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Rozdział 1. I w nieszczęściu zachowuj spokój 
umysłu 

 

Nina nigdy nie wierzyła w istnienie czegoś takiego 

jak przypadek. Przypisywanie niektórych zdarzeń czemuś 

takiemu jak przeznaczenie wyśmiewała z całą stanowczością, 

na jaką było stać kobietę samotną z wyboru i złośliwą 

z natury. 

Urodziła się i wychowała w miasteczku, w którym 

tylko cwaniactwo, pewna doza organizacji i przewidywania 

oraz spora dawka cynizmu i sarkazmu pozwalała przeżyć 

dzień za dniem. Posiadanie tych cech, co prawda nie 

sprawiało, że jednego dnia człowiek znikąd staje się kimś, 

ale za to znacznie ułatwiało egzystencję na minimalnym 

poziomie.  

Jeśli chodzi o hierarchię społeczno-ekonomiczną 

Nina znajdowała się w pozycji, która uniemożliwiała jej 

wykonanie wielu ruchów w jakąkolwiek stronę. Jako córka 

prostytutki i nieznanego ojca była przyzwyczajona do 

brodzenia po najbardziej grząskim gruncie, do obcowania 

z mężczyznami, na których w normalnych warunkach nigdy 

nie zwróciłaby uwagi, do spania w najdziwniejszych miejscach, 



6 

 

jedzenia czego i gdzie popadnie oraz liczenia tylko i wyłącznie 

na siebie i swój spryt, podobno odziedziczony po matce.  

Zanim jej matka zdecydowała się pewnego pięknego 

ranka odebrać sobie życie i zostawić ją samą, nauczyła ją 

kilku przydatnych rzeczy, które wykorzystała nie tylko 

w zawodzie prostytutki, do którego matka ją przygotowywała 

nie pytając wcześniej o zdanie (tak jakby jej zdanie kiedykolwiek 

miało dla kogokolwiek znaczenie. Zapewne szanowna matka 

wyszła z założenia, że Nina wyżej nie zajdzie, biorąc pod 

uwagę piętnujący system społeczny panujący w ich miasteczku). 

Matka nauczyła ją mianowicie trzech rzeczy - po pierwsze, 

że zdecydowana większość mężczyzn myśli, że jest mądrzejsza 

od kobiet, a rolą kobiety jest ich w tym zazwyczaj błędnym 

przekonaniu utrzymywać jak najdłużej, ponieważ to 

przynosi dochód albowiem mężczyzna doceniony to 

mężczyzna hojny. Po drugie – nigdy nie powinna 

mężczyźnie pokazywać, że to ona jest mądrzejsza, 

sprytniejsza czy odważniejsza od niego albowiem 

mężczyzna ośmieszony to mężczyzna w najlepszym 

wypadku obrażony, a w najgorszym wypadku groźny. Po 

trzecie i najważniejsze – jeśli Nina chce przeżyć w Adlen 

choćby jeden dzień musi zachowywać się jak na 

prostytutkę przystało – być odważna i pokorna, kiedy 
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sytuacja tego wymaga, zarabiać na mężczyznach jak 

najwięcej jak najmniejszym kosztem własnym oraz 

zawsze i w każdej sytuacji przewidywać zdarzenia 

nieprzewidziane. Nie znaczy to oczywiście, że matka jej 

nic więcej nie nauczyła, jednakże te trzy rzeczy 

powtarzała aż do znudzenia i w różnych konfiguracjach 

o każdej porze dnia i nocy.  

Patrząc na poczynania Niny aż do pewnej feralnej 

nocy, można było stwierdzić, że szanowna matka odwaliła 

kawał dobrej roboty zanim zdecydowała się opuścić ten 

nędzny padół. Nina doskonale wiedziała, że jest atrakcyjna 

i o wiele bardziej inteligentna niż większość mężczyzn, 

z którymi musiała się zadawać. Oczywiście starała się to 

ukrywać najlepiej jak umiała, choć czasem przychodziło 

jej to z trudem. Wiedziała również, że żeby przeżyć w tym 

zapomnianym przez bogów miasteczku, musi być przewidująca. 

Jak dotąd nie przewidziała tylko jednej rzeczy – że 

szanowna matka zapragnie któregoś dnia skoczyć z mostu 

prowadzącego do głównego szlaku handlowego między 

Adlen a Warterianem, wprost do rzeki Adleren, i że złamie 

sobie kark, a w konsekwencji zostawi ją, niespełna 

szesnastoletnią, całkiem samą, zdaną tylko i wyłącznie na 

siebie. Jak na osobę, która uczyła ją od najmłodszych lat 
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przewidywać rzeczy nieprzewidywalne, jej matka wykazała 

się w tej decyzji swoistym poczuciem humoru.  

Od tego momentu Nina obiecała sobie trzy rzeczy. 

Nigdy więcej nie pozwoli na to, żeby jej życie było 

zależne od kogoś innego, zawsze będzie ufać tylko sobie 

i nikomu innemu. Oraz, że od tej pory będzie o wiele 

bardziej przewidująca.  

Udało jej się dotrzymać tej obietnicy przez 8 lat. Do 

momentu, w którym ujrzała człowieka w czarnym, 

pokrwawionym płaszczu, który na zawsze miał odmienić 

jej życie. Nawet wtedy wierzyła jeszcze, że uda jej się 

wszystko zaplanować… 

 

*** 

 

Tego dnia pogoda nastrajała nader optymistycznie. 

Słońce świeciło bardzo mocno, odbijając się od szyb 

wystawowych sklepów, dając mieszkańcom odrobinę 

wytchnienia od pory deszczowej, która trwała przez dwa 

miesiące i narobiła zbyt wiele szkód. Ciepłe powietrze 

sprawiło, że przyroda w Adlen obudziła się ze snu. 

Zakwitły kwiaty i niektóre owoce, pszczelarze pracowali 

w pocie czoła przy zbiorach miodu, złote łany zboża 
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pochylały się lekko pod wpływem chłodnego wiatru z gór 

Osterii. Jezioro Jersenhad, położone kilka mil od Adlen, 

tak czyste i spokojne, zachęcało rybaków do połowu. 

Dookoła jeziora rozciągały się dębowe lasy, w których 

kryło się wielkie bogactwo południowej fauny – od jeleni, 

dzików i zajęcy po dzikie koty, wilczury oraz spotykane 

tylko w tych stronach kraju żółte niedźwiedzie, z których 

skór byli tak dumni adleńscy kupcy i handlarze. Adlen, 

położone na południu Królestwa Lystanii, było co prawda 

tylko średniej wielkości miastem handlowym, jednakże 

jego urok na pierwszy rzut oka mógł porażać. Położone 

niedaleko gór Osterii i jeziora Jersenhad miasto korzystało 

z dóbr naturalnych, o których niejedna większa aglomeracja 

mogła tylko pomarzyć, co sprawiało, że stało się dogodnym 

punktem handlowym na szlaku między dwoma największymi 

miastami Lystanii – Westerianem i Kesstem, stolicą królestwa.   

Dla nowo przybyłej osoby, zwłaszcza z okolic północy, 

gdzie temperatura w nocy sprawiała, że zamarzała ślina 

na języku, Adlen wydawało się ostoją ciepła, ładu i rozkoszy. 

To tutaj kwitły najbardziej dorodne i smaczne owoce, 

malownicze, wąskie i czyste uliczki zachęcały mieszkańców 

do wieczornych spacerów, a świeże, górskie powietrze 

napełniało płuca niczym nieskażonym powietrzem.  
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Każdy, kto po raz pierwszy odwiedzał Adlen, 

niezależnie od powodów wizyty, był urzeczony prostotą 

i spokojem tego miejsca. Równo przystrzyżone drzewka 

owocowe, dobrze utrzymane kamienice, czyste uliczki 

i częste patrole służb bezpieczeństwa dawały wrażenie, 

że w tym miasteczku każdy może czuć się bezpiecznie, 

obojętnie czy przyjeżdża w interesach czy w celach 

turystycznych. Tak wyglądały najważniejsze dzielnice miasta 

– Dzielnica Gminu, Dzielnica Książęca i Dzielnica Portowa. 

Zarządzająca nim Rada Miasta, zgodnie z rozkazem 

księcia Petara I, miała dbać, aby te trzy dzielnice były 

utrzymane w jak najlepszym porządku. To tuta przewijali 

się ambasadorzy, kupcy pochodzący z obcych krain oraz 

ludzie, którzy spędzali życie na podróżowaniu w nieznane. 

Książę chciał, aby każdy, kto postawił swoją stopę w stolicy 

jego księstwa czuł się dobrze. Na porządki w mieście szły 

rozliczne fundusze, radni zatrudniali rzesze ludzi, których 

głównym zadaniem było utrzymanie porządku w tych 

dzielnicach.  

Dopiero gdy człowiek osiadł na stałe lub przyjechał 

na dłużej dostrzegał to, czego wcześniej nie chciał widzieć 

lub rzeczywiście nie dostrzegał – hałaśliwych oszustów, 

mieniących się kupcami, którzy oszukują nie tylko na 



11 

 

jakości towaru ale i na ilości, byle tylko wyjść na zero. 

Brudne, głodne i zaniedbane dzieci z Cytadeli i Zamurza, 

dwóch najbardziej ubogich dzielnic Adlen, gdzie nikt nie 

dba ani o czystość ulic, ani o byt mieszkańców. Dzieci biegają 

między straganami, kradną co popadnie, byleby tylko przeżyć 

kolejny dzień i nie dostać lania od niezadowolonych lub 

pijanych ( albo to i to) rodziców czy opiekunów. Człowiek 

przebywający w Adlen tylko chwilę nie dostrzeże przekupnych 

urzędników, którym się wydaje, że skoro piastują ważne 

stanowisko, to są mądrzejsi i ważniejsi od większości 

ludzi w całym mieście, o ile nie w kraju. Nie dostrzeże 

także wszechobecnych pracowników służb porządkowych, 

którym się wydaje, że skoro mają w ręku bicz czy miecz, to 

mogą go używać na kim popadnie, w celach rozrywkowych. 

Nie będzie mu dane także zapoznać się z bandytami 

z dwóch największych, konkurujących ze sobą organizacji 

przestępczych w mieście – gangu z Cytadeli i gangu 

z Zamurza, którzy wymuszają na kupcach, handlarzach, 

dziwkach, politykach olbrzymie haracze za tzw. „ochronę”, 

która w ich ustach tak naprawdę nic nie znaczy, bo każdy 

człowiek w Adlen w razie kłopotów może liczyć tylko 

i wyłącznie na siebie. A haracz płacić i tak trzeba.  
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Nina myślała o tym wszystkim wracając późnym 

wieczorem do gospody, w której wynajmowała pokój od 

wielu lat. Gospoda znajdowała się na drugim końcu 

miasta, na granicy Cytadeli i Dzielnicy Gminu. Dziewczyna 

była zmuszona pokonać ten dystans pieszo. Szła równym 

krokiem zastanawiając się nad swoją obecną sytuacją 

materialną. Była wściekła, co okazywała strzelając na 

boki stalowymi oczami i fukając na pobliskie, zbłąkane 

ptactwo. Jej policzki przybrały różową barwę, co działo 

się zawsze, gdy buzowały w niej emocje. Czarne, długie 

włosy rozsypały się niesfornie na plecach potęgując 

wrażenie przeżywanych przez kobietę uczuć. Przed chwilą 

spostrzegła, że klient, u którego ostatnio była oszukał ją 

i ukradł jej pieniądze przeznaczone na czynsz za pokój 

wynajmowany w Gospodzie u Babeth. Jak to się mogło 

stać, tego Nina do tej pory nie mogła odgadnąć, zawsze 

pilnowała swoich pieniędzy jak oka w głowie, a klient nie 

był ani tak urodziwy, ani tak bogaty, by mogła się aż tak 

zapomnieć. Doprowadzało ją to do szału i zamiast 

zastanawiać się nad rozwiązaniem, cały czas rozpamiętywała, 

w którym miejscu popełniła błąd. Myślała także nad tym, 

co powie jej gospodyni.  
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Gospodyni, pani Babeth Buttler, oprócz tego, że 

była cudowną, pełną ciepła i rozczulającej surowości 

kobietą, była też bardzo konkretna i przedsiębiorcza. Nie 

przeszkadzała jej profesja Niny pod warunkiem, że płaci 

na czas określoną sumę za wynajem i nie sprowadza 

klientów do gospody. Większość gospodarzy, a zwłaszcza 

mężczyzn, nie byłaby tak bardzo wyrozumiała. Nie znaczy 

to, że prostytucja w Adlen była zabroniona. Który polityk 

odważyłby się zarżnąć kurę znoszącą złote jaja? Oczywistym 

było, że domy publiczne stanowią znaczący udział 

w budżecie miasta i nikt o zdrowych zmysłach nie wpadłby 

na pomysł wprowadzenia zakazu. Jednakże prostytucja 

i same prostytutki były w Adlen traktowane jak zło konieczne. 

Największy raban podnosili żonaci urzędnicy i duchowni 

(na samą myśl o nich Nina parskała śmiechem. Żonaci 

stanowili największą część jej klientów, duchowni sytuowali 

się zaraz po nich) oraz zamężne, bogobojne kobiety, 

bojące się o wierność swoich własnych mężów.   

Nina, przechodząc przez kolejne nieoświetlone 

alejki, zadawała sobie pytanie co powie Babeth i jak 

usprawiedliwi brak środków na opłatę za pokój, kiedy 

zdała sobie sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że przez 

tę wściekłość stała się nieuważna i zaszła kilka przecznic 
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za daleko znajdując się na nieznanej sobie uliczce. Po 

drugie, że niecałe pięćdziesiąt kroków przed nią leży 

ranny mężczyzna.  

– Co do cholery… zaczęła, jednakże nie było jej 

dane zbyt długo się nad tym faktem zastanawiać.  

Chwilę później usłyszała kroki kilku ludzi. Zadziałała 

instynktownie i schowała się w najbliższych krzakach, 

które jak się okazało strasznie kłuły, starając się nie 

wydawać żadnych dźwięków. Jej oczom ukazało się trzech 

największych mężczyzn jakich w życiu widziała. Wszyscy 

byli ubrani w czarne długie płaszcze, do których mieli 

przyczepione niewielkie miecze. Byli bardzo umięśnieni, 

co dało się zauważyć nawet w ciemnościach. Jeden z nich 

kucnął przy leżącym na ziemi mężczyźnie, chcąc sprawdzić 

czy ten oddycha. Nina wciągnęła cicho powietrze, gdy 

zobaczyła, że tamten nagle podniósł się i wymierzył 

bandycie zamaszysty cios w podbródek, po czym 

odskoczył od niego na kilka metrów.  

– I co Ramirez, nie spodziewałeś się tego, co? – 

spytał kpiąco uciekinier i wyjął zza pazuchy długi, lśniący 

miecz.  

– Jeszcze będziesz się modlił o śmierć! Na co czekacie 

łachudry, łapcie go! – wrzasnął 
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Ramirez do swoich kompanów.  

Dwóch mężczyzn rzuciło się na niego. Pierwszy nie 

stanowił wielkiego wyzwania dla szermierza. Chłopak 

skoczył na pobliską skrzynię, z całej siły odbił się od niej 

i wpadł na jednego z oprawców, przewracając go. Mężczyzna 

podniósł się szybko i ponownie skierował swoje kroki 

w stronę chłopaka, jednocześnie wyjmując miecz zza 

pazuchy. Nina z przerażeniem patrzyła jak szermierz 

odgania się od obydwu mężczyzn, jakby to były złośliwe 

muchy. Żaden nie potrafił tak dobrze wyprowadzić ciosu 

aby przełamać jego obronę.  

Jeden z napastników upadł na plecy, gdy chłopak podciął 

mu swoim mieczem nogi. Drugi z oprychów chciał chwycić 

chłopaka za płaszcz, lecz ten wyrwał się i zranił mężczyznę 

w prawy bok. Ten, mimo odniesionych obrażeń, nie 

pozostał mu dłużny. Wykonał długi krok do przodu 

i zaskoczył chłopaka, trafiając go w lewy bok. Nina patrzyła 

z przejęciem jak mężczyzna, nazywany przez chłopaka 

Ramirezem, wzdryga się ze złości na zachowanie swoich 

ludzi.  

– To wszystko na co cię stać? Parę dupolizów, którzy 

nie potrafią odróżnić szpady od kołka? – powiedział 

szermierz i ruszył w stronę Ramireza.  
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Nina wstrzymała oddech, ponieważ ten Ramirez 

okazał się dużo lepszy od swoich kolegów. Patrzyła jak 

mężczyzna z dużą pewnością siebie wyprowadza ciosy. 

Zwróciła także uwagę na to, że ten waleczny chłopak jest 

ranny, poruszał się z coraz większym trudem. Ramirez 

również to zauważył. Udało mu się podejść do chłopaka, 

pchnąć go pod żebra, a następnie kopnąć w brzuch. 

Zanim Nina zdążyła zrobić choćby krok, drugi z bandytów 

złapał za leżący w pobliżu kamień i rzucił go w kierunku 

szermierza. Kamień trafił w tył głowy i chłopak osunął się 

bezwładnie na ziemię. Nina cicho pisnęła. Wiedziała, że 

nie może się odezwać, rozsądek nakazywał jej siedzieć 

cicho i nie wtrącać się. Wymyślała sobie od najgorszych, 

że znalazła się w tak niekomfortowej sytuacji. Siedzi 

w jakichś krzakach, które ją niemiłosiernie kłują, ogląda 

jak jacyś bandyci, pewnie z Cytadeli bądź z Zamurza, 

mordują nieznanego jej mężczyznę, nic nie może zrobić, 

bo ją też zabiją i wyrzucą do rzeki albo w najlepszym 

wypadku zgwałcą. Nie ma co, mamusia byłaby z niej 

dumna.  

W tym czasie Ramirez podszedł do chłopaka i zaczął 

przeszukiwać mu kieszenie. 
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Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy 

kolejnych naszych publikacjach. 
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