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ROZDZIA 1.

N

IE PIERWSZY RAZ W ¿YCIU Elorie ĝaïowaïa, ĝe nie jest czarodziejkÈ,
i na pewno nie ostatni.
— Seanie Jamesie O’Reilly, zaraz rzucÚ ciÚ na poĝarcie rekinom! —
ZaklÚcie iluzoryczne byïo tak dobre, ĝe nie tylko wyglÈdaïa jak pirat, ale
miaïa teĝ gruby gïos i zïote zÚby, tak wiÚc jedyne, co udaïo jej siÚ teraz
osiÈgnÈÊ, to wprawienie Seana i dwojga swoich pozostaïych uczniów
w histeryczny Ămiech.
Nie mogïa tak naprawdÚ mieÊ do niego pretensji — lekcje historii
czarodziejstwa mogïy byÊ nuĝÈce. Babcia musiaïa sobie radziÊ z mnóstwem kawaïów czarodziejÈtek za swoich czasów, ale teĝ miaïa doĂÊ
mocy, by móc odwróciÊ co bardziej kïopotliwe zaklÚcia.
Elorie nie miaïa tego szczÚĂcia, jednak istniaïo wiÚcej sposobów, by
okieïznaÊ dziesiÚciolatka. Podeszïa do póïki z ksiÈĝkami i wyciÈgnÚïa
najgrubszy tom historii czarodziejstwa, jaki mogïa znaleěÊ: Pasmo udrÚk
i utrapieñ Edwarda. C. Millgibbonsa, znachora — zapiski z wiejskich
podróĝy. Uznaïa, ĝe to odpowiednia broñ.
Poïoĝyïa tomiszcze na stoliku, wyciÈgnÚïa kawaïek papieru i zaczÚïa
pisaÊ wielkimi literami: ZADANIE DOMOWE. NastÚpnie spojrzaïa na
ksiÈĝkÚ, potem na Seana i pozwoliïa, by wyrwaï jej siÚ zïoĂliwy piracki
rechot.
— Nie moĝesz nam dawaÊ zadania domowego, ciociu Elorie! — zawoïaï Sean, patrzÈc na ksiÈĝkÚ z przeraĝeniem. — Przecieĝ sÈ wakacje!
Jego brat bliěniak Kevin spoglÈdaï tymczasem na ksiÈĝkÚ z zainteresowaniem. Zapewne znowu nie miaï co czytaÊ. Elorie zdecydowaïa, ĝe
podsunie mu póěniej ksiÈĝkÚ po kryjomu, gdy juĝ speïni ona swoje zadanie i zachÚci Seana do krytycznego spojrzenia na swoje zaklÚcie. Na
razie przyjÚïa najgroěniejszÈ pirackÈ minÚ i postukaïa w ksiÈĝkÚ hakiem.
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Niezïy ten hak, swojÈ drogÈ. Wyszedï bardzo realistycznie — zaklÚcia
Seana byïy coraz lepsze.
SzeĂcioletnia Lizzy nie byïa gïupia.
— Lepiej zmieñ jÈ z powrotem w normalnÈ osobÚ, Sean. Mama mówi,
ĝe dziewczynki siÚ nie zïoszczÈ, tylko mszczÈ.
„Prawda przemawia ustami dzieci”1 — pomyĂlaïa Elorie.
Na twarzy Seana pojawiï siÚ wyraz zakïopotania.
— Z tym moĝe byÊ pewien problem — powiedziaï.
Oho.
— Nie wiesz, jak odwróciÊ to zaklÚcie, co? — Kevin potrzÈsnÈï gïowÈ, po czym uderzyï brata piÚĂciÈ w ramiÚ. — Idiota. IdÚ po ksiÈĝkÚ
z zaklÚciami.
— To potrwa za dïugo. — Lizzie zeskoczyïa z kanapy. — PójdÚ po
babciÚ MoirÚ.
Lizzie tak naprawdÚ nie byïa wnuczkÈ Moiry — urodziïa siÚ co najmniej jedno pokolenie i kilku kuzynów za daleko, jednak w czarodziejskiej spoïecznoĂci Nowej Szkocji takie szczegóïy nie miaïy znaczenia.
Moira byïa historyczkÈ czarodziejstwa i najstarszÈ czarodziejkÈ w osadzie. I wprawdzie wszyscy wiedzieli, ĝe ma sïaboĂÊ do czarodziejskich
psikusów, jednak jej tolerancja dla niewïaĂciwego uĝycia magii byïa
o wiele mniejsza. Sean miaï wszelkie powody, by siÚ martwiÊ.
UznajÈc, ĝe babcia na pewno chÚtnie napije siÚ herbaty, Elorie poszïa nastawiÊ wodÚ. PoĂwiÚciïa teĝ chwilÚ na spojrzenie w lustro. Nie
miaïa zawsze miaïa okazjÚ oglÈdaÊ u siebie bujnÈ brodÚ i opaskÚ na oku.
UĂmiechnÚïa siÚ do swojego odbicia i wróciïa do pokoju akurat w chwili,
gdy Lizzie wpadïa do Ărodka. Babcia weszïa za niÈ w znacznie bardziej
stateczny sposób.
— DziÚkujÚ, ĝe przyszïaĂ. — Elorie ucaïowaïa policzek babci.
— Czy to ty, Elorie? — Moira zachichotaïa niczym maïa dziewczynka.
— Zapewne to sprawka Seana? Lizzie mówiïa, ĝe ma drobny problem
z odwróceniem zaklÚcia.
— Tak jest — warknÚïa Elorie i dodaïa szeptem: — I teraz poci siÚ
ze strachu.
— TrochÚ na to za póěno! — Moira ruszyïa w kierunku salonu.
Sean siedziaï jak trusia na kanapie obok Kevina.
1

NawiÈzanie do Biblii: „Z ust niemowlÈt i ssÈcych zgotowaïeĂ sobie chwaïÚ”,
Mt 21, 16.
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— CzeĂÊ, babciu. Chyba potrzebujÚ pomocy. Nie chciaïem zmieniÊ
cioci Elorie w pirata.
W tym momencie wszyscy spojrzeli na niego z powÈtpiewaniem.
— No, nie chciaïem, by zostaïa piratem na zawsze — skorygowaï
swojÈ wypowiedě. — Chciaïem, ĝeby zaklÚcie trwaïo z minutÚ, ale musiaïem siÚ gdzieĂ pomyliÊ.
— Jaka jest pierwsza zasada magii, Seanie O’Reilly? — Moira spojrzaïa na niego surowo.
— Nie szkodziÊ. — Sean spuĂciï gïowÚ, przez co nie zauwaĝyï wesoïych bïysków w oczach Moiry.
— I sÈdzisz, ĝe jak wyglÈdaïoby ĝycie Elorie, gdyby na zawsze zostaïa
piratem?
— Trudno by jej byïo wyrabiaÊ biĝuteriÚ z tym hakiem, a wujek Aaron
mógïby nie chcieÊ mieszkaÊ z piratem zamiast ĝony. — Sean miaï coraz
bardziej ponurÈ minÚ.
Elorie pomyĂlaïa, ĝe Sean prawdopodobnie nie doceniaï specyficznego
poczucia humoru jej mÚĝa. Miaïa teĝ nadziejÚ, ĝe Moira wkrótce przystÈpi do rzeczy — opaska na oku zaczynaïa jÈ uwieraÊ.
Moira usiadïa obok Seana.
— Powiedz mi, jak rzuciïeĂ to zaklÚcie, i zobaczymy, jak bÚdziesz
mógï je odwróciÊ.
— Nie moĝesz sama tego zrobiÊ, babciu? — zapytaïa Lizzie.
— Nie, kochanie, nie mogÚ — odparïa z powagÈ Moira. — Sean jest
utalentowanym zaklinaczem, a moja moc nie jest doĂÊ silna, by odwróciÊ jego zaklÚcie. — Poïoĝyïa dïoñ na ramieniu chïopca. — Z tak wielkÈ
mocÈ wiÈĝe siÚ odpowiedzialnoĂÊ, by uĝywaÊ magii rozwaĝnie i mÈdrze.
— Chyba wiem, co trzeba zrobiÊ — powiedziaï Kevin, który do tej
pory gorÈczkowo notowaï coĂ w zeszycie.
Zarówno Moira, jak i Elorie skinÚïy gïowami z aprobatÈ: czarodzieje
powinni mieÊ silne poczucie odpowiedzialnoĂci za caïÈ wspólnotÚ. Kevin
odïoĝyï ksiÈĝkÚ na ïawÚ. Narysowaï skomplikowanÈ tabelÚ, której Elorie
nie potrafiïa zrozumieÊ.
Kevin i Sean zaczÚli rozmawiaÊ i gestykulowaÊ w jakimĂ niezrozumiaïym dla pozostaïych jÚzyku bliěniÈt. Lizzie usiadïa na kolanach Moiry
i zaczÚïa siÚ bawiÊ jej wisiorkiem.
— Dobrze, wiem, co muszÚ zrobiÊ, ale bÚdÚ potrzebowaï krÚgu —
powiedziaï wreszcie Sean.
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— Sïusznie. — Moira pogïaskaïa go po gïowie. — CzÚsto potrzeba
wiÚkszej mocy, by odwróciÊ zaklÚcie, niĝ aby je rzuciÊ. Lepiej, ĝebyĂ o tym
pamiÚtaï. Czy mam przyïÈczyÊ siÚ do krÚgu?
— Tak, proszÚ! — Na twarzy Seana odbiïa siÚ radoĂÊ. W gïÚbi ducha
Elorie czuïa to samo. Moira rzadko przyïÈczaïa siÚ do krÚgów szkoleniowych: byïa coraz starsza, nawet jeĂli wszyscy udawali, ĝe tego nie widzÈ.
Sformowali krÈg z ïatwoĂciÈ, która wskazywaïa na sporÈ praktykÚ.
Wezwali kolejno ĝywioïy. Przesïali moc do Seana i utrzymywali jÈ na
stabilnym poziomie, gdy przygotowywaï siÚ do rzucenia zaklÚcia. Codzienna magia w dziaïaniu.
Elorie obserwowaïa z boku, jak zwykle odczuwajÈc lekki ból wykluczenia, jednak teraz rozpieraïa jÈ duma ze swoich osiÈgniÚÊ. Niemal caïkowicie przejÚïa rolÚ Moiry w koordynowaniu szkolenia czarodziejÈtek
w ich maïym zakÈtku Ăwiata. Kolejne pokolenie rosïo wszystkim na pociechÚ i mogïa byÊ dumna z roli, jakÈ w tym odgrywaïa. TrochÚ trwaïo,
nim odnalazïa swoje miejsce i pogodziïa siÚ z nim, jednak wreszcie czuïa
siÚ czÚĂciÈ czarodziejskiej spoïecznoĂci.
Palce Seana zaczÚïy drĝeÊ. Elorie wiedziaïa, ĝe zaklÚcie jest gotowe.
Zobaczyïa krótki bïysk i z uĂmiechu Lizzie domyĂliïa siÚ, ĝe znowu wyglÈda jak dawniej, nie jak pirat.
Z kuchni rozlegï siÚ gwizd czajnika.
— Sean, Kevin, iděcie zrobiÊ babci herbaty. Lizzie, przynieĂ dla wszystkich ciasteczka z puszki.
CzarodziejÈtka pobiegïy do kuchni. Moira mrugnÚïa do Elorie.
— Niezïe zaklÚcie rzuciï ten nasz maïy Sean. Bardzo ïadna praca
w krÚgu.
— Tak jest, kapitanie — uĂmiechnÚïa siÚ Elorie.

Moira uĂmiechaïa siÚ, wracajÈc do swojego domu. Elorie byïa doskonaïÈ
nauczycielkÈ dla czarodziejÈtek. Inni w wiosce potrafili uczyÊ okreĂlonych aspektów magii, jednak to Elorie spajaïa caïe szkolenie. Szkoda,
ĝe jej wnuczka sama nie byïa czarodziejkÈ… Potrafiïaby poradziÊ sobie
z mocÈ, miaïa odpowiedni dla niej szacunek i czerpaïa z tradycji. Zbyt
wiele wspóïczesnych czarodziejek zapominaïo o swoich korzeniach.
A z kolei stare czarodziejki wzbraniaïy siÚ przed nowoczesnymi narzÚdziami. Moira rozeĂmiaïa siÚ sama z siebie. Usiadïa przed laptopem
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i otworzyïa stronÚ, z której mogïa zalogowaÊ siÚ na Czarodziejski Czat.
Psikusy Seana zatrzymaïy jÈ na chwilÚ, Nell i Sophie na pewno juĝ na
niÈ czekaïy.
Dla rozmowy i nauki
Tych, co dzielÈ moce moje,
Szukam — wpuĂÊ mnie wiÚc, portalu,
W czarodziejskie swe podwoje.
Na me woïanie
Niech siÚ stanie.
Sophie: Witaj, ciociu Moiro!
Moira: Witajcie, Sophie i Nell. Przepraszam za spóěnienie: musieliĂmy
odwróciÊ pewne zaklÚcie.
Nell: Oho-ho!
Moira: Tylko psikusy czarodziejÈtek, nic powaĝnego. Maïy Sean rzuciï
zaklÚcie iluzoryczne na Elorie, zmieniajÈc jÈ w pirata. Byïo naprawdÚ
niezïe, Elorie wyglÈdaïa i brzmiaïa doĂÊ groěnie.
Sophie: Maïy jest naprawdÚ utalentowany!
Moira: To prawda i nie mamy tu nikogo, kto bÚdzie potrafiï dotrzymaÊ
mu kroku na dïuĝszÈ metÚ. Mam dla Ciebie propozycjÚ, Nell.
Nell: Zamieniam siÚ w sïuch.
Moira: Co myĂlisz o tym, ĝeby zabraÊ swoje dzieciaki na maïÈ wycieczkÚ
tego lata? PomyĂlaïam, ĝe moglibyĂmy siÚ spotkaÊ i przeprowadziÊ
intensywne szkolenie dla czarodziejÈtek. Seanowi przydaïyby siÚ lekcje
od dobrego zaklinacza — Ăwietnie byĂ siÚ do tego nadawaïa.
Nell: Jasne, ïobuzy to coĂ dla mnie -… Nathan ma juĝ plany na
wakacje, ale mogÚ przywieěÊ dziewczynki i Aervyna. MuszÚ siÚ tylko
zastanowiÊ, kiedy by nam pasowaïo.
Moira: Byïoby wspaniale. To otwarte zaproszenie — jeĂli ktoĂ ma
ochotÚ siÚ do Ciebie przyïÈczyÊ, bÚdzie mile widziany, wïÈczajÈc
w to Ciebie, Sophie. Elorie chciaïaby zaïoĝyÊ stronÚ internetowÈ,
by sprzedawaÊ swojÈ biĝuteriÚ — myĂlÚ, ĝe mogïabyĂ jej coĂ doradziÊ.
Sophie: Moĝe stworzyÊ swojÈ stronÚ, jednak jeĂli ma ochotÚ, mogÚ
teĝ sprzedawaÊ jej prace w moim sklepie. To szkïo morskie, które
zbiera, zdecydowanie ma w sobie magiÚ i chÚtnie poszerzyïabym
swój asortyment.
Moira: Byïoby wspaniale, gdyby moje dziewczynki znowu pracowaïy
razem.
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Sophie: Po kolei, ciociu Moiro.
Moira: Po prostu staram siÚ zasiaÊ ziarenko. Wiem, ĝe ukïady
miÚdzy Wami sÈ skomplikowane, jednak przecieĝ ĝywicie do siebie
tyle ciepïych uczuÊ.
Sophie: Moĝesz uznaÊ ziarenko za zasiane.
Nell: A skoro o Twojej stronie internetowej mowa, Sophie:
zastanawiaïam siÚ nad drobnymi udoskonaleniami, jeĂli chodzi
o zaklÚcie przyzywajÈce na nasz Czarodziejski Czat.
Sophie: SÈdziïam, ĝe dziaïa bez zarzutu? Niedawno przyïÈczyïo siÚ
do nas sporo czarodziejek.
Nell: To prawda, jednak wszystko to byïy juĝ praktykujÈce czarodziejki.
Przypomniaïo mi siÚ, jak ĂciÈgnÚïyĂmy tu Lauren, która nie byïa
Ăwiadoma swojej mocy.
Moira: SpoïecznoĂÊ czarodziejska staïa siÚ dziÚki niej bogatsza.
Nell: No wïaĂnie. PomyĂlaïam, ĝe moĝe chciaïybyĂmy znaleěÊ wiÚcej
takich osób jak ona.
Sophie: JesteĂ odwaĝnÈ kobietÈ. Zaïóĝmy, ĝe tego chcemy, ale jak
moĝemy to zrobiÊ?
Nell: Przyjrzaïam siÚ Ăladom mocy u czarodziejek, z którymi ostatnio
rozmawiaïyĂmy, i porównaïam je z wczesnymi Ăladami Lauren.
Te ostatnie byïy silne, ale o wiele mniej uporzÈdkowane.
Sophie: To ma sens, nie miaïa wtedy ĝadnego wyszkolenia.
Nell: Tak — i sÈdzÚ, ĝe moĝemy to wykorzystaÊ. MogÚ zmieniÊ
zaklÚcie wyszukujÈce tak, by szukaïo osób z mniej uporzÈdkowanymi
Ăladami magicznymi. Znajdziemy dziÚki temu niewyszkolone lub
nieĂwiadome swojej mocy czarodziejki.
Moira: Ostatnim razem nie wszystko poszïo gïadko, Nell. Ostatecznie
dobrze siÚ skoñczyïo, ale wydaje mi siÚ, ĝe miaïyĂmy szczÚĂcie:
Lauren mogïa nam po prostu zatrzasnÈÊ drzwi przed nosem!
Sophie: To prawda, jednak to kuszÈce. NaprawdÚ potrzeba nam
Ăwieĝej krwi. Potrzebujemy teĝ kogoĂ, kto mógïby szybko oceniÊ takie
osoby, tak jak Jamie oceniï Lauren. Aby pomóc niewyszkolonej
czarodziejce, trzeba czegoĂ wiÚcej niĝ jej odnalezienia… Ostatnim
razem nie mieliĂmy planu, co zrobiÊ.
Nell: Dziewczynki i ja pracujemy nad wirtualnym skanerem, tak byĂmy
mogïy wstÚpnie oceniÊ kogoĂ na odlegïoĂÊ, ale jeszcze tego nie
skoñczyïyĂmy. Jamie tym razem nie moĝe podróĝowaÊ: Nat ma
poranne mdïoĂci i na pewno nie bÚdzie chciaï jej zostawiÊ.
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Sophie: Dlaczego nie mówiïaĂ nic wczeĂniej? Mam kilka kamieni
szlachetnych, które jej pomogÈ; przygotujÚ teĝ dla niej mieszankÚ zióï.
Nell: To byïoby wspaniale, Sophie. MuszÚ wysïaÊ GiniÚ, by podszkoliïa
siÚ u Ciebie — naprawdÚ brakuje nam tu uzdrowicieli i chciaïabym
wiedzieÊ, czy ona ma taki talent.
Sophie: Wcale by mnie to nie zdziwiïo, biorÈc pod uwagÚ jej moc ziemi
i umiïowanie roĂlin.
Moira: Przywieě GiniÚ tego lata, Nell. Mamy tu uzdrowicieli, w dodatku
moĝliwe, ĝe Sophie teĝ przyjedzie. JeĂli Ginia ma talent uzdrawiania,
to jeszcze jeden dobry powód, by siÚ spotkaÊ w jednym miejscu.
Nell: Tydzieñ poĂwiÚcony próbie wylegiwania siÚ na plaĝy bardzo
mi pasuje. MuszÚ tylko opracowaÊ logistykÚ. Czy powinnam zmieniÊ
zaklÚcie przyzywajÈce, by znajdowaïo czarodziejki, które nie
wykorzystujÈ swojej mocy, czy na razie to zostawiÊ?
Moira: Skoro zamierzamy siÚ spotkaÊ w celach szkoleniowych,
wyglÈda na to, ĝe teraz jest dobry moment na znalezienie kogoĂ,
kto nie jest wyszkolony.
Sophie: Kiedy moĝesz zmieniÊ zaklÚcie, Nell?
Nell: Wydaje mi siÚ, ĝe dziewczynki juĝ zaczÚïy w tajemnicy nad tym
pracowaÊ. Znalazïam w naszej sieci domowej zaszyfrowany folder
o nazwie Ukryta czarodziejka.
Sophie: Ginia Ăwietnie radzi sobie z magicznym programowaniem.
Niedïugo wszystkim nam skopie tyïki w ¥wiecie magii.
Nell: Moja córeczka. SprawdzÚ, co majÈ, ale nie zdziwiÚ siÚ, jeĂli siÚ
okaĝe, ĝe zaklÚcie bÚdzie gotowe na nasz wieczorny czat.
Moira: W takim razie teraz coĂ zjem i spotkamy siÚ za kilka godzin.

Elorie poczuïa, ĝe ïapie jÈ skurcz w palcach. Naturalne Ăwiatïo teĝ juĝ
zaczynaïo przygasaÊ: musiaïa mruĝyÊ oczy, by dostrzec delikatne srebrne
druciki, które splataïa razem. Ten kawaïek szkïa z morza naleĝaï do jej
ulubionych. Byï niebieski i kojarzyï jej siÚ z WenecjÈ.
Rzadko udawaïo jej siÚ znaleěÊ niebieskie szkieïka na plaĝy, wiÚc bardzo je ceniïa. SiÚgaïa po nie do sïoja tylko wtedy, gdy zamierzaïa stworzyÊ coĂ wyjÈtkowego. Tym razem chciaïa wykonaÊ naszyjnik dla babci
— nic nie mogïo byÊ bardziej wyjÈtkowe. Morskie szkïo miaïo swojÈ historiÚ i symbolizowaïo wielkÈ odpornoĂÊ, a jedno i drugie byïo czymĂ,
co babcia bardzo ceniïa. Elorie lubiïa sobie wyobraĝaÊ dïugie ĝycie, jakie
9
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miaï za sobÈ kaĝdy skarb, nad którym pracowaïa. Trzymaïa kawaïek
morskiego szkïa w gasnÈcym Ăwietle, jeszcze raz oceniajÈc jego ksztaït.
Moĝe ten byï czÚĂciÈ butelki, która staïa na stoliczku jakiejĂ damy —
w Wenecji lub podczas dïugiej morskiej podróĝy. Moĝe ktoĂ wyrzuciï
buteleczkÚ za burtÚ lub teĝ statek spotkaï przedwczesny kres. Kawaïki
szkïa byïy obracane przez wody oceanu, ocieraïy siÚ o morskie kamyki
i piasek, aĝ wreszcie trafiïy na pustÈ plaĝÚ w Nowej Szkocji, gdzie byÊ
moĝe czekaïy setki lat, nim jej oczy je wypatrzyïy.
Elorie pomyĂlaïa sobie, ĝe musi zaprosiÊ jakichĂ przyjacióï na obiad.
Skoro zaczynaïa marzyÊ nad kawaïkiem szkieïka, byïa to pewna oznaka
tego, ĝe ostatnio prowadzi zbyt pustelniczy tryb ĝycia. Miaïa ku temu
dobry powód: przygotowywaïa biĝuteriÚ na targi rzemiosïa artystycznego, które miaïy siÚ wkrótce odbyÊ w San Francisco.
Rzadko zdarzaïo jej siÚ wyjeĝdĝaÊ poza granice swojej prowincji, jednak pod delikatnym naciskiem Aarona zgïosiïa swoje prace na jedne
z najbardziej prestiĝowych targów rzemiosïa artystycznego w kraju i zostaïa na nie zaproszona. Byï to zaszczyt, ale jednoczeĂnie teĝ potencjalne
zakïócenie jej miïego stabilnego ĝycia.
Szczerze mówiÈc, trochÚ jÈ to przeraĝaïo.
Sïoñce zaszïo. Pozbawiona naturalnego Ăwiatïa, Elorie porzuciïa próby skoñczenia oprawy na naszyjnik dla babci i zaczÚïa sprzÈtaÊ swojÈ
pracowniÚ. Zawsze zostawiaïa jedno niedokoñczone dzieïo na biurku
jako inspiracjÚ na nastÚpny dzieñ. Po raz ostatni dotknÚïa niebieskiego
szkieïka, które pozbawione dotyku jej palców staïo siÚ chïodne, po czym
zaczÚïa odkïadaÊ narzÚdzia na miejsca i zamiataÊ podïogÚ.
Usïyszaïa sygnaï nadejĂcia nowej wiadomoĂci. Aaron postanowiï
w ten sposób zwracaÊ jej uwagÚ bez koniecznoĂci wychodzenia z restauracji. Wydawaïo jej siÚ to niemÈdre, skoro po prostu mógï jÈ zawoïaÊ
przez tylne drzwi, ale najwyraěniej zbyt czÚsto ignorowaïa jego woïanie.
Pewnie obiad byï juĝ gotowy. Usiadïa do laptopa, by odpisaÊ mu, ĝe za
chwilÚ wróci do domu.
Nell: ZaklÚcie wïaĂnie kogoĂ ĂciÈga… Ma na imiÚ Elorie.
Sophie: Witaj, Elorie! TrafiïaĂ na Czarodziejski Czat. Bardzo
siÚ cieszymy, ĝe CiÚ widzimy.
Elorie: Co za miïa niespodzianka! Witajcie, Sophie i Nell. Sïyszaïam
o Waszym czacie od babci. Nie mogÚ dïugo zostaÊ, wïaĂnie miaïam
daÊ znaÊ Aaronowi, ĝe juĝ idÚ na kolacjÚ.
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Moira: Witaj, sïodkie dziecko. Miïo, ĝe jesteĂ, chociaĝ jestem trochÚ
zaskoczona. Najwyraěniej zaklÚcie przyzywajÈce Nell ěle wybraïo:
szukamy nowych czarodziejek. Moĝe ktoĂ z Twoich uczniów wczeĂniej
uĝywaï Twojego komputera.
Elorie: To by mnie nie zdziwiïo, Kevin fascynuje siÚ wszystkim,
co ma zwiÈzek z elektronikÈ.
Nell: Poczekajcie chwilÚ, sprawdzÚ kod. Przepraszam, Elorie,
nie wiem, co poszïo nie tak. Ale i tak miïo CiÚ widzieÊ.
Sophie: Niedïugo przyjeĝdĝasz na targi, prawda?
Elorie: Tak, wyjeĝdĝam za niecaïy tydzieñ. Nell, czy bÚdziesz miaïa
dla mnie wolny pokój?
Nell: Zawsze mamy wolny pokój. GdybyĂ chciaïa mieÊ trochÚ wiÚcej
spokoju, moĝesz teĝ zatrzymaÊ siÚ u Jamiego i Nat. Wprawdzie
mieszkajÈ w nowym domu juĝ jakiĂ czas, ale na pewno przydaïby
im siÚ goĂÊ lub dwóch, by trochÚ oswoiÊ to lokum i pozbyÊ siÚ z niego
nieznoĂnego zapachu nowoĂci.
Elorie: Obydwie opcje sÈ atrakcyjne, dziÚkujÚ.
Nell: Nie chcÚ, by zabrzmiaïo to niemÈdrze, ale kod zaklÚcia
przyzywajÈcego wyraěnie odczytuje moc z Twojej strony, Elorie.
Moira: Na pewno nie pochodzi od Elorie. Gdyby byïa czarodziejkÈ,
wykrylibyĂmy to juĝ dawno.
Elorie: Moĝe to któryĂ z moich uczniów?
Nell: Nie, zaklÚcie namierza konkretnÈ osobÚ, a nie komputer. Mamy
tu do czynienia z osobÈ, która nie jest wyszkolona w zakresie magii.
Kevin uczy siÚ juĝ dostatecznie dïugo, tak wiÚc jego Ălad wyglÈdaïby
bardziej jak u doĂwiadczonych czarodziejów.
Elorie: Nie rozumiem, co to znaczy.
Nell: To znaczy, ĝe mój kod sÈdzi, ĝe jesteĂ niewyszkolonÈ
czarodziejkÈ, ale to wydaje siÚ nie mieÊ sensu.
Sophie: Czy ktokolwiek przeprowadzaï u Ciebie ostatnio skan, Elorie?
Elorie: Obydwie przechodziïyĂmy skany dostatecznie czÚsto,
gdy dorastaïyĂmy. Nie moĝesz wierzyÊ, ĝe nagle pojawiïa siÚ
u mnie magia, Sophie.
Sophie: Przepraszam, nie pomyĂlaïam. Wiem, ĝe byïo Ci ciÚĝko,
i naprawdÚ ĝaïujÚ, ĝe znowu otwieramy stare rany.
Elorie: To stare dzieje, nie musisz przepraszaÊ. CieszÚ siÚ, ĝe Twoja
magia siÚ rozwija, ja przestaïam juĝ dawno pïakaÊ, ĝe sama nie mam
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takich zdolnoĂci. A teraz naprawdÚ muszÚ juĝ lecieÊ — na kolacjÚ
sÈ pierogi, a ja umieram z gïodu. Dobranoc wszystkim.
Sophie: Rany.
Moira: Ojej.
Nell: Mam wraĝenie, ĝe w coĂ wdepnÚïam, ale nie znam caïej historii.
Czy ktoĂ mógïby mi wyjaĂniÊ, o co chodzi?
Moira: Elorie pragnÚïa byÊ czarodziejkÈ, odkÈd byïa maïÈ dziewczynkÈ.
Teraz dobrze siÚ z tym kryje, ale nie jestem pewna, czy tak do koñca
wyrosïa z tego marzenia. Byïam przekonana, ĝe moc siÚ w niej objawi,
ĝe nie zachowaïam odpowiedniej ostroĝnoĂci i nie nauczyïam jÈ w peïni
akceptacji dla innego ĝycia.
Sophie: Nieczarodziejki sÈ tak samo mile widziane jak czarodziejki
— zawsze o to dbaïaĂ, ciociu Moiro.
Moira: OczywiĂcie tak, ale magia zawsze wzywaïa Elorie. Zazwyczaj
gdy dziecko czuje takie przyciÈganie do tego rzemiosïa, moc prÚdzej
czy póěniej siÚ w nim objawia, jednak u niej to nigdy nie nastÈpiïo. Byïo
dla niej szczególnie trudne, gdy Sophie okazaïa siÚ czarodziejkÈ. Nell,
Ty Ăwietnie poradziïaĂ sobie ze swoimi trojaczkami — ja niestety nie.
Nell: Nie chcÚ tutaj podawaÊ Twojej wiedzy w wÈtpliwoĂÊ, ale moĝe
naleĝaïoby jÈ przetestowaÊ jeszcze raz? Wydaje siÚ, ĝe juĝ minÚïo
trochÚ czasu, a mój kod naprawdÚ twierdzi, ĝe jest czarodziejkÈ.
Moĝe jednak instynkt CiÚ nie myliï?
Sophie: Przebywa w towarzystwie czarodziejów i pracy w krÚgu przez
caïy czas. Trudno mi uwierzyÊ, ĝe ma jakiĂ talent, którego nikt w tej
sytuacji nie zauwaĝyï.
Nell: Tak, aktywne strumienie mocy zwykle budzÈ uĂpione talenty,
to prawda.
Moira: Wstyd mi siÚ do tego przyznaÊ, ale tak naprawdÚ byïa
skanowana zupeïnie niedawno, tyle ĝe o tym nie wie. Przestaïam
jej mówiÊ, kiedy to robiÚ, poniewaĝ wyniki jÈ zasmucajÈ, ale robiïam
to nie dalej niĝ kilka miesiÚcy temu.
Sophie: A dziĂ wieczorem znowu jÈ zasmuciïyĂmy, tak samo jak
Ciebie. Przykro mi, ciociu Moiro.
Nell: Cholera, sprawdzÚ ten kod i postaram siÚ nie nawaliÊ znowu.
Przepraszam, to gïównie dziewczynki nad nim pracowaïy i musiaïam
coĂ przeoczyÊ. Nie ma dla mnie wytïumaczenia, jutro przejrzÚ go
bardzo uwaĝnie.
Moira: Nie martw siÚ, Aaron jÈ pocieszy, to bardzo dobry czïowiek.
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Elorie zamknÚïa drzwi do swojej pracowni i oparïa siÚ o nie, wciÈgajÈc
w pïuca ostre morskie powietrze. Nie, nie pozwoli, ĝeby to jÈ zraniïo.
Nastolatki mogÈ pïakaÊ, ĝe nie majÈ mocy, której pragnÚïy. Dorosïe kobiety muszÈ siÚ pogodziÊ ze swoim ĝyciem.
Jej ĝycie byïo bardzo dobre, a teraz miaïo jej do zaoferowania duĝy
talerz pierogów.
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