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Rozdział 1

Przez otwarte okno w kuchni wpadł późnoletni wie-

trzyk, przez co zamigotały płomienie dwudziestu małych
świeczek na torcie Ceony. Oczywiście to nie spod jej rąk
wyszedł ten deser, bo przecież nie powinno się go nigdy
piec dla samej siebie, ale jej matka świetnie radziła sobie
z wypiekami, więc Ceony nie miała żadnych wątpliwości,
że oblany różowym lukrem i przełożony warstwą galaretki
tort okaże się przepyszny.
Ale w czasie, kiedy rodzice i troje rodzeństwa wyśpiewywali jej urodzinowe życzenia, myśli Ceony oddaliły się
od deseru i świętowania. Pochłaniała je wizja, którą ujrzała
w pudełku fortuny zaledwie trzy miesiące temu, odczytawszy przyszłość maga Emery’ego Thane’a. Zachód słońca,
ukwiecone wzgórze, zapach koniczyny i siedzący obok niej
Emery z błyszczącymi zielonymi oczami. Kawałek dalej bawiło się dwoje małych dzieci.
Minęły trzy miesiące, a wizja się nie spełniła. Trudno
oczekiwać, aby było inaczej, zwłaszcza że w grę wchodziły
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dzieci, no ale Ceony tak bardzo za tym tęskniła. Ona i Emery – to znaczy mag Thane – stali się sobie bliscy w trakcie
jej praktyki, a jeszcze bardziej w czasie, kiedy ratowała jego
serce. Mimo to pragnęła, aby zżyli się jeszcze bardziej.
Nie mogła się zdecydować, czy w ramach urodzinowego
życzenia prosić o miłość czy o cierpliwość.
– Wosk kapie na tort! – zawołała Zina, siostra młodsza
od niej o dwa i pół roku. Odgarnęła z twarzy ciemny lok.
Jedenastoletnia Margo, najmłodsza z sióstr, szturchnęła
Ceony w biodro.
– Pomyśl życzenie!
Nabrawszy powietrza, z myślami wciąż krążącymi wokół porośniętego kwiatami wzgórza i zachodu słońca, solenizantka nachyliła się i zdmuchnęła świeczki, uważając, aby
warkocz nie zajął się ogniem.
Dziewiętnaście świeczek zgasło, przez co w kuchni zrobiło się prawie ciemno. Ceony szybko zdmuchnęła dwudziestą, niesforną świeczkę, modląc się, aby nie była to zła
wróżba.
Rodzina zaczęła bić brawo, następnie Zina zapaliła zwisającą z sufitu elektryczną żarówkę. Ta trzykrotnie zamigotała, po czym rozległ się odgłos pęknięcia, a na świętujących
spadły odłamki szkła.
– No to pięknie – sarknął trzynastoletni Marshall, jedyny brat Ceony.
Usłyszała, jak jego dłonie przesuwają się po stole w poszukiwaniu zapałek – albo po to, by nabrać ukradkiem na
palec odrobinę kremu z tortu.
– Uważajcie! – zawołała matka Ceony.
– Zaraz się tym zajmę. – Ojciec ruszył ostrożnie w stronę cienia w kształcie kredensu. Chwilę później zapalił grubą
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świecę i zaczął grzebać w szufladzie w poszukiwaniu zapasowej żarówki. – Kiedy działają, są naprawdę przydatne.
– Cóż, odrobina ciemności jeszcze nikomu nie zaszkodziła – stwierdziła matka Ceony, upewniwszy się, że żaden
odłamek nie wylądował na jej wypieku. – Pokrójmy tort!
Gryź ostrożnie, Margo.
– Nareszcie. – Zina westchnęła.
– Dziękuję – rzekła Ceony, kiedy jej matka sprawnie
wykroiła z tortu trójkąt i wręczyła go najstarszej córce. –
Naprawdę to doceniam.
– U nas zawsze możesz liczyć na tort, bez względu na to,
ile będziesz miała lat – odparła jej matka, niemal karcąco. –
Zwłaszcza że odbywasz praktykę u maga. – Uśmiechnęła
się z dumą.
– Zrobiłaś mi coś? – zapytał Marshall, zerkając na kieszenie czerwonego fartucha Ceony. – Obiecałaś mi dwa listy temu, pamiętasz?
Dziewczyna przytaknęła. Wzięła kęs ciasta, po czym odstawiła talerzyk i udała się do maleńkiego salonu, gdzie na
zardzewiałym wieszaku wisiała jej torebka. Za nią podążyli
podekscytowani Marshall i Margo.
Z torby wyjęła płaski, Złożony arkusz fioletowego papieru, w opuszkach palców czuła delikatne, znajome mrowienie. Marshall przyglądał się uważnie, kiedy przyłożyła
kartkę do ściany i wykonała kilka ostatnich Złożeń tworzących skrzydła i uszy nietoperza. Pilnowała równego nachodzenia na siebie krawędzi papieru, tak by magia zadziałała.
A potem ujęła nietoperza za brzuch i nakazała mu:
– Oddychaj.
Papierowe stworzenie uniosło się na jej dłoni, podpierając małymi skrzydłami.
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– Niesamowite! – wykrzyknął Marshall i chwycił nietoperza, nim ten zdążył odfrunąć.
– Ostrożnie! – zawołała Ceony, gdy wybiegł na korytarz,
kierując się w stronę pokoju, który dzielił razem z Ziną
i Margo.
Wyjęła z torby zwykłą zakładkę do książek, długą i z jednym spiczastym końcem. Wręczyła ją Zinie.
Jej siostra uniosła brew.
– Eee, co to jest?
– Zakładka do książek – wyjaśniła Ceony. – Wystarczy,
że powiesz jej tytuł książki, którą akurat czytasz, i położysz
na szafce nocnej. Sama będzie śledzić to, na której jesteś
stronie. – Wskazała na środkową część zakładki, na którą
nałożony był mały papierowy kwadracik. – Tutaj pojawi się
numer strony zapisany moim charakterem pisma. W przypadku szkicowników też tak powinno to działać.
Zina parsknęła.
– Dziwaczne. Dzięki.
Margo splotła dłonie pod brodą.
– A ja?
Ceony z uśmiechem zmierzwiła rude włosy siostry.
Z bocznej kieszeni torby wyjęła małego papierowego tulipana. Łodyga utworzona została z zielonego papieru,
a czerwony i żółty tworzyły sześć nachodzących na siebie
płatków.
– Postaw go w oknie, a rano będzie rozkładał płatki tak
jak prawdziwy kwiat – wyjaśniła, wręczając go Margo. –
Tylko nie podlewaj!
Margo pokiwała głową z podekscytowaniem, po czym
trzymając ostrożnie papierowy kwiat tak, jakby wycięto go
z delikatnego szkła, udała się za Marshallem do ich pokoju.
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