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ROZDZIA  2.

AMO! AERVYN ZNOWU MNIE TELEPORTOWA ! Powiedz mu, eby
przesta !

— Powiedz mu, eby przeniós  ci  z powrotem.
— Ale mamo! — g os Ginii zdradza , e by a naprawd  w ciek a na

swojego m odszego brata, co nie zdarza o si  cz sto, nawet gdy wykorzy-
stywa  j  do wiczenia umiej tno ci teleportacji. Nell odsun a si  od
lodówki i spojrza a na swoj  córk  urodzon  jako druga z trojaczków.
Nast pnie szybko znowu schowa a g ow  do lodówki, staraj c si  usil-
nie, cho  bez wi kszego powodzenia, st umi  miech.

— Mamo, to nie jest mieszne!
— Przepraszam, kochanie. — Nell próbowa a wygl da  dostatecznie

wspó czuj co. Jej zazwyczaj agodna córka nie tylko gotowa a si  z w cie-
k o ci, ale na dodatek by a mokra i zupe nie go a, nie licz c b belków
mydlanej piany. — Niech zgadn , w a nie bra a  prysznic?

— Tak, a Aervyn przeniós  mnie na podwórko. Bez ubrania, a Nathan
i Jake tam byli. Mamo, ch opcy widzieli mnie na golasa! Musisz mu po-
wiedzie , eby przesta .

Nell westchn a. Jak to mo liwe, e dzieci zmieniaj  si  tak szybko?
Zesz ego lata Ginia rado nie biega a nago pod zraszaczem w ogródku.

— Jest coraz lepszy, Ginio. Przynajmniej teraz zazwyczaj odstawia
ludzi w to samo miejsce, sk d ich zabra . Wskakuj pod prysznic i sp ucz
si , a ja porozmawiam z Aervynem.

— Nie mo esz, teleportowa  si  do wujka Jamiego. — Ginia wyma-
szerowa a obra ona tak, jak to potrafi  tylko o miolatki. W drzwiach
obróci a si  jeszcze przez rami . — Pokaza  mi te  j zyk.

Nell zacz a si  zastanawia , za ile mo na by sprzeda  czteroletnie
czarodziej tko na eBayu. Prawdziwa okazja: liczne loczki, pi kne zielone

M
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oczy i od czasu do czasu niew a ciwe wykorzystywanie talentów ma-
gicznych.

Dziecko obdarzone moc  nie by o niczym nowym w rodzinie Nell.
Po obu stronach drzewa rodowego by o wielu przedstawicieli czarodziej-
skiej krwi. Nathan, jej najstarszy syn, ju  w wieku trzynastu lat by  wy-
szkolonym i pot nym czarodziejem. Potrafi  w a ciwie wykorzysta
swoje talenty, a dumne grono wujków, ciotek i dziadków zadba o o ich
odpowiednie kszta cenie.

Jej rodkowa trójka, niesamowite trojaczki, nie wykazywa a jakich-
kolwiek oznak magicznych umiej tno ci —by  jednak na to jeszcze czas:
czarodziejska moc cz sto ujawnia a si  dopiero w burzliwym okresie doj-
rzewania i to nawet w rodzinach, które by y wyczulone na oznaki rodz -
cego si  talentu magicznego.

W przypadku Aervyna jednak od samego pocz tku nie by o w tpli-
wo ci, e b dzie czarodziejem o ogromnej mocy, najsilniejszym, jaki
pojawi  si  w jej rodzinie od kilku pokole . Wiedzia a to ju  wtedy, gdy
p ywa  w jej brzuchu — na d ugo przed tym, nim zacz a odczuwa  jego
fizyczne ruchy, czu a, jak zaczyna si  bawi  pr dami mocy.

Mo na by pomy le , e po trojaczkach urodzenie jednego dziecka to
ju  bu ka z mas em, jednak przybycie na wiat Aervyna by o niczym
tornado. Aby utrzyma  kr g narodzin i bezpiecznie przyj  ch opca na
wiat, potrzebne by y wszystkie czarodziejki z jej rodziny. Atmosfera po-

dziwu w pokoju by a wr cz namacalna.
Nell bardzo si  stara a, by ycie Aervyna by o jak najbardziej normal-

ne. Niezale nie od tego, czy by  czarodziej tkiem obdarzonym pot n
moc , czy te  nie, by  te  ma ym ch opcem i mia  pe ne prawo, by takim
by , zanim spadnie na niego odpowiedzialno  zwi zana z jego darem.

W tym miesi cu oznacza o to dzwonienie do wujka Jamiego, który
by  jedyn  poza Aervynem osob  w rodzinie obdarzon  zdolno ci  tele-
portacji, by po cichu odda  prawowitym w a cicielom szczeni ta, dzieci
i mercedesa. Nell mia a do  powodów, by odczuwa  wdzi czno , e
wraz z dzie mi mieszka w Berkeley, gdzie nic dziwnego nie przyci ga o
uwagi zbyt d ugo.

Ginia zacz a piewa  pod prysznicem, obecny kryzys wygl da  wi c
na za egnany. Nell wzi a sobie z lodówki puszk  piwa korzennego i ba-
gietk  z mas em orzechowym, po czym skierowa a si  do tak zwanej
Centrali Nell, jak nazywa a to rodzina.
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Na biurku dominowa y dwa monitory. Na jednym wy wietlony by
kod gry, a na drugim widnia a do po owy sko czona lista zakupów. Nell
poprawi a literówk  w kodzie gry, dorzuci a do koszyka dwa rodzaje tar-
tego sera i wys a a wiadomo  do Jamiego, by przez jaki  czas zaj  si
Aervynem.

Potem wesz a na stron  www.nowoczesnaczarodziejka.com, by sprawdzi ,
czy Sophie uda o si  wprowadzi  Moir  na czat. Rzut oka na pusty ekran
powiedzia  jej, e prace nad tym zadaniem wci  trwaj . „Nie ma nic
smutniejszego ni  samotne przesiadywanie na czacie” — pomy la a, od-
gryzaj c kawa ek bagietki, i prze czy a si  z powrotem na stron  sklepu,
by doko czy  zakupy.

Fala ciep a uderzy a Lauren, gdy tylko otworzy a drzwi do sali w Spirit
Yoga. Panuj ca tu zbli ona do 40 stopni Celsjusza temperatura zawsze
by a dla niej szokiem. Nat zwykle mia a wi cej zaj  z gor cej jogi w zi-
mowych miesi cach, co mia o jaki  zwi zek z oczyszczeniem cia a ze
starej, toksycznej energii przed wiosenn  odnow  (by o to eleganckie
okre lenie tego, e musisz wylewa  z siebie siódme poty).

Lauren rozwin a swoj  mat  w tylnej cz ci sali i roz o y a obok
reszt  sprz tu. Odetchn a g boko, usiad a cicho na macie i poczu a,
jak zaczyna wype nia  j  spokój.

Podczas dzisiejszych zaj  Nat zdecydowa a si  na tropikaln  atmos-
fer . W powietrzu unosi  si  delikatny zapach wanilii i mango, wokó
migota y wiece, a sk d  s czy a si  muzyka kojarz ca si  z Karaibami.
Wprawdzie nie by a to pla a na Jamajce, jednak by o bardzo przyjemnie.
Lauren wzi a powolny, g boki wdech, czuj c, jak rozci gaj  si  mi -
nie jej klatki piersiowej. Zatrzyma a na chwil  oddech i powoli wypu-
ci a powietrze. Oczy zacz y jej si  same przymyka . Kolejny oddech.

Wczuwaj c si  w ten rytm, Lauren poczu a obecno  Nat w pokoju i jej
delikatne powitalne dotkni cie na ramieniu.

Gdy Nat przesz a na drugi koniec sali, Lauren ogarn o zadowolenie.
Trudno by o odczuwa  cokolwiek innego w obecno ci Nat. Promienio-
wa  od niej spokój i pogoda ducha, które by y dla Lauren czym  nie do
odparcia od chwili, gdy dziesi  lat temu wesz a do swojego nowego po-
koju w akademiku i zasta a Nat stoj c  na g owie na w skim pasku wy-
k adziny oddzielaj cym ich ó ka.
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Gdyby nie ten widok, Lauren mog aby sta  si  jedn  z wielu osób, któ-
re ocenia y Nat ca kowicie b dnie. Natalia Elizabeth Eggerton Smythe
pochodzi a z bogatej rodziny z klasy wy szej i by a doskonale wychowa-
na. Potrzeba by o wi cej czasu, by dostrzec jej artystyczn  dusz , tanecz-
n  potrzeb  ruchu i g bokie pok ady dobroci.

Pod koniec pierwszego tygodnia studiów Lauren wiedzia a, e jej wiat
zawsze b dzie lepszy, je li b dzie w nim Nat. ycie Lauren jako popu-
larnego po rednika nieruchomo ci czasami stawa o si  naprawd  szalo-
ne, ale zawsze znajdowa a czas dla Nat. Nawet je li oznacza o to wyle-
wanie z siebie potu podczas wicze  jogi.

Lauren ws ucha a si  w otwieraj c  mantr  i cieszy a si  ostatnimi
chwilami odpoczynku, nim Nat przyst pi do m ciwego usuwania wszyst-
kich toksycznych z ogów z jej cia a.

Nell doda a do koszyka cztery tuziny jajek, czterolitrowe opakowanie lo-
dów czekoladowych i pude ko batoników musli, po czym klikn a przy-
cisk Do kasy. Jasny gwint: 342,82 dolarów, a wystarczy ledwie na tydzie
albo i nie. Wszystkie dzieci jad y, jakby zbli a y si  czasy g odu, jednak
ma e czarodziej tka stanowi y istne spo ywcze odkurzacze. Po ostatniej
sesji treningowej z Jamiem Aervyn zjad  jajecznic  z sze ciu jajek, a dwie
godziny pó niej spa aszowa  obiad.

Po ykaj c ostatni k s bagietki, Nell us ysza a sygna  powiadomienia,
na który czeka a, i odwróci a si  do drugiego monitora. Alleluja, Sophie
i Moira wreszcie dotar y na czat.

Sophie: Nell, jeste  tam?
Nell: Czekam ju  od paru dni, ma a.
Sophie: Przepraszam, troch  trwa o pokazanie cioci Moirze,
jak korzysta  z zakl cia loguj cego.
Moira: Czy  nie korzystam z zakl  d u ej, ni  ty yjesz na tym wiecie,
Sophie? To nie zakl cie stanowi o problem, tylko ca a ta technologia.
Nell, to nieco dziwny sposób na rozmow , niemniej jednak bardzo
si  ciesz , e mamy szans  pogaw dzi .
Nell: Zbyt d ugo si  nie widzia y my, Moiro. Którego  lata, ju
nied ugo, przywioz  do Ciebie moje dzieciaki. Mo e uda Ci si
przekona  Aervyna, e nie wszyscy lubi , gdy si  ich teleportuje.
Moira: O rany, wi c ju  teraz przenosi ludzi?
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Nell: Owszem. A skoro o zakl ciach mowa: Sophie, czy mog  w czy
zakl cie przyzywaj ce?
Sophie: A czy wszystko dzia a ju  dobrze?
Nell: Tak. Jamie i ja dzi  rano sko czyli my debugowanie. Zmieni am
zakl cie tak, by na razie sprowadza o tylko jedn  now  osob  naraz.
Teleportacyjne wyczyny Aervyna u wiadomi y mi, e je li ci gniemy
mnóstwo czarodziejek naraz, mo e si  zrobi  niez e zamieszanie.
Sophie: Tylko matka mog aby pomy le  o takich szczegó ach. Brzmi
nie le i dzi ki za ca  prac , któr  w to w o y a . W takim razie w cz je.
Moira: Póki czekamy, Nell, opowiedz nam co  o pozosta ych swoich
dzieciakach. Jak si  maj  moje s odkie dziewczynki?

„Cholewka” — pomy la a Lauren, ogl daj c a osn  zawarto  swojej
lodówki. Po zaj ciach jogi zawsze umiera a z g odu — co nie by o szcze-
gólnym problemem do czasu, a  w Nowy Rok podj a postanowienie, e
nie b dzie jad a tak du o i zaoszcz dzone pieni dze przeznaczy na jakie
fajne wakacje. Przyzywa y j  d ungla i pla e Portoryko.

Z westchnieniem wyj a z szafki puszk  zupy — krem z owoców mo-
rza. Nie cierpia a tej zupy, co t umaczy o fakt, e by a to ostatnia jadalna
rzecz w mieszkaniu.

Lauren przela a ciecz do garnka, nastawi a wod  na herbat  i wyj a
laptop. Chloe z jej firmy zachwala a jaki  sklep internetowy. Poniewa
najwyra niej nie odwiedza a normalnych sklepów spo ywczych dosta-
tecznie cz sto, mo e wirtualne miejsce b dzie musia o jej wystarczy .

Klikn a link w wiadomo ci od Chloe i zacz a ogl da  stron . Roz-
kosznie proste: przy pierwszej wizycie robi o si  g ówn  list  najcz ciej
kupowanych produktów, a nast pnie jedynie odhacza o si  produkty na
li cie. Zamówienie by o dostarczane nast pnego dnia. Genialne.

Dochodz c do wniosku, e najlepiej b dzie najpierw doda  produkty
pierwszej potrzeby, Lauren klikn a produkty mleczne, a nast pnie wy-
bra a lody. Mieli wszystkie 63 smaki Ben & Jerry’s — Lauren ju  zaczy-
na a kocha  ten sklep. Wybra a swoje ulubione smaki — Phish Food,
Karamel Sutra oraz Mud Pie — i klikn a przycisk Dodaj do domy lnej
listy zakupów.
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Nell: A wtedy Ginia schowa a ulubion  pi am  Aervyna, poniewa
teleportowa  j  spod prysznica, a teraz nie pami ta, gdzie j  schowa a.
O, wiate ko mruga, to znaczy, e zakl cie przyzywaj ce dzia a. Nowo
przyby a nazywa si … Lauren.

Sophie: Cze , Lauren! Witaj na Czarodziejskim Czacie na stronie
www.nowoczesnaczarodziejka.com. Bardzo si  cieszymy, e do nas
do czy a !
Lauren: Ja? Gdzie ja jestem? Gdzie moja domy lna lista zakupów?
Nell: Za chwil  ode lemy Ci  na stron  internetowych zakupów.
Tak przy okazji, bardzo lubi  t  stron  — sama cz sto tam kupuj .
To znacznie lepsze ni  targanie dwudziestu reklamówek do mojego
minivana.
Lauren: Dla mnie to by  pierwszy raz. Gdzie teraz jestem? Co to,
u diaska, jest Czarodziejski Czat?
Sophie: To czat dla czarodziejek i czarodziejów, gdzie mo emy si
spotka  i porozmawia . Mam nadziej , e b dziemy si  wspiera
i uczy  si  od siebie nawzajem. Nell, Moira i ja jeste my trójk
za o ycielek. Jeste  pierwsz  now  czarodziejk , jak  znalaz o nasze
zakl cie przyzywaj ce, zatem gratulacje i witaj raz jeszcze!
Lauren: Jeste cie czarodziejkami? Co to jest zakl cie przyzywaj ce?
Nell: Wys a y my ciasteczko szukaj ce, które wykrywa magiczn  moc
i ci ga czarodziejki tutaj. Nie chcemy zaprasza  wszystkich, którzy
s dz , e maj  magiczn  moc — to mog oby si  wymkn  spod
kontroli.
Lauren: Wasze ciasteczko chyba nie dzia a najlepiej. Nie jestem
czarodziejk . Nie s dz  te , eby w a ciciele sklepu internetowego
byli zachwyceni tym, e w ama y cie si  na ich stron .
Nell: Gdybym chcia a ich zhakowa , nigdy by si  o tym nie
dowiedzieli. Zakl cie nie dzia a tylko na tej jednej stronie, po prostu
tak si  zdarzy o, e rano te  robi am tam zakupy i natrafi a  na lad
zakl cia, które zostawi am.

Lauren zacz a si  zastanawia , czy powinna od czy  si  od internetu
i przeskanowa  komputer pod k tem wirusów. To wygl da o jednak na
równie ma o zabawne zaj cie jak obliczenia metra u, którymi musia a
si  zaj  i które ci gle odwleka a. Poza tym sprzedawca w sklepie Apple
zapewnia , e niemal niemo liwe jest zawirusowanie macbooka.
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Z rozmy la  wyrwa  j  gwizd czajnika. Czas na herbat , chocia  nie
by a pewna, czy napar rumiankowy przywróci ten dziwny wieczór do
porz dku. Nie eby mia a co  przeciwko odrobinie urozmaicenia, ale
czarodziejki? Czy naprawd  w tym stuleciu y y kobiety, które uwa a y
si  za czarodziejki?

Lauren przyjrza a si  zupie i postanowi a z niej zrezygnowa . Jutro
w pracy b dzie wie a dostawa bu ek, jako  dotrzyma do tego czasu.

Zala a herbat  w swoim ulubionym kubku. Patrz c na krzywy i fan-
tazyjny kubek, nagle poczu a, e w a ciwie ten nieoczekiwany zwrot wy-
darze  dzisiejszego wieczoru jest zabawny. Czarodziejki 2.0. Zwario-
wane, ale prawdopodobnie nieszkodliwe, a ju  na pewno nietuzinkowe.
Zakl cie przyzywaj ce, niez y numer. Przynajmniej b dzie mia a co opo-
wiedzie  jutro przy lunchu Nat.

Wzi a kubek i usiad a z powrotem na kanapie z nastawieniem na
dobr  zabaw . Zawsze lubi a zwariowane rzeczy.

Lauren: Przepraszam, musia am zrobi  sobie herbaty.
Moira: Dobrze, bo ju  my la y my, e nam znikn a . Sama pij  teraz
herbat , chocia  dla mnie to poranna herbatka.
Lauren: Poranna?
Nell: Jest na wakacjach w Irlandii, tam jest teraz 5 rano.
Lauren: O mamo, ja nigdy nie wstaj  o 5 rano. Przenigdy.
Nell: Ja te  nie, ale ja jestem w Kalifornii, Sophie w Kolorado, tak wi c
to wydawa o si  rozs dnym kompromisem. Opowiedz nam co  o sobie.
Mo e masz jaki  talent, o którym nigdy nie my la a  jako o magii czy
czarach?
Lauren: Nie le sobie radz  ze sprzeda  nieruchomo ci i robi  nie
najgorszy sos do makaronu. Poza tym chyba nie mam szczególnych
talentów.
Moira: Lauren, na pewno jeste  czarodziejk , kochana. Nell niecz sto
si  myli w swoich zakl ciach.
Nell: Ojej, dzi kuj , Moiro. My l , e zakl cie jest w porz dku;
sprawdza am je na moich dzieciach. Nathan i Aervyn zostali z apani,
a trojaczki nie, chocia  w przypadku Ginii zdarzy o si  kilka
zastanawiaj cych drobiazgów. Mo e jeszcze moc si  u niej ujawni.
Lauren: Masz trojaczki??? Zaraz, zaczynam si  troch  gubi . Moiro,
na pewno nie jestem czarodziejk . Nie mam tu adnego kocio ka,
miot y ani szpiczastego kapelusza.
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Sophie: Ciocia Moira by  mo e ma gdzie  kocio ek, ma r k  do zió ,
jednak nie znajdziesz wielu nowoczesnych czarodziejek w szpiczastych
kapeluszach, a bardzo ma o z nas potrafi lata . Ca a ta sprawa
z lataniem na miotle to w du ej mierze mit. Harry Potter niezbyt
nam si  tu przys u y .
Lauren: Szkoda, Harry Potter mi si  nawet podoba . Skoro nie latacie,
to czym si  zajmujecie?
Sophie: Ja mam talent do uzdrawiania i uprawy ro lin. Nell wietnie
radzi sobie ze z o onymi zakl ciami. Moira ma wiele ró nych talentów
po trochu. To ona mnie uczy a. Masz mo e ogród?
Lauren: Mieszkam na czwartym pi trze kamienicy w rodku miasta.
Najbli szy li  sa aty znajduje si  pewnie o kilometry st d…
A w a ciwie nie, nic nie ro nie w lutym w Chicago. Czy to sprawia,
e obla am test na bycie czarodziejk ?

Sophie: Ale  sk d. Wi kszo  czarodziejek potrafi kilka tych samych
podstawowych rzeczy, jednak nasze silniejsze talenty mog  si
znacznie ró ni . Niektóre z nas s  dobre w uprawie ro lin lub leczeniu,
inne potrafi  odczytywa  my li lub odczuwa  emocje. Niektórzy z nas,
jak syn Nell, Aervyn, maj  bardziej niezwyk e zdolno ci — on umie
przenosi  przedmioty i ludzi. Moira ma kuzyna, który jest czarodziejem
ywio ów, szczególnie powietrza i wody. Potrafi rozp ta  najwi ksz

burz , jak  kiedykolwiek widzia a .
Lauren: Czy wszystkie macie innych czarodziejów w rodzinie?
W mojej nie by o adnych, o tym mog  Was zapewni .
Nell: W niektórych jest ich mnóstwo. Co najmniej po owa ludzi
w moim drzewie genealogicznymi mia a przynajmniej niewielk  moc.
Podobnie w rodzinie Moiry, chocia  wydaje mi si , e moc nie jest
równie silna we wszystkich ga ziach jej rodziny. Nazywa si  nas
dziedzicznymi czarodziejkami, poniewa  moc jest przekazywana
z pokolenia na pokolenie.
Sophie: Ja jestem tym drugim rodzajem czarodziejek, u których moc
objawia si  mimo braku innych takich osób w rodzinie. O ile mi
wiadomo, nikt z mojej bliskiej rodziny nie jest czarodziejem ani
czarodziejk . Czasem trudno to stwierdzi  — nie wszyscy akceptuj
magi , wi c cz  ludzi dobrze si  kryje ze swoimi uzdolnieniami.
Moira: Moc ci gnie do mocy, Sophie. Gdyby  mia a kogo
utalentowanego w rodzinie, na pewno by  o tym wiedzia a. Lauren,
w takim razie wydaje si , e nie jeste  dziedziczn  czarodziejk .
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Kiedy  wy apywa y my wi cej czarodziejek w m odym wieku,
teraz jednak jest to trudne.
Lauren: Jestem raczej pewna, e jestem niedziedziczn
nieczarodziejk . Nie wydaje mi si , eby mój sos do makaronu
móg  mnie zakwalifikowa .
Nell: Mówi a , e nie le sobie radzisz w sprzeda y nieruchomo ci.
Jak wygl da Twoja praca?
Lauren: Spotykam si  z klientami i staram si  dopasowa  do nich
nieruchomo  na sprzeda . Dobry wywiad, troch  znajomo ci,
by wyprzedzi  konkurencj . Nie ma w tym adnej magii.
Nell: I jeste  w tym dobra?
Lauren: Bardzo dobra.
Nell: Hmm, przy zawieraniu umowy kupna sprzeda y nieruchomo ci
potrzebny jest talent do negocjacji, mo e wi c umiesz troch
odczytywa  my li innych?
Lauren: To by oby bardzo wygodne, nawet je li troch  nieetyczne,
ale nie, nigdy nie s ysza am cudzych my li.
Nell: A czy jeste  w stanie wy apywa  ich uczucia? Przepraszam
za wszystkie te pytania. Czasami ludzie u ywaj  mocy, nawet nie
zdaj c sobie z tego sprawy. Próbuj  po prostu zgadywa .
Moira: Gdyby my tylko mog y wykona  skan osobi cie, du o atwiej
by oby nam to odkry , moja droga…
Lauren: Skan?
Sophie: Ludzie tacy jak Moira, maj cy do wiadczenie w kszta ceniu
czarodziejów, potrafi  wykona  prosty skan, aby odczyta  poziom
podstawowych mocy. Mog  te  przeprowadzi  testy pozwalaj ce
oceni , jakie dana osoba ma zdolno ci.
Nell: Moiro, to nie jest z y pomys . Chicago to zbyt daleka droga dla
Ciebie, nawet gdyby  nie by a teraz w Irlandii, ale mo e Jamie móg by
tam pojecha . Lauren, Jamie to mój m odszy brat. Jest utalentowanym
czarodziejem i do wiadczonym nauczycielem — jak wi kszo  osób
w mojej rodzinie, zwa ywszy te wszystkie czarodziej tka wokó .
Czy by aby  sk onna zgodzi  si  na spotkanie z nim, gdyby móg
Ci  odwiedzi ?
Lauren: Czy jest przystojny?
Nell: To mój brat, nie zadawaj mi takich pyta .
Sophie: Nawet bardzo.
Lauren: Brzmi to jak najdziwniejsza randka w ciemno na wiecie.
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Moira: Jest bardzo dobrym czarodziejem, Lauren. Post pisz s usznie,
zgadzaj c si , by sprawdzi  Twoje moce.
Lauren: A wi c faceci te  mog  by  czarodziejami? Przepraszam,
nie mog  si  pozby  wizji szpiczastych kapeluszy i miote .
Moira: W historii by o wielu bardzo utalentowanych czarodziejów.
wiat jednak najbardziej obawia si  silnych kobiet, tak wi c to kobiety

by y najcz ciej zauwa ane i najbardziej prze ladowane.
Nell: Oho. Moira dosiada swojego konika, jednak mo e zostawimy
sobie histori  czarodziejstwa na inny dzie .
Sophie: Lauren, mamy nadziej , e tu wrócisz. Planujemy spotyka
si  na czacie w ka d  rod  wieczorem.
Moira: W jaki sposób Lauren b dzie mog a u y  zakl cia loguj cego,
skoro nie potrafi wiadomie wykorzysta  swojej mocy?
Nell: Lauren, na razie je li zechcesz si  do nas przy czy , odwied
stron  sklepu w kolejn  rod . Zostawi  tam zakl cie, które sprowadzi
Ci  na czat. Rozgl daj si  za Jamiem, powinien ci  odnale  w ci gu
kilku dni.

Lauren z powrotem patrzy a na swoj  domy ln  list  zakupów — Phish
Food, Karamel Sutra i Mud Pie zosta y do niej dodane. Potrz sn a g o-
w . Ca a ta sytuacja przypomina a jej jak  gr  fabularn  online, tylko
bez pomocy wizualnych. Trzy interesuj ce, lecz kompletnie szalone ko-
biety mia y jej wys a  wysokiego, ciemnow osego przystojnego niezna-
jomego, który mia by przetestowa  jej czarodziejskie uzdolnienia. „Jasne,
ju  to widz ” — pomy la a.

„Trzeba jednak przyzna , e móg by to by  niez y scenariusz na wir-
tualn  gr . Zabawne. Niektórzy ludzie mogliby uzna , e fajnie by oby
by  czarodziejk . I w a nie dlatego nie powinna  zapomina  o regular-
nych posi kach, moja droga. Brak po ywienia powoduje ostre oderwanie
od rzeczywisto ci” — Lauren wykrzywi a usta w stron  swojego kompu-
tera, jakby rzucaj c mu wyzwanie, by znowu zrobi  co  dziwnego. Bior c
pod uwag  pustk  panuj c  w jej szafkach, powinna sko czy  robienie
zakupów. A na razie zamierza a troch  nagi  narzucone sobie zasady
i wyskoczy  do sklepu na rogu po co  do jedzenia.
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