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ROZDZIA 2.

M

AMO!

AERVYN ZNOWU MNIE TELEPORTOWA! Powiedz mu, ĝeby
przestaï!
— Powiedz mu, ĝeby przeniósï ciÚ z powrotem.
— Ale mamo! — gïos Ginii zdradzaï, ĝe byïa naprawdÚ wĂciekïa na
swojego mïodszego brata, co nie zdarzaïo siÚ czÚsto, nawet gdy wykorzystywaï jÈ do Êwiczenia umiejÚtnoĂci teleportacji. Nell odsunÚïa siÚ od
lodówki i spojrzaïa na swojÈ córkÚ urodzonÈ jako druga z trojaczków.
NastÚpnie szybko znowu schowaïa gïowÚ do lodówki, starajÈc siÚ usilnie, choÊ bez wiÚkszego powodzenia, stïumiÊ Ămiech.
— Mamo, to nie jest Ămieszne!
— Przepraszam, kochanie. — Nell próbowaïa wyglÈdaÊ dostatecznie
wspóïczujÈco. Jej zazwyczaj ïagodna córka nie tylko gotowaïa siÚ z wĂciekïoĂci, ale na dodatek byïa mokra i zupeïnie goïa, nie liczÈc bÈbelków
mydlanej piany. — Niech zgadnÚ, wïaĂnie braïaĂ prysznic?
— Tak, a Aervyn przeniósï mnie na podwórko. Bez ubrania, a Nathan
i Jake tam byli. Mamo, chïopcy widzieli mnie na golasa! Musisz mu powiedzieÊ, ĝeby przestaï.
Nell westchnÚïa. Jak to moĝliwe, ĝe dzieci zmieniajÈ siÚ tak szybko?
Zeszïego lata Ginia radoĂnie biegaïa nago pod zraszaczem w ogródku.
— Jest coraz lepszy, Ginio. Przynajmniej teraz zazwyczaj odstawia
ludzi w to samo miejsce, skÈd ich zabraï. Wskakuj pod prysznic i spïucz
siÚ, a ja porozmawiam z Aervynem.
— Nie moĝesz, teleportowaï siÚ do wujka Jamiego. — Ginia wymaszerowaïa obraĝona tak, jak to potrafiÈ tylko oĂmiolatki. W drzwiach
obróciïa siÚ jeszcze przez ramiÚ. — Pokazaï mi teĝ jÚzyk.
Nell zaczÚïa siÚ zastanawiaÊ, za ile moĝna by sprzedaÊ czteroletnie
czarodziejÈtko na eBayu. Prawdziwa okazja: Ăliczne loczki, piÚkne zielone
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oczy i od czasu do czasu niewïaĂciwe wykorzystywanie talentów magicznych.
Dziecko obdarzone mocÈ nie byïo niczym nowym w rodzinie Nell.
Po obu stronach drzewa rodowego byïo wielu przedstawicieli czarodziejskiej krwi. Nathan, jej najstarszy syn, juĝ w wieku trzynastu lat byï wyszkolonym i potÚĝnym czarodziejem. Potrafiï wïaĂciwie wykorzystaÊ
swoje talenty, a dumne grono wujków, ciotek i dziadków zadbaïo o ich
odpowiednie ksztaïcenie.
Jej Ărodkowa trójka, niesamowite trojaczki, nie wykazywaïa jakichkolwiek oznak magicznych umiejÚtnoĂci —byï jednak na to jeszcze czas:
czarodziejska moc czÚsto ujawniaïa siÚ dopiero w burzliwym okresie dojrzewania i to nawet w rodzinach, które byïy wyczulone na oznaki rodzÈcego siÚ talentu magicznego.
W przypadku Aervyna jednak od samego poczÈtku nie byïo wÈtpliwoĂci, ĝe bÚdzie czarodziejem o ogromnej mocy, najsilniejszym, jaki
pojawiï siÚ w jej rodzinie od kilku pokoleñ. Wiedziaïa to juĝ wtedy, gdy
pïywaï w jej brzuchu — na dïugo przed tym, nim zaczÚïa odczuwaÊ jego
fizyczne ruchy, czuïa, jak zaczyna siÚ bawiÊ prÈdami mocy.
Moĝna by pomyĂleÊ, ĝe po trojaczkach urodzenie jednego dziecka to
juĝ buïka z masïem, jednak przybycie na Ăwiat Aervyna byïo niczym
tornado. Aby utrzymaÊ krÈg narodzin i bezpiecznie przyjÈÊ chïopca na
Ăwiat, potrzebne byïy wszystkie czarodziejki z jej rodziny. Atmosfera podziwu w pokoju byïa wrÚcz namacalna.
Nell bardzo siÚ staraïa, by ĝycie Aervyna byïo jak najbardziej normalne. Niezaleĝnie od tego, czy byï czarodziejÈtkiem obdarzonym potÚĝnÈ
mocÈ, czy teĝ nie, byï teĝ maïym chïopcem i miaï peïne prawo, by takim
byÊ, zanim spadnie na niego odpowiedzialnoĂÊ zwiÈzana z jego darem.
W tym miesiÈcu oznaczaïo to dzwonienie do wujka Jamiego, który
byï jedynÈ poza Aervynem osobÈ w rodzinie obdarzonÈ zdolnoĂciÈ teleportacji, by po cichu oddaï prawowitym wïaĂcicielom szczeniÚta, dzieci
i mercedesa. Nell miaïa doĂÊ powodów, by odczuwaÊ wdziÚcznoĂÊ, ĝe
wraz z dzieÊmi mieszka w Berkeley, gdzie nic dziwnego nie przyciÈgaïo
uwagi zbyt dïugo.
Ginia zaczÚïa ĂpiewaÊ pod prysznicem, obecny kryzys wyglÈdaï wiÚc
na zaĝegnany. Nell wziÚïa sobie z lodówki puszkÚ piwa korzennego i bagietkÚ z masïem orzechowym, po czym skierowaïa siÚ do tak zwanej
Centrali Nell, jak nazywaïa to rodzina.
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Na biurku dominowaïy dwa monitory. Na jednym wyĂwietlony byï
kod gry, a na drugim widniaïa do poïowy skoñczona lista zakupów. Nell
poprawiïa literówkÚ w kodzie gry, dorzuciïa do koszyka dwa rodzaje tartego sera i wysïaïa wiadomoĂÊ do Jamiego, by przez jakiĂ czas zajÈï siÚ
Aervynem.
Potem weszïa na stronÚ www.nowoczesnaczarodziejka.com, by sprawdziÊ,
czy Sophie udaïo siÚ wprowadziÊ MoirÚ na czat. Rzut oka na pusty ekran
powiedziaï jej, ĝe prace nad tym zadaniem wciÈĝ trwajÈ. „Nie ma nic
smutniejszego niĝ samotne przesiadywanie na czacie” — pomyĂlaïa, odgryzajÈc kawaïek bagietki, i przeïÈczyïa siÚ z powrotem na stronÚ sklepu,
by dokoñczyÊ zakupy.

Fala ciepïa uderzyïa Lauren, gdy tylko otworzyïa drzwi do sali w Spirit
Yoga. PanujÈca tu zbliĝona do 40 stopni Celsjusza temperatura zawsze
byïa dla niej szokiem. Nat zwykle miaïa wiÚcej zajÚÊ z gorÈcej jogi w zimowych miesiÈcach, co miaïo jakiĂ zwiÈzek z oczyszczeniem ciaïa ze
starej, toksycznej energii przed wiosennÈ odnowÈ (byïo to eleganckie
okreĂlenie tego, ĝe musisz wylewaÊ z siebie siódme poty).
Lauren rozwinÚïa swojÈ matÚ w tylnej czÚĂci sali i rozïoĝyïa obok
resztÚ sprzÚtu. OdetchnÚïa gïÚboko, usiadïa cicho na macie i poczuïa,
jak zaczyna wypeïniaÊ jÈ spokój.
Podczas dzisiejszych zajÚÊ Nat zdecydowaïa siÚ na tropikalnÈ atmosferÚ. W powietrzu unosiï siÚ delikatny zapach wanilii i mango, wokóï
migotaïy Ăwiece, a skÈdĂ sÈczyïa siÚ muzyka kojarzÈca siÚ z Karaibami.
Wprawdzie nie byïa to plaĝa na Jamajce, jednak byïo bardzo przyjemnie.
Lauren wziÚïa powolny, gïÚboki wdech, czujÈc, jak rozciÈgajÈ siÚ miÚĂnie jej klatki piersiowej. Zatrzymaïa na chwilÚ oddech i powoli wypuĂciïa powietrze. Oczy zaczÚïy jej siÚ same przymykaÊ. Kolejny oddech.
WczuwajÈc siÚ w ten rytm, Lauren poczuïa obecnoĂÊ Nat w pokoju i jej
delikatne powitalne dotkniÚcie na ramieniu.
Gdy Nat przeszïa na drugi koniec sali, Lauren ogarnÚïo zadowolenie.
Trudno byïo odczuwaÊ cokolwiek innego w obecnoĂci Nat. Promieniowaï od niej spokój i pogoda ducha, które byïy dla Lauren czymĂ nie do
odparcia od chwili, gdy dziesiÚÊ lat temu weszïa do swojego nowego pokoju w akademiku i zastaïa Nat stojÈcÈ na gïowie na wÈskim pasku wykïadziny oddzielajÈcym ich ïóĝka.
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Gdyby nie ten widok, Lauren mogïaby staÊ siÚ jednÈ z wielu osób, które oceniaïy Nat caïkowicie bïÚdnie. Natalia Elizabeth Eggerton Smythe
pochodziïa z bogatej rodziny z klasy wyĝszej i byïa doskonale wychowana. Potrzeba byïo wiÚcej czasu, by dostrzec jej artystycznÈ duszÚ, tanecznÈ potrzebÚ ruchu i gïÚbokie pokïady dobroci.
Pod koniec pierwszego tygodnia studiów Lauren wiedziaïa, ĝe jej Ăwiat
zawsze bÚdzie lepszy, jeĂli bÚdzie w nim Nat. ¿ycie Lauren jako popularnego poĂrednika nieruchomoĂci czasami stawaïo siÚ naprawdÚ szalone, ale zawsze znajdowaïa czas dla Nat. Nawet jeĂli oznaczaïo to wylewanie z siebie potu podczas Êwiczeñ jogi.
Lauren wsïuchaïa siÚ w otwierajÈcÈ mantrÚ i cieszyïa siÚ ostatnimi
chwilami odpoczynku, nim Nat przystÈpi do mĂciwego usuwania wszystkich toksycznych zïogów z jej ciaïa.

Nell dodaïa do koszyka cztery tuziny jajek, czterolitrowe opakowanie lodów czekoladowych i pudeïko batoników musli, po czym kliknÚïa przycisk Do kasy. Jasny gwint: 342,82 dolarów, a wystarczy ledwie na tydzieñ
albo i nie. Wszystkie dzieci jadïy, jakby zbliĝaïy siÚ czasy gïodu, jednak
maïe czarodziejÈtka stanowiïy istne spoĝywcze odkurzacze. Po ostatniej
sesji treningowej z Jamiem Aervyn zjadï jajecznicÚ z szeĂciu jajek, a dwie
godziny póěniej spaïaszowaï obiad.
PoïykajÈc ostatni kÚs bagietki, Nell usïyszaïa sygnaï powiadomienia,
na który czekaïa, i odwróciïa siÚ do drugiego monitora. Alleluja, Sophie
i Moira wreszcie dotarïy na czat.
Sophie: Nell, jesteĂ tam?
Nell: Czekam juĝ od paru dni, maïa.
Sophie: Przepraszam, trochÚ trwaïo pokazanie cioci Moirze,
jak korzystaÊ z zaklÚcia logujÈcego.
Moira: Czyĝ nie korzystam z zaklÚÊ dïuĝej, niĝ ty ĝyjesz na tym Ăwiecie,
Sophie? To nie zaklÚcie stanowiïo problem, tylko caïa ta technologia.
Nell, to nieco dziwny sposób na rozmowÚ, niemniej jednak bardzo
siÚ cieszÚ, ĝe mamy szansÚ pogawÚdziÊ.
Nell: Zbyt dïugo siÚ nie widziaïyĂmy, Moiro. KtóregoĂ lata, juĝ
niedïugo, przywiozÚ do Ciebie moje dzieciaki. Moĝe uda Ci siÚ
przekonaÊ Aervyna, ĝe nie wszyscy lubiÈ, gdy siÚ ich teleportuje.
Moira: O rany, wiÚc juĝ teraz przenosi ludzi?
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Nell: Owszem. A skoro o zaklÚciach mowa: Sophie, czy mogÚ wïÈczyÊ
zaklÚcie przyzywajÈce?
Sophie: A czy wszystko dziaïa juĝ dobrze?
Nell: Tak. Jamie i ja dziĂ rano skoñczyliĂmy debugowanie. Zmieniïam
zaklÚcie tak, by na razie sprowadzaïo tylko jednÈ nowÈ osobÚ naraz.
Teleportacyjne wyczyny Aervyna uĂwiadomiïy mi, ĝe jeĂli ĂciÈgniemy
mnóstwo czarodziejek naraz, moĝe siÚ zrobiÊ niezïe zamieszanie.
Sophie: Tylko matka mogïaby pomyĂleÊ o takich szczegóïach. Brzmi
nieěle i dziÚki za caïÈ pracÚ, którÈ w to wïoĝyïaĂ. W takim razie wïÈcz je.
Moira: Póki czekamy, Nell, opowiedz nam coĂ o pozostaïych swoich
dzieciakach. Jak siÚ majÈ moje sïodkie dziewczynki?

„Cholewka” — pomyĂlaïa Lauren, oglÈdajÈc ĝaïosnÈ zawartoĂÊ swojej
lodówki. Po zajÚciach jogi zawsze umieraïa z gïodu — co nie byïo szczególnym problemem do czasu, aĝ w Nowy Rok podjÚïa postanowienie, ĝe
nie bÚdzie jadïa tak duĝo i zaoszczÚdzone pieniÈdze przeznaczy na jakieĂ
fajne wakacje. Przyzywaïy jÈ dĝungla i plaĝe Portoryko.
Z westchnieniem wyjÚïa z szafki puszkÚ zupy — krem z owoców morza. Nie cierpiaïa tej zupy, co tïumaczyïo fakt, ĝe byïa to ostatnia jadalna
rzecz w mieszkaniu.
Lauren przelaïa ciecz do garnka, nastawiïa wodÚ na herbatÚ i wyjÚïa
laptop. Chloe z jej firmy zachwalaïa jakiĂ sklep internetowy. Poniewaĝ
najwyraěniej nie odwiedzaïa normalnych sklepów spoĝywczych dostatecznie czÚsto, moĝe wirtualne miejsce bÚdzie musiaïo jej wystarczyÊ.
KliknÚïa link w wiadomoĂci od Chloe i zaczÚïa oglÈdaÊ stronÚ. Rozkosznie proste: przy pierwszej wizycie robiïo siÚ gïównÈ listÚ najczÚĂciej
kupowanych produktów, a nastÚpnie jedynie odhaczaïo siÚ produkty na
liĂcie. Zamówienie byïo dostarczane nastÚpnego dnia. Genialne.
DochodzÈc do wniosku, ĝe najlepiej bÚdzie najpierw dodaÊ produkty
pierwszej potrzeby, Lauren kliknÚïa produkty mleczne, a nastÚpnie wybraïa lody. Mieli wszystkie 63 smaki Ben & Jerry’s — Lauren juĝ zaczynaïa kochaÊ ten sklep. Wybraïa swoje ulubione smaki — Phish Food,
Karamel Sutra oraz Mud Pie — i kliknÚïa przycisk Dodaj do domyĂlnej
listy zakupów.
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Nell: A wtedy Ginia schowaïa ulubionÈ piĝamÚ Aervyna, poniewaĝ
teleportowaï jÈ spod prysznica, a teraz nie pamiÚta, gdzie jÈ schowaïa.
O, Ăwiateïko mruga, to znaczy, ĝe zaklÚcie przyzywajÈce dziaïa. Nowo
przybyïa nazywa siÚ… Lauren.
Sophie: CzeĂÊ, Lauren! Witaj na Czarodziejskim Czacie na stronie
www.nowoczesnaczarodziejka.com. Bardzo siÚ cieszymy, ĝe do nas

doïÈczyïaĂ!
Lauren: Ja? Gdzie ja jestem? Gdzie moja domyĂlna lista zakupów?
Nell: Za chwilÚ odeĂlemy CiÚ na stronÚ internetowych zakupów.
Tak przy okazji, bardzo lubiÚ tÚ stronÚ — sama czÚsto tam kupujÚ.
To znacznie lepsze niĝ targanie dwudziestu reklamówek do mojego
minivana.
Lauren: Dla mnie to byï pierwszy raz. Gdzie teraz jestem? Co to,
u diaska, jest Czarodziejski Czat?
Sophie: To czat dla czarodziejek i czarodziejów, gdzie moĝemy siÚ
spotkaÊ i porozmawiaÊ. Mam nadziejÚ, ĝe bÚdziemy siÚ wspieraÊ
i uczyÊ siÚ od siebie nawzajem. Nell, Moira i ja jesteĂmy trójkÈ
zaïoĝycielek. JesteĂ pierwszÈ nowÈ czarodziejkÈ, jakÈ znalazïo nasze
zaklÚcie przyzywajÈce, zatem gratulacje i witaj raz jeszcze!
Lauren: JesteĂcie czarodziejkami? Co to jest zaklÚcie przyzywajÈce?
Nell: WysïaïyĂmy ciasteczko szukajÈce, które wykrywa magicznÈ moc
i ĂciÈga czarodziejki tutaj. Nie chcemy zapraszaÊ wszystkich, którzy
sÈdzÈ, ĝe majÈ magicznÈ moc — to mogïoby siÚ wymknÈÊ spod
kontroli.
Lauren: Wasze ciasteczko chyba nie dziaïa najlepiej. Nie jestem
czarodziejkÈ. Nie sÈdzÚ teĝ, ĝeby wïaĂciciele sklepu internetowego
byli zachwyceni tym, ĝe wïamaïyĂcie siÚ na ich stronÚ.
Nell: Gdybym chciaïa ich zhakowaÊ, nigdy by siÚ o tym nie
dowiedzieli. ZaklÚcie nie dziaïa tylko na tej jednej stronie, po prostu
tak siÚ zdarzyïo, ĝe rano teĝ robiïam tam zakupy i natrafiïaĂ na Ălad
zaklÚcia, które zostawiïam.
Lauren zaczÚïa siÚ zastanawiaÊ, czy powinna odïÈczyÊ siÚ od internetu
i przeskanowaÊ komputer pod kÈtem wirusów. To wyglÈdaïo jednak na
równie maïo zabawne zajÚcie jak obliczenia metraĝu, którymi musiaïa
siÚ zajÈÊ i które ciÈgle odwlekaïa. Poza tym sprzedawca w sklepie Apple
zapewniaï, ĝe niemal niemoĝliwe jest zawirusowanie macbooka.
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Z rozmyĂlañ wyrwaï jÈ gwizd czajnika. Czas na herbatÚ, chociaĝ nie
byïa pewna, czy napar rumiankowy przywróci ten dziwny wieczór do
porzÈdku. Nie ĝeby miaïa coĂ przeciwko odrobinie urozmaicenia, ale
czarodziejki? Czy naprawdÚ w tym stuleciu ĝyïy kobiety, które uwaĝaïy
siÚ za czarodziejki?
Lauren przyjrzaïa siÚ zupie i postanowiïa z niej zrezygnowaÊ. Jutro
w pracy bÚdzie Ăwieĝa dostawa buïek, jakoĂ dotrzyma do tego czasu.
Zalaïa herbatÚ w swoim ulubionym kubku. PatrzÈc na krzywy i fantazyjny kubek, nagle poczuïa, ĝe wïaĂciwie ten nieoczekiwany zwrot wydarzeñ dzisiejszego wieczoru jest zabawny. Czarodziejki 2.0. Zwariowane, ale prawdopodobnie nieszkodliwe, a juĝ na pewno nietuzinkowe.
ZaklÚcie przyzywajÈce, niezïy numer. Przynajmniej bÚdzie miaïa co opowiedzieÊ jutro przy lunchu Nat.
WziÚïa kubek i usiadïa z powrotem na kanapie z nastawieniem na
dobrÈ zabawÚ. Zawsze lubiïa zwariowane rzeczy.
Lauren: Przepraszam, musiaïam zrobiÊ sobie herbaty.
Moira: Dobrze, bo juĝ myĂlaïyĂmy, ĝe nam zniknÚïaĂ. Sama pijÚ teraz
herbatÚ, chociaĝ dla mnie to poranna herbatka.
Lauren: Poranna?
Nell: Jest na wakacjach w Irlandii, tam jest teraz 5 rano.
Lauren: O mamo, ja nigdy nie wstajÚ o 5 rano. Przenigdy.
Nell: Ja teĝ nie, ale ja jestem w Kalifornii, Sophie w Kolorado, tak wiÚc
to wydawaïo siÚ rozsÈdnym kompromisem. Opowiedz nam coĂ o sobie.
Moĝe masz jakiĂ talent, o którym nigdy nie myĂlaïaĂ jako o magii czy
czarach?
Lauren: Nieěle sobie radzÚ ze sprzedaĝÈ nieruchomoĂci i robiÚ nie
najgorszy sos do makaronu. Poza tym chyba nie mam szczególnych
talentów.
Moira: Lauren, na pewno jesteĂ czarodziejkÈ, kochana. Nell nieczÚsto
siÚ myli w swoich zaklÚciach.
Nell: Ojej, dziÚkujÚ, Moiro. MyĂlÚ, ĝe zaklÚcie jest w porzÈdku;
sprawdzaïam je na moich dzieciach. Nathan i Aervyn zostali zïapani,
a trojaczki nie, chociaĝ w przypadku Ginii zdarzyïo siÚ kilka
zastanawiajÈcych drobiazgów. Moĝe jeszcze moc siÚ u niej ujawni.
Lauren: Masz trojaczki??? Zaraz, zaczynam siÚ trochÚ gubiÊ. Moiro,
na pewno nie jestem czarodziejkÈ. Nie mam tu ĝadnego kocioïka,
miotïy ani szpiczastego kapelusza.
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Sophie: Ciocia Moira byÊ moĝe ma gdzieĂ kocioïek, ma rÚkÚ do zióï,
jednak nie znajdziesz wielu nowoczesnych czarodziejek w szpiczastych
kapeluszach, a bardzo maïo z nas potrafi lataÊ. Caïa ta sprawa
z lataniem na miotle to w duĝej mierze mit. Harry Potter niezbyt
nam siÚ tu przysïuĝyï.
Lauren: Szkoda, Harry Potter mi siÚ nawet podobaï. Skoro nie latacie,
to czym siÚ zajmujecie?
Sophie: Ja mam talent do uzdrawiania i uprawy roĂlin. Nell Ăwietnie
radzi sobie ze zïoĝonymi zaklÚciami. Moira ma wiele róĝnych talentów
po trochu. To ona mnie uczyïa. Masz moĝe ogród?
Lauren: Mieszkam na czwartym piÚtrze kamienicy w Ărodku miasta.
Najbliĝszy liĂÊ saïaty znajduje siÚ pewnie o kilometry stÈd…
A wïaĂciwie nie, nic nie roĂnie w lutym w Chicago. Czy to sprawia,
ĝe oblaïam test na bycie czarodziejkÈ?
Sophie: Aleĝ skÈd. WiÚkszoĂÊ czarodziejek potrafi kilka tych samych
podstawowych rzeczy, jednak nasze silniejsze talenty mogÈ siÚ
znacznie róĝniÊ. Niektóre z nas sÈ dobre w uprawie roĂlin lub leczeniu,
inne potrafiÈ odczytywaÊ myĂli lub odczuwaÊ emocje. Niektórzy z nas,
jak syn Nell, Aervyn, majÈ bardziej niezwykïe zdolnoĂci — on umie
przenosiÊ przedmioty i ludzi. Moira ma kuzyna, który jest czarodziejem
ĝywioïów, szczególnie powietrza i wody. Potrafi rozpÚtaÊ najwiÚkszÈ
burzÚ, jakÈ kiedykolwiek widziaïaĂ.
Lauren: Czy wszystkie macie innych czarodziejów w rodzinie?
W mojej nie byïo ĝadnych, o tym mogÚ Was zapewniÊ.
Nell: W niektórych jest ich mnóstwo. Co najmniej poïowa ludzi
w moim drzewie genealogicznymi miaïa przynajmniej niewielkÈ moc.
Podobnie w rodzinie Moiry, chociaĝ wydaje mi siÚ, ĝe moc nie jest
równie silna we wszystkich gaïÚziach jej rodziny. Nazywa siÚ nas
dziedzicznymi czarodziejkami, poniewaĝ moc jest przekazywana
z pokolenia na pokolenie.
Sophie: Ja jestem tym drugim rodzajem czarodziejek, u których moc
objawia siÚ mimo braku innych takich osób w rodzinie. O ile mi
wiadomo, nikt z mojej bliskiej rodziny nie jest czarodziejem ani
czarodziejkÈ. Czasem trudno to stwierdziÊ — nie wszyscy akceptujÈ
magiÚ, wiÚc czÚĂÊ ludzi dobrze siÚ kryje ze swoimi uzdolnieniami.
Moira: Moc ciÈgnie do mocy, Sophie. GdybyĂ miaïa kogoĂ
utalentowanego w rodzinie, na pewno byĂ o tym wiedziaïa. Lauren,
w takim razie wydaje siÚ, ĝe nie jesteĂ dziedzicznÈ czarodziejkÈ.
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KiedyĂ wyïapywaïyĂmy wiÚcej czarodziejek w mïodym wieku,
teraz jednak jest to trudne.
Lauren: Jestem raczej pewna, ĝe jestem niedziedzicznÈ
nieczarodziejkÈ. Nie wydaje mi siÚ, ĝeby mój sos do makaronu
mógï mnie zakwalifikowaÊ.
Nell: MówiïaĂ, ĝe nieěle sobie radzisz w sprzedaĝy nieruchomoĂci.
Jak wyglÈda Twoja praca?
Lauren: Spotykam siÚ z klientami i staram siÚ dopasowaÊ do nich
nieruchomoĂÊ na sprzedaĝ. Dobry wywiad, trochÚ znajomoĂci,
by wyprzedziÊ konkurencjÚ. Nie ma w tym ĝadnej magii.
Nell: I jesteĂ w tym dobra?
Lauren: Bardzo dobra.
Nell: Hmm, przy zawieraniu umowy kupna sprzedaĝy nieruchomoĂci
potrzebny jest talent do negocjacji, moĝe wiÚc umiesz trochÚ
odczytywaÊ myĂli innych?
Lauren: To byïoby bardzo wygodne, nawet jeĂli trochÚ nieetyczne,
ale nie, nigdy nie sïyszaïam cudzych myĂli.
Nell: A czy jesteĂ w stanie wyïapywaÊ ich uczucia? Przepraszam
za wszystkie te pytania. Czasami ludzie uĝywajÈ mocy, nawet nie
zdajÈc sobie z tego sprawy. PróbujÚ po prostu zgadywaÊ.
Moira: GdybyĂmy tylko mogïy wykonaÊ skan osobiĂcie, duĝo ïatwiej
byïoby nam to odkryÊ, moja droga…
Lauren: Skan?
Sophie: Ludzie tacy jak Moira, majÈcy doĂwiadczenie w ksztaïceniu
czarodziejów, potrafiÈ wykonaÊ prosty skan, aby odczytaÊ poziom
podstawowych mocy. MogÈ teĝ przeprowadziÊ testy pozwalajÈce
oceniÊ, jakie dana osoba ma zdolnoĂci.
Nell: Moiro, to nie jest zïy pomysï. Chicago to zbyt daleka droga dla
Ciebie, nawet gdybyĂ nie byïa teraz w Irlandii, ale moĝe Jamie mógïby
tam pojechaÊ. Lauren, Jamie to mój mïodszy brat. Jest utalentowanym
czarodziejem i doĂwiadczonym nauczycielem — jak wiÚkszoĂÊ osób
w mojej rodzinie, zwaĝywszy te wszystkie czarodziejÈtka wokóï.
Czy byïabyĂ skïonna zgodziÊ siÚ na spotkanie z nim, gdyby mógï
CiÚ odwiedziÊ?
Lauren: Czy jest przystojny?
Nell: To mój brat, nie zadawaj mi takich pytañ.
Sophie: Nawet bardzo.
Lauren: Brzmi to jak najdziwniejsza randka w ciemno na Ăwiecie.
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Moira: Jest bardzo dobrym czarodziejem, Lauren. PostÈpisz sïusznie,
zgadzajÈc siÚ, by sprawdziï Twoje moce.
Lauren: A wiÚc faceci teĝ mogÈ byÊ czarodziejami? Przepraszam,
nie mogÚ siÚ pozbyÊ wizji szpiczastych kapeluszy i mioteï.
Moira: W historii byïo wielu bardzo utalentowanych czarodziejów.
¥wiat jednak najbardziej obawia siÚ silnych kobiet, tak wiÚc to kobiety
byïy najczÚĂciej zauwaĝane i najbardziej przeĂladowane.
Nell: Oho. Moira dosiada swojego konika, jednak moĝe zostawimy
sobie historiÚ czarodziejstwa na inny dzieñ.
Sophie: Lauren, mamy nadziejÚ, ĝe tu wrócisz. Planujemy spotykaÊ
siÚ na czacie w kaĝdÈ ĂrodÚ wieczorem.
Moira: W jaki sposób Lauren bÚdzie mogïa uĝyÊ zaklÚcia logujÈcego,
skoro nie potrafi Ăwiadomie wykorzystaÊ swojej mocy?
Nell: Lauren, na razie jeĂli zechcesz siÚ do nas przyïÈczyÊ, odwiedě
stronÚ sklepu w kolejnÈ ĂrodÚ. ZostawiÚ tam zaklÚcie, które sprowadzi
CiÚ na czat. RozglÈdaj siÚ za Jamiem, powinien ciÚ odnaleěÊ w ciÈgu
kilku dni.
Lauren z powrotem patrzyïa na swojÈ domyĂlnÈ listÚ zakupów — Phish
Food, Karamel Sutra i Mud Pie zostaïy do niej dodane. PotrzÈsnÚïa gïowÈ. Caïa ta sytuacja przypominaïa jej jakÈĂ grÚ fabularnÈ online, tylko
bez pomocy wizualnych. Trzy interesujÈce, lecz kompletnie szalone kobiety miaïy jej wysïaÊ wysokiego, ciemnowïosego przystojnego nieznajomego, który miaïby przetestowaÊ jej czarodziejskie uzdolnienia. „Jasne,
juĝ to widzÚ” — pomyĂlaïa.
„Trzeba jednak przyznaÊ, ĝe mógïby to byÊ niezïy scenariusz na wirtualnÈ grÚ. Zabawne. Niektórzy ludzie mogliby uznaÊ, ĝe fajnie byïoby
byÊ czarodziejkÈ. I wïaĂnie dlatego nie powinnaĂ zapominaÊ o regularnych posiïkach, moja droga. Brak poĝywienia powoduje ostre oderwanie
od rzeczywistoĂci” — Lauren wykrzywiïa usta w stronÚ swojego komputera, jakby rzucajÈc mu wyzwanie, by znowu zrobiï coĂ dziwnego. BiorÈc
pod uwagÚ pustkÚ panujÈcÈ w jej szafkach, powinna skoñczyÊ robienie
zakupów. A na razie zamierzaïa trochÚ nagiÈÊ narzucone sobie zasady
i wyskoczyÊ do sklepu na rogu po coĂ do jedzenia.
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