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Isobelle Carmody rozpoczÚïa pracÚ nad pierwszym tomem
cieszÈcych siÚ ogromnÈ popularnoĂciÈ Kronik Obernewtyn
jeszcze w szkole Ăredniej i kontynuowaïa pisanie na studiach
oraz w czasie praktyk dziennikarskich. DziÚki Kronikom i licznym opowiadaniom doïÈczyïa do grona najbardziej poczytnych
pisarzy fantasy w Australii.
Jest autorkÈ kilku nagradzanych powieĂci i wielu opowiadañ dla dzieci i dorosïych. Swój czas dzieli miÚdzy dom przy
Great Ocean Road w Australii i podróĝe z mÚĝem i córkÈ.
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Jak kaĝda sierota, sïyszaïam opowieĂci o Obernewtyn. Rodzice straszyli
nimi niegrzeczne dzieci. Ale tak naprawdÚ niewiele byïo wiadomo o tym
miejscu.
Stary zakïad w samym sercu Gór Zachodnich byï otoczony ze
wszystkich stron Czarnymi Ziemiami i niedostÚpnymi szczytami. Dawno
temu przed RadÈ stanÈï Lukas Seraphim, który zbudowaï w górach, na
terenach graniczÈcych bezpoĂrednio z Czarnymi Ziemiami, ogromny folwark. Zaproponowaï, by zsyïaÊ tam najbardziej wynaturzonych Odmieñców, a takĝe tych, którzy nie mogli pracowaÊ na farmach publicznych, bo sprawiali zbyt duĝo kïopotów.
Rada w pierwszej chwili odmówiïa, zbyt maïo byïo wiadomo o zaïoĝycielu folwarku. Uwaĝano, ĝe on sam jest niespeïna rozumu, choÊ
zasadniczo nieszkodliwy. Ostatecznie postanowiono posïaÊ grupÚ Odmieñców do Obernewtyn, gdzie mieli pracowaÊ dla nowego pana. CzÚĂÊ
ludzi twierdziïa, ĝe folwark nie róĝniï siÚ niczym od publicznych farm
i ĝe jego wïaĂciciel potrzebowaï po prostu siïy roboczej na terenie, który
ze wzglÚdu na swoje oddalenie nie budziï zainteresowania zwykïych pracowników najemnych. Inni mówili, ĝe Lukas Seraphim sam nie byï do
koñca normalny, w zwiÈzku z czym litowaï siÚ nad Odmieñcami, jeszcze inni uwaĝali, ĝe byï lekarzem szukajÈcym królików doĂwiadczalnych.
Odmieñcy, którzy tam trafiali, znikali na zawsze, wiÚc opowieĂci na
temat Obernewtyn nigdy nie zostaïy potwierdzone. Ale wokóï placówki
krÈĝyïy takie legendy, przez lata podsycane tajemniczoĂciÈ tego miejsca,
ĝe siaïa ona postrach wĂród wszystkich sierot, tym bardziej ĝe ostatnimi
czasy z folwarku przyjeĝdĝali nadzorcy, którzy szukali w sierociñcach
nieujawnionych Odmieñców.
Podobno tamtejsi nadzorcy mieli wyjÈtkowy talent do wyïapywania
wszelkich odchyleñ, a póěniejsza rozprawa sÈdowa przed RadÈ byïa tylko formalnoĂciÈ.
JeĂli wiÚc to, czego siÚ obawiaïam, byïo prawdÈ, pokrÚtne przepowiednie Marumana i moje wïasne przeczucia mogïy tylko pogorszyÊ sprawÚ
podczas wizyty nadzorczyni z Obernewtyn. WczeĂniej zawsze miaïam
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szczÚĂcie i nie byïo mnie podczas takich wizytacji, nieodmiennie jednak
napawaïy mnie przeraĝeniem.
Wraz z oficjalnym potwierdzeniem przybycia nadzorczyni z Obernewtyn speïniïy siÚ moje najgorsze obawy. OgarnÈï mnie strach na myĂl
o tym, co ma siÚ wydarzyÊ. Wszystko Ăwiadczyïo o nadchodzÈcej katastrofie i nawet Jes martwiï siÚ do tego stopnia, ĝe odszukaï mnie któregoĂ razu w ogrodzie i nakazaï ostroĝnoĂÊ.
Jego ostrzeĝenie wcale mnie nie zaskoczyïo, bo zdemaskowanie mnie
oznaczaïoby kïopoty równieĝ dla niego, ale jego wyraěny przestrach
w dziwny sposób sprawiï, ĝe Jes staï siÚ bardziej przystÚpny. Opowiedziaïam mu impulsywnie o swoich przeczuciach, ale tylko go tym rozzïoĂciïam.
— ProszÚ, nie zaczynaj znowu — rzuciï. — Problem jest wystarczajÈco
powaĝny. Podobno nadzorcy majÈ niezawodny instynkt i wyczuwajÈ
wszystko, co odbiega od normy.
WzdrygnÚïam siÚ.
— BojÚ siÚ — przyznaïam cicho.
Jes spojrzaï na mnie ïagodniej i ku mojemu zaskoczeniu wziÈï mnie
za rÚkÚ. UĂcisnÈï jÈ pocieszajÈco.
— Mogïaby siÚ zorientowaÊ, kim jesteĂ, tylko pod warunkiem ĝe ma
takie same umiejÚtnoĂci. — Gapiïam siÚ na niego, bo po raz pierwszy
od wielu lat mówiï o moich zdolnoĂciach bez niechÚci.
½le zrozumiaï moje spojrzenie.
— Sïuchaj, jak myĂlisz, dlaczego wszyscy wiedzÈ o jej przyjeědzie
z wyprzedzeniem? Nikt nam nic nie powiedziaï, ale kaĝdy wie. RobiÈ
tak specjalnie, ĝeby nas nastraszyÊ. Jest wiÚksze prawdopodobieñstwo,
ĝe w nerwach czïowiek sam siÚ zdradzi.
Maïo brakowaïo, a rozkleiïabym siÚ zupeïnie przez jego nieoczekiwanÈ
ĝyczliwoĂÊ, a poniewaĝ bardzo chciaïam sprawiÊ mu przyjemnoĂÊ, przytaknÚïam na zgodÚ. Jes byï zaskoczony, ale raczej zadowolony. Od dïugiego czasu tylko siÚ kïóciliĂmy. UĂmiechnÚliĂmy siÚ do siebie nieĂmiaïo.
Trzy dni póěniej przyjechaïa nadzorczyni, a w sierociñcu zapanowaïa
naprawdÚ napiÚta atmosfera. Nawet dozorcy byli podenerwowani, natomiast kazania Pasterzy zrobiïy siÚ jeszcze dïuĝsze i bardziej dogmatyczne. Z punktu widzenia nadzorczyni nie mogïo byÊ lepiej. Moje migreny
juĝ prawie ustÈpiïy, choÊ dozorcom powiedziaïam, ĝe minÚïy wczeĂniej,
bo nie chciaïam zwracaÊ na siebie uwagi.
Wiele sierot — tak samo jak ja — nigdy wczeĂniej nie widziaïo ĝadnej nadzorczyni z Obernewtyn. Zdziwiïam siÚ, widzÈc, ĝe jest bardzo
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piÚkna i ĝe w ogóle nie wyglÈda groěnie. PatrzÈc na jej drobnÈ, modnie
odzianÈ postaÊ, trudno byïo uwierzyÊ w upiorne historie o Obernewtyn.
Na specjalnie zwoïanym apelu zostaïa nam przedstawiona jako Madame Vega. Jako gïówna nadzorczyni cieszyïa siÚ w swojej placówce posïuchem i sporÈ wïadzÈ, co tym bardziej mnie przeraĝaïo, choÊ nie byïo
po niej jakoĂ specjalnie widaÊ, ĝe jest taka waĝna i ĝe cechuje siÚ jakÈĂ
nadzwyczajnÈ percepcjÈ. Pokiwaïa tylko gïowÈ i uĂmiechnÚïa siÚ, gdy
przeïoĝona Kinraide oznajmiïa, ĝe przez kilka nastÚpnych dni Madame
Vega bÚdzie nas obserwowaÊ, a przed wyjazdem zamieni z jednÈ czy dwiema osobami kilka sïów na osobnoĂci. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza,
ale ze wzglÚdu na jej fizjonomiÚ nie wydawaïo siÚ to nawet takie straszne.
Sieroty, z którymi rozmawiaïa, krÈĝÈc po domu, zachwycaïy siÚ póěniej jej urodÈ, delikatnoĂciÈ i ïagodnym usposobieniem. Wszystko wyglÈdaïo inaczej, niĝ sobie wyobraĝaliĂmy, co mnie trochÚ dezorientowaïo.
Zwykle odbywaïo siÚ to tak, ĝe nadzorczyni wyjeĝdĝaïa przed ogïoszeniem swojej decyzji, o ile w ogóle kogoĂ wybraïa, a póěniej po wytypowane osoby przyjeĝdĝaï powóz. Zabieraï je do Sutrium, gdzie zyskiwaïy
oficjalnie miano Odmieñców.
Przez tych kilka dni nie zdarzyïo siÚ nic, co rzuciïoby na mnie jakiekolwiek podejrzenia. Zdoïaïam nawet przekonaÊ samÈ siebie, ĝe oboje
z Marumanem musieliĂmy siÚ myliÊ. Pomimo to z ulgÈ powitaïam dzieñ
wyjazdu nadzorczyni.
Na poĝegnalnym apelu podziÚkowaïa przeïoĝonej Kinraide za okazanÈ ĝyczliwoĂÊ, a wszystkim dozorcom i sierotom za wspóïpracÚ. Kilka osób zaczÚïo nawet klaskaÊ. Madame Vega uĂmiechnÚïa siÚ sïodko
i poĝegnaïa nas.
Miaïam wïaĂnie dyĝur w kuchni, gdy jeden z dozorców kazaï mi przygotowaÊ herbatÚ dla przeïoĝonej i jej goĂcia. Polecenie samo w sobie byïo
niewinne, ale gdy pchaïam wyïadowany wózek do frontowego pokoju
przesïuchañ, ogarnÈï mnie nagïy niepokój. OdetchnÚïam gïÚboko, ĝeby
siÚ opanowaÊ.
Weszïam do Ărodka. Przeïoĝona staïa przy drzwiach i zniecierpliwionym gestem kazaïa mi przeïoĝyÊ rzeczy z tacy na niski stolik. Zrobiïam
to raczej niezdarnie, rozglÈdajÈc siÚ ukradkowo w poszukiwaniu Madame Vegi. Spróbowaïam zlokalizowaÊ jÈ za pomocÈ swoich zdolnoĂci,
pozostawiajÈc mój umysï bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Wyczuïam
jÈ po drugiej stronie pokoju, spojrzaïam tam i zobaczyïam, ĝe stoi
przodem do okna i patrzy na rozlegïe, eleganckie ogrody Kinraide.
Odwróciïa siÚ powoli.
Pokój byï dïugi, ale nigdy wczeĂniej nie wydawaï mi siÚ aĝ tak dïugi.
Na samym koñcu staïo biurko, za którym znajdowaïo siÚ przesïoniÚte
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fioletowymi zasïonami okno. Madame staïa po lewej stronie, a gdy siÚ
poruszaïa, miaïam wraĝenie, ĝe trwa to caïÈ wiecznoĂÊ i ĝe stopniowo
odsïania coraz wiÚkszÈ czÚĂÊ siebie. Poraĝona mieszaninÈ ciekawoĂci
i strachu, niezdolna odwróciÊ gïowy, nabraïam przekonania, ĝe gdy po
upïywie caïych lat Ăwietlnych Madame skoñczy siÚ wreszcie okrÚcaÊ,
spojrzÚ w twarz swoim najgorszym koszmarom.
Ale ona uĂmiechnÚïa siÚ do mnie. Jej bïÚkitne oczy przypominaïy
letnie niebo. Podeszïa do mnie szybkim krokiem.
— Mam nadziejÚ, ĝe nie kazaïam ci czekaÊ.
Poczuïam gulÚ w gardle, bo zabrzmiaïo to tak, jakby mówiïa do mnie.
Baïam siÚ jednak cokolwiek powiedzieÊ, na wypadek gdybym byïa w bïÚdzie. Przeïoĝona zapewniïa, ĝe dopiero co przyniosïam herbatÚ. Kazaïa
mi nalewaÊ, ale trzÚsïy mi siÚ rÚce.
— Drogie dziecko — odezwaïa siÚ Madame Vega, wyjmujÈc mi z rÈk
imbryczek. Miaïa piÚkne, biaïe dïonie. — Caïa drĝysz. — Odwróciïa siÚ
do przeïoĝonej z lekkÈ przyganÈ.
— Dziewczyna byïa chora — wyjaĂniïa dyrektorka, wzruszajÈc ramionami. Bïagaïam w duchu, ĝeby kazaïa mi odejĂÊ, ale ona wïaĂnie
zaczÚïa sïodziÊ.
Nadzorczyni przyglÈdaïa mi siÚ.
— Mogïabym przysiÈc, ĝe siÚ boisz. Zastanawiam siÚ tylko dlaczego.
Powiedz, boisz siÚ?
PokrÚciïam gïowÈ, ale oczywiĂcie nie uwierzyïa.
— Nie musisz siÚ mnie baÊ. Znam wszystkie te niemÈdre opowieĂci. Doprawdy nie wiem, skÈd siÚ wziÚïy. Przyjechaïam tu tylko po to,
ĝeby zabraÊ dzieci dotkniÚte zaburzeniami umysïowymi. Obernewtyn
to piÚkne miejsce, choÊ nie przeczÚ, ĝe chïodne — dodaïa poufaïym tonem. — NaprawdÚ nie ma powodów do obaw. Mój dobry Mistrz Seraphim, wïaĂciciel folwarku, stara siÚ tylko opracowaÊ recepturÚ leku na
tego rodzaju schorzenia. Uwaĝa, ĝe leczenie jest moĝliwe w przypadku
nie w peïni wyksztaïconych umysïów.
— Szlachetny cel — mruknÚïa ĂwiÚtoszkowato przeïoĝona. Madame
Vega przyglÈdaïa mi siÚ uwaĝnie podczas swojej wypowiedzi. Czuïam
siÚ tak, jakbym tonÚïa w oszaïamiajÈcym bïÚkicie jej oczu. Ich spojrzenie
byïo niemal hipnotyzujÈce.
— Sporo wiem na temat Odmieñców — rzekïa.
Chciaïam siÚ odsunÈÊ, ale nie mogïam. Narastaïa we mnie chÚÊ, by
poznaÊ jej myĂli. Uchyliïam odrobinÚ swojÈ zaporÚ.
W jednej chwili kilkanaĂcie róĝnych doznañ przeszyïo mnie jak ostrza
sztyletów, ale zaraz potem rozpïynÚïy siÚ pod wpïywem intensywnego
spojrzenia jej niebieskich oczu.
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— ProszÚ, proszÚ — rzekïa Madame i odsunÚïa siÚ ode mnie.
Staïam przez chwilÚ oszoïomiona.
— No juĝ, znikaj — nakazaïa niecierpliwie przeïoĝona Kinraide.
Odeszïam na niepewnych nogach, nakazujÈc sobie w duchu, by nie
biec. ZamykajÈc za sobÈ drzwi, usïyszaïam sïodki gïos Madame Vegi
wypowiadajÈcej sïowa, które przesÈdziïy o moim losie:
— Mówiïa pani, ĝe jak siÚ nazywa ta dziewczynka?
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