotykane. Znałam ludzi, którzy nie przepadali za naszą wiarą, ale nigdy nikt nie krzywił się 

w taki sposób jak moja koleżanka. Jakby ją to bolało. W końcu wyszłyśmy na dziedziniec. 

Tamten dzień był słoneczny. Dziedziniec klasztoru był bardzo rozległy. Siostry zakonne w 

wolnych chwilach lubiły zajmować się ogrodem, więc było tam wiele rabatek z kolorowymi 

kwiatami, w jednym rogu znajdował się ogród warzywny, a w samym centrum była marmurowa 

fontanna. Właśnie tam usiadłyśmy. Spojrzałam na dziewczynę. Była ubrana w długą 



ciemnoniebieską suknię, czarne baletki, a na jej szyi wisiał nietypowy naszyjnik. Był to piękny 

fioletowy kryształ zawieszony na delikatnym srebrno-złotym łańcuszku. 

- Abigail, mogłabym zadać Ci pytanie? 

- A o co chcesz zapytać? – odpowiedziała szorstkim tonem. 

Zawahałam się, czy zapytać ją o jej naszyjnik. Poczułam, że chyba na razie nie powinnam o 

niego pytać. Wydało mi się, że mojej nowej koleżance to pytanie by się nie spodobało, więc 

postanowiłam zapytać o coś innego. 

- Czemu twoja mama chciała rozmawiać z Margaret? - zapytałam niepewnie. 

- To ty nie wiesz? – dziewczynka się zdziwiła – Moja mama chce cię zabrać z nami do domu. 

- Że co proszę !? – krzyknęłam oburzona – ja was przecież nie znam. 

Poczułam, jak wzbiera we mnie złość. Nic nie rozumiałam. Dlaczego jakaś obca kobieta 

chciała mnie przygarnąć? 

- Ale my znamy ciebie – odpowiedziała rozbawiona – moja mama jest siostrą twojej mamy. 

- Żartujesz sobie ze mnie? – odpowiedziałam ze złością –moja mama była jedynaczką. Nie 

było was nawet na jej pogrzebie. 

- Nie wiedziałyśmy, nasze mamy dawno temu zerwały ze sobą kontakt. Stary znajomy 

powiedział mojej matce, że twój ojciec zginął, więc mama postanowiła odwiedzić siostrę w 

chwili cierpienia. Niestety mieszkamy bardzo daleko i okazało się, że przybyłyśmy o wiele lat 

za późno. 

Dalej jej nie wierzyłam. Któraś z sióstr na pewno powiedziałaby mi o mojej ciotce i kuzynce. Z 

siostrą Margaret byłam bardzo blisko i nie mieściło mi się w głowie, że miałaby przede mną 

jakieś tajemnice. 

- Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek, któraś z sióstr zakonnych wspominała o was ani 

nie znalazłam o was wzmianki w dzienniku babci – odpowiedziałam oskarżycielskim tonem. 

Dziennik mojej babci był moją jedyną rodzinną pamiątką. 

- A skąd ja mam to wiedzieć? Babcia zawsze była fanatyczką religijną, a moja matka była od 

zawsze wolnym duchem – powiedziała złośliwie – może Roselyn po tym jak wyszła za tego 

kretyna Georga wyparła się swojej buntowniczej natury. 

Byłam zaskoczona tym, że znała imiona moich rodziców. Mimo obelgi w stronę moich rodziców 

postanowiłam zachować spokój. Nigdy ich nie poznałam, ale wiele osób mówiło mi o nich jako 

dobrych oraz uczciwych ludziach. 

- Nie masz prawa obrażać moich rodziców – powiedziałam groźnie – dlaczego chcecie mnie 

stąd zabrać? 

Abigail parsknęła śmiechem. Poczułam jak moje policzki zalewają się czerwienią. Jak ona 

śmie?! 



- No już, idź, się popłacz – odpowiedziała kąśliwie – moja matka potrzebuje cię do pomocy w 

domu, no i oczywiście, bo jesteśmy „rodziną”.  

Zapadła kolejna krępująca cisza. Kiedy próbowałam oswoić się z nową sytuacją, usłyszałam, 

jak Siostra woła nas do środka. Pobiegłam ze łzami w oczach, a Abigail została w tyle. 

- Evelyn, kochanie idź się spakować – powiedziała smutno Margaret – od dzisiaj będziesz 

mieszkać z panią Wiliams. 

- Mów mi Theodore – powiedziała kobieta i lekko się uśmiechnęłą. 

Jej uśmiech był dziwny jakby lekko cyniczny. Bez słowa ruszyłam w stronę swojego pokoju. 

Nie miałam zbyt wielu rzeczy. Kilka sukienek w szafie, Biblię, różaniec, pamiętnik babci, kilka 

książek oraz dużo rysunków. Od dziecka uwielbiałam rysować. Siostry wiele razy chwaliły 

moje prace. Już miałam je chować do mojej skórzanej torby, kiedy przypomniała mi się siostra 

Margaret. Ona zawsze najbardziej mnie wspierała. Uroniłam łzę i odłożyłam rysunki z 

powrotem na miejsce.  

- Oj, Evelyn nie płacz – Margaret podeszła do mnie, kiedy wyszłam z pokoju – moje biedactwo, 

wszystko będzie dobrze. 

Przytuliła mnie mocno. Tak bardzo będę za nią tęsknić. 

- Nie mogę zostać w klasztorze? – odpowiedziałam łkając – nie chcę mieszkać z tą kobietą, a 

już na pewno nie z Abigail. 

- Słoneczko, ja też wolałabym, żebyś została tu ze mną – odpowiedziała, uśmiechając się 

ciepło – na pewno będzie dobrze. Theodore wydaje się miła a Abigail na pewno cię polubi, a 

zresztą będziesz mieszkać z jeszcze jedną córką twojej ciotki Lavinią. 

- Świetnie następna kuzynka – powiedziałam rozgoryczona – a dlaczego w ogóle muszę z nimi 

mieszkać? Przecież nie mają dowodu na to, że jesteśmy rodziną. 

Nagle stało się coś dziwnego. Margaret spoważniała i wypuściła mnie z uścisku. 

- Koniec rozmowy – odpowiedziała chłodnym tonem – twoja ciotka czeka na ciebie. 

- Nie odprowadzisz mnie? – zapytałam zaniepokojona – Czy coś się stało? 

Ku mojemu zaskoczeniu siostra odeszła bez słowa. Poczułam jakby moje serce się rozpadło.  

Ze zwieszoną głową ruszyłam w stronę drzwi klasztoru. 

- No już, rozchmurz się Eve – powiedziała ciotka, kiedy wyruszyłyśmy w drogę – spodoba ci 

się w Witten. 

- Oj, na pewno – powiedziała Abigail sarkastycznym tonem. 

Theodore spojrzała na nią karcącym wzrokiem. Może faktycznie nie będzie tak źle? Powoli w 

moje serce wstąpiła nadzieja. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka. Kiedy po kilku 

dniach dotarłyśmy do miasta, zrozumiałam o co chodziło mojej kuzynce. Witten było ponurym, 



obskurnym miastem, w którym przez większość czasu nie było widać żywej duszy. Poczułam 

ucisk w gardle. 

- I co? Jak ci się podoba nasze piękne miasto? – zapytała Abigail „niewinnym” głosem. 

- Ma swój…. wyjątkowy klimat – odpowiedziałam zdawkowo i blado się uśmiechnęłam. 

Abigail wyraźnie bawiła moja odpowiedź. 

- Oj, tak, niezwykły – odpowiedziała szczerząc zęby – poczekaj, aż zobaczysz nasz dom, to 

najbardziej klimatyczna budowla w całym mieście. 

Udałam, że jej nie usłyszałam. Liczyłam, że straszenie mnie w końcu się jej znudzi. Niestety, 

ona nie odpuszczała. 

- Mam nadzieję, że lubisz zwierzęta, bo w naszym domostwie mieszka wiele ciekawych istot. 

Nie wiem jak ty, ale ja po prostu uwielbiam koty. 

Zaskoczyła mnie. 

- Uwielbiam koty – odpowiedziałam radośnie. 

- Chimery raczej nie pokochasz – powiedziała z nieukrytą satysfakcją – ona uwielbia polować 

na ptaki i nie toleruje nikogo oprócz mojej matki. Nie raz próbowałam się z nią zaprzyjaźnić. 

Abigail odsłoniła rękaw swojej długiej szarej sukienki. Jej ramię było pełne śladów pazurów i 

siniaków. Spojrzałam na ciotkę i ku mojemu zaskoczeniu uśmiechała się. 

- Biedactwo – powiedziała z udawanym smutkiem – może gdybyś nie grzebała w moich 

rzeczach to kocica by cię oszczędziła. 

Zaczęły się mierzyć wzrokiem. Niespodziewanie obie wybuchły gromkim śmiechem. W tej 

samej chwili dotarłyśmy na miejsce. Wysiadłam z wozu. Przed moimi oczami ukazał się mój 

nowy dom. Z zewnątrz nie wyróżniał się niczym specjalnym. Ot, zwykły dom z bujną zielenią. 

Jednakże, kiedy weszłyśmy do środka, oniemiałam z zachwytu. Przyzwyczajona do 

skromnych pomieszczeń klasztoru zobaczyłam bogato wyposażone, groteskowe 

pomieszczenie. Ściany w salonie oraz kuchni miały kolor karmazynowej czerwieni, a meble 

miały piękne zdobienia. 

- Jak ci się podoba nasz dom? – zapytała uprzejmie Theodore. 

- Jest… niesamowity  

Abigail przewróciła oczami. 

- Kochanie, pokaż Eve jej pokój, a ja w tym czasie przygotuję kolację. 

- Tak, mamo – odpowiedziała wyraźnie znudzona. 

Ruszyłyśmy po schodach na górę. Zatrzymałyśmy się przed pierwszymi drzwiami. 

- To jest mój pokój i tu pod żadnym pozorem nie wolno ci wchodzić – odpowiedziała 

stanowczym głosem – do tam tych dwóch pokoi na razie nie masz wstępu. 

Wskazała na dwie pary drzwi po przeciwnej stronie. 



- Na razie? 

- No cóż, to zależy od ciebie. 

- Jak to? 

- Przestań mnie męczyć tymi pytaniami – odpowiedziała poddenerwowana – dowiesz się w 

swoim czasie. 

W końcu zaprowadziła mnie do mojego pokoju. Był całkiem spory i miał tą samą groteskową 

nutę co reszta domu, lecz nie było w nim zbyt wielu mebli. 

- Idę pomóc mamie a ty się rozpakuj – powiedziała szorstko. 

Położyłam torbę na łóżko i wyjęłam swoje rzeczy. Oszołomiona zobaczyłam, że szafa była 

wypełniona po brzegi różnej maści ubraniami. Wyciągnęłam pierwszą lepszą suknię. Była… 

jakby to powiedzieć… nie w moim stylu. Otumaniona położyłam się na pościeli. Co ja tu w 

ogóle robię? Nie pasowałam do tego domu. Poczułam, że modlitwa pomoże oswoić mi się z 

tą całą sytuacją. Niefortunnie nie mogłam jej nigdzie znaleźć. Mój różaniec też zniknął. Szybko 

zbiegłam na dół. 

- Nie widziałyście może gdzieś mojej biblii albo różańca? - zapytałam zmartwiona. 

Theodore i Abigail spojrzały na siebie dziwnym wzrokiem.  

- Nie, nie przypominam sobie – ciotka odpowiedziała spokojnie – może go zostawiłaś w 

klasztorze? 

- Jestem pewna, że go spakowałam – odpowiedziałam. 

- Jesteś tego pewna? - zapytała Abigail z udawanym współczuciem – nie jesteś zbytnio 

spostrzegawcza. 

Na ustach Theodore pojawił się lekki uśmiech. Nie miałam pojęcia co je tak bawi. 

- Rozpakowałaś się już? 

- Tak, mogłabym wyjść na dwór? - zapytałam znużona rozmową – chciałabym się przejść, 

może zgubiłam mój różaniec gdzieś blisko domu. 

- Obiad jest gotowy, może pójdziesz później z Abigail   

Dziewczyna spojrzała na nią z wyrzutem. 

- Mamo! 

- Kochanie rozmawiałyśmy już na ten temat. 

- No dobrze, z chęcią wyruszę na wyprawę w celu odszukania zaginionego „skarbu” – 

dziewczyna przewróciła oczami. 

Theodore uśmiechnęła się. Pomogłam Abigail nakryć do stołu i zasiadłyśmy razem do 

wieczerzy. Na stole pojawiła się gęś z pieczonymi ziemniakami oraz warzywa. Do picia 

dostałam wyborny sok z jagód. Po zjedzeniu obiadu Theodore poszła do kuchni po deser. 

Nagle za oknem zaczęła się straszna ulewa.  



- No cóż z naszch poszukiwań nic nie wyjdzie – powiedziała Abigail – jak mi przykro. 

Przewróciłam oczami. W ogóle jej nie wierzę. Szczerzę mówiąc poczułam smutek, bo różaniec 

był dla mnie bardzo ważny. To moja jedyna pamiątka po Margaret. 

- Deser na stole! – zawołała z uśmiechem ciotka. 

Przyniosła pięknie wyglądające ciasto. Było niesamowicie czekoladowe i dało się w nim 

poczuć lekką nutę soku z wiśni. Nigdy nie jadłam czegoś tak pysznego. Po zjedzeniu deseru 

poczułam się strasznie senna. Theodore chyba to zauważyła. 

- Eve, kochanie, może pójdziesz się położyć? – zapytała zmartwiona – po naszej długiej 

podróży powinnaś wypocząć. 

- Masz rację – odpowiedziałam – to dobranoc. 

Poszłam do pokoju i położyłam się na łóżku. O dziwo, zasnęłam od razu. Następnego dnia 

obudziłam się późnym rankiem, co było dla mnie czymś nowym, ponieważ kiedy mieszkałam 

w klasztorze musiałam wstawać przed świtem. Wstałam z łóżka i przypomniało mi się, że 

tamtego wieczoru nie wzięłam kąpieli. Już miałam wychodzić z pokoju, lecz zobaczyłam, że 

na szafce koło łóżka stoi miska z wodą oraz ręcznik. Lekko się uśmiechnęłam. Po porannej 

toalecie ubrałam się w świeże ubrania. Po zejściu na dół znalazłam w kuchni przygotowane 

śniadanie oraz list. Ciotka zostawiła mi wiadomość o tym, że razem z Abigail poszły na jakieś 

spotkanie i wrócą wieczorem. W tym czasie ja miałam zająć się sprzątaniem domu oraz 

pielęgnowaniem przydomowego ogródka. Po zjedzeniu śniadania postanowiłam zamieść 

podłogę w całym domu. Kiedy miałam zacząć zamiatać górę przypomniałam sobie o zakazie 

nadanym przez kuzynkę. Zżerała mnie ciekawość, ale przypominając sobie surowy ton 

dziewczyny postanowiłam nie ryzykować. Zmiatając swój pokój przypomniałam sobie o mojej 

rzekomo drugiej kuzynce Lavinii. Nie widziałam nigdzie po niej śladu w całym domu. 

Pomyślałam, że może jedno z zamkniętych pomieszczeń należało do niej. Po dłuższej chwili 

rytmicznego zamiatania ciekawość wzięła górę i postanowiłam zajrzeć do jednego z pokoi na 

końcu korytarza. Wybrałam pierwsze drzwi po lewej. Okazało się, że są zamknięte. 

Postanowiłam otworzyć następne. W pierwszej chwili w pokoju było strasznie ciemno. 

Stwierdziłam, że lepiej nie wchodzić tam na ślepo, więc postanowiłam poszukać jakiejś latarni. 

Przeszukałam cały dom, ale jedyne co udało mi się znaleźć to były wielkie woskowe świece i 

zapałki. Pomyślałam, że nie ma wybrzydzać i muszę użyć świec. Zapaliłam jedną z nich i 

weszłam do pokoju. Niestety nie oświetlała ona zbyt dobrze pokoju i jedyne co udało mi się na 

samym początku zobaczyć to regał wypełniony po brzegi książkami, które były w nieznanym 

mi języku. Na szczęście po chwili dotarłam do okna i po odstawieniu świeczki odsłoniłam 

piękne jedwabne zasłony. Światło słoneczne tego dnia było tak mocne, że musiałam na chwilę 

odwrócić wzrok. To co zobaczyłam w tym pokoju, wprawiło mnie w osłupienie. Pierwszą 

rzeczą, jaka rzucała się w oczy było ogromne łóżko z baldachimem. Pościel i większość 



poduszek miała piękny błękitny odcień, a baldachim był w kolorze granatowym. Po jego lewej 

stronie stało duże drewniane biurko, a za moimi plecami znajdował się regał oraz staromodna, 

pięknie wykonana szafa. Spojrzałam na regał z książkami. Wszystkie były nowe, ale coś z nimi 

było nie tak. Nagle mnie olśniło. Kiedy zobaczyłam je w świetle świecy na ich brzegach 

zobaczyłam jakiś nieznany mi język, a teraz wszystkie z łatwością dało się odczytać. Może mi 

się przewidziało. Tak czy owak wyszłam z pokoju i wróciłam do swoich obowiązków. Po kilku 

godzinach mozolnego sprzątania całej rezydencji wyszłam na dwór. Kiedy wczoraj 

przyjechałyśmy nie zauważyłam, jak piękny jest ogród. Wszędzie były rabaty z kolorowymi 

kwiatami lub rosły drzewa o pięknych koronach. Jednak nigdzie nie widziałam małego 

ogródka, którym miałam się zająć. Obeszłam cały dom, ale nadal nigdzie go nie zauważyłam. 

Postanowiłam jeszcze raz zajrzeć do listu od ciotki. Na moje nieszczęście nie zostawiła mi tam 

informacji, gdzie znajduje się ogródek. Usiadłam zmartwiona przy stole w jadalni. 

Postanowiłam, że zaczekam aż Theodore i Abigail wrócą. Nie miałam ochoty szwendać się 

sama po ogrodzie. Wróciłam do pokoju i zaczęłam czytać pamiętnik babci. Nie wiem, dlaczego, 

ale zawsze uwielbiałam go czytać. Te wszystkie rodzinne historie sprawiały, że czułam się 

dumna z mojego pochodzenia. Po dłuższej chwili przypomniałam sobie, że chyba o czymś 

zapomniałam. Świece. Szybko pobiegłam do pokoju, który jak przypuszczałam należał do 

ciotki. W popłochu zabrałam świecę. Kiedy się obróciłam dosłownie zastygłam. W progu drzwi 

stała Theodore z lampą naftową. Miała dziwny wyraz twarzy, a ja miałam ochotę się rozpłynąć. 

Poczułam, jak zaczynam się czerwienić. Kiedy one wróciły? Nie usłyszałam, żeby ktoś 

wchodził po schodach ani tym bardziej żeby otworzyły się frontowe drzwi.  

- No, no ktoś tu nie umie dotrzymać obietnicy – powiedziała szorstkim głosem ciotka. 

Lampa oświetlała jej piękną twarz, która miała chłodny wyraz twarzy. Była jednocześnie 

piękna, ale również przerażająca. Gorączkowo szukałam w głowie momentu, w którym zaszło 

słońce. Musiałam naprawdę się mocno zaczytać. W końcu się poruszyłam. Stanęłam ze 

zwieszoną głową. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. 

- Masz coś do powiedzenia młoda damo? – zapytała chłodno – o, widzę, że pożyczyłaś sobie 

nasze świece. 

Spojrzałam w stronę świec. Faktycznie były jakieś inne, ich wosk miał barwę czystej bieli. 

Różniły się od tych, których używałam w katedrze. Próbowałam się odezwać, lecz mój głos 

utknął gdzieś w gardle. Ciotka uniosła swoją brew. 

- No, słucham? Powiesz coś w końcu? 

- Prze-przepraszam – odpowiedziałam drżącym głosem. 

Nagle Theodore wybuchła gromkim śmiechem. Na mojej twarzy malowało się zmieszanie 

połączone z niedowierzaniem. Czułam się bardzo niekomfortowo, bo nie spodziewałam się, 



że ciotka tak zareaguje. Kiedy zobaczyła moją minę zaczęła się śmiać jeszcze głośniej. Wręcz 

płakała ze śmiechu. 

- Ciociu? -  zapytałam niepewnie – czy wszystko w porządku? 

- Nigdy nie czułam się lepiej – odpowiedziała ocierając zły z oczu. 

- Nic nie rozumiem. 

- Oj, dziecko jak ty się musisz jeszcze dużo nauczyć. 

- Nie jesteś zła? – zapytałam zdumiona – przecież złamałam twój zakaz! 

- W naszym domu nie będę cię karała za ciekawość – powiedziała z uśmiechem na twarzy – i 

tak myślałam, że w końcu tu zajrzysz. Chodź pójdziemy na dół, pomożesz mi przygotować 

kolację. 

Poszłam za kobietą do kuchni, nadal zdziwiona. Ciotka zaczęła kroić warzywa. A ja miałam 

smażyć mięso. Pokazała mi jak poprawnie używać przypraw. Były tam egzotyczne zioła, o 

których nigdy nie słyszałam. Przypomniało mi się, że miałam zapytać o moją drugą kuzynkę. 

– Ciociu, kiedy żegnałam się z siostrą Margaret – zaczęłam miło rozmowę – powiedziała mi, 

że będę mieszkać jeszcze z jedną kuzynką Lavinią. Kiedy dzisiaj zamiatałam to zorientowałam 

się, że nigdzie nie widziałam po niej śladu. Czy ona wyjechała? 

Theodore posmutniała. Dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że ciotka była ubrana cała na 

czarno. Domyśliłam się co stało się z Lavinią. 

- Ja bardzo przepraszam nie powinnam była w ogóle pytać 

- To nie twoja wina – powiedziała smutno ciotka – skąd mogłaś wiedzieć. 

Uświadomiłam sobie, że nie ma z nami Abigail. Było już dosyć późno i raczej nie wyobrażałam 

sobie jej spacerującej po ulicy o tej godzinie. 

- A gdzie jest Abigail? – zapytałam nieco zmartwiona.  

- Bardzo ciężko przeżyła pogrzeb i musi pobyć nieco sama. Była bardzo przywiązana do swojej 

siostry. Kiedy dowiedziałyśmy się o tym, że Lavinia odeszła, to Abigail się załamała. Tak jakby 

jakaś część jej umarła wraz z siostrą. To, dlatego czasami wydaje się taka oschła i chłodna. 

Musisz ją zrozumieć. 

Pokiwałam smutno głową. Też się tak poczułam, kiedy dowiedziałam się, że moi rodzice nie 

żyją. Po twarzy Theodore spłynęła łza. Przez chwilę w całym domu słychać było tylko odgłosy 

gotowania. Pomyślałam, że spróbuję porozmawiać z Abigail, kiedy wróci.  

- Nie umiałam znaleźć tego ogródka warzywnego, o którym wspominałaś w liście – 

powiedziałam przerywając ciszę. 

- To zapewne dlatego, że jak większość ludzi nie potrafisz szukać – powiedziała ciotka z 

tajemniczym uśmiechem. 

- Ale to nie możliwe! Okrążyłam cały ogród w dłuż i w szerz. Nigdzie go nie było. 



- Po pierwsze to nie zaczyna się zdania od „ale” – odpowiedziała z przekąsem – a po drugie 

następnym razem poszukaj ścieżki. 

- Przepraszam, następnym razem tak zrobię. 

Ciotka popatrzyła na mnie z ciepłym uśmiechem. Kuchnia wypełniła się zapachem pieczonego 

mięsa. Nakryłam do stołu i pomogłam przynieść potrawę do kuchni. Zjadłyśmy w ciszy. Jak 

zwykle jedzenie było przepyszne, lecz tym razem ciotka nie dała mi deseru. Podziękowałam 

za pyszną kolację i poszłam się szykować do snu. Kiedy miałam już kłaść się do łóżka, ciocia 

przyszła do mojego pokoju i dała mi zeszyt oprawiony skórą. 

- Możesz tu zapisywać swoje przemyślenia oraz sny – powiedziała – na pewno poczujesz się 

lepiej.  

- Dziękuję. 

Tej nocy spałam niespokojnie. Śniło mi się, że spadam z wielkiej wysokości. Obudziłam się 

spocona i zdezorientowana. Leżałam przez dłuższą chwilę. Usłyszałam jakieś głosy 

dobiegające z dołu. Spojrzałam na zegar wiszący na ścianie. Był środek nocy. Zaintrygowana 

poszłam w stronę schodów. Przykucnęłam w cieniu balustrady i przysłuchiwałam się 

odgrywającej w salonie rozmowie. Ciotka usiadła na kanapie, a obok niej najprawdopodobniej 

Abigail. Natomiast w ogromnym fotelu naprzeciwko nich siedziała jakaś starsza kobieta. Miała 

piękne białe włosy upięte w ogromnego koka. Ubrana była w elegancką czerń a jej twarz 

pomimo wielu zmarszczek wyglądała bardzo sympatycznie. Miał duże zielone oczy i ciepły 

wręcz babciny uśmiech. Głos nieznajomej był bardzo donośny. Zastanawiałam się kto 

normalny urządza w środku nocy spotkanie przy herbacie. Na stole stały porcelanowe filiżanki 

i pięknie zdobiony dzbanek. Mówiły bardzo cicho więc słyszałam tylko urywki rozmowy. 

- Wiec sądzisz, że jest …… nie wielu osobom udaje się przejść …… – powiedziała nieznajoma 

– a co z jej …. wychowaniem…… nie jestem pewna……. 

- Myślę, że jest ……, żeby do nas dołączyć…… - odpowiedziała bardzo cicho ciotka – 

widziałam ten błysk w jej oczach…… musimy dać…… 

Próbowałam po cichu zejść niżej, lecz schody mnie zawiodły i wydały głośne skrzypnięcie. 

Oczy wszystkich zebranych w salonie zwróciły się w stronę schodów. Oczy starszej kobiety 

skierowały się w kierunku mojej kryjówki. Poczułam, jak przeszywa mnie chłód. Jej spojrzenie 

było straszne, a jednocześnie hipnotyzujące, wydawało mi się, że przeszywa mnie na wylot. 

Po kilku minutach wróciły do rozmowy. Postanowiłam nie ryzykować i po cichu wróciłam do 

pokoju. Leżąc w łóżku zastanawiałam się, czy ta rozmowa mnie dotyczyła. Wprost zżerała 

mnie ciekawość. Strapiona zasnęłam. Przez kilka następnych dni nie działo się nic wartego 

uwagi. Abigail nadal nie wróciła na stałe do domu, a ja czułam się coraz pewniej w obecności 

Theodore. Po kilku próbach w końcu trafiłam do ogródka warzywnego. Ścieżka była naprawdę 

dobrze ukryta, w gąszczu krzaków ciężko było ją dojrzeć. Ogródek okazał się dobrze zadbany, 



rosło w nim wiele ciekawych roślin. Ciotka wytłumaczyła mi jak zajmować się poszczególnymi 

odmianami. Po kilkunastych wpadkach całkiem nieźle sobie radziłam. Z czasem naprawdę 

poczułam się jak w domu. 

 Po tygodniu Abigail wróciła do domu. Ku mojemu zdziwieniu wyglądała na czystą i zadbaną 

jakby nigdy nie wyszła z domu. Postanowiłam o nic nie pytać. Kiedy miałam iść spać, 

zobaczyłam, że wchodziła do swojego pokoju. Uznałam, że to odpowiednia pora, żeby z nią 

porozmawiać. 

- Abigail? – zapytałam – możemy porozmawiać? 

- A o czym chcesz rozmawiać? – zapytała swoim typowym chłodnym tonem. 

Podeszłam bliżej a ona stanęła w progu drzwi. 

- Dowiedziałam się, co stało się z twoją siostrą i chciałam ci powiedzieć, że doskonale cię 

rozumiem. – powiedziałam z zapartym tchem – wiedz, że znam ból po utarcie bliskiej osoby i 

gdybyś potrzebowała z kimś porozmawiać to wiesz, gdzie mnie szukać. 

Abigail zastygła. Na jej twarzy malowała się rozpacz. 

- Nie potrzebuje twojej pomocy – fuknęła. 

Zatrzasnęła mi z niewiarygodną siłą drzwi przed nosem, ale stałam spokojnie. Wiedziałam, że 

tak zareaguje. Byłam dokładnie taka sama. Starałam się ukryć przed światem, żeby tylko nie 

cierpieć. Wiedziałam, że potrzebuje czasu więc zwyczajnie poszłam spać. W środku nocy 

obudziło mnie stukanie. Zaspana otworzyłam drzwi. Stała w nich Abigail cała we łzach. 

- Możemy porozmawiać? – powiedziała pociągając nosem. 

- Jasne wchodź – odpowiedziałam zaspana. 

Usiadłyśmy koło siebie na łóżku. Abigail milczała. Nie pośpieszałam jej, bo wiedziałam, że jest 

jej ciężko. 

- Przepraszam – powiedziała po chwili – nie powinnam była cię tak traktować. 

- Weź nie przesadzaj – odpowiedziałam – byłaś po prostu brutalnie szczera. 

Abigail lekko się uśmiechnęła. Opowiedziała mi wszystko co leżało jej na sercu. Czułam, że 

bardzo cierpi po stracie siostry. Były najlepszymi przyjaciółkami. 

- Kiedy usłyszałam od mamy o tobie poczułam się nieswojo. Martwiłam się, że mama próbuje 

zastąpić Lavinię tobą. Wydawało mi się, że straciła nadzieję, że kiedykolwiek ją odnajdziemy. 

Ja nigdy nie przestałam wierzyć, dlatego na początku byłam dla ciebie oschła. Jednak, kiedy 

jedna z przyjaciółek mojej siostry znalazła jej ciało, poczułam jakby cały świat się zawalił. Na 

pogrzebie nadal tliła się we mnie iskierka nadziei, że ktoś z naszego sabatu… 

Abigail poderwała się z miejsca. Była naprawdę wystraszona. 

- O nie! – zawyła – nie powinnaś tego wiedzieć, jeszcze nie. 



Sabat? Wydawało mi się, że kiedyś już słyszałam to określenie. Spróbowałam uspokoić 

kuzynkę. 

- Uspokój się – powiedziałam stanowczym głosem, bo jej lamentowanie doprowadzało mnie 

do szału. 

- Teraz już wiesz – nadal lamentowała – miałaś się dowiedzieć dopiero w Samhain i podjąć 

decyzję. 

- Abigail co ty pleciesz? -  zawołałam poirytowana – Jaką znowu decyzję? 

- No czy chcesz mieć czarny chrzest i zostać jedną z nas – powiedziała tonem jakby to było 

oczywiste – czarownicą. 

Stanęłam jak wryta. Ja czarownicą? W ogóle skąd jej przyszedł do głowy taki pomysł, że one 

istnieją. Pomyślałam, że żartuje sobie ze mnie. 

- Przecież czarownice nie istnieją – powiedziałam rozbawiona – co ty znowu wymyśliłaś? 

Abigail spojrzała na mnie. Po jej minie uznałam, że chyba mówi na poważnie, ale nadal nie 

mogłam powstrzymać się od śmiechu. 

- Nie wierzysz mi?! 

Pokiwałam rozbawiona głową. Przynajmniej przestała jęczeć. 

- Ja ci to zaraz mogę udowodnić – powiedziała zdeterminowana. 

Stanęła na środku pokoju i uniosła dłoń. 

- Ignis lucet – zawoła. 

Nagle w jej dłoni pojawił się niebieski płomień. Byłam zachwycona. Nigdy nie widziałam czegoś 

tak pięknego. Zahipnotyzowana wpatrywałam się w ogień. Po kilku minutach Abigail zgasiła 

ogień. 

- Teraz mi wierzysz? – powiedziała z szerokim uśmiechem. 

- To było niesamowite – zawołałam z entuzjazmem – potrafisz coś jeszcze? 

- No pewnie – odpowiedziała i podeszła w stronę doniczki z moim kwiatkiem – Suum mutare 

color purpura flores lilac sunt. 

Mój biały storczyk zmienił swój kolor na piękny blady fiolet. Nigdy nie widziałam tak pięknego 

kwiatu. W jego otoczeniu czułam się przeszczęśliwa. Usiadłyśmy z Abigail na łóżku.  

- Potrafię wiele więcej, na przykład zmieniać pogodę, sprawiać, że rośliny zmieniają swoją 

barwę, podnosić przedmioty… 

Nagle drzwi mojego pokoju otworzyły się z hukiem. Obie podskoczyłyśmy ze strachu. Do 

pokoju weszła wściekła Theodore.  

- Za pięć minut macie być ubrane na dole – powiedziała tonem, który sugerował, że nie toleruje 

sprzeciwu. 



W świetle trzymanej przez nią świecy wyglądała groźnie. Jej stój dodatkowo to podkreślał. 

Miała na sobie białą, koronkową suknię do snu a jej biała cera i podkrążone oczy sprawiały, 

że przypominała upiora. Jednak w tamtej chwili coś innego zaprzątało mi myśli. 

Przypomniałam sobie, jak kiedyś razem z siostrami i mieszkańcami naszego miasteczka 

uczestniczyliśmy w rekolekcjach prowadzonych przez pewnego inkwizytora. Mówił on, że 

czarownice zabijają zwierzęta i ludzi do swoich pogańskich rytuałów. Im dłużej o tym myślałam, 

tym bardziej bolał mnie brzuch ze strachu. W końcu z drżącymi rękami wyszłam z pokoju. 

Pomyślałam, że nie ma już odwrotu. Zeszłam po schodach na dół. Theodore z Abigail już tam 

były. Ciotka miała w ręku wielką, czarną świecę. Bez słowa wyszła z domu a ja z kuzynką 

ruszyłyśmy za nią. Bez butów. Po drodze przysporzyło mi to trochę bólu, bo kilka razy stanęłam 

na jakiejś szyszce albo na kamieniu. Wchodziłyśmy coraz głębiej w las. Naszym jedynym 

źródłem światła były gwiazdy, księżyc i świeca. Panowała atmosfera grozy i tajemniczości. Po 

długim marszu w końcu dotarłyśmy na miejsce. Była to dosyć duża polana otoczona wysokimi 

drzewami. W jej środku stał groteskowy, opuszczony kościół. Mimo upływu wielu lat większość 

ścian się zachowała. Weszłyśmy do środka. Theodore coś zaszeptała i znienacka w całym 

kościele zapaliły się pochodnie. Wnętrze budynku było dla mnie niespodzianką. Przeciwnie do 

moich oczekiwań kościół był bogato ozdobiony. W równych odstępach na całej szerokości 

budynku stały obite skórą ławy, a w miejscu, gdzie powinien być ołtarz stał ogromny tron. Na 

wszystkich ścianach wisiały obrazy przedstawiające o ile się nie mylę dzieje czarownic. 

Niektóre z nich przedstawiały sceny, po których przez kilka nocy miałam koszmary. 

- Kogo wy tu czcicie? – zapytałam przerażona. 

- Spokojnie. – odpowiedziała chłodno ciocia – Za niedługo wszystkiego się dowiesz. 

Ruszyła w stronę jednych z wielu drzwi. Abigail zauważyła, że trzęsę się ze strachu, więc 

złapała mnie za rękę i poszłyśmy za ciotką. Zaprowadziła nas do ogromnej biblioteki i kazała 

nam usiąść przy jednym z wielu stołów. Przez krótki czas milczała i wpatrywała się w nas 

swoimi jasnoniebieskimi oczami. Odwróciła się w stronę Abigail. 

- Zawiodłam się na tobie – powiedziała z grymasem na twarzy. – Myślałam, że jesteś już na 

tyle dorosła, że dotrzymasz tajemnicy. Najwyraźniej się myliłam. Musisz ponieść 

konsekwencje swojego czynu. Od dzisiaj będziesz tu codziennie przychodzić i pomagać 

sprzątać Maureen cały budynek. 

- Podziemie też? – zapytała zaniepokojona. 

- Owszem. 

- Proszę mamo tylko nie to! – zawoła. 

- Kara cię nie minie Abigail – powiedziała stanowczo – rozumiemy się? 

Kuzynka niechętnie przytaknęła. Następnie wzrok ciotki spoczął na mnie. 



- Nie tak miałaś się o tym dowiedzieć – powiedziała – ale skoro już wiesz, to muszę ci wyjaśnić 

kilka ważnych rzeczy. W twoich żyłach płynie krew jednego z najpotężniejszych klanów 

czarownic. Przez to, że zostałaś ochrzczona, na razie nie możesz używać zaawansowanej 

magii, jednak, jeśli zdecydujesz się na czarny chrzest to zyskasz pełną moc. 

- Czarny chrzest? – zapytałam. 

- Jest to ceremonia, na której zapisujesz swoją duszę w księdze Badb Catha.  

- Badb Catha? 

- Jak będziesz mi cały czas przerywać, to nigdy się nie dowiesz. 

- Przepraszam już nie będę. 

- Wieki temu jeden z naszych przodków zawarł umowę z bogiem Dagdą. Nasza rodzina 

pochodzi z odległej krainy. W zamian za moc podarował mu swoją duszę. 

- Dlaczego chciał od niego mocy? 

Spojrzała na mnie ze zniecierpliwioną miną. 

- Potrzebował mocy, żeby zemścić się na zabójcach swojej żony. Była miłością jego życia. 

Pragnął krwi. Kiedy dopełnił swojej obietnicy, oszalał. Nikt nie był w stanie żyć z taką mocą. 

Zaczął bezkarnie zabijać. Jego córka próbowała mu pomóc jednak on jej nie słuchał. Z 

wściekłości śmiertelnie ją zranił. Kiedy umierała, pomodliła się do bogini Morrigan o to, żeby 

zabrała moc jej ojcu. Żeby życzenie się spełniło musiała zapisać się w księdze. Po tym połowa 

mocy została przekazana żeńskiej linii naszej rodziny. Każda z nas przyrzeka jej swoją duszę 

i otrzymuje moc i długie życie.  

- To znaczy, że musiałabym wyrzec się swojej wiary? 

- Tak 

- Nie musisz teraz podejmować decyzji – dodała widząc moją skrzywioną minę. – Najpierw 

musisz poznać podstawy naszej magii. Sabat w dniu Samhain przeprowadzi test, który 

sprawdzi, w jakim rodzaju magii się specjalizujesz. 

- To są jakieś rodzaje? – zapytałam zszokowana. 

Theodore wstała i wyjęła książkę z pierwszego regału. Następnie mi ją podała. 

-Zacznij od przeczytania tej książki – powiedziała – wprowadzi cię w nasz świat. 

Przez kilkanaście tygodni codziennie przychodziłam do kościoła i czytałam o zwyczajach, 

tradycjach, zaklęciach i historii czarownic. Pewnego razu, kiedy próbowałam nauczyć się 

zaklęcia maskującego rzeczywistość z jednego z regałów spadła książka. Zaintrygowana 

podeszłam sprawdzić o czym jest ten tom. Okazało się, że to jedna z mrocznych ksiąg. 

Odłożyłam ją na półkę i wróciłam do nauki. Dzięki doskonaleniu się w sztuce czarowania 

dowiedziałam się, że na naszym domu i na nas było użyte to zaklęcie. Kiedy ktoś widział nasz 



dom to przed jego oczyma widniała rudera, a my wyglądałyśmy jak żebraczki. Trochę mnie to 

zdziwiło. 

- Ciociu czemu używacie zaklęcia maskującego? – zapytałam bardzo zaintrygowana. 

- Nasza rodzina przybyła z daleka. – powiedziała – Robimy to, żeby nie wzbudzać podejrzeń. 

- Ale dlaczego akurat musimy wyglądać jak bezdomne? 

- Uciekłyśmy z naszego kraju przed wielkim niebezpieczeństwem. Nie uważasz, że gdyby w 

mieście pojawili się arystokraci albo bogacze, to przyciągnęli by uwagę wszystkich 

mieszkańców? Na biednych ludzi nikt nie zwraca uwagi.  

Przytaknęłam. Miało to dużo sensu. Dzień po dniu świat magii fascynował mnie coraz bardziej. 

Dzięki nim zaczęłam czuć otaczającą mnie moc. Zaczynałam od najprostszych zaklęć, lecz na 

początku słabo mi szło. Abigail, która często towarzyszyła mi w bibliotece śmiała się z mojej 

nieporadności. Zorientowałam się, że bardzo się do siebie zbliżyłyśmy. W sumie byłyśmy 

bardzo do siebie podobne. Nie tylko z charakteru, ale także częściowo z wyglądu. Obie 

miałyśmy podobne rysy twarzy, włosy i figurę. Różniły nas tylko nasze oczy. Pewnego razu 

Abigail sprzątała odległą część biblioteki, a ja próbowałam nauczyć się zaklęcia lewitacji. 

- Leva! – zawołałam donośnie. 

Nagle usłyszałam dźwięk spadających książek. 

- Ałła! – Abigail zawyła z bólu. 

Szybko pobiegłam w jej stronę. Leżała pod stertą grubych ksiąg. Pomogłam jej się z stamtąd 

wydostać.  

- Przepraszam – powiedziałam skruszona. – Jeszcze nie panuję nad tym zaklęciem. 

- Nic się nie stało – odpowiedziała wyraźnie rozbawiona. – Po prostu nie panujesz nad swoimi 

emocjami. 

- A to ma znaczenie?  

- Oczywiście, że ma! – zawołała –To właśnie od emocji i energii, jaką chcesz w to włożyć, 

zależy moc twojego zaklęcia. 

Zaczęłam zbierać książki z podłogi. 

- Pewnie masz rację. 

Abigail złapała mnie za rękę. 

- Czekaj! – powiedziała. – Spróbuj wypowiedzieć jeszcze raz to zaklęcie, tylko tak jakbyś 

chciała posprzątać ten bałagan. 

- Mogę spróbować – odparłam. – Levi! 

Tym razem zastosowałam radę kuzynki i faktycznie zadziałała. Książki wróciły na miejsce. 

Abigail często mi pomagała. Kiedy opanowałam już podstawy magii, mogłam uczestniczyć w 

zlocie sabatu. Zaczęło się całkiem spokojnie. Przybyło wiele ludzi. Starsza kobieta, którą 



kiedyś widziałam w naszym domu okazała się być przywódczynią sabatu. Dowiedziałam się, 

że dzień przed Samhain czeka mnie próba. Po obradach zaczęło się ucztowanie. Nie czułam 

się swobodnie na tym przyjęciu. Abigail też wyglądała na zagubioną. Czarownice piły dużo 

alkoholu i zachowywały się niestosownie. Zaszyłam się w kącie. Tańce i uczta trwały aż do 

świtu. Do próby musiałam nauczyć się trochę bardziej skomplikowanych zaklęć. Tym razem 

ćwiczyła ze mną ciotka. Okazała się bardzo wymagająca. Często karała mnie za bycie 

niedokładną. Musiałam ćwiczyć dzień i noc, co było bardzo męczące. W wieczór przed próbą 

ciotka zabrała mnie do centrum miasta. Zdziwiłam się, bo ćwiczenia poza kościołem odbywały 

się bardzo rzadko. Szłyśmy ciemną ulicą. Nagle Theodore zatrzymała się przed jednym z 

domów. 

- To jest twój prawdziwy dom – powiedziała. 

- Że co? – zapytałam oszołomiona. 

- Tutaj się urodziłaś – powiedziała – w tym domu mieszkałaś ze swoimi rodzicami.  

- Czemu mnie tu przyprowadziłaś? – zapytałam oszołomiona. 

- Żeby ci coś uświadomić. Kiedy podpiszesz księgę nie będzie już odwrotu, tego nie da się 

odwrócić. To jest najtrudniejsza decyzja w twoim życiu Eve. 

- Sama nie wiem – odparłam niepewnie – fajnie jest mieć taką moc. 

- Chodź przejdziemy się kawałek. 

Ruszyłyśmy długą i słabo oświetloną ulicą. Niestety po chwili zaczął padać deszcz. 

- Tutela contra pluviam – powiedziała i w jej ręce pojawiła się parasolka. 

Poprowadziła mnie w stronę parku. W nocy las wyglądał jednocześnie groźniej i tajemniczo. 

Stanęłyśmy koło ławki. 

- Chyba nie chcesz tu usiąść? – zapytałam zmartwiona. 

- Nie martw się, nie będziemy siedzieć na mokrej ławce – odpowiedziała z uśmiechem – et 

aridam. 

Kiedy woda wyparowała usiadłyśmy. 

- Wiem, że nie jest to łatwa decyzja – powiedziała smutno ciotka – kiedy zostaniesz 

czarownicą, przekonasz się, że w naszym życiu nigdy nie ma dobrych i złych wyborów. Jeśli 

nie podpiszesz księgi, nadal będziesz mogła korzystać z mniejszych zaklęć. Nasz sabat para 

się czarną magią Evelyn, to nie są przelewki. Niektóre rytuały wymagają ofiar. 

Głośno przełknęłam ślinę. 

- Jakich ofiar? – zapytałam przerażona. 

Theodore nie odpowiedziała. Deszcz padał coraz mocniej. 

- Pamiętaj, że niezależnie od swojej decyzji ja i Abigail zawsze będziemy przy tobie. Nie ważne 

co by się działo. Na początku wszystkim podoba się trochę mocy. Lecz natura ludzka jest 



zdradliwa i pragniemy jej coraz więcej. Jednak, kiedy sprawy zajdą za daleko nie można już 

wrócić. Ochrzczone czarownice nie przypominają ludzi, stają się podobne do zwierząt. To 

bezlitosne i okrutne kobiety pozbawione emocji. 

Jej słowa mną wstrząsnęły. Ciotka nigdy się wobec nas tak nie zachowywała. 

- Ale ty nigdy … 

- Abigail sprawiła, że zaczęłam się pilnować. Ona sprawia, że chcę być lepsza. Jest wyjątkowa. 

Na jej ustach zagościł uśmiech. Wstała z ławki. 

- Musimy już iść. 

Nagle zza zakrętu wyszła grupka ludzi. Ciotka spoważniała. Złapała mnie za rękę i próbowała 

oddalić się od mężczyzn. Niestety kilku uzbrojonych typów zbliżyło się do nas 

- A wy, gdzie się wybieracie? – zapytał szorstkim tonem jeden z nich. 

W tej chwili przypomniałam sobie, że dla innych ludzi wyglądamy jak bezdomne. 

- Nie wasza sprawa – warknęła ciotka. 

- Teraz już tak – powiedział – jestem pewien, że to wy stoicie za tymi zatruciami. Brać je. 

- Evelyn odsuń się – powiedziała ciotka. 

Próbowała nas ochronić jakimś zaklęciem. Nie przewidziała tego, że żołnierze byli 

wytrenowani. Jeden z nich był zbyt szybki i uderzył ciotkę w głowę. Przerażona nie mogłam 

się ruszyć. Próbowałam uciekać, ale żołnierze brutalnie tłumili chęć buntu. Po długim 

wyczerpującym marszu doprowadzili nas do więzienia. Zaciągnęli nas do celi. Po kilku 

godzinach ciotka ocknęła się. Nie pamiętała co się stało. Próbowałam jej wytłumaczyć, ale 

przyszli żołnierze. Bezlitośnie wyciągnęli mnie z celi i zaprowadzili do pokoju przesłuchań. Do 

pomieszczenia wszedł otyły mężczyzna ubrany w sutannę. W moim sercu zagościła nadzieja. 

- O jak dobrze, że ojca widzę – powiedziałam ucieszona – to jest jakaś straszna pomyłka… 

Uderzył mnie w twarz. Byłam zaskoczona i oszołomiona. 

- Zamilcz pomiocie szatana – powiedział. 

Nie potrafiłam wydobyć z siebie głosu. Policzek zaczął mnie piec.  

- Wiemy, że to wy otrułyście te krowy. Właściciel zwierząt was widział. 

- To jakaś pomyłka – zawołałam zrozpaczona. – Nie mam pojęcia o czy mówisz! 

Spojrzał na mnie z odrazą. 

- To się przekonasz – powiedział wychodząc. – Wasza kolej panowie! 

Strażnicy torturowali mnie przez kilkanaście godzin, które dla mnie trwały wieczność. Obolała 

wróciłam do celi. Kiedy Theodore mnie zobaczyła była przerażona. Jej wystraszone oczy to 

ostatnia rzecz, którą pamiętałam. Zemdlałam. Gdy się obudziłam byłam sama w celi. Nadal 

było ciemno. Strasznie bolała mnie noga. Zobaczyłam, że miałam stłuczone kolano. 

- Sana me – powiedziałam szeptem. 



Użyłam zaklęcia, które uleczyło moje kolano. Postanowiłam, że pójdę spać. Miałam koszmar. 

Śnił mi się ten ksiądz, który mnie przesłuchiwał. Obudziłam się drżąc w kącie celi. W tym 

samym czasie strażnicy przyprowadzili Theodore. Wyglądała jeszcze gorzej niż ja. Szybko do 

niej podbiegłam. Zobaczyłam, że ma wiele rozległych ran. 

- Sana omnes plagas eius 

Jej rany stopniowo zaczęły się goić. Po dłuższej chwili ciotka mogła ze mną porozmawiać. 

- Nie możesz nas stąd wydostać? 

- Chciałabym, ale w tym miejscu moje moce nie działają – odpowiedziała smutno – to jest 

święta ziemia. 

- To co teraz zrobimy? – zapytałam zrozpaczona. 

- Nie mam pojęcia – powiedziała zrezygnowana – nie damy rady uciec. Słuchaj, strażnik 

powiedział mi, że mają na nas świadków, a sabat nie przybędzie na czas. Naszym jedynym 

wyjściem jest przyznanie się do winy. Powiedział mi, że o wschodzie słońca przyjdą po nas. 

- Co?! – krzyknęłam zdumiona.– Oni nas zabiją! 

Ciotka milczała. Zaczęłam płakać. Nie chciałam umierać. 

- Jeśli się przyznamy, to przestaną szukać. Wczoraj aresztowali dwie kobiety. Jedna z nich 

umarła podczas tortur. 

- A co z Abigail?  

- Sabat się nią zaopiekuje. Jest silna da sobie radę. 

Zaczęłam szlochać. Theodore do mnie podeszła i położyła swoje ręce na moich ramionach. 

- Spokojnie kochanie, będzie dobrze – przytuliła mnie mocno. 

- Nie zrobiłaś nic złego – powiedziała. – Przynajmniej umrzesz z czystym sumieniem. 

Zauważyłam, że wypowiedziała ostatnie zdanie z nutą zawiści w głosie. Zaskoczyła mnie tym.   

- Ciociu, mogę cię zapytać o coś osobistego? 

- Jasne, że tak – odpowiedziała i spojrzała na mnie. – Co cię trapi? 

- Czy ty żałujesz tego, że podpisałaś tą księgę? 

- Nie wiem, teraz ciężko mi powiedzieć. Większość uczuć znika po chrzcie. Pozwól, że coś ci 

opowiem. Jestem najstarszą córką moich rodziców i to na mnie spoczął obowiązek opieki nad 

klanem. Podpisanie się w księdze było tym, czego wszyscy ode mnie oczekiwali. Nie potrafiłam 

im odmówić. 

- Przecież babcia nie była czarownicą. 

- Może nie praktykowała magii, – blado się uśmiechnęła – ale w jej żyłach płynęła krew 

czarownic. To twój dziadek był przywódcą klanu. Byłam ich pierworodnym dzieckiem, więc 

bardzo dbał o to, żebym została potężną czarownicą i mogła przewodzić klanem. Był bardzo 

surowy. 



- Nie chciałaś tego? 

- Nie. Kiedy miałam 17 lat zakochałam się w pewnym chłopaku. Znaliśmy się od dziecka. Był 

inteligentny, czuły i szarmancki. Niestety był on tylko człowiekiem. Mimo to byłam z nim 

naprawdę szczęśliwa. Dzień przed moim chrztem dowiedziałam się, że jestem w ciąży. 

Spanikowałam. Sama widziałaś co się dzieje z czarownicami i do czego są zdolne. Nie 

chciałam takiego życia dla mojego dziecka. Skontaktowałam się z ojcem Abigail i 

postanowiliśmy, że razem uciekniemy. Jednak nie było nam pisane szczęśliwe zakończenie. 

Pomocnicy mojego ojca nas złapali. 

Przerwała na chwilę swoją opowieść. Po jej policzku spłynęła łza.  

- Mój ojciec zmusił mnie do zabójstwa. Miałam na rękach krew ojca mojego dziecka. 

Człowieka, którego kochałam. 

- Ja… przepraszam, nie powinnam była w ogóle cię o to pytać. 

- To nie twoja wina. 

- Abigail jest pół wiedźmą pół człowiekiem? 

- Tak samo jak ty. 

Siedziałyśmy razem w ciszy. Wpadłam na pewien pomysł. 

- Może wyślemy jej wiadomość? 

Ciotka spojrzała na mnie zdziwiona.  

- Przecież moje moce tu nie działają – powiedziała – a nie widzę nigdzie w pobliżu, żadnego 

gołębia pocztowego, albo kartki i pióra. 

Uśmiechnęłam się. 

- Ale moje działają. Volo singularem nutium mittere. 

Na podłodze pojawiły się dwie kartki i pióra. Ciotka wyglądała na zachwyconą. Każda z nas 

napisała osobny list. Ja w moim starałam się dodać Abigail otuchy oraz podziękować jej za 

wszystkie chwile spędzone razem. Kiedy skończyłyśmy wysłałam je. Miałyśmy jeszcze chwilę 

do wschodu słońca.  

- Wiesz ciociu, ten czas spędzony z wami był jednym z najpiękniejszych okresów w moim 

życiu. 

- Cieszę się. 

- Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Dlaczego nas oskarżyli? 

- Król zapewne próbuje pozbyć się ludzi z problemami. Ludzie w mieście myślą, że jesteśmy 

biedne i bezdomne. Nikt nie szanuje takich ludzi.  

- Nie dziwi cię to, że myślą, że jestem twoją córką? 

- Większość z nich nie zwraca na nas uwagi, więc nawet nie wiedzą, jak wyglądamy. 

Słońce w końcu wstało. 



- Gotowa? – zapytała ciotka. 

- Jak nigdy. 

Na korytarzu usłyszałyśmy kroki. Po chwili przed naszą celą pojawili się strażnicy. Tym razem 

zabrali nas obie. Nie stawiałam oporu. Przyznałam się od razu. Najwyraźniej księdza, który 

mnie przesłuchiwał bardzo to ucieszyło. 

- Jakieś ostatnie słowa? 

Theodore milczała, ale ja nie wytrzymałam. Wściekłam się widząc jego parszywy uśmiech. 

- Nie zasługujesz na tą sutannę – warknęłam.  

Zaśmiał mi się w twarz i odszedł. Strażnicy zabrali nas do pomieszczenia, w którym przez 

dobre parę godzin trwał sąd. Pojawiło się wielu fałszywych świadków, których nie widziałam 

nigdy w życiu. W końcu król wydał werdykt. Śmierć na szubienicy. W moich oczach pojawiły 

się łzy. Theodore złapała mnie za rękę. Egzekucja miała odbyć się w samo południe. Na rynku 

zebrał się spory tłum ludzi. Kiedy wchodziłyśmy po schodach zaczęłam się trząść ze strachu. 

Gdy stanęłyśmy na podeście ludzie zamilkli. Po naszej lewej stronie odezwał się herold. Nie 

miałam ochoty słuchać, jakich to złych rzeczy się dopuściłam, więc się odcięłam. Pomyślałam 

o wszystkich miłych rzeczach, które mnie spotkały od czasu, kiedy tu przyjechałam. Nagle 

zobaczyłam w tłumie Abigail, która z zaciętą miną przedzierała się przez tłum. Jeden ze 

strażników zobaczył moją minę, więc szybko się uspokoiłam, żeby nie wzbudzić podejrzeń. 

Herold kończył swoją opowieść. Zobaczyłam, że Abigail szykuje się do rzucenia jakiegoś 

zaklęcia. Wszystko potoczyło się zbyt szybko. Kilku strażników pobiegło w stronę tłumu, a z 

drugiej strony przeciskały się czarownice. Wokół Abigail pojawiało się coraz więcej energii. 

Ludzie w tłumie zaczęli się od niej odsuwać. W jednej sekundzie koło niej pojawili się strażnicy 

a naprzeciw czarownice. Lecz niestety się spóźnili. Abigail krzyknęła. Przez tłum przeszła 

ogromna energia. Nastała ciemność. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


