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Dla Taty, który ożywia historię

F. W.

Dla Matta

G. R.





– K

Krzysia zignorowała głos, który ją wzywał.

– No dalej, sir Benedykcie! – wyszeptała.

– Krzysztofo!

Krzysia wiedziała, że woła ją Pyza, zam-

kowa kucharka, zła o to, że Krzysia nie 

siedzi teraz przy długim stole i nie obiera 

góry warzyw. Zamiast tego stała w progu 







kuchennych drzwi, obserwując rycerzy ćwi-

czących na zamkowym dziedzińcu.

Brzdęk, brzdęk – wielki plac wypełniały 

dźwięki mieczy uderzających o zbroje.

Sir Benedykt i inny rycerz, sir Hubert, 

uczyli swoich giermków szermierki.

– Teraz ja zadaję cios – zawołał sir Bene-

dykt, po czym zrobił krok do przodu, poka-

zując fachowe pchnięcie mieczem.

Następnie sir Hubert zamierzył się swo-

im mieczem na sir Benedykta.

– Teraz paruję jego cios – tłumaczył sir 

Benedykt, własnym ostrzem blokując ude-

rzenie.

Giermkowie, czyli chłopcy uczący się fech-

tunku, by kiedyś zostać rycerzami, powtarzali 



 

ruchy sir Benedykta swoimi drewnianymi 

mieczami ćwiczebnymi. Również Krzysia 

w ten sam sposób machała małym nożem 

przeznaczonym do obierania jarzyn.

– Hurrra! – wykrzyknęła po cichu, gdy 

sir Benedykt, najdzielniejszy rycerz Zamku 

Jutrzenki, uniósł miecz, sygnalizując koniec 

ćwiczeń. Słońce zamigotało na metalowej 

klindze, a Krzysia wyobraziła sobie wtedy, 

że to ona wyciąga tak swoje ostrze ku górze 

i że to ona jest najzręczniejszym rycerzem 

królestwa.

– Auuuaa! – pisnęła nagle, gdyż poczuła, 

jak ktoś mocno wykręca jej ucho.

– Tutaj jesteś, Krzysztofo – skarciła ją 

Pyza. – Powinnam się domyślić, że znów 





będziesz obserwowała rycerzy. Twoim za-

daniem jest obierać warzywa, a nie marzyć, 

stojąc w drzwiach.

– Przepraszam – wymamrotała Krzy-

sia. Odwróciła się, by wrócić za kucharką 

do ponurej kuchni z osmolonymi kamien-

nymi ścianami. Jednak Pyza zastawiła jej 

drogę.

– Nie tak prędko, moja mała. Mam dla 

ciebie inną robotę. Skoro wolisz dziedziniec 

od kuchni, możesz go zamieść – i wcisnęła 

jej do ręki miotłę.

Krzysia ze zdziwieniem wbiła wzrok 

w kucharkę.

– Zamieść cały dziedziniec? Ależ on jest 

ogromny! Zajmie mi to całe wieki!



 

– Lepiej więc zacznij od razu – powie-

działa Pyza.

Krzysia, wzdychając, wzięła miotłę. Gdy 

rycerze odprowadzali giermków, przeszła 

z opuszczoną głową na przeciwległy koniec 

dziedzińca. Wieże i mury zamkowe góro-

wały wysoko nad nią tak, że ledwie widziała 

wartowników stojących na blankach i pilnu-

jących okolicy.

– Założę się, że ci strażnicy mają w nosie, 

czy dziedziniec jest zakurzony czy nie – za-

mruczała pod nosem Krzysia, rozpoczynając 

zamiatanie. – I pewnie rycerze też. Martwią 

się o ważniejsze rzeczy, jak choćby bezpie-

czeństwo zamku i ziem sir Waltera.

Zamek Jutrzenki należał do sir Waltera Ły-

sego i jego małżonki, lady Beaty Znudzonej.



Krzysia była tak zajęta mamrotaniem, że 

nie zwróciła uwagi na to, co się dzieje nie-

opodal. Przynajmniej zanim nie usłyszała 

jęku oburzenia.



 

 Podnosząc wzrok, dostrzegła krępego 

chłopca z jaskrawo rudymi 

włosami. Już kiedyś go wi-

działa, lecz nigdy ze sobą 

nie rozmawiali. To był 

jeden z chłopców pracujących w zbrojowni, 

w której przechowywano i naprawiano 

wszelką broń.

– No i dlaczego on tak jęczy? – szepnęła 

do siebie Krzysia. – Spędza całe dnie pośród 

mieczy i łuków, podczas gdy ja muszę szo-

rować garnki w zmywalni i siekać jarzyny 

w kuchni.

Jej myśli zakłócił 

kolejny jęk, a potem 

cichy syk.





Krzysia odgarnęła czuprynę sprzed oczu, 

by znów spojrzeć na chłopca. Teraz zauwa-

żyła, że trzymał w ręku jeden z drewnianych 

mieczy ćwiczebnych, a jego czubkiem dźgał 

czarno-białego kota, którego uwięził w rogu 

zamkowego muru. I to kot tak jęczał.

– Hej! – zawołała oburzona Krzysia. – 

Zostaw tego kota w spokoju.

Rudowłosy chłopak odwrócił się zdzi-

wiony.

– A kto mnie zmusi? – zadrwił. – Ty?

Znowu dźgnął kota.

Tym razem kot zamiauczał 

żałośnie i Krzysia, która ko-

chała zwierzęta podbiegła 

do nich.



 

– Przestań! – krzyknęła. 

– Krzywdzisz go.

Chłopak zmarszczył brwi i skierował 

na nią miecz.

– Kim jesteś? – zapytał.

– Jestem... Jestem Krzysia. Pracuję 

w kuchni.

– Jesteś kuchenną? – zapytał chłopiec 

i zaśmiał się grubiańsko. – Nie przyjmuję 

rozkazów od kuchennych. Jestem Straż-

nikiem Łuków. Zarządzam wszystkimi 

zam kowymi łukami i kuszami. A ty czym 

zarządzasz? – jego wzrok padł na miotłę, 

którą Krzysia wciąż trzymała w ręku. – Ha! 

Już wiem, jesteś Strażniczką Mioteł! – za-

śmiał się z własnego dowcipu i dodał – Idź 

sobie, kuchto, ja tu ćwiczę walkę mieczem.



Odwrócił się i zaatakował kota. Krzy-

sia jednak odbiła się od ziemi jak sprężyna 

i złapała rąbek jego tuniki.

Z wielkim wrzaskiem chłopak przysko-

czył do Krzysi i odepchnął ją od siebie.

– To może wolisz, bym poćwiczył na to-

bie? – zapytał złowrogo.



 

– Przynajmniej byłaby to równa walka – 

odparła Krzysia.

– Równa walka? – zadrwił chłopak. – Jak 

śmiesz równać się ze mną! Zjeżdżaj stąd, 

kuchto – mówiąc to, znowu podniósł groź-

nie swój miecz.

Gdy drewniane ostrze przecinało powietrze, 

celując w kota, który rozpaczliwie wciskał się 

w kamienny róg, Krzysia rzuciła się do przodu. 

Wskoczyła błyskawicznie pomiędzy chłopca 

a zwierzę i sparowała cios swoją miotłą.

– Ostrzegałem cię – wydusił tamten. Tym 

razem zamachnął się, kierując ostrze prosto 

w Krzysię.





ROZDZIA

S K biło jak szalone, gdy odsko-

czyła w lewo. Czubek drewnianego mie-

cza zahaczył i rozerwał cienki materiał jej 

sukienki.

Chłopak atakował ją raz za razem.

– Nie umiesz nic innego prócz uników? 

– wyśmiewał ją. – Może i masz chłopięce 

imię, ale walczysz jak dziewczyna!



 

Strach Krzysi przerodził się w gniew. 

Jak on śmie? Najpierw był dla niej niemiły, 

bo pracowała w kuchni, a teraz myśli, że jest 

lepszy tylko dlatego, że jest chłopakiem?!

Chłopiec po raz kolejny próbował uderzyć 

ją mieczem, kiedy jakiś głos w głowie Krzysi 

krzyknął – Paruj!

Poderwała miotłę, by zgrabnie odbić 

cios.

Zaskoczony chłopak niemal stracił rów-

nowagę. Spojrzał na Krzysię i wykrzywiając 

usta, zaczął szaleńczo wymachiwać mieczem 

na wszystkie strony.

Krzysia, nawet o tym nie myśląc, z łatwoś-

cią blokowała każde uderzenie. Wydawa-

ło się, że jej ręka zapamiętała wszystko to, 





co wcześniej zaobserwowała u trenujących 

rycerzy i wiedziała dokładnie, co robić.

Chłopak już ciężko dyszał, jego twarz była 

czerwona jak włosy, a ruchy stawały się nie-

zdarne i powolne. Natomiast Krzysia, która 

była niższa i dużo lżejsza, nadal wydawała 

się pełna energii.

– No, dawaj! – wołała, trzymając miotłę 

w obu rękach. – Chyba dasz radę pokonać 

kuchenną z miotłą, czyż nie?

Chłopak mocno zacisnął dłoń na rękoje-

ści swojego miecza.

– Ja ci pokażę... – zaczął, ale zanim co-

kolwiek zdążył zrobić, dało się słyszeć krzyk 

dobiegający z przeciwnej strony dziedzińca:

– Rufus! Chodź tu natychmiast!



 

Chłopiec niechętnie opuścił miecz do boku.

– Idę, Mistrzu – zawołał przez ramię. 

Spojrzał na Krzysię i mrużąc oczy wycedził 

– Wpadłaś w duże kłopoty, kuchto.

Po czym odwrócił się i pobiegł w kierun-

ku zbrojowni.

Krzysia westchnęła. Ten chłopak – Ru-

fus – miał rację. Co ona sobie myślała? Ona, 

zwykła kuchenna, walczyła ze Strażnikiem 

Łuków!

– Ja naprawdę wpadłam w duże kłopoty 

– wyznała głośno.

– Nie sądzę – usłyszała jakiś głos.

Podskoczyła.

– Kto to powiedział? – Rozejrzała się 

po dziedzińcu. Był pusty. Może wartownik...? 



Jednak, gdy zasłaniając oczy przed słońcem, 

spojrzała w górę, na wieżę, zorientowała się, 

że akurat wszyscy wartownicy są odwróceni 

do niej plecami.

Zerknęła podejrzliwie na kota, ale ten już 

spokojnie wylizywał swoje łapy, chociaż też 

spojrzał jakoś dziwnie na dziewczynkę…

Krzysia wzruszyła ramionami. Pewnie jej 

się zdawało. Tak jak wyobraziła sobie, że 

miotła jest drewnianym mieczem, takim, jaki 

miał Rufus.  Popatrzyła na miotłę, którą 

wciąż trzymała w rękach. Rufus mógł tre-

nować i któregoś dnia pewnie zostanie gier-

mkiem. Krzysia 

natomiast mo-

gła ćwiczyć 



 

miotłą, jak długo chciała, ale i tak zawsze 

będzie tylko kuchenną. Nadszedł czas, 

by porzucić nierealne marzenia o tym, że 

kiedyś będzie rycerzem, marzenia o walce 

i o zwycięstwach w turniejach. Powinna 

mieć marzenia kuchennej... Na przykład: 

zostać kucharką. Opuściła miotłę i powró-

ciła do zamiatania.

Tymczasem gdzieś za jej plecami kot do-

kończył toaletę, przeciągnął się i spokojnym 

krokiem odszedł w swoją stronę.

Gdy Krzysia wróciła do kuchni, słońce 

chowało się już za blanki. Ręce ją bolały 

od ciągłego machania miotłą i nawet gdy 





zamykała oczy, wciąż widziała niekończą-

ce się połacie bruku. Teraz marzyła jedy-

nie o tym, by zjeść miskę zupy i położyć się 

spać, ale Pyza miała wobec niej inne plany. 

Musiała jeszcze zrugać Krzysię, by ta lepiej 

zapamiętała swoje obowiązki.

– Mam nadzieję, że dostałaś nauczkę, 

Krzysztofo – zaczęła kucharka. – I że nie 

będzie już tych nonsensów...

– Przepraszam? – w drzwiach stał męż-

czyzna tak wysoki, że swoimi ciemnymi 

włosami niemal dotykał framugi.

– Sir Benedykt! – wykrzyknęła Pyza. – 

Boże Święty, cóż pana sprowadza do kuchni?

– Szukam jednej z kuchennych – powie-

dział rycerz. – Wydaje mi się, że ma na imię 







Krzysia. Podobno miała dziś małą sprzeczkę 

z jednym z chłopców ze zbrojowni.

Krzysia spuściła wzrok z przerażeniem. 

Nigdy nie powinna walczyć z tym okrutnym 

Rufusem!

– Krzysztofo – powiedziała Pyza piskliwie. 

– Co ty tam znów przeskrobałaś, dziewczyno?

Sir Benedykt również zwrócił się 

do Krzysi:

– Słyszałem, że lubisz obserwować ryce-

rzy podczas ćwiczeń...

Krzysia zawstydziła się, lecz nic nie po-

wiedziała. Czyżby ktoś ją obserwował, gdy 

podglądała walczących?

– I słyszałem też, że potrafisz trochę 

obchodzić się z mieczem – mówił dalej 



 

sir Benedykt. – Czy może raczej z miotłą 

– jego błękitne oczy zabłysły wesoło.

– Uwielbiam miecze, panie – wyznała 

Krzysia. – O wiele bardziej niż miotły... – 

dodała ciszej.

– Te umiejętności nie są przydatne w kuch-

ni, dzieweczko. Wolałabym, abyś potrafiła 

sprawnie obchodzić się z nożem do obierania 

jarzyn – zgryźliwie wtrąciła Pyza.

– Taaak – powiedział rycerz do kucharki. 

– Myślę, że Krzysia nie przyda się za bardzo 

w kuchni.

O, nie! Czyżby sir Benedykt chciał ją 

wyrzucić z zamku? Przecież nie ma dokąd 

pójść! Nie ma rodziny, ani przyjaciół! Jedy-

nym jej domem jest Zamek Jutrzenki.





– Dlatego też – kontynuował sir Bene-

dykt – chciałbym zaproponować Krzysi 

pracę w zbrojowni.

Dziewczynka na moment zaniemówiła...

– W zbrojowni, panie? – wyszeptała 

z niedowierzaniem.

Sir Benedykt przytaknął.

– Tak. Jeden z chłopców, Edward, zo-

stał właśnie giermkiem, więc szukam kogoś 

na jego miejsce. Edward opiekował się całą 

ostrą bronią: mieczami, szablami i sztyleta-

mi. Co ty na to, Krzysiu? Czy chcesz 

zostać nową Strażniczką Mieczy 

na zamku?


