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Krzysię obudził odgłos końskich kopyt
stukających o bruk wielkiego dziedzińca
Zamku Jutrzenki.
Wyskoczyła z łóżka, martwiąc się, że
zaspała, jednak przez niewielkie okno
umieszczone wysoko w grubej, kamiennej ścianie nie dochodziło żadne światło.
Zdziwiona wróciła z powrotem do łóżka.


Kto mógłby przybywać w środku nocy?
Zapewne posłaniec, pomyślała. A wiadomość, którą wiezie, musi być bardzo ważna, skoro przybywa o tej godzinie. Straż
zamkowa z pewnością nie opuściłaby
mostu, by go wpuścić, gdyby było inaczej.
Nasłuchiwała odgłosów mogących dochodzić z dziedzińca. Koniuszy byłby wezwany, by odprowadzić konia do stajni,
no i posłano by po pazia, aby zaprowadził
posłańca do sir Benedykta, najdzielniejszego rycerza zamku. Gdyby wiadomość
była bardzo ważna, może zostałby zbudzony nawet sir Walter Łysy, szlachcic
będący właścicielem zamku.
Jednakże wciąż panowała cisza poza
szeptem wypowiedzianym ‘prrrrrr’, po


którym słychać było stukot kopyt oddalających się w kierunku stajni.
Krzysia leżała rozbudzona, rozmyślając
o tym, co właśnie usłyszała. Skąd przybył
posłaniec? I dlaczego nikt nie wyszedł mu
na spotkanie? Pytania wciąż mnożyły się

w jej głowie. W końcu zasnęła niespokojnym snem.
Gdy się przebudziła, promienie słońca
wpadały już przez niewielkie okno.
Słyszała, jak koła wozów należących do
kupców dostarczających towary do kuchni klekotały po bruku dziedzińca.
O, nie! Zaspała!
Krzysia wyskoczyła z łóżka i czym prędzej włożyła tunikę i legginsy. Nie chciała się spóźnić do pracy w zbrojowni. Od
dnia, gdy na Zamku Jutrzenki została
Strażniczką Mieczy, Krzysia odpowiadała za wszelką znajdującą się na nim białą
broń. To było bardzo odpowiedzialne zajęcie, ponieważ rycerze, których zadaniem



było bronić zamku, polegali na jej pracy.
To na niej spoczywał obowiązek polerowania i ostrzenia ich mieczy. Wykonując
swoją pracę bez zarzutu, Krzysia miała
nadzieję, że zostanie kiedyś giermkiem,
by w przyszłości stać się rycerzem.
– Dzień dobry, Pyzo – powiedziała
Krzysia, wchodząc do kuchni. Chociaż
od dawna nie była kuchenną, wciąż posiłki jadała przy długim
stole, przy którym kiedyś obierała warzywa,
marząc, że któregoś
dnia w ręku będzie
trzymała miecz zamiast obieraczki.



– Dzień dobry, Krzysztofo – odpowiedziała kucharka. Ukroiła kromkę chleba
z ogromnego bochenka. – Muchy ci tam
wpadną, jeśli nie będziesz uważać – dodała, patrząc, jak Krzysia szeroko otworzyła
usta, ziewając.
– Przepraszam – powiedziała Krzysia
i natychmiast zasłoniła dłońmi usta. –
Obudziłam się w środku nocy, gdy ten
posłaniec przybył. Musiał przywieźć jakąś
ważną wiadomość.
– Posłaniec w środku nocy? – Pyza miała poważne wątpliwości. – Może ci się
przyśniło?
Krzysia zjadła chleb, wypiła mleko i pobiegła przez dziedziniec do zbrojowni.



Czy to możliwe, że odgłosy kopyt jej się
przyśniły? Jakby w odpowiedzi na te pytania, usłyszała niepokojące rżenie konia. Po czym kolejne i kolejne. Wydawało
się, jakby wszystkie zamkowe konie były
czymś zaniepokojone!
Krzysia natychmiast pobiegła drogą pod
arkadami do stajni. Musiała sprawdzić,
czy z Bellą wszystko w porządku.
Chociaż Bella była klaczą sir Benedykta,
Krzysi wolno było ją dosiadać, kiedy tylko
chciała, od czasu, gdy wspólnie walczyły
w turnieju.
Mały dziedziniec przed stajnią wypełniony był końmi, które były zaniepokojone. Koniuszy i stajenni robili wszystko,



by je uspokoić. Zauważyła Bellę stąpającą
nerwowo przy wodopoju.
– Czy wszystko w porządku? – Krzysia
spytała kasztankę. – Rżenie słychać aż na
dużym dziedzińcu.
– To ten gniady ogier, który pojawił się
nocą – powiedziała Bella. – Zuchwały
z niego drań. Od kiedy się pojawił, ciągle
są z nim kłopoty. Wszystkich zaczepia,
wciąż chce się bawić i kradnie innym siano. Nie ma chwili spokoju.
– To pewnie koń posłańca, którego słyszałam w nocy – powiedziała Krzysia. –
Pogadam z koniuszym na jego temat.
Może uda się go trzymać gdzie indziej,
by nie przeszkadzał zamkowym koniom.



Krzysia odszukała wysokiego, szczupłego koniuszego w odległym rogu podwórza. Rozmawiał właśnie z sir Benedyktem.
– Nie wiem, co w nie wstąpiło – powiedział koniuszy. – Po prostu wszystkie
konie dostały bzika.
– Przepraszam, sir – odezwała się Krzysia – to gniady ogier sprawia kłopoty, koń
posłańca.
Obaj mężczyźni spojrzeli na Krzysię
zaskoczeni jej widokiem.
– Nie powinnaś być teraz w zbrojowni,
Krzysiu? – spytał rycerz.
– Tak, sir Benedykcie. Właśnie tam szłam,
gdy usłyszałam konie. Chciałam się upewnić, że z Bellą jest wszystko w porządku.



– Czuje się dobrze – powiedział koniuszy. – Nie jest aż tak zdenerwowana jak
pozostałe konie. – Wskazał głową w kierunku czarnego wałacha, który wierzgał
i kopał pośród otaczających go stajennych. – O co chodzi z tym gniadym ogierem? Przecież, nie ma w stajni żadnego
gniadego ogiera.
– To koń posłańca – powtórzyła Krzysia. – Tego, który przybył w nocy.
Koniuszy spojrzał pytająco na sir Benedykta.
Rycerz pokręcił głową.
– Nie wiem, co masz na myśli, Krzysiu.
W nocy nie było żadnego posłańca. Osobiście rozmawiałem ze strażą zamkową



nie dalej jak dziesięć minut temu i z pewnością zameldowaliby mi pojawienie się
nieznajomego.
– Och – Krzysia zmrużyła oczy. – Proszę wybaczyć. Musiałam… musiało mi się
coś przyśnić.
Zawstydzona, pochyliła głowę i przeszła pod arkadami w kierunku dziedzińca. Cóż, Pyza miała rację. Żaden koń ani
jeździec nocą się nie pojawili. To musiał
być sen.
Stanęła. Zaraz, ale jeśli to był sen, to
skąd ten gniady ogier, o którym wspomniała Bella?
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   do zbrojowni,
w powietrzu rozbrzmiewał dźwięk młota uderzającego o metal. Kowal podniósł
wzrok znad tarczy, którą naprawiał.
– Spóźniłaś się, Strażniczko – powiedział. – To nietypowe dla ciebie.
– Wybacz, Mistrzu – powiedziała
Krzysia. – Idąc tu, wstąpiłam do stajni.
Coś zaniepokoiło konie i wszystkie stały
się bardzo nerwowe.


– Pewnie zobaczyły twoją wstrętną
twarz – to był Rufus, Strażnik Łuków,
który stał na progu sali łuków. Nienawidził Krzysi, od kiedy sir Benedykt mianował ją Strażniczką Mieczy. To była posada,
którą sam miał nadzieję otrzymać.
Nie zwracając na niego uwagi, Krzysia weszła do sali mieczy. Miecze były

poustawiane na stelażach wzdłuż trzech
ścian wąskiego pomieszczenia, a światło z zawieszonego na ścianie świecznika
rozświetlało ich ostrza. Na ławie leżało
pół tuzina mieczy, które pilnikiem i osełką naostrzyła dzień wcześniej. Podniosła
szmatkę i pojemnik z olejem goździkowym i zaczęła je polerować.
– Spóźniasz się od rana, Strażniczko –
powiedział potępiający głos. – Mam nadzieję, że nie masz zamiaru zaniedbywać
swoich obowiązków.
Krzysia odwróciła wzrok w kierunku
niewielkiego stelaża w najciemniejszym
kącie sali. Żaden z rycerzy ani giermków
nie używał już ustawionej na nim broni zwanej Starym Żelastwem. Od kiedy


jednak została Strażniczką Mieczy, Krzysia
odkryła, że Stare Żelastwo zamieszkane
było przez duchy ich dawnych właścicieli.
Głos należał do Gwidona Grosza, sztyletu
o długiej rękojeści, który był kiedyś kupcem.
– Zaniedbywać? Nasza Strażniczka? –
zadrwiła szabla. To była Nina, dawna



piastunka sir Waltera, gdy ten był małym
chłopcem. – Skąd taki pomysł! To my byliśmy zaniedbywani, zanim ona się pojawiła.
– Słyszałam straszny hałas dochodzący
ze stajni – wyjaśniła Krzysia – i poszłam
sprawdzić, co się dzieje.
– I dowiedziałaś się? – spytał smukły
miecz o zaokrąglonym ostrzu, Kacper Łabędź, giermek, który zachorował i zmarł,
gdy był mniej więcej w jej wieku. Być
może właśnie dlatego często doskonale
rozumiał, co Krzysia czuje.
– Niedokładnie – powiedziała Krzysia. – W nocy obudził mnie koń i jeździec,
przynajmniej tak mi się wydawało, ale sir
Benedykt powiedział, że nikt do zamku



w nocy nie przybył. Musiało mi się to
przyśnić. Jednak gdy rozmawiałam w stajni z Bellą, powiedziała, że jakiś dziwny
koń pojawił się nocą. Oznacza to, że nie
śniłam – pokręciła głową zakłopotana.
– To rzeczywiście dość tajemnicze –
powiedział Kacper. – Co to twoim zdaniem może znaczyć?
Krzysia westchnęła.
– Nie mam pojęcia – powiedziała. –
Wiem jednak, kogo zapytać. Pójdę jej
poszukać, jak tylko skończę swoją pracę.

Wiele godzin minęło, zanim Krzysia odłożyła na stelaż ostatni miecz i wyszła na



dziedziniec. Światło zaczęło ją razić po
wyjściu z zaciemnionej sali mieczy, mimo
że słońce było już dość nisko nad blankami.
Rozejrzała się po dziedzińcu, szukając
czarno-białego kota, który często wygrzewał się na bruku. Lila zawsze wiedziała
o wszystkim, co się dzieje na zamku. Być
może ona pomoże rozwikłać tajemnicę
nocnego posłańca.
Ponieważ Lili nie było w zasięgu wzroku, pobiegła przez bramę zamkową,
a następnie po trawiastym brzegu aż do
fosy. Tam dostrzegła kotkę śpiącą tuż nad
brzegiem wody, podczas gdy jej przyjaciel Krokodilus pływał sobie na grzebiecie
wzdłuż i wszerz akwenu.



Krzysia usiadła obok kotki.
– Witaj, Strażniczko – zawołał Krokodilus. Obrócił się na brzuch i podpłynął
do niej.
– Dzień dobry panie Krokodilusie –
odpowiedziała Krzysia.
Lila otworzyła oczy, wyciągnęła się
i ziewnęła, a Krzysi to zachowanie się
udzieliło i także ziewnęła.
– Wyglądasz na zmęczoną, Krzysiu –
zauważyła kotka.
– To dlatego, że w nocy coś mnie zbudziło – powiedziała Krzysia. – Wydawało mi się, że słyszałam przybywającego
posłańca, jednak straż zamkowa nikogo
nie wpuszczała. Potem Bella powiedziała,



że w stajni pojawił się dziwny koń, choć
koniuszy o niczym nie wie.
– Ciekawe – powiedziała kotka podekscytowana.
– Koń i jeździec w nocy? – Krokodilus
oparł swój pysk o brzeg fosy. – To nie był
posłaniec. To był ten rudy chłopak.
– Rudy chłopak? – spytała zaskoczona
Krzysia. – Masz na myśli Rufusa?
Krokodilus klapnął ogonem w wodę.
– To on, ten łobuz.
– To wyjaśnia, dlaczego straż zamkowa
nie zameldowała o nim. Nie jest nikim
obcym w zamku. Jednak w jakim celu Rufus miałby sprowadzać konia do zamku
w środku nocy? Co on knuje? – Krzysia



i Lila spojrzały na siebie pytająco, jednak
żadna nie znała odpowiedzi.
Gdy Krzysia biegła z powrotem przez
bramę zamkową do kuchni na obiad,
wciąż zadawała sobie pytanie, co ten Rufus knuje? Była pewna jednego: to nie
wróży niczego dobrego.



