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1
Nieśmiertelny targ 

W Akademii Olimpijskiej zadzwonił dzwonek, 

sygnalizując koniec kolejnego poniedziałku. 

Persefona wsadziła czytany przez siebie zwój do torby 

i wstała, by opuścić bibliotekę. Gdy dołączyła do tłumu 

wychodzących na korytarz młodych bogów i bogiń, na 

balkonie nad nimi pojawił się herold. 
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– Dwudziesty trzeci dzień roku szkolnego dobiegł 

końca – oznajmił donośnie i uderzył młotkiem w swój 

dzwonek.

Brązowowłosa bogini niosąca tyle zwojów, że ledwo 

widziała coś znad nich, znalazła się obok Persefony. 

– Na bogów. To oznacza, że do końca zostało jeszcze 

tylko sto siedemnaście dni!

– Cześć, Ateno. – Persefona wskazała stertę zwojów. –  

Czytasz coś lekkiego? – zażartowała.

– Szukam informacji – odparła koleżanka. Była 

najmądrzejszą z przyjaciółek Persefony, a także naj-

młodszą z nich, choć wszystkie chodziły do tej samej  

klasy.

Obie boginie przeszły obok złotej fontanny. Perse-

fona spojrzała na malowidło na ścianie przedstawiające 

Heliosa, boga słońca, wznoszącego się do nieba w swoim 

rydwanie. Akademia była pełna scen z przedstawieniami 

wyczynów bogów i bogiń. Byli oni tak inspirujący!

– Ej, poczekajcie! – zawołała dziewczyna w jasno-

niebieskim peplos – lejącej się sukni, która była teraz 

modna wśród bogiń i śmiertelnych Greczynek. Afro-

dyta, najpiękniejsza z przyjaciółek Persefony, biegła 

do nich po lśniącej marmurowej podłodze. Jej długie, 

złote włosy, podpięte spinkami z muszelek, falowały 

z tyłu, gdy wpadła na ucznia będącego w połowie 

kozą. Zameczał, ale zaraz potem zaczął wpatrywać 

się w nią swymi wytrzeszczonymi oczami z ogromnym  

podziwem.

– Wybieram się dziś po południu na Nieśmiertelny 

Targ – powiedziała zdyszana Afrodyta. – Artemida 

miała ze mną iść, ale ma trening łuczniczy. Chcecie 

tam pójść?
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Atena ugięła się pod ciężarem zwojów. 

– Nie wiem – odparła. – Mam mnóstwo pracy.

– To może poczekać – odparła Afrodyta. – Nie 

chcesz iść na zakupy?

– No cóż – odpowiedziała – przydałyby mi się nowe 

przybory do robótek. 

Atena robiła na drutach od zawsze. Jej ostatnim pro-

jektem była wełniana czapka w paski dla pana Cyklopa, 

nauczyciela herosologii, mająca ukryć jego łysinę.

– Ty też przyjdziesz, prawda, Persefono? – spytała 

Afrodyta.

Persefona zawahała się. Tak naprawdę nie miała 

ochoty iść na targ, ale bała się zranić uczucia Afrodyty. 

Szkoda, że nie miała tak dobrej wymówki jak Artemida. 

Niestety, poza kibicowaniem z grupą Boskich Dziew-

czyn, Persefona nie przepadała za sportem. 

– Ja… eee… Chętnie pójdę – odpowiedziała wreszcie. 

Mama byłaby z niej dumna. Zawsze powtarzała córce, 

żeby była grzeczna i „ze wszystkimi się dogadywała”.

– Najpierw wejdźmy do mojego pokoju – powiedziała 

Afrodyta. – Muszę się przebrać. – Miała obsesję na punk-

cie ubrań i specjalne stroje do praktycznie każdej czyn-

ności, często przebierała się pięć lub sześć razy dziennie.

Akademiki znajdowały się na górze: dziewczęta 

mieszkały na czwartym piętrze, a chłopcy na piątym. 

Młode boginie wbiegały po dwa stopnie naraz i wkrótce 

znalazły się przy wejściu na czwarte piętro. 

– Wrzucę te zwoje do swojego pokoju i zaraz wra-

cam – oznajmiła Atena.

Afrodyta i Persefona poszły korytarzem dziewięć 

drzwi dalej. Po rzuceniu torby na łóżko Afrodyty Per-

sefona usiadła na jego brzegu. 
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– Będę za chwilę gotowa – rzuciła koleżanka i otwo-

rzyła szafę.

Persefona rozejrzała się po pokoju. Był niewielki, 

z identycznymi łóżkami, biurkami i szafami po obu 

stronach. Afrodyta i Artemida miały być współloka-

torkami, ale okazało się, że trzy psy tej drugiej sypiają 

w łóżku, a tego najpiękniejsza z bogiń nie mogła 

zaakceptować, bo w pokoju były tylko dwa miejsca 

do spania. Ostatecznie Artemida wyprowadziła się 

do sąsiedniego pokoju. Persefona bardzo chciałaby 

zamieszkać w akademiku, jej mama jednak uparła się, 

by pozostała w domu.

W ciągu kilku minut Afrodyta przebrała się w świeży 

chiton – tym razem lawendowy. Po chwili wróciła 

również Atena. Przy wejściu do sali trzy boginie zdjęły 

buty i wyciągnęły ze wspólnego kosza sandały ze  

skrzydłami. Gdy tylko je założyły, paski sandałów oplo-

tły ich kostki, a srebrne skrzydła przy piętach zaczęły 

trzepotać. Dziewczyny błyskawicznie zbiegły po mar-

murowych schodach na główne piętro Akademii.

Potem, ledwie dotykając stopami ziemi, wyfrunęły 

przez ciężkie drzwi z brązu i przemknęły przez dzie-

dziniec. Lecąc z Olimpu ze świstem wiatru w uszach, 

mijały kolejne skały i drzewa.

Nieśmiertelny Targ znajdował się w połowie drogi 

między niebem a ziemią, poniżej linii chmur. Po kilku 

minutach boskie dziewczyny zatrzymały się przy wejściu. 

Poluzowały paski wokół kostek i obwiązały nimi srebrne 

skrzydła, żeby boski napęd nie przeszkadzał im chodzić 

z prędkością zwyczajnych klientek.

Targowisko było ogromne. Przykrywał je wysoko 

zawieszony kryształowy dach. Rzędy kolumn oddzielały 




