
Historia Ateretis 
 

Pochodzenie  - jedno z plemion Easterlingów, wyżynne tereny przy morzu Rhûn 

Dane rodziców – Matka z Khandu, Ojciec z Rhûn (imiona i wiek nieznane). 

Rodzeństwo – Jedna młodsza siostra (imię nieznane) 

Data Urodzenia – rok 2986 (dzień i miesiąc nieznany) 

 

 

 

Ateretis urodziła się jako pierwsze dziecko w jednej z koczowniczych rodzin Easterlingów.  

Niespełna rok później miała już siostrę, z którą potem przeszła przez swoje dzieciństwo. 

Ateretis wdała się w ojca, nie tylko z wyglądu (poza jasnymi włosami), ale i z charakteru. 

Była porywcza, często agresywna wobec rówieśników i bardziej interesowały ją „męskie zabawy”. 

Wcześniej też niż inne dziewczęta czy siostra zainteresowała się mieczem (nie było niczym dziwnym, 

że także kobiety uczono tam walki.) Ateretis zawsze była indywidualistką, która nie pozwalała sobie 

rozkazywać. Często łamała stawiane jej zakazy, pomimo, że była za to surowo karana. Gdy na coś się 

upierała, musiała tego dokonać, niezależnie od ceny. Właśnie jedna z takich zachcianek zmieniła 

zupełnie jej życie. 

 

Dziewczyna w wieku zaledwie 12 wiosen wymknęła się ze swojego obozowiska, by ruszyć 

za swym ojcem na wojenną wyprawę. w ten sposób zostawiła za sobą nieświadomą niczego matkę, 

siostrę i resztę bliskich jej osób, jedynie w imię szalonego marzenia – uczestnictwa  w prawdziwej, 

krwawej walce. Na skradzionym koniu, podążała za oddziałem mężczyzn z kilku współpracujących 

plemion, pozostając długi czas w ukryciu. Ojciec spostrzegł ją dopiero gdy było już za późno 

na odesłanie jej do domu, a co za tym idzie, zmuszony był zabrać ją ze sobą.  

Dziewczyna umiała walczyć, ale nie były to umiejętności mogące obronić ją w prawdziwej 

walce. Ona tego nie wiedziała, ale jej ojciec zdawał sobie z tego sprawę. Jedyne co mógł jednak zrobić, 

to zacząć szkolić ją w przyspieszonym tempie i siłą wbić jej do głowy by nie rwała się do walki, tylko 

siedziała w ukryciu. Dziewczyna o dziwo, pierwszy raz skłonna była go posłuchać… 

Gdy w końcu, po długiej podróży, doszło do potyczki, a Ateretis na własne oczy zobaczyła 

brutalność wojny i rozlewającą się krew, wyraźnie spotulniała. Być może nawet zwątpiła  

w słuszność swojej decyzji, ale szybko otrząsnęła się z szoku, zacisnęła zęby i postanowiła stanąć życiu 

na przeciw. Zresztą teraz, nie miała już większego wyboru, a nie była jedną z tych kobiet, które 

popłakały by się marudząc, że chcą wrócić do domu. 

Oddział kierowa się coraz bardziej na  południe, potem skręcił nieco na wschód, z powodów 

których Ateretis nigdy nie poznała. Pamięta tylko, że jej ojciec był wściekły, że wciąż idą przed siebie, 

zamiast zawrócić do swoich żon i dzieci. Nie wszyscy jednak go popierali, a w tej części, która miała 

inne zdanie, znajdował się także dowódca. Wkrótce  młoda  Ateretis zobaczyła na własne oczy sylwetki 

gór Ered Lithui, o których do tej pory słyszała jedynie z opowieści.  

Easterlingowie skręcili na wschód, krocząc równolegle do górskiego pasma, by ominąć wyższe 

szczyty i następnie skierować się ponownie na południe. Ci, którzy pragnęli powrotu do swych rodzin, 

byli coraz bardziej niespokojni, w grupie zaczął panować chaos. Ateretis nie wiedziała jednak o co 

toczy się sprawa, nikt nie chciał jej tego tłumaczyć. Ojciec także milczał. Może wolał by traktowała 

to jako przygodę – bo w istocie tym były dla niej dalekie, nieznane lądy. Była najwidoczniej zbyt młoda 

by pojąć, jak bardzo oddala się od domu i jak z każdym dniem szansa na powrót do niego maleje. 

 

Nadzieja na powrót Ateretis do „ojczystych pisaków Rhûn” znikła, być może na zawsze, wraz 

z dniem, w którym Easterlingowie zatrzymali się nad rzeką (zachodni dopływ do morza Nurnen). 

Zostali zaatakowani z zaskoczenia. Wygrali potyczkę, ale większość oddziału poległa. Między 



nieboszczykami znalazł się także ojciec dziewczyny. Ateretis nie opłakiwała go jednak zbyt długo – 

była twarda. Zostawiła w sercu doświadczenie, wyciągnięte wnioski i szacunek, lecz nie rozczulała się 

ani nie załamywała całymi dniami jak większość dzierlatek w tym wieku. 

Nie mając większego wyboru wyruszyła z ocalałymi w dalsza drogę. Przekazano jej dobytek 

po ojcu, a jego niegdyś najlepszy przyjaciel, Hodar, teraz stał się jej opiekunem. 

Ateretis nie miała pojęcia gdzie są, ani gdzie się kierują. Wiedziała tylko jedno – na pewno  

nie zawracają. Szli dalej na południe, w końcu minęli góry Ephel Duath i idąc wzdłuż nich,  

na południowy zachód, przemierzali Khand. Te ziemie okazały się jeszcze mniej przyjazne. Dwójka 

z ocalałych zapadła na tajemnicza chorobę i zmarła. Teraz, zostało już tylko kilkoro mężczyzn,  

i jedna nastolatka. Pozbawieni dowódcy Easterlingowie, być może chcieli wówczas nareszcie zawrócić, 

lecz zdezorientowani na nieznanych sobie pustyniach, zabłądzili i zamiast na północ, ruszyli na zachód. 

Gdy w końcu dotarli do Haradu, pozostało ich już tylko czworo. Tam wreszcie zyskali szanse 

by się zatrzymać. Nie dali by rady wrócić do domu, który ostatni raz widzieli niemalże rok temu, wiec 

musieli tutaj zacząć nowe życie.  

 

Ateretis niewiele tęskniła. Wolała koncentrować się na „tu i teraz”, zresztą zawsze była typem 

samotnika i niekoniecznie przywiązała się do ludzi w jej byłym otoczeniu. Wspominała jedynie matkę 

i siostrę. Była i nadal jest jednak pewna, że musieli uznać ją za zmarłą, tak samo jak wszystkich 

pozostałych. Nawet gdyby ich teraz spotkała, mogli by jej nie poznać. Bardzo się od tamtego czasu 

zmieniła. Kolejne lata spędzone w Haradzie pogłębiły zresztą te zmiany. Dziewczyna w przeciągu kilku 

wiosen nabrała charakteru, rozumu i umiejętności. Nauczyła się żyć miedzy Haradrimami, radzić sobie 

z biedą, wymykać się kłopotom i przede wszystkim zarabiać. Była najemnikiem, tak jak jej ostatni 

towarzysz – Hodar. Pozostała dwójka nie miała tyle szczęścia (zostali zabici przez tubylców). w miarę 

upływu lat dziewczyna trafiła również do Umbaru, gdzie w pełni poznała panujące na świecie polityczne 

konotacje (z perspektywy wschodu rzecz jasna) i gdzie pogłębiła wiedze o historii której uczyła się 

jeszcze na piaskach Rhûn. Wówczas obudziły się w niej patriotyczne instynkty oraz zacięcie przywódcze. 

Wraz z przyjacielem Ateretis wyruszyła w głąb Haradu, gdzie mieli przyłączyć się do większej 

najemnej grupy (był to kolejny werbunek do armii Mordoru). Prócz gorącej chęci wsparcia sprawy 

w którą wierzyła, dziewczyna miała też nadzieję, że podróż w jaką wyruszą razem z nimi zbliży ją 

do Rhûn na tyle, by po wykonaniu swojej pracy mogła znów wrócić na rodzinne piaski. Jednocześnie 

zaś, udało jej się posłyszeć plotki o najemnikach przybywających tam z jej rodzinnych stron. A nuż 

wśród nich mogła by znaleźć się jej siostra? 

Jednak w drodze nieszczęśliwy wypadek sprawił, że Ateretis straciła ostatniego kamrata. 

Nie zatrzymywała się jednak zbyt długo. Przejęła jego dobytek i ruszyła dalej by dotrzymać danego 

słowa. Przyłączyła się do najemnej grupy ludzi pochodzących zarówno z Haradwaith, Khandu 

jak i Rhûn, zupełnie niczym dawny sojusz Woźników.  

 

Posłyszawszy, że przywódca ich, Vilim, bywał niegdyś wśród Easterlingów, szybko obdarzyła 

go zaufaniem. w przeciągu pierwszej wyprawy jaką im zlecono, nabrała też do niego szacunku, lecz 

wraz z upływem czasu zaczęła tracić swoją ufność równie szybko, jak go nią obdarzyła. Słusznie, gdyż 

niedługo potem Vilim okazał się zdrajcą, a jego przywództwo zostało zniesione. Po krótkim okresie 

chaosu w oddziale, Ateretis nie mogąc patrzeć na nieporządek w armii walczącej w wyższej sprawie, 

sama przejęła dowództwo. 

 

Jak jej losy potoczą się dalej, to się jeszcze zobaczy… 


