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Isobelle Carmody rozpocz a prac  nad pierwszym tomem
ciesz cych si  ogromn  popularno ci  Kronik Obernewtyn
jeszcze w szkole redniej i kontynuowa a pisanie na studiach
oraz w czasie praktyk dziennikarskich. Dzi ki Kronikom i licz-
nym opowiadaniom do czy a do grona najbardziej poczytnych
pisarzy fantasy w Australii.

Jest autork  kilku nagradzanych powie ci i wielu opowia-
da  dla dzieci i doros ych. Swój czas dzieli mi dzy dom przy
Great Ocean Road w Australii i podró e z m em i córk .
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Jak ka da sierota, s ysza am opowie ci o Obernewtyn. Rodzice straszyli
nimi niegrzeczne dzieci. Ale tak naprawd  niewiele by o wiadomo o tym
miejscu.

Stary zak ad w samym sercu Gór Zachodnich by  otoczony ze
wszystkich stron Czarnymi Ziemiami i niedost pnymi szczytami. Dawno
temu przed Rad  stan  Lukas Seraphim, który zbudowa  w górach, na
terenach granicz cych bezpo rednio z Czarnymi Ziemiami, ogromny fol-
wark. Zaproponowa , by zsy a  tam najbardziej wynaturzonych Od-
mie ców, a tak e tych, którzy nie mogli pracowa  na farmach publicz-
nych, bo sprawiali zbyt du o k opotów.

Rada w pierwszej chwili odmówi a, zbyt ma o by o wiadomo o za o-
ycielu folwarku. Uwa ano, e on sam jest niespe na rozumu, cho

zasadniczo nieszkodliwy. Ostatecznie postanowiono pos a  grup  Od-
mie ców do Obernewtyn, gdzie mieli pracowa  dla nowego pana. Cz
ludzi twierdzi a, e folwark nie ró ni  si  niczym od publicznych farm
i e jego w a ciciel potrzebowa  po prostu si y roboczej na terenie, który
ze wzgl du na swoje oddalenie nie budzi  zainteresowania zwyk ych pra-
cowników najemnych. Inni mówili, e Lukas Seraphim sam nie by  do
ko ca normalny, w zwi zku z czym litowa  si  nad Odmie cami, jesz-
cze inni uwa ali, e by  lekarzem szukaj cym królików do wiadczalnych.

Odmie cy, którzy tam trafiali, znikali na zawsze, wi c opowie ci na
temat Obernewtyn nigdy nie zosta y potwierdzone. Ale wokó  placówki
kr y y takie legendy, przez lata podsycane tajemniczo ci  tego miejsca,
e sia a ona postrach w ród wszystkich sierot, tym bardziej e ostatnimi

czasy z folwarku przyje d ali nadzorcy, którzy szukali w sieroci cach
nieujawnionych Odmie ców.

Podobno tamtejsi nadzorcy mieli wyj tkowy talent do wy apywania
wszelkich odchyle , a pó niejsza rozprawa s dowa przed Rad  by a tyl-
ko formalno ci .

Je li wi c to, czego si  obawia am, by o prawd , pokr tne przepowied-
nie Marumana i moje w asne przeczucia mog y tylko pogorszy  spraw
podczas wizyty nadzorczyni z Obernewtyn. Wcze niej zawsze mia am
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szcz cie i nie by o mnie podczas takich wizytacji, nieodmiennie jednak
napawa y mnie przera eniem.

Wraz z oficjalnym potwierdzeniem przybycia nadzorczyni z Obernew-
tyn spe ni y si  moje najgorsze obawy. Ogarn  mnie strach na my l
o tym, co ma si  wydarzy . Wszystko wiadczy o o nadchodz cej kata-
strofie i nawet Jes martwi  si  do tego stopnia, e odszuka  mnie któ-
rego  razu w ogrodzie i nakaza  ostro no .

Jego ostrze enie wcale mnie nie zaskoczy o, bo zdemaskowanie mnie
oznacza oby k opoty równie  dla niego, ale jego wyra ny przestrach
w dziwny sposób sprawi , e Jes sta  si  bardziej przyst pny. Opowie-
dzia am mu impulsywnie o swoich przeczuciach, ale tylko go tym roz-
z o ci am.

— Prosz , nie zaczynaj znowu — rzuci . — Problem jest wystarczaj co
powa ny. Podobno nadzorcy maj  niezawodny instynkt i wyczuwaj
wszystko, co odbiega od normy.

Wzdrygn am si .
— Boj  si  — przyzna am cicho.
Jes spojrza  na mnie agodniej i ku mojemu zaskoczeniu wzi  mnie

za r k . U cisn  j  pocieszaj co.
— Mog aby si  zorientowa , kim jeste , tylko pod warunkiem e ma

takie same umiej tno ci. — Gapi am si  na niego, bo po raz pierwszy
od wielu lat mówi  o moich zdolno ciach bez niech ci.

le zrozumia  moje spojrzenie.
— S uchaj, jak my lisz, dlaczego wszyscy wiedz  o jej przyje dzie

z wyprzedzeniem? Nikt nam nic nie powiedzia , ale ka dy wie. Robi
tak specjalnie, eby nas nastraszy . Jest wi ksze prawdopodobie stwo,
e w nerwach cz owiek sam si  zdradzi.

Ma o brakowa o, a rozklei abym si  zupe nie przez jego nieoczekiwan
yczliwo , a poniewa  bardzo chcia am sprawi  mu przyjemno , przy-

takn am na zgod . Jes by  zaskoczony, ale raczej zadowolony. Od d ugie-
go czasu tylko si  k ócili my. U miechn li my si  do siebie nie mia o.

Trzy dni pó niej przyjecha a nadzorczyni, a w sieroci cu zapanowa a
naprawd  napi ta atmosfera. Nawet dozorcy byli podenerwowani, nato-
miast kazania Pasterzy zrobi y si  jeszcze d u sze i bardziej dogmatycz-
ne. Z punktu widzenia nadzorczyni nie mog o by  lepiej. Moje migreny
ju  prawie ust pi y, cho  dozorcom powiedzia am, e min y wcze niej,
bo nie chcia am zwraca  na siebie uwagi.

Wiele sierot — tak samo jak ja — nigdy wcze niej nie widzia o ad-
nej nadzorczyni z Obernewtyn. Zdziwi am si , widz c, e jest bardzo
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pi kna i e w ogóle nie wygl da gro nie. Patrz c na jej drobn , modnie
odzian  posta , trudno by o uwierzy  w upiorne historie o Obernewtyn.

Na specjalnie zwo anym apelu zosta a nam przedstawiona jako Ma-
dame Vega. Jako g ówna nadzorczyni cieszy a si  w swojej placówce po-
s uchem i spor  w adz , co tym bardziej mnie przera a o, cho  nie by o
po niej jako  specjalnie wida , e jest taka wa na i e cechuje si  jak
nadzwyczajn  percepcj . Pokiwa a tylko g ow  i u miechn a si , gdy
prze o ona Kinraide oznajmi a, e przez kilka nast pnych dni Madame
Vega b dzie nas obserwowa , a przed wyjazdem zamieni z jedn  czy dwie-
ma osobami kilka s ów na osobno ci. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza,
ale ze wzgl du na jej fizjonomi  nie wydawa o si  to nawet takie straszne.

Sieroty, z którymi rozmawia a, kr c po domu, zachwyca y si  pó -
niej jej urod , delikatno ci  i agodnym usposobieniem. Wszystko wy-
gl da o inaczej, ni  sobie wyobra ali my, co mnie troch  dezorientowa o.
Zwykle odbywa o si  to tak, e nadzorczyni wyje d a a przed og osze-
niem swojej decyzji, o ile w ogóle kogo  wybra a, a pó niej po wytypo-
wane osoby przyje d a  powóz. Zabiera  je do Sutrium, gdzie zyskiwa y
oficjalnie miano Odmie ców.

Przez tych kilka dni nie zdarzy o si  nic, co rzuci oby na mnie jakie-
kolwiek podejrzenia. Zdo a am nawet przekona  sam  siebie, e oboje
z Marumanem musieli my si  myli . Pomimo to z ulg  powita am dzie
wyjazdu nadzorczyni.

Na po egnalnym apelu podzi kowa a prze o onej Kinraide za oka-
zan  yczliwo , a wszystkim dozorcom i sierotom za wspó prac . Kil-
ka osób zacz o nawet klaska . Madame Vega u miechn a si  s odko
i po egna a nas.

Mia am w a nie dy ur w kuchni, gdy jeden z dozorców kaza  mi przy-
gotowa  herbat  dla prze o onej i jej go cia. Polecenie samo w sobie by o
niewinne, ale gdy pcha am wy adowany wózek do frontowego pokoju
przes ucha , ogarn  mnie nag y niepokój. Odetchn am g boko, eby
si  opanowa .

Wesz am do rodka. Prze o ona sta a przy drzwiach i zniecierpliwio-
nym gestem kaza a mi prze o y  rzeczy z tacy na niski stolik. Zrobi am
to raczej niezdarnie, rozgl daj c si  ukradkowo w poszukiwaniu Ma-
dame Vegi. Spróbowa am zlokalizowa  j  za pomoc  swoich zdolno ci,
pozostawiaj c mój umys  bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Wyczu am
j  po drugiej stronie pokoju, spojrza am tam i zobaczy am, e stoi
przodem do okna i patrzy na rozleg e, eleganckie ogrody Kinraide.

Odwróci a si  powoli.
Pokój by  d ugi, ale nigdy wcze niej nie wydawa  mi si  a  tak d ugi.

Na samym ko cu sta o biurko, za którym znajdowa o si  przes oni te
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fioletowymi zas onami okno. Madame sta a po lewej stronie, a gdy si
porusza a, mia am wra enie, e trwa to ca  wieczno  i e stopniowo
ods ania coraz wi ksz  cz  siebie. Pora ona mieszanin  ciekawo ci
i strachu, niezdolna odwróci  g owy, nabra am przekonania, e gdy po
up ywie ca ych lat wietlnych Madame sko czy si  wreszcie okr ca ,
spojrz  w twarz swoim najgorszym koszmarom.

Ale ona u miechn a si  do mnie. Jej b kitne oczy przypomina y
letnie niebo. Podesz a do mnie szybkim krokiem.

— Mam nadziej , e nie kaza am ci czeka .
Poczu am gul  w gardle, bo zabrzmia o to tak, jakby mówi a do mnie.

Ba am si  jednak cokolwiek powiedzie , na wypadek gdybym by a w b -
dzie. Prze o ona zapewni a, e dopiero co przynios am herbat . Kaza a
mi nalewa , ale trz s y mi si  r ce.

— Drogie dziecko — odezwa a si  Madame Vega, wyjmuj c mi z r k
imbryczek. Mia a pi kne, bia e d onie. — Ca a dr ysz. — Odwróci a si
do prze o onej z lekk  przygan .

— Dziewczyna by a chora — wyja ni a dyrektorka, wzruszaj c ra-
mionami. B aga am w duchu, eby kaza a mi odej , ale ona w a nie
zacz a s odzi .

Nadzorczyni przygl da a mi si .
— Mog abym przysi c, e si  boisz. Zastanawiam si  tylko dlaczego.

Powiedz, boisz si ?
Pokr ci am g ow , ale oczywi cie nie uwierzy a.
— Nie musisz si  mnie ba . Znam wszystkie te niem dre opowie-

ci. Doprawdy nie wiem, sk d si  wzi y. Przyjecha am tu tylko po to,
eby zabra  dzieci dotkni te zaburzeniami umys owymi. Obernewtyn

to pi kne miejsce, cho  nie przecz , e ch odne — doda a poufa ym to-
nem. — Naprawd  nie ma powodów do obaw. Mój dobry Mistrz Sera-
phim, w a ciciel folwarku, stara si  tylko opracowa  receptur  leku na
tego rodzaju schorzenia. Uwa a, e leczenie jest mo liwe w przypadku
nie w pe ni wykszta conych umys ów.

— Szlachetny cel — mrukn a wi toszkowato prze o ona. Madame
Vega przygl da a mi si  uwa nie podczas swojej wypowiedzi. Czu am
si  tak, jakbym ton a w osza amiaj cym b kicie jej oczu. Ich spojrzenie
by o niemal hipnotyzuj ce.

— Sporo wiem na temat Odmie ców — rzek a.
Chcia am si  odsun , ale nie mog am. Narasta a we mnie ch , by

pozna  jej my li. Uchyli am odrobin  swoj  zapor .
W jednej chwili kilkana cie ró nych dozna  przeszy o mnie jak ostrza

sztyletów, ale zaraz potem rozp yn y si  pod wp ywem intensywnego
spojrzenia jej niebieskich oczu.
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— Prosz , prosz  — rzek a Madame i odsun a si  ode mnie.
Sta am przez chwil  oszo omiona.
— No ju , znikaj — nakaza a niecierpliwie prze o ona Kinraide.
Odesz am na niepewnych nogach, nakazuj c sobie w duchu, by nie

biec. Zamykaj c za sob  drzwi, us ysza am s odki g os Madame Vegi
wypowiadaj cej s owa, które przes dzi y o moim losie:

— Mówi a pani, e jak si  nazywa ta dziewczynka?
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