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Wszystkie sekrety Targaryenów 

 

Rycerz Siedmiu Królestw zawiera trzy opowiadania ze świata Gry o tron,napisane 

pomiędzy 1999 a 2010 rokiem. Mają one dwóch głównych bohaterów – wielkiego niczym 

dąb, ale nieco przygłupiego wędrownego rycerza Dunka i jego giermka, ogolonego na łyso, 

wyszczekanego chłopca o uroczym przydomku Jajo, który bynajmniej nie jest przypadko-

wym chłopcem stajennym. 

Pierwsze z opowiadań, Wędrowny rycerz, zaczyna się w momencie, gdy nastoletni 

giermek Dunk kopie grób ser Arlanowi z Pennytree, swojemu zmarłemu właśnie opieku-

nowi i rycerzowi. Postanawia kontynuować podróż na Łąki Ashford, gdzie ma się odbyć 

turniej rycerski. Jest jednak w nie lada kłopocie – nie jest rycerzem, a nie tak łatwo znaleźć 

innego rycerza, który mógłby dokonać pasowania. W dodatku przy wzroście Dunka 

trudno o płatnerza, który dałby radę przygotować dla niego porządną zbroję i hełm, nie 

wspominając już, skąd wziąć na nie pieniądze… Na domiar złego do Dunka postanawia 

dołączyć nieco zbyt bezczelny chłopiec o wygolonej głowie, pewnie z powodu wszy… W 

takiej sytuacji łatwo wpakować się w kłopoty, szczególnie gdy okazuje się, że ratując lal-

karki z wędrownej trupy teatralnej, uderzyło się w twarz księcia Aeriona Targaryena. Bo-

hater wpada w nie lada tarapaty, gdy zapada decyzja o przeprowadzeniu próby walki 

zwanej Próbą Siedmiu – kto o zdrowych zmysłach zgodzi się stanąć po stronie nieznanego 

wędrowca? I czemu jednemu z Targaryenów przyśnił się upadek smoka? 

Drugie opowiadanie, Zaprzysiężony miecz, moim zdaniem najbardziej udane w tym 

tomie, pokazuje konsekwencje kilkanaście lat po wielkiej bitwie między Smokami – Czar-
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nym i Czerwonym, czyli buntownikiem i bękartem Daemonem Blackfyre’em a prawowi-

tym władcą. Tym razem Dunk i Jajo najmują się na służbę do lorda Eustace’a, którego zie-

mie dotknięte są wyjątkową suszą. Gdy postanawiają sprawdzić, dlaczego lokalny stru-

mień gwałtownie wysechł, okazuje się, że sąsiadka zza miedzy, Czerwona Wdowa, pani 

Zimnej Fosy, która pochowała już czterech mężów, rozkazała zbudować tamę i odcięła 

dopływ wody lordowi Eustace’owi. Na domiar złego towarzyszący Dunkowi rycerz rani 

jednego z pilnujących tamy ludzi lady… W tej sytuacji Dunk zostaje wysłany do Czerwonej 

Wdowy na pertraktacje i jakież jest jego zdumienie, gdy owiana złą sławą kobieta okazuje 

się drobną, dwudziestopięcioletnią pięknością o rudych włosach. Ponadto lady informuje 

go, że według testamentu ojca musi jak najszybciej ponownie wyjść za mąż, inaczej straci 

ziemie na rzecz krewnych. Tłumaczy mu, że bycie panem (a w tym przypadku – panią) na 

włościach to takie zawody w szczaniu, a kobieta musi w nich szczać dwa razy dalej, jeśli 

ma dać sobie w nich radę. To opowiadanie jest pełne tego typu smaczków i inteligentnych 

uwag, czyta się je z ogromną przyjemnością. Intryga jest dość złożona, w klimacie najlep-

szych pomysłów z Gry o tron, a finał zaskakujący – z pewnością będzie natchnieniem na 

bardzo dobrą przygodę w rycerskich klimatach na sesji RPG. 

Trzecie opowiadanie, Tajemniczy rycerz, ponownie rozgrywa się na tle rycerskich 

popisów, tym razem z okazji ślubu: a do wygrania jest bardzo cenna nagroda – smocze 

jajo. Rozczarowanie Dunka nie ma granic, gdy już w czasie pierwszego starcia zostaje zwa-

lony z konia ciosem kopii w twarz i przegrywa – musi bowiem oddać triumfatorowi swoją 

zbroję, miecz i konia. Na domiar złego nie może nigdzie znaleźć Jaja i zaczyna się domy-

ślać, że coś jest nie tak, dopiero gdy jeden z biesiadników usiłuje zabić go przez wrzucenie 

do studni. Nie bez powodu Arlan mówił o nim „Dunk głupi jak buzdygan”. Czy bohaterom 

uda się wyjść z tej przygody cało? Mogę zdradzić tylko tyle, że motywacja postaci w tym 

opowiadaniu jest znów powiązana z bitwą pomiędzy Czarnym i Czerwonym Smokiem. 

Dunk to bardzo dobry bohater do poprowadzenia z punktu widzenia pisarza – nie 

wie i nie rozumie zbyt dużo, ale jest szlachetny i honorowy. Czytelnik chętnie podąży za 

taką postacią i będzie z nią krok po kroku poznawał świat natomiast autor dzięki niezbyt 

rozwiniętemu intelektowi Dunka będzie mógł zdradzić sekrety intrygi dokładnie wtedy, 

kiedy będzie chciał. Między innymi dzięki temu to udany tom opowiadań, który zdradza 

rozliczne sekrety rodu Targaryenów i który z pewnością osłodzi fanom Gry o tron oczeki-
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wanie na kolejne części cyklu. I przypomina, za co lubimy Martina – za tworzenie barw-

nych, dających się lubić bohaterów… A oczekiwanie może być długie, bo autor będzie się 

teraz zajmował piątym i szóstym sezonem serialu HBO. 

 


