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Mary Rosalyn Gentle (n.1956) este din Sussex, Marea Britanie. A abandonat
un timp liceul, lucrând în diverse locuri, fiind gestionar într°un depozit de cærfli,
bucætar sau chiar angajatul care se ocupa de proiectarea filmelor într°un
cinematogaf, toate acestea pânæ în 1979, atunci când devine o scriitoare
profesionistæ.

În 1981 este studentæ la Universitatea din Bournemouth , acolo unde°øi va
obfline diploma de BA* în Politicæ, Englezæ øi Geografie. Va continua sæ primeascæ
øi alte merite academice, precum Master°ul în Istoria secolului al XV°lea (Colegiul
Goldsmith) sau, cea mai nouæ, Master°ul în Studii de Ræzboi (Colegiul Kings, pentru
seria Cartea lui Ash).

Mary Gentle a terminat primul roman la vârsta de 15 ani, urmând a fi publicat
sub titlul de A Hawk in Silver, un fantasy pentru adulfli, în 1977, atunci când avea
doar 18 ani. În prezent este autoarea a peste zece romane fantasy sau SF, semnând
de asemenea øi sub numele de Roxanne Morgan, în cazul unor romane erotice.

Mary træieøte acum în Stevenage alæturi de soflul ei, Dean Wayland, un istoric
øi un profesor de istorie medievalæ.

Cu O istorie secretæ, primul volum al seriei Cartea lui Ash, Mary Gentle a
câøtigat:

Premiul BSFA (British Science Fiction Award): Best SF Novel (2000)
Premiul Sidewise: Best Long Form Alternate History (2000)

De asemenea, romanul a mai fost nominalizat øi pentru:
premiul James Tiptree Jr. la categoria Bending SF (2000)
premiul Arthur C. Clarke (2001) 
premiul John W. Campbell (2001) 
premiul Locus Poll la categoria Best Fantasy Novel (2001 — locul 5)
premiul British Fantasy Award la categoria Best Novel (2001)

* Bachelor of Arts — una dintre cele mai înalte distincflii primite de un student
în domeniul artelor sau øtiinflelor.



Cuvântul editorului

Trebuie sæ væ avertizez cu privire la câteva detalii legate de povestea pe care
o vefli citi. Am preferat acest cuvânt înainte în locul unor explicaflii reci, în câteva
rânduri, din care afli fi aflat cæ lucrarea Cartea lui ASH urmæreøte douæ poveøti
în paralel: atât cea a lui Ash, ræzboinica, cât øi cea a doctorului în istorie Pierce
Ratcliff, care cerceteazæ câteva documente inedite despre acest personaj.

Pierce Ratcliff, personaj mai mult sau mai puflin fictiv, autorul cærflii Ash:
Istoria pierdutæ a Burgundiei, øi°a publicat aceastæ lucrare la Oxford Press, în
2001. Ediflia originalæ, din pæcate, este una foarte raræ. Cartea a fost imediat
retrasæ din librærii, iar toate copiile existente au fost distruse. Cele care fuseseræ
trimise pentru recenzii au fost, de asemenea, înapoiate.

O parte din material a fost într°un final republicat în octombrie 2005, cu
titlul Tactici medievale, logistice øi de comandæ (Medieval Tactics, Logistics and
Command), însæ færæ notele editoriale øi prolog. Se presupune cæ mai existæ o
copie originalæ a primei ediflii la Biblioteca Marii Britanii, însæ inaccesibilæ
publicului larg.

Prezenta lucrare realizatæ de Mary Gentle confline un text facsimil luat direct
dintr°o copie a lucrærii lui Pierce Ratcliff care a supraviefluit. Suntem anunflafli
cæ este chiar o reproducere exactæ a textului, copii ale scrisorilor originale øi
de corespondenflæ prin e°mail dintre autor (Pierce Ratcliff) øi editorul sæu (Anna
Longman), øi diferite documente de interes apropiat. Adnotærile originale ale
acestor documente sunt de asemenea reproduse aici.

„Speranfla mea este cæ, prin aceastæ nouæ evidenflæ, vom putea în sfârøit
înflelege evenimentele extraordinare care înconjoaræ originalul Ash: O istorie
pierdutæ a Burgundiei, øi fireøte, pe Ash însæøi.“ (M. Gentle)

Combinarea alternativæ a secolului al XV°lea European cu povestea istori-
cului care se ocupæ de analiza øi (re)traducerea documentelor originale, care
au relevat°o pe Ash, este fascinantæ. Nu vorbim numai de o interesantæ
poveste despre mercenari, ci øi despre cum o astfel de poveste poate fi pierdutæ
sau flinutæ sub secret.

Terminând cu aceastæ observaflie, nu°mi mai ræmâne decât sæ væ urez o
lecturæ plæcutæ. 

Andrei Ruse, 2008





Aceastæ lucrare este o ficfliune. Numele, personajele, locurile sau acfliunile
sunt produse ale imaginafliei autorului øi trebuiesc luate ca ficflionale øi nu ca
fapte reale. Orice asemenæri cu evenimente reale sunt total întâmplætoare.





Introducere
Nu am nicio scuzæ pentru cæ prezint o nouæ traducere a acestor documente,
care sunt singurul nostru contact cu viafla acelei femei extraordinare, Ash
(n.1457[?]°m 1477).

Una de care era nevoie de mult timp.
Ediflia din 1890 a lui Charles Mallory Maximillian, Ash: Viafla unui Femei

Cæpitan Medieval Mercenar, începe cu o traducere din latina medievalæ într°o
prozæ utilæ victorianæ, dar el admite cæ a omis unele dintre episoadele mult mai
explicite; la fel face øi Vaughn Davies în colecflia sa din 1939, Ash: O biografie
de secol XV. Documentele Ash au nevoie acut de o traducere colocvialæ øi completæ
pentru noul mileniu, øi una care nu se abate de la brutalitatea perioadei
medievale ca øi de la optimismul ei. Sper cæ am furnizat una de acest fel aici.

Femeile au însoflit întotdeauna armatele. Exemplele despre participarea lor
fæfliøæ la lupte sunt mult prea numeroase ca sæ le citez. În anul 1476 e.n. sunt
doar douæ generaflii de când Ioana D’Arc a condus forflele Moøtenitorului Regelui
Franflei, în Franfla: una despre care putem sæ ne imaginæm cæ soldaflii bunici
ai lui Ash povestesc istorisiri ræzboinice. Ca sæ gæsim o femeie flæran medieval
la comanda unei trupe, oriøicum, færæ susflinerea bisericii sau a statului — øi
la comanda trupelor mercenare — este aproape unic. (Nu în întregime, aøa cum
vom vedea.)

Marea glorie a vieflii øi a revolufliei controversate a Renaøterii se întâlneøte
în aceastæ Europæ a sfârøitului de secol XV. Ræzboaiele sunt native în oraøele
statelor italiene, în Franfla, Burgundia, Spania øi Germania, iar în Anglia dintre
ræzboaiele caselor roiale. Europa însæøi este într°o situaflie de teroare datoritæ
ameninflærii estice a Imperiului turc. Este epoca unitæflilor armate care vor creøte,
øi a companiilor mercenare care vor trece odatæ cu venirea perioadei moderne
timpurii.

Multe sunt nesigure despre Ash, incluzând anul øi locul naøterii ei. Câteva
dintre documentele de secol XV øi XVI pretind sæ fie Vieflile lui Ash, øi trebuie
sæ mæ refer mai târziu la ele, împreunæ cu acele noi descoperiri pe care le°am
fæcut pe parcursul cercetærii mele.

Cel mai timpuriu fragment latin al Codicelui Winchester, un document
monahal scris în jurul anului 1495 e.n., se ocupæ de experienflele ei timpurii ca
øi copil, øi sunt prezentate aici în traducerea mea proprie, ca texte ulterioare.

Orice personaj istoric acumuleazæ inevitabil un bagaj de næscociri, anecdote
øi povestiri romantice peste timp øi anterioare cariereri actuale istorice. Acestea
sunt o parte de divertisment a materialului Ash, dar nu trebuie luate în serios
drept istorie. Am de aceea note de subsol, precum episoadele ciclului Ash aøa
cum se petrec ele — cititorul serios este liber sæ le nesocoteascæ.

La sfârøitul mileniului nostru, cu metode sofisticate de cercetare, este mult
mai simplu pentru mine sæ scot la ivealæ legendele „false“ construite în jurul



lui Ash decât au fost ele pentru Charles Maximillian sau Vaughan Davies. Aici
am despuiat femeia — ca personaj istoric, din spatele poveøtilor — adeværata
ei înfæfliøare fiind, dacæ nu chiar, mai surprinzætoare decât mitul ei.

Dr. Pierce Ratcliff, 2001
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– addendæ la copia edifliei Bibliotecii Marii Britanii: note de creion pe hârtii
ilizibile

Dr.Pierce Ratcliff  (Studii de ræzboi)
Etajul I, Rowan Court, Strada Olvera 112

Londra W 14 OAB, Marea Britanie
Fax: xxxxxxxxxxx

E°mail: xxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx

Anna Longman
Editor
Oxford University Press 

29 septembrie 2000
Dragæ Doamnæ Longman,

Væ returnez, cu plæcere, contractul cærflii. L°am semnat ca admis.
Anexez o ciornæ brutæ a traducerii vieflii timpurii a lui Ash: Codicele Winchester. Aøa

cum vefli vedea, pe mæsuræ ce mai multe documente sunt traduse, germenele a tot ce i
se întâmplæ acesteia se aflæ aici.

Aceasta este o ocazie remarcabilæ pentru mine! Fiecare istoric, presupun, crede cæ
într°o zi el sau ea vor face descoperirea, aceea care le va purta numele. Øi cred cæ eu am
fæcut°o aici, ridicând vælul detaliilor carierei acestei femei remarcabile, Ash, øi deøi dezvælui
pufline informaflii — nu, unele uitate — un episod profund semnificativ din istoria europeanæ.

Teoria mea este aceea cæ în primæ instanflæ le adun împreunæ, pe mæsuræ ce studiez
documentele existente ale lui Ash pentru teza mea de doctorat. Am putut sæ confirm
aceasta, cu descoperirea documentului „Fraxinus“ — original din colecflia Conacului
Snowshill, din Gloucestershire. Un vær al ultimului proprietar, Charles Wade, i°a
atribuit o moøtenire de secol XVI germanic înainte de moarte, øi preluarea sa de la Conacul
Snowshill de cætre National Trust în 1952. Când a fost deschis într°un final, manuscrisul
se afla înæuntru. Cred cæ a stat acolo (este un mecanism de închidere de oflel care ridicæ
tot interiorul cufærului cu ajutorul capacului) necitit încæ din secolul XV. Charles Wade
poate cæ nici nu a øtiut cæ a existat.

Fiind în franceza medievalæ øi în latinæ, nu a fost niciodatæ tradus de Wade, chiar
dacæ era conøtient de acesta — el a fost unul dintre acei „colecflionari“ care, næscufli în
epoca victorianæ, a fost mult mai interesat de achiziflionare decât de decodificare.
Colecflia Conacului este o minunatæ græmadæ de ceasuri, armuri japoneze, sæbii medievale
nemfleøti, porflelanuri etc! Dar pânæ la urmæ, cel puflin încæ un ochi în afaræ de al meu 

Copii ale unora (?) dintre
corespondenflele originale dintre
Dr. Ratcliff øi editorii lui, care
au fost gæsite inserate între
paginile textului — posibil în
succesiunea în care manuscrisul
dactilografiat a fost editat



a væzut colecflia, sunt sigur: o mânæ a mâzgælit un joc de cuvinte dur în latinæ pe foaia
din exterior — fraxinus me fecit: „Ash m°a zæmislit.“ (Poate cæ øtii sau poate cæ nu øtii
cæ numele latin pentru frasin este fraxinus.) Voi presupune cæ aceastæ însemnare este
din secolul 18.

Imediat ce am citit°o, mi°a devenit clar cæ acesta a fost, într°adevær un document cu
totul nou, nedescoperit pânæ atunci. O memorie scrisæ, sau mai degrabæ dictatæ, de cætre
femeia Ash în persoanæ, într°un anumit punct înainte de moartea ei, în anul 1477 (?).
Nu mi°a luat mult sæ realizez cæ se potriveøte, în locurile dintre istoria consemnatæ°øi
sunt multe, multe asemenea locuri. (Øi, o supoziflie, descoperirea „Fraxinusului“ mæ
încurajeazæ sæ cred cæ firma ta va dori sæ publice aceastæ nouæ ediflie a Vieflii lui Ash.)

Ce descrie Fraxinusul este probabil încærcat, dar trebuie sæ ne aducem aminte cæ
exagerarea, legenda, mitul, øi prejudecæflile proprii ale cronicarilor øi patriotismul, toate
formau o parte normalæ a manuscrisului medieval. Sub zguræ este aur. Aøa cum vei vedea.

Istoria este un cuib mare, cu o reflea largæ, øi multe lucruri alunecæ prin ea, în uitare.
Cu noul material pe care l°am descoperit, sper sæ aduc la luminæ, încæ o datæ, acele fapte
care nu se potrivesc cu ideea noastræ despre trecut, dar care, totuøi, sunt reale.

Dacæ aceasta va implica apoi o reevaluare considerabilæ a perspectivei noastre asupra
istoriei nord europene în mod inevitabil, atunci istoricii vor trebui sæ se obiønuiascæ cu
asta!

Aøtept sæ primesc veøti de la tine,

Pierce Ratcliff



Prolog

e.n. c. 1465°1467 [?]

PSALMII 57:4

„sufletul meu se aflæ printre lei“





I.
Cicatricile erau cele care îi confereau frumuseflea.

Nimeni nu s°a obosit sæ°i dæruiascæ un nume pânæ când nu a împlinit 2 ani.
Pânæ atunci, mergând de°a buøilea printre focurile de tabæræ ale mercenarilor
în cæutare de hranæ, sugând laptele cæflelelor øi stând în praf, era numitæ Puiufl
mizer, Faflæ murdaræ øi Dos palid. Când pærul ei a început sæ capete o nuanflæ,
de la maroul indescriptibil cætre un blond albicios, porecla i°a ræmas Ashy.
Imediat ce a învæflat sæ vorbeascæ, ea øi°a spus Ash.

Când a împlinit 8 ani, doi dintre mercenari au violat°o. 
Nu mai era virginæ. Tofli ceilalfli copii hoinari jucau jocuri în care corpurile

lor se înghesuiau unele în altele, sub pieile mirositoare ale oilor adormite, iar
ea avea prietenii sæi distincfli. Cei doi mercenari nu aveau tot 8 ani, ci erau bærbafli
în toatæ firea. Unul dintre ei a avut delicateflea sæ fie bæut când a violat°o.

Fiindcæ dupæ eveniment ea a plâns, cel care nu era bæut øi°a încælzit cuflitul
în focul de tabæræ øi øi°a îndreptat cu o miøcare alunecoasæ vârful cuflitului de
sub ochii ei, cætre obraz, aproape de ureche.

Deoarece continua sæ plângæ, i°a fæcut încæ o tæieturæ drept învæflæturæ de
minte, care i°a crestat obrazul paralel cu prima tæieturæ. 

fiipând, s°a eliberat. Sângele îi øiroia de°a lungul feflei. Chiar dacæ din punct
de vedere fizic nu era suficient de puternicæ ca sæ foloseascæ o sabie sau un
pumnal, deja începuse antrenamentul. Era suficient de mare sæ apuce o
arbaletæ armatæ (læsatæ armatæ, din neglijenflæ, într-o cæruflæ, printre armele
de apærare) øi sæ flinteascæ într°un om aflat în zone apropiate.

Cea de°a treia cicatrice i°a crestat cu dibæcie øi celælalt obraz, dar într°o
manieræ onorabilæ, færæ niciun pic de sadism. Pumnalul celui de°al doilea bærbat
a încercat într°adevær sæ o omoare.

Nu ar fi putut sæ pregæteascæ arbaleta de una singuræ. Nu ar fi reuøit sæ°l
flinteascæ . A bâjbâit printre ræmæøiflele sfærâmate ale primului mercenar øi a
înfipt cuflitul în partea de sus a coapsei celui de°al doilea mercenar, secflionându°i
artera femuralæ. A murit sângerând în câteva minute. Aducefli°væ aminte cæ ea
deja începuse sæ se antreneze ca øi luptætor.

Moartea nu este un lucru neobiønuit pe câmpurile de luptæ ale mercenarilor.
Chiar øi aøa, pentru un copil de 8 ani, sæ°øi omoare doi dintre ai sæi, a

reprezentat ceva ce i°a potolit pe tofli.
Prima amintire certæ a lui Ash a ræbufnit în ziua judecærii sale. Plouase pe

timpul nopflii. Soarele adusese vapori care se ridicau dinspre câmpuri øi
dinspre pædurea îndepærtatæ, øi arunca o luminæ aurie peste corturi, într°un
ritm primitiv, peste cazane, peste armæsari øi steaguri. Fæcea sæ stræluceascæ
culorile emblematice ale companiei. S°a uitat lung cætre coada ca de rândunicæ
a steagului, stræbætut de cruce øi animale, mirosind aerul rece care îi izbea fafla.



Un bærbat bærbos s°a aøezat în fafla ei pentru a°i vorbi. Ea era micæ pentru
cei 8 ani ai sæi. El purta o platoøæ. Øi°a observat fafla reflectatæ în suprafafla
curbatæ a metalului strælucitor.

Fafla ei, cu ochii mari øi pærul argintiu ponosit øi trei cicatrici nevindecate;
douæ deasupra obrazului, sub ochiul stâng øi una sub ochiul drept. Erau precum
semnele triburilor de barbari°cælare din Est.

Ea a mirosit iarba arsæ øi resturile cailor, precum øi transpiraflia omului
înarmat. Aerul rece i°a ridicat pærul de pe mâini. S°a perceput brusc ca øi cum
era în afara tuturor lucrurilor — omul în armuræ, îngenuncheat, øi în fafla lui
acest copil plæpând cu bucle azværlite, în haine peticite øi pus într°un pieptar
zdrenfluros, mult prea mare pentru ea. Desculflæ, cu ochii larg deschiøi, speriatæ;
ducând cu ea un cuflit de vânætoare rupt pe care°l purta ca pe un pumnal.

A fost pentru prima datæ când øi°a dat seama cæ este frumoasæ.
Sângele îi zvâcnea în urechi frustrant. A realizat lipsa oricærei întrebuinflæri

a acestei frumusefli. 
Bærbatul cu barbæ, cæpitanul companiei, i s°a adresat: „Mama øi tatæl tæu

mai træiesc?“
„Nu øtiu. Unul dintre ei poate sæ fie tatæl meu.“ A arætat la întâmplare cætre

bærbaflii care lustruiau armele øi coifurile. „Mama spune cæ niciunul dintre ei
nu e tatæl meu.“

Un bærbat mult mai slab decât ceilalfli s°a aøezat lângæ cæpitan øi a spus în
øoaptæ: „Unul dintre cei care au murit a fost suficient de prost sæ lase o arbaletæ
nearmatæ cu o sægeatæ în ea. Asta e ofensatoriu. La fel ca pentru un copil, sæ
se spunæ despre spælætoreasæ cæ nu e doicæ, dar nimeni nu poate poate
demonstra nici cæ e o curvæ.“

„Dacæ e suficient de mare ca sæ ucidæ“, spuse cæpitanul cu o încruntæturæ
pe sub pærul sârmos de culoarea cuprului, „atunci este suficient de mare ca sæ
øi°o încaseze. Ceea ce presupune sæ fie biciuitæ în dosul unei cærufle dimprejurul
taberei.“

„Numele meu este Ash“,  spuse ea cu o voce subflire øi ræspicatæ. „Acei bærbafli
mi°au fæcut ræu øi i°am omorât. Dacæ oricine altcineva încearcæ sæ°mi facæ ræu,
îl voi omorî. Te pot omorî chiar øi pe tine.“

A primit biciuirea la care probabil cæ se aøteptase, chiar cu ceva mai multæ
brutalitate pentru insolenflæ øi indisciplinæ. Nu a plâns. Pânæ la urmæ, unul dintre
bærbafli i°a dæruit o jachetæ abandonatæ, o vestæ vætuitæ, patru armuri, în care
ea îøi exersa conøtiincioasæ practica folosirii armelor. Pentru o lunæ sau douæ,
ea a pretins cæ îngrijitorul arbaletelor era tatæl ei, pânæ când a devenit clar cæ
aceastæ copilærie a fost doar un impuls de moment. 

Mai târziu, cætre vârsta de nouæ ani, a umblat zvonul în jurul taberei cæ a
existat un leu, næscut dintr°o femeie virginæ.
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II. 
Copilul Ash stætea sprijinit cu spatele de un copac golaø, încurajându°i pe cei
care mimau în jur. Blænurile îi protejau în parte corpul de ræceala pæmântului. 

Cicatricile ei nu se vindecau cum trebuie. Ræmâneau încæ roøii faflæ de
paloarea accentuatæ a pielii. Vapori de aer ieøeau din gura ei în timp ce flipa,
brafl la brafl cu tofli hoinarii øi bastarzii taberei. Marele Wyrm (un bærbat cu o
piele coloratæ de cal atârnatæ de spate, øi un craniu de cal fixat de câteva curele
pe cap) se târa de°a lungul scenei. Pielea de cal încæ avea coama øi coada ataøate
de ea. Au îndepæratat aerul rece de dupæ amiazæ, din fafla lor. Cavalerul
Wasteland°ului (jucat de un sergent al companiei îmbræcat cu o armuræ mai
bunæ decât considera Ash cæ meritæ) a flintit cu dibæcie lancea foarte departe.

„Oh, omoar°o“, a flipat o fatæ pe nume Crow, færæ pic de respect.
„Arde°i una“, a flipat Ash. Copiii s°au adunat în jurul copacului de lângæ ea

râzând øi strâmbându°se dezaprobator. 
Richard, un bæiat micufl cu pærul negru ,cu însemnele unei pete de culoarea

vinului pe faflæ, a øoptit: „Trebuie sæ moaræ. Progenitura Leului s°a næscut deja.
L°am auzit pe Domnul Cæpitan.“

Dispreflul pe care Ash îl simflea a provocat urmætoarea replicæ: „Când? Unde?
Când, Richard? Când l°ai auzit?“

„Pe la mijlocul zilei. I°am dus apæ în cort.“ Vocea micuflului a sunat foarte
mândræ.

Ash ignoræ implicarea neoficialæ a flipætului acestuia în piesæ. Øi°a suflat nasul
cu degetele, øi øi°a suflat aer cald pe degetele îngheflate. Wyrm øi sergentul îl
purtau mai departe de la unul la altul cu øi mai multæ ardoare. 

Asta din cauza frigului. Ea s°a ridicat øi øi°a frecat tare partea îngheflatæ a
fundului, prin hainele de lânæ. 

„Unde te duci Ashy?“ a întrebat°o bæiatul.
„Mæ duc sæ pun apæ la încælzit“, a anunflat ea dezaprobator. „Nu pofli veni

cu mine.“
„Nici nu°mi doresc.“
„Nu eøti suficient de mare.“ Cu replica aceasta tæioasæ de despærflire, Ash

øi°a gæsit modalitatea prin care sæ plece din mijlocul adunæturii de copii, capre
øi câini de vânætoare.

Cerul era jos, rece, cu aceeaøi culoare ca a vaselor de cositor. O ceaflæ albæ
venea dinspre râu. Dacæ ar fi fost zæpadæ, ar fi fost mai cælduroasæ ca aceasta.
Ash øi°a îndreptat picioarele strânse cu fâøii de haine cætre clædirile abandonate
(probabil agricole) pe care ofiflerii companiei le obflinuseræ pentru iarnæ. O gloatæ
mâhnitæ se extindea de jur împrejur. Bærbafli înarmafli se grupau în jurul unor
mænunchiuri de focuri cu feflele la cælduræ øi cu dosurile în frig. Ea s°a lungit
în spatele lor.
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Din spatele fermei, i°a auzit ieøind din clædire din timp, încât s°a putut
ascunde în spatele unui butoi, din care bucæflile de gheaflæ formate în urma ploii
ieøeau de o palmæ.

„Øi pleacæ pe picioarele lui“, øi°a terminat Cæpitanul discursul. Un grup de
oameni s°a urnit odatæ cu el în curte. Angajaflii puflini ai companiei. Doi dintre
cei mai devotafli locotenenfli. Foarte puflini, aøa cum øtia Ash, care avuseseræ
cândva pretenflii la o spiflæ nobilæ.

Cæpitanul purta o armuræ de oflel etanøæ care îi acoperea tot corpul. Un
echipament complet: de la armura øi vesta cu zale care îi încingeau umerii øi
corpul, cotiere pe mâini, mænuøile, øoldiera, protectoarele pentru picioare, pânæ
la laba picioarelor care îi acoperea ghetele cu pinteni. Îøi cæra coiful sub brafl.
Lumina de iarnæ arunca reflexe cenuøii pe metalul acestuia. El stætea în mijlocul
curflii murdare purtându°øi armura care reflecta un cer alb: nu se gândise înainte
cæ acesta ar putea fi cerul alb de dinaintea morflii. Singura culoare væzutæ, de
la roøul pærului pânæ la roøul pielii de pe sabia sa.

Ash a îngenuncheat. Degetele ei îngheflate se odihneau, în ciuda frigului de
lângæ butoi, prea amorflite ca sæ simtæ presiunea øipcilor acestora. Øipcile øi
bucæflile de metal zængæneau în timpul mersului. Când doi dintre locotenenfli
au intrat în curte, echipafli complet în armuri, au ræsunat înfundat ca tigæile.
Ca o chemare la masæ. 

Ash îøi dorea o armuræ de acest fel. Era dorinfla aceasta, mai mare decât
curiozitatea, care o fæcea sæ°i urmæreascæ din spatele clædirilor acelora
îndepærtate. Sæ o punæ în miøcare, atât de expusæ. Cu acel surplus de bine care
îi flinea spatele… Ash alerga, inconøtientæ.

Cerul de deasupra ruginea. Câfliva fulgi de nea se împræøtiau øi cædeau pe
pærul ei neîngrijit (mai puflin alb decât aceøtia) dar nu observa. Nasul øi urechile
îi erau roøii, iar degetele de la mâini øi de la picioare erau albastre øi sângerii.

Nu era nimic neobiønuit pentru ea pe timpul iernii: nu se gândea deloc la
aspectul acesta. Nici mæcar nu°øi trægea pieptarul mai mult peste bluza
murdaræ de lânæ.

Cei patru bærbafli — Cæpitanul, slujitorul, doi locotenenfli — mergeau în faflæ,
într°o tæcere neobiønuitæ. Treceau câmpul ca niøte iscoade. Ash se furiøæ mult
în urma lor în timp ce Cæpitanul schimbæ douæ vorbe cu aceøtia.

Ea se întreba de ce bærbaflii nu erau cælare. Au urcat panta înclinatæ cætre
zona împæduritæ. La granifla cu pædurea, studiind zona densæ a pædurii, mæræ-
cinii øi tufele cu flepi, zona moartæ de copaci cæzufli în decursul mai multor viefli
de om, ea înflelese. Nu puteai sæ aduci un cal aici. Nici mæcar un cal de ræzboi.

Trei dintre bærbafli s°au oprit øi øi°au pus coifurile cu vizor. Slujitorul
neechipat s°a dat un pas în spate. Fiecare dintre bærbafli øi°a læsat vizorul ridicat,
øi feflele la vedere. Cel mai înalt dintre locotenefli øi°a scos sabia din teacæ.
Cæpitanul cel bærbos øi°a smucit capul.

Sunetul de alunecare al metalului pe lemn a ræsunat în liniøtea din jur, ca
øi cum locotenentul øi°ar fi bægat în teacæ sabia. 
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