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prolog

Ilekroć wspominam ostatnie dni zmagań w pałacu, za każdym 
razem przenika mnie dreszcz. Odzyskałam wprawdzie wspomnie-
nia, lecz zniekształcone obrazy, które pojawiały się w mojej głowie, 
w żaden sposób nie pomogły mi w zrozumieniu tego, co się stało. 
Męczył mnie strach. Strach i niepewność.

A przecież pierwsze zakochanie powinno dawać wyłącznie 
szczęście i radość! Niestety, nie w moim przypadku. Byłam zagu-
biona, bardzo niepewna i rozbita. A w dodatku wściekła.

Wciąż nie mogłam przestać myśleć o Phillipie, choć sprawiał 
mi taki ból, jakby wbijał w serce nóż.

Jak bardzo wtedy chciałam to wszystko rzucić, odciąć się 
i odejść — a jednak zostałam. Zbyt wielkie odczuwałam prag-
nienie, by odkryć tajemnicę Królestwa, i zbyt mocno chciałam 
poznać prawdę — o ile coś takiego jak prawda w ogóle istniało.

No i był jeszcze Henry… Henry, który nadal dawał mi lekcje 
walki i wspierał, jak tylko mógł. A jednocześnie okłamywał mnie 
niemal równie bezwstydnie jak Phillip.



Spotkało mnie wyjątkowe szczęście, że w tym trudnym czasie 
miałam u swego boku kogoś takiego jak Claire. Moją jedyną praw-
dziwą przyjaciółkę. Otwartą, szczerą i bardzo bystrą. Uwielbiałam 
w niej to, że zawsze wiedziała, co powiedzieć, i że nie bała się mó-
wić, co naprawdę myśli. Nasza przyjaźń w Wyborze wcale nie była 
oczywista, bo wszystkie tu ze sobą rywalizowałyśmy, a im bliżej 
końca, tym było nas mniej i tym większą wrogość dało się wyczuć.

Nie chcę jednak wystawiać na próbę Waszej cierpliwości 
i ciekawości, jak dalej potoczyła się moja historia. Lada chwila 
miałyśmy wyruszyć w objazd po Królestwie, a pod koniec tego 
tournée książę miał wyjawić swoją tożsamość. Bez wątpienia ten 
czas zmienił mnie na zawsze, mimo że najchętniej wymazałabym 
go z pamięci. To jednak niełatwe, bo moje blizny zawsze będą mi 
o nim przypominać.


