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ROZDZIAŁ 1

 – W J

Okrzyk bitewny był tak głośny, że prze-

darł się przez grube kamienne mury zbro-

jowni i dotarł aż do sali mieczy, w której 

pracowała Krzysia.

 – Wiwat Jutrzenka!

 Okrzyk został powtórzony jak echo 

przez dziesiątki gardeł, po czym roz-

legł się stukot końskich kopyt na całym 



 

dziedzińcu Zamku Jutrzenki. Zamko-

wi giermkowie ćwiczyli swoje potyczki, 

przygotowując się do turnieju, który miał 

odbyć się za pięć dni.

Krzysia uniosła miecz, który polerowała 

i podziwiała błyszczące ostrze w świetle 

pochodni wiszącej na ścianie. Westchnę-

ła, odkładając go na stelaż, po czym wzięła 

kolejny miecz ze sterty leżącej na podło-

dze i zamoczyła ściereczkę w oleju goź-

dzikowym.

Giermkowie, doskonalący swoje umie-

jętności rycerskie, ćwiczyli konno z lanca-

mi, a rycerze pojedynkowali się na miecze. 

Ćwiczyli każdego dnia, więc Krzysia 

czyściła i polerowała ich miecze od rana 





do wieczora. Od czasu, gdy została Straż-

niczką Mieczy, nie miała tyle pracy, co 

teraz. 

Okrzyki giermków zostały zagłuszone 

przez jazgot Rufusa, Strażnika Łuków, 

który wparował do zbrojowni i zrzucił 

stertę tarcz na drewniany stół kowala.

 – Trochę cię nie było – zauważył ko-

wal z przekąsem. – W mieście pewnie 

tłumy?

 – Powinien Mistrz sam zobaczyć 

– odparł Rufus. – Na wszystkich do-

mach wiszą sztandary Zamku Jutrzenki, 

a w mieście jest pełno kupców przyby-

łych zewsząd na festyn na Kuglarskich 

Błoniach.



 

Krzysia, która oderwała się od swojej 

pracy, by podsłuchać rozmowę, odwró-

ciła oczy w kierunku mieczy, gdy tylko 

Rufus na nią spojrzał. Rufus nie znosił 

jej, od kiedy została Strażniczką Mieczy 

zamiast niego. Jednak chyba zorientował 

się, że Krzysia podsłuchiwała, gdyż pod-

niesionym głosem dodał:





 – Będą tancerze i grajkowie. Widzia-

łem nawet trupę akrobatów ćwiczących 

fikołki. Szkoda, że nie wszyscy będą mo-

gli uczestniczyć w zabawie.

W głosie Rufusa nie było słychać żalu, 

pomyślała Krzysia, z zaangażowaniem 

próbując zetrzeć plamę z ostrza miecza, 

który czyściła. Była bardzo uradowana, 

gdy sir Walter Łysy ogłosił, że na Zamku 

Jutrzenki odbędzie się turniej i że wszy-

scy rycerze i giermkowie sąsiadującego 

Zamku Róż zostali zaproszeni oraz że 

odbędzie się uroczysty przemarsz, po 

którym przez trzy kolejne dni rozgrywa-

ne będą turnieje zakończone wieczorną 

ucztą. Ponadto będzie festyn, a na nim 



 

stragany, zawody i występy. Krzysia bar-

dzo chciała zobaczyć, jak postępują przy-

gotowania, lecz gdy Mistrz potrzebował 

posłać kogoś do kowala w mieście, wysy-

łał Rufusa zamiast niej. 

 – Wybacz, Strażniczko – mówił. 

– Potrzebuję cię na miejscu. 

Krzysia ponownie westchnęła. 

 – Co się stało, moja droga? – ode-

zwał się głos za jej plecami. To była 

Nina, jedna z szabli ze Starego Żela-

stwa. Zanim Krzysia została Straż-

niczką Mieczy i stała się odpowiedzialna 

za wszelką białą broń na Zamku Ju-

trzenki, Stare Żelastwo było zaniedba-

ne od lat. Krzysia odkryła jednak, że te 





miecze, porzucone na stelażu w najciem-

niejszym kącie izby, były zamieszkane 

przez dusze ich poprzednich właścicieli.

 – Myślę po prostu o zbliżającym się 

turnieju – odparła Krzysia. 

 – Ach, o turnieju – powiedziała Nina. 

– Cóż za ekscytujący czas. Pamiętam, 

kiedy moje kochanie walczyło w swoim 

pierwszym turnieju. Naturalnie wygrał. 

„Moje kochanie“ Niny to był oczywi-

ście sir Walter we własnej osobie. Nina 

była jego piastunką. 

Sztylet z długą rękojeścią do-

rzucił głębokim głosem: 

 – Nie zapomnij o festynie. Bę-

dzie tyle stoisk… wspaniałe wyroby 



 

skórzane, pyszne placki, zioła i świece i… 

och, wszystko, czego dusza zapragnie! 

Wspaniała okazja dla wszystkich kup-

ców. Masz w planach jakieś zakupy, 

Strażniczko?

 – Wy, kupcy, zawsze jesteście 

tacy sami, Gwidonie Groszu 

– skarciła go Nina. – Zawsze 

chcesz, by ludzie coś kupowali. 

Nasza Strażniczka bardziej intere-

suje się jednak turniejem, prawda 

kochanie?

Podczas gdy szabla i sztylet kłócili 

się o to, co jest lepsze, festyn czy tur-

niej, Krzysia smutniała coraz bardziej. Ni-

gdy nie widziała ani turnieju, ani festynu.





Gdy westchnęła po raz trzeci, odezwał 

się lekko zagięty na końcu smukły miecz. 

– Przykre musi być siedzenie tu i praca 

w sali mieczy, kiedy tyle ciekawych rzeczy 

dzieje się na zewnątrz. 

To był Kacper Łabędź, giermek, który 

był w wieku Krzysi, gdy stracił życie. Być 

może dlatego zawsze lepiej rozumiał, co 

Krzysia czuje.

Krzysia spojrzała na miecz, który trzy-

mała w ręku. 

 – Szkoda, że nie jestem teraz na dzie-

dzińcu – powiedziała – i nie jeżdżę konno, 

ćwicząc potyczki z rycerzami – i pchnęła 

mieczem w wyobrażonego przeciwnika, 

bo z całych sił marzyła, by pewnego dnia 



 

zostać giermkiem. – Ale pewnie nigdy 

nie pozwolą małej dziewczynce na udział 

w turnieju – dokończyła z żalem.

 – Nie bądź smutna, kochanie – pora-

dziła Nina. – Twój dzień nadejdzie.

 – To prawda, Strażniczko – zgodził się 

Kacper. – W końcu, kto by przypuszczał, 

że pomoc kuchenna zostanie pewnego 

dnia Strażniczką Mieczy? I spójrz, jak 

szybko udało ci się…

Lecz nim zdołał dokończyć, usłyszeli 

krzyk tak straszny, że Krzysia aż upuściła 

miecz z wrażenia. 

 – Co to było? – spytała.





ROZDZIAŁ 2

K  do drzwi zbrojow-

ni. Kowal Kowalczyk i Rufus już tam byli 

i patrzyli na scenę, która rozgrywała się 

na wielkim dziedzińcu. Giermkowie ze-

brali się wokół chłopca leżącego na bru-

ku. Jego twarz była blada, a oczy miał 

zamknięte.

 – To młody Edward – powiedział 

kowal, gdy Krzysia do nich dołączyła. –  



 

Był Strażnikiem Mieczy przed tobą  

– pokiwał głową. – Spadł ze swojego 

konia, biedaczek.

Sir Hubert, który nadzorował gier-

mków podczas ich ćwiczeń, klęczał nad 

zranionym chłopcem.

 – Biegnijcie po medyka – głośno zako-

menderował.

Edward zajęczał, a Krzysia zaczęła mu 

współczuć.

 – No dobrze, dosyć podglądania – po-

wiedział kowal, podczas gdy medyk biegł 

przez dziedziniec w rozpiętym płaszczu. 

– Wracamy do pracy.

Krzysia wróciła do sali mieczy, wciąż 

rozmyślając o bladej twarzy chłopca i jego 





okropnym krzyku. Miała nadzieję, że nic 

mu nie będzie.

Gdy w końcu skończyła ostrzenie i po-

lerowanie wszystkich mieczy, wyskoczyła 

ze zbrojowni, by odszukać Lilę. Ona 

na pewno będzie wiedziała, jakie są losy 

Edwarda. Jednak Lili nie było w żad-

nym z miejsc, w których zazwyczaj się 

kręciła. Zapewne stukot zbroi i okrzyki 

giermków spłoszyły ją. Krzysia ruszyła 

więc przez arkadę prowadzącą z dzie-

dzińca za bramę zamkową. Oczywiście 

czarno-biała kotka była tam i leżała so-

bie na rozgrzanej słońcem trawie. Kro-

kodilus, który strzegł fosy, miał łeb oparty 

o brzeg tuż przy niej.



 

 – Słyszeliście coś o Edwardzie, tym 

giermku, którego koń zrzucił? – spytała 

Krzysia, dołączając do przyjaciół. 

Krzysia odkryła, że większość zwierząt 

na Zamku Jutrzenki potrafi mówić, choć 

nie do wszystkich – tylko do tych, którzy 

potrafili słuchać, jak to ujął sir Benedykt.





 – Konie... – zaczął Krokodilus. – Gdy-

by wierzyć ludziom, można by pomyśleć, 

że konie to jedyne szlachetne zwierzęta 

na zamku. A podczas turnieju jest jesz-

cze gorzej. Wszystkie konie są wystrojone 

w płaszcze i kaptury, a w ogony wplata im 

się kolorowe wstążki. A co ze szlachetnym 

Krokodilusem? Nikt się nim nie przejmu-

je – oznajmił z żalem i uderzył ogonem 

w wodę, mocząc wszystkich.

Lila wstała, wyciągnęła się i usiadła. 

 – Edwardem wciąż zajmuje się medyk, 

Krzysiu.

 – Mam nadzieję, że wydobrzeje do tur-

nieju – powiedziała Krzysia. – Pomyśl, 

jak bardzo byłby rozczarowany, gdyby nie 



 

mógł wziąć w nim udziału. Ja bym bardzo 

chciała wziąć udział w turnieju.

 – Tak, ale turnieje to nie tylko zabawa, 

wiesz? – powiedziała kotka. – To dobra 

okazja, by rycerze i giermkowie spraw-

dzili swoje umiejętności, by byli gotowi 

do walki. A na tobie, Krzysiu, spoczywa 

wielka odpowiedzialność. Nasi rycerze 

muszą mieć wspaniale zadbane miecze, 

jeśli mają dobrze wypaść w turnieju. Bar-

dzo więc na tobie polegają, Strażniczko 

Mieczy.

 – Masz rację – powiedziała Krzysia 

ze wstydem, przypominając sobie swoje 

wcześniejsze gderanie w sali mieczy.

 – A ja? A ja? – spytał Krokodilus. 





– Na mnie też polegają?

 – Oczywiście, że tak – powiedział 

kot. – Wszyscy na tobie polegamy przez 

cały czas.

Krokodilus przybrał zadowoloną minę, 

ukazując dwa rzędy ogromnych zębów.

Krzysia wstała. 

 – Lepiej pójdę coś zjeść, a potem spać 

– powiedziała. – Mam jutro mnóstwo 

ważnych spraw na głowie.

Następnego ranka, gdy przechodziła 

przez dziedziniec w drodze do zbrojow-

ni, Krzysia dostrzegła niewielką, okrągłą 

postać medyka, gapiącego się w niebo.



 

 – Gołębiu… gołębiu! – wołał. 

Najpierw nic się nie działo, 

lecz po chwili rozległ się trze-

pot szarych skrzydeł, po czym 

zakłopotany głos rzekł: 

 – Przedwczoraj dałem już panu 

porcję odchodów. Czyżby już panu za-

brakło? – Gołąb pocztowy usiadł na niż-

szym murze.

 – Zdarzył się wypadek – powiedział 

medyk. – Jeden z giermków upadł pod-

czas wczorajszych ćwiczeń i mocno się 

poturbował. Potrzebuję odchodów, by 

zrobić miksturę.

 – Jak się czuje Edward? – spytała 

Krzysia.





Medyk przybrał poważną minę. 

 – Noga złamana – rzekł. – Wątpię, by 

dosiadł konia przez dłuższy czas.

Złamana noga? Biedny Edward nie 

weźmie udziału w turnieju, pomyślała 

Krzysia, wchodząc do zbrojowni.

Jak zwykle powietrze w zbrojowni było 

nagrzane od ognia z pieca, a kamienne 

ściany odbijały echo młota uderzającego 

w metal.

 – Właśnie widziałam się z medykiem – 

powiedziała Krzysia, gdy kowal na chwilę 

przestał machać młotem. – Edward ma 

złamaną nogę.

 – Cóż, w takim razie Zamek Jutrzen-

ki będzie miał jednego giermka mniej 



 

podczas turnieju – zauważył kowal Ko-

walczyk. – Sir Walter nie będzie zado-

wolony.

 – To prawda – powiedział głos za nimi. 

Krzysia aż podskoczyła.

 – Sir Benedykt – powiedziała.

 – Dzień dobry, Krzysiu – rzekł rycerz. 

– Czołem, Mistrzu.

Kowal odłożył młot. 

 – Znów pańska tarcza wymaga napra-

wy, sir Benedykcie? – spytał.

 – Obawiam się, że tak – powiedział sir 

Benedykt. – Pas mi pękł.

Kowal wziął do ręki tarczę sir Benedyk-

ta i zlustrował ją uważnie. 





 – Gdyby pan nią tak nie wywijał na-

około, pas by się tak łatwo nie rwał – po-

wiedział rycerzowi.

Jeśli najdzielniejszy rycerz Zamku Ju-

trzenki miał coś przeciwko temu, by kowal 

pouczał go, jak walczyć, to na pewno tego 

nie okazywał. Uśmiechnął się i odrzekł: 

– Pewnie masz rację, Mistrzu, ale możesz 

to naprawić?



 

Kowal rzucił okiem na pasek i powie-

dział: 

 – Pewnie uda mi się go naprawić przy 

użyciu gwoździ tapicerskich, ale musiałby 

pan mi ją zostawić. Mam mnóstwo roboty 

z tarczami, które już zalegają.

 – Naturalnie – powiedział sir Bene-

dykt. – A co u ciebie, Krzysiu? Nie nu-

dzisz się za bardzo?

 – Ależ nie – powiedziała Krzysia. Za-

prowadziła go do sali i pokazała stertę 

mieczy czekających na szlif i polerowa-

nie. Miała wrażenie, że sterta się podwoiła 

przez noc. – Nie narzekam.

 – Dobra dziewczyna. Jednak mam dla 

ciebie jeszcze jedno zadanie, Krzysiu.  





Jak już słyszałaś, wypadek Edwarda spra-

wił, że brakuje nam jednego giermka, 

który by reprezentował Zamek Jutrzenki 

podczas turnieju. Co ty o tym myślisz?

Krzysia nie była pewna, czy dobrze zro-

zumiała. 

 – Ma pan na myśli… mnie? – spytała.

Sir Benedykt przytaknął. 

 – Tak, chcę byś wzięła udział w tur-

nieju.




