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Prolog

Byïa taka maleñka. Duĝe miaïa jedynie oczy, które wypeïniaïy jej
twarz, szare i uroczyste niczym mgïa na wrzosowiskach. Po piÚciu
wiosnach wyglÈdaïa jak dziecko o dwie wiosny mïodsze, a jej drobna
budowa budziïa we mnie niepokój. Nie ĝeby byïa niezdrowa. PrawdÚ
rzekïszy, nie zdarzyïo jej siÚ zachorowaÊ. Ani razu. Ale byïa delikatna, niemal krucha, jak maleñki ptaszek. Drobne koĂci i rysy twarzy,
szpiczasty podbródek i elfie uszy. Grube i miÚkkie jasnobrÈzowe wïosy, które muskaïy mojÈ twarz, gdy jÈ przytulaïam, zdawaïy siÚ przypominaÊ w dotyku pióra i pogïÚbiaïy to ptasie porównanie.
Byïa moim maïym skowronkiem. Lark* — to imiÚ pojawiïo mi siÚ
w gïowie w chwili, gdy jÈ ujrzaïam. Zaakceptowaïam je i przyjÚïam
od Ojca wszystkich Sïów, ufajÈc, ĝe tak wïaĂnie ma siÚ nazywaÊ.
— Co robisz, Lark? — powiedziaïam ostro, bo chciaïam zabrzmieÊ
groěnie, ale moja córka w ogóle siÚ nie przestraszyïa, nawet w najmniejszym stopniu, mimo ĝe przyïapaïam jÈ w miejscu, w którym
nie powinna przebywaÊ. Nie chciaïam, ĝeby wetknÚïa paluszki w wirujÈce wrzeciono koïowrotka lub wypadïa na dziedziniec przez jedno
z wysokich, otwartych okien. To byï mój wyjÈtkowy pokój i uwielbiaïam w nim przebywaÊ, zwïaszcza z niÈ. Ale ona nie sïuchaïa mnie
juĝ od samego wejĂcia.
— Laleczki — odparïa. Ochrypïy gïosik komicznie kontrastowaï
z jej drobniutkim ciaïem. Ze zdradzajÈcym peïne skupienie wysuniÚtym koñcem jÚzyka i ĂciÈgniÚtymi ustami owijaïa sznurek wokóï
*

Lark (z jeruwiañskiego) — skowronek.
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wypchanego materiaïu, aby utworzyÊ nieco nieksztaïtnÈ gïowÚ. RÚce
i nogi miaïa juĝ zrobione, a obok na podïodze leĝaïy gotowe trzy inne laleczki.
— Lark, wiesz, ĝe nie moĝesz tu przebywaÊ sama. To nie jest
bezpieczne miejsce dla maïych dziewczynek. I nie wolno ci uĝywaÊ
sïów pod mojÈ nieobecnoĂÊ — skarciïam jÈ.
— Ale ciebie tak dïugo nie byïo — wyjaĂniïa, podnoszÈc na mnie
pogrÈĝone w smutku oczy.
— Nie patrz na mnie w ten sposób. Nie ma ĝadnego wytïumaczenia dla nieposïuszeñstwa.
Pochyliïa gïowÚ i zwiesiïa ramiona.
— Przepraszam, mamo.
— Obiecaj, ĝe zapamiÚtasz i bÚdziesz grzeczna.
— ObiecujÚ, ĝe zapamiÚtam… i bÚdÚ grzeczna.
Poczekaïam chwilÚ, aĝ obietnica ugruntuje siÚ miÚdzy nami, a sïowa odcisnÈ siÚ w powietrzu, ĝeby byïa przez nie zobowiÈzana.
— A teraz… opowiedz mi o swoich laleczkach.
— Ta uwielbia tañczyÊ. — Wskazaïa niezgrabnÈ postaÊ po lewej
stronie. — Ta uwielbia siÚ wspinaÊ…
— Jak pewien znany mi skowronek — przerwaïam jej czule.
— Tak. Jak ja. A ta uwielbia skakaÊ. — Uniosïa najmniejszÈ.
— A ta? — Wskazaïam na lalkÚ, którÈ przed chwilÈ skoñczyïa.
— To jest ksiÈĝÚ.
— KsiÈĝÚ?
— Tak. KsiÈĝÚ Laleczek. Potrafi lataÊ.
— Bez skrzydeï?
— Tak. Nie trzeba mieÊ skrzydeï, ĝeby lataÊ — wyszczebiotaïa,
powtarzajÈc coĂ, co jej kiedyĂ powiedziaïam.
— Czego potrzebujesz, córko? — spytaïam.
— Sïów — odparïa, a jej wielkie, szare oczy rozĂwietliïy siÚ ze
ĂwiadomoĂciÈ.
— Powiedz je — odrzekïam cicho.
WziÚïa najbliĝej leĝÈcÈ laleczkÚ i przycisnÚïa usta w miejsce na
klatce piersiowej, tam gdzie powinno byÊ serce.
— Tañcz — wyszeptaïa z wiarÈ, ĝe tak siÚ stanie, i postawiïa laleczkÚ na podïodze. Szmaciana postaÊ zaczÚïa wirowaÊ i skakaÊ po
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caïym pokoju, unoszÈc nieksztaïtne ramiona i nogi. ZaĂmiaïam siÚ
cicho, a maïa Lark wziÚïa nastÚpnÈ.
— Skacz — poprosiïa, wdmuchujÈc sïowo w pierĂ laleczki. Ta
wyskoczyïa z jej dïoni i bezgïoĂnie odbijajÈc siÚ od podïogi, ruszyïa
za tancerkÈ.
Lark powtórzyïa to samo z pozostaïymi postaciami. Obdarzyïa
kaĝdÈ sïowem i chwilÚ póěniej obserwowaïyĂmy je z zafascynowaniem. Trzecia laleczka zaczÚïa wdrapywaÊ siÚ na zasïonÚ, a KsiÈĝÚ
Laleczek, który wzbiï siÚ w powietrze z ramionami rozpostartymi
niczym uïomne skrzydïa, fruwaï i nurkowaï jak szczÚĂliwy ptaszek.
Lark klaskaïa w malutkie dïonie, tañczÈc i podskakujÈc razem ze
swoimi nowymi przyjacióïmi, a ja tañczyïam z niÈ. ByïyĂmy tak zachwycone i pochïoniÚte tym przeĝyciem, ĝe zbyt póěno usïyszaïam
odgïos kroków za drzwiami. To byïo gïupie z mojej strony. Nieostroĝne. Zupeïnie do mnie niepodobne.
— Lark, cofnij sïowa! — wykrzyknÚïam, rzucajÈc siÚ w stronÚ
drzwi, ĝeby je zamknÈÊ.
Lark schwyciïa tancerkÚ i cofnÚïa jej sïowo tak, jak jÈ nauczyïam
— wdychajÈc je z piersi laleczki, ale wspak.
— Czñat — powiedziaïa, wchïaniajÈc sïowo w siebie. Potem podniosïa laleczkÚ, która skakaïa przy jej stopach, i szepnÚïa: — Czaks.
Usïyszaïam ïomotanie do drzwi i zdenerwowany gïos Boojohniego,
mojego sïuĝÈcego:
— Lady Meshara! Król przyjechaï. Lord Corvyn kaĝe pani natychmiast przyjĂÊ.
Zïapaïam trzeciÈ laleczkÚ, która wspinaïa siÚ po kamiennej Ăcianie
niedaleko ciÚĝkich drzwi. Rzuciïam jÈ córce, a ona zabraïa jej sïowo
tak jak pozostaïym.
— Gdzie ta latajÈca? — syknÚïam, rozglÈdajÈc siÚ gorÈczkowo po
krokwiach sufitowych i ciemnych szczelinach. Nagle dostrzegïam jÈ
kÈtem oka. WyfrunÚïa przez otwarte okno i unosiïa siÚ w powietrzu
jak chusteczka do nosa na wietrze. Tyle ĝe nie byïo wiatru.
— Lady Meshara! — Boojohni najwyraěniej byï równie przeraĝony jak my, chociaĝ z zupeïnie innego powodu.
— Chodě, Lark. Wszystko bÚdzie dobrze. Ona lata zbyt wysoko,
ĝeby ktokolwiek jÈ zobaczyï. Trzymaj siÚ mnie, zrozumiano?
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PrzytaknÚïa i widziaïam po niej, ĝe jÈ wystraszyïam. I byïo siÚ
czego baÊ. Odwiedziny króla nigdy nie wróĝyïy niczego dobrego. Otworzyïam drzwi i zdawkowo przywitaïam Boojohniego, który odwróciï
siÚ i ruszyï z powrotem, wiedzÈc, ĝe za nim podÈĝÚ.
Gdy dotarïam na szeroki dziedziniec z córkÈ trzymajÈcÈ siÚ mojej sukni, staïo na nim dwudziestu jeěděców, a mój mÈĝ kïaniaï siÚ
i przyklÚkaï na kolano. WyjÈtkowo chÚtnie chyliï czoïa jak na kogoĂ,
kto tak gardziï królem. Strach z kaĝdego z nas robi sïabeusza.
— Lady Meshara! — wykrzyknÈï król, a mój mÈĝ podniósï siÚ
i odwróciï do mnie z ulgÈ na twarzy.
DygnÚïam nisko zgodnie z wymogiem, a Lark powieliïa mój gest,
przykuwajÈc uwagÚ króla.
— Co my tutaj mamy? To twoja córka, Mesharo?
PrzytaknÚïam, ale nie podaïam jej imienia. Imiona majÈ moc,
a ja nie chciaïam, ĝeby nim dysponowaï. Swego czasu zastanawiaïam
siÚ nad rywalizowaniem o jego wzglÚdy — jako wnuczka lorda Enoch
byïam szlachetnie urodzona, a przystojny Zoltev z Degn wydawaï
mi siÚ wtedy pociÈgajÈcy. Do momentu, gdy zobaczyïam, jak odcina
dïonie staruszce przyïapanej na przÚdzeniu ze sïomy dïugich nitek
zïota. Bïagaïam ojca, by zamiast tego zaaranĝowaï maïĝeñstwo z lordem Corvyn. Lord Corvyn byï sïaby, ale nie miaï w sobie zïa, chociaĝ
zastanawiaïam siÚ, czy sïaboĂÊ nie jest równie niebezpieczna, skoro
pozwala rozkwitaÊ zïu.
— ¿adnych synów, lordzie Corvyn? — spytaï ïagodnie król.
Mój mÈĝ potrzÈsnÈï przeczÈco gïowÈ ze wstydem, jakby byï to
powód do zaĝenowania, a ja poczuïam impuls gniewu.
— PokazujÚ synowi jego królestwo. Wszystko to pewnego dnia
bÚdzie jego. — Król Zoltev wskazaï obejĂcie, góry, a nawet ludzi klÚczÈcych w wyrazie hoïdu, zupeïnie jakby uwaĝaï, ĝe niebo nad naszymi
gïowami i powietrze, którym oddychamy, jest takĝe jego wïasnoĂciÈ.
— KsiÈĝÚ Tirasie, pokaĝ siÚ swojemu ludowi. — Król odwróciï siÚ
w siodle i zaprosiï syna do przodu.
Gwardia królewska siÚ rozstÈpiïa i do króla podjechaï chïopiec na
ogromnym, czarnym ogierze. Chïopiec byï szczupïy, wrÚcz patykowaty,
z wystajÈcymi ïokciami i kolanami oraz szpiczastymi ramionami, typowymi dla wczesnego okresu dorastania. Miaï ciemne wïosy i oczy

9

Kup książkę

Poleć książkę

— niemal równie czarne jak maĂÊ konia, na którym siedziaï — oraz
skórÚ o ciepïym niczym zïoto PrzÈdki odcieniu. Jego matka, nieĝyjÈca
juĝ królowa, nie pochodziïa z Jeru, lecz z poïudniowego kraju, którego
mieszkañcy mieli ĂniadÈ cerÚ i sïynÚli z wprawy w posïugiwaniu siÚ
mieczem. Bez trudu utrzymywaï siÚ w siodle, ale gwardziĂci otaczali
go luěnym krÚgiem, jakby go ubezpieczali. Nie nosiï na piersi królewskiego herbu, a jego wierzchowiec byï udrapowany takim samym
zielonym suknem jak wierzchowce gwardzistów, co przypuszczalnie
wynikaïo ze wzglÚdów bezpieczeñstwa. Bycie synem niepopularnego
króla — podobnie zresztÈ jak popularnego — jest równoznaczne
z byciem celem wszelakich porywaczy i mĂcicieli.
DygnÚïam nisko jeszcze raz, a Lark, jak zwykle nieustraszona,
wyrwaïa siÚ do przodu i uniosïa dïoñ, ĝeby dotknÈÊ ksiÈĝÚcego konia.
Przy olbrzymim zwierzÚciu wyglÈdaïa jak dziecko wróĝki. KsiÈĝÚ zsunÈï siÚ z siodïa i wyciÈgnÈï do niej rÚkÚ, ĝeby zaznajomiÊ jÈ z koniem.
Lark zachichotaïa z zachwytem i wïoĝyïa swojÈ rÈczkÚ do jego dïoni.
UĂmiechnÈï siÚ, gdy pocaïowaïa go w kostki. Wydawaïo mi siÚ, ĝe
sïyszÚ jej szept, gdy usta dotykaïy skóry, wiÚc zbliĝyïam siÚ, ĝeby jÈ
zabraÊ, bo wystraszyïam siÚ, ĝe uĝyïa jednego ze swoich niewinnych
darów. Ale nikt nie patrzyï ani na niÈ, ani na ksiÚcia.
Zebrani wydali z siebie zbiorowe westchnienie. Odwróciïam siÚ
i zauwaĝyïam wirujÈcÈ w powietrzu biaïÈ laleczkÚ. Na uïamek sekundy zapadïa grobowa cisza, bo wszyscy — zarówno ludzie, jak
i zwierzÚta — zamarli bez ruchu, obserwujÈc ĂmiesznÈ postaÊ, która
wznosiïa siÚ i opadaïa jak nieforemna goïÚbica. I jak dziecko lgnÈce
do matki wróciïa do swojego stwórcy.
— Ojcze, spójrz! — wykrzyknÈï ksiÈĝÚ zafascynowany zabawnym
latajÈcym obiektem. — To magia!
— KsiÈĝÚ Laleczek do nas wróciï, mamo — szepnÚïa nieĂmiaïo
Lark i wyciÈgnÚïa dïoñ w stronÚ postaci oĝywionej jednym sïowem.
LeÊ. Nieszkodliwym. Niewinnym. Zabójczym.
Schwyciïam laleczkÚ i schowaïam jÈ za plecami, dokÈd uciekïa
takĝe Lark. Czuïam, jak rozpaczliwie Ăciska mojÈ sukniÚ, ale wolaïam
nie kierowaÊ w tej chwili uwagi na niÈ.
— Magia! — syknÚli królewscy gwardziĂci i nagle urok prysï. Konie
zaczÚïy wierzgaÊ, obnaĝono miecze. KsiÈĝÚ odwróciï siÚ z przeraĝeniem,

10

Kup książkę

Poleć książkę

starajÈc siÚ uspokoiÊ wierzchowca, który jeszcze przed chwilÈ byï
wzorem ïagodnoĂci.
— Czarownica — wysapaï król. — Czarownica! — wykrzyknÈï,
wyciÈgajÈc miecz ku niebu, jakby odwoïywaï siÚ do zupeïnie innej
potÚgi. Oczy mu bïyszczaïy, a jego koñ stanÈï dÚba. — Wyznaj swÈ
winÚ, lady Mesharo — wrzasnÈï. — UklÚknij i wyznaj swÈ winÚ,
a zabijÚ ciÚ szybko.
— JeĂli mnie zabijesz, stracisz duszÚ i oddasz syna niebu — ostrzegïam i zerknÚïam na jego syna, który patrzyï mi w oczy, ĂciskajÈc
kurczowo grzywÚ swojego olbrzymiego konia.
— KlÚknij! — powtórzyï swój rozkaz Zoltev, pïonÈc gniewem
sprawiedliwoĂci.
— JesteĂ potworem i Jeru wkrótce ujrzy twoje prawdziwe oblicze.
Nie uklÚknÚ, ĝeby uïatwiÊ ci mord, i nie bÚdÚ niczego wyznawaÊ, bo
nie jesteĂ moim Bogiem.
Lark zaskomlaïa i przycisnÚïa usta do laleczki w mojej dïoni.
— mel. — Usïyszaïam jej szept. WiercÈca siÚ laleczka zamarïa
w tej samej chwili, gdy król ciÈï mieczem, wydajÈc ostateczny wyrok. KtoĂ zaczÈï krzyczeÊ, a ten krzyk nie ustaï, lecz ciÈgnÈï siÚ dalej, zupeïnie jakby od królewskiego ciosu pÚkïo niebo i spadï na nas
deszcz grozy. Z laleczkÈ w dïoni opadïam na ziemiÚ, osïaniajÈc sobÈ
córeczkÚ.
Nie czuïam bólu. Tylko ucisk. Ucisk i smutek. Niewiarygodny
smutek. Moja córka zostanie sama ze swoim wyjÈtkowym darem.
Nie bÚdÚ w stanie jej chroniÊ. Poczuïam swojÈ krew, która spïywaïa
na jej ciaïo. PrzycisnÚïam usta do jej ucha i odwoïaïam siÚ do sïów
opisujÈcych kaĝdÈ ĝyjÈcÈ istotÚ.
— Wchïoñ, ma córko, wchïoñ, jedyna, sïowa, które chcÈ wypïywaÊ.
Ukryj je gïÚboko w duszy, nim dojrzejÈ, ich nie ruszaj. Zamknij siÚ
na moc ci danÈ. Nim nadejdzie ta godzina, niech nie leczÈ i nie raniÈ.
Nawet jeĂli bÚdzie trzeba, nie kuĂ piekïa ani nieba. Ucz siÚ, aĝ siÚ
nie rozwiniesz. Zamilcz, córko, a przeĝyjesz.
Usïyszaïam czyjĂ krzyk, bïaganie o litoĂÊ, i uĂwiadomiïam sobie,
ĝe Boojohni rzuciï siÚ przede mnie, próbujÈc osïoniÊ mnie przed
kolejnym ciosem. Ale ten nie byï juĝ potrzebny.
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Lord Corvyn uklÈkï przy mnie, jÚczÈc z przeraĝeniem, a ja oderwaïam usta od ucha Lark i podniosïam gïowÚ, ĝeby spojrzeÊ w jego
oszoïomione i wilgotne ze strachu szare oczy. Musiaïam go umocniÊ
i utwierdziÊ w wierze, chociaĝby dla jego wïasnego przetrwania. Skupiïam siÚ na tym, co naleĝaïo powiedzieÊ, bo moja moc mówienia
rozlewaïa siÚ po bruku.
— Ukryj jej sïowa, lordzie Corvyn. Bo jeĂli ona umrze… jeĂli
spotka jÈ jakakolwiek krzywda, ten sam los stanie siÚ twym udziaïem.
Jego oczy otwarïy siÚ szerzej, a moje siÚ zamknÚïy, wszystkie sïowa
ucichïy i Ăwiat zniknÈï.
***
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