
,,CÓRKA CZARODZIEI” 

Wszystko zaczęło się w małej, wiosce położonej w północnej części Europy, nad 

skrajem lasu. W Cork było bardzo ciepło tak jak każdego lata, dlatego razem z mamą i tatą 

siedzieliśmy w ogrodzie za domem, który nie był zadurzy. Dokładniej nasze domowe gniazdko 

było dwupiętrowe, z zewnątrz ściany miały kolor żółty. Do przedniego ogrodu wchodziło się 

przez błękitną furtkę. Ogólnie cała posiadłość była otoczona białym płotem na którym rosły 

róże. Tylny ogród słynął z grządek mamy i małego ogrodowego stolika. Obok domu stał garasz 

i pracownia taty. 

A moja rodzina była jak każda inna. Mama miała na imię Maja, a na nazwisko White. 

Była chudą i niską kobietą. Posiadała długie, czarne włosy zazwyczaj spięte w wysoki kok. 

Lubiła pracę w ogrodzie, więc zazwyczaj swój wolny czas spędza w ogródku. Tata za to był 

wysokim i umięśnionym mężczyzną, miał krótko ścięte włosy koloru blond. Interesował się 

motoryzacją i pracował w warsztacie samochodowym. Jego imię było bardzo pospolite a 

brzmiało ono, Ted. Ale jestem też ja. Mam na imię Marlena White, ale znajomi mówią na mnie 

Mari. Kolor moich włosów nie jest podobny do rodziców. Są one koloru dębowego tak jak i 

moje oczy. Jestem wysoką i dość chudą  czternastolatką. Kocham konie i wszystkie zwierzęta.  

Brzmi normalnie, prawda? Ale czy na pewno? 

Rozpoczęły się wakacje na które, tak długo czekałam. Lato jest przepiękną porą roku. 

Można iść na plażę, jeść lody i spacerować z przyjaciółmi po okolicy. Po wstaniu z łóżka, 

poczołgałam się do jadalni w której pachniało tak pięknie że nie da się tego opisać. Gdy 

weszłam do obszernego pokoju, na środku stał niewielki stół z czteroma krzesłami. Usiadłam 

na jednych z nich i patrzyłam co robi moja mama. Kobieta stała przed kuchenką i robiła 

naleśniki. Tata za to czytał gazetę oraz trzymał w ręce kubek z kawą.  

- Smacznego- rzekła czarnowłosa i postawiła talerz z naleśnikami. 

- Dziękuję- odpowiedziałam grzecznie. 

 Po zjedzonym posiłku udałam się do pobliskiej stajni. Gdy byłam w połowie 

zatrzymała mnie pewna osoba. A dokładniej była to Wiktoria McCloy. Lekko 

denerwująca osoba z mojej klasy. 

- O White dawno cię tu nie widziałam- przywitała się blondynka z wrednym uśmiechem. 

Ignorowałam McCloy, i szłam dalej przed siebie. 

- Ej no weź, co ty taka obrażalska?- spytała dziewczyna i objęła mnie ramieniem. 



- Zostaw nie rozumiesz!- warknęłam a ona patrzyła na mnie przerażona. 

- Co ty robisz se swoimi włosami?! Jesteś nie normalna!- krzyczała McCloy 

Nic nie powiedziałam tylko pobiegłam z powrotem do domu. Po kilkunastu minutach dobiegłam 

do mojego miejsca zamieszkania. Z hukiem otworzyłam i zamknęłam drzwi frontowe. 

- Co się ze mną dzieje?- zapytałam siebie szeptem. 

Złapałam za moje włosy, teraz miały kolor turkusu. Po chwili usłyszałam przeraźliwy krzyk 

mamy na mój widok, a zaraz po niej przybiegł tata wysmarowany czarną sadzą.  

- Co się ze mną dzieje?- ponowiłam pytanie które zadałam sama sobie przed chwilą. 

Rodzice spojrzeli na siebie, a później na mnie. Ciszę przerwał głos mamy mówiący: 

- Ted, chyba musimy jej w końcu powiedzieć- rzekła zrezygnowana czarnowłosa. 

Tata w odpowiedzi kiwnął twierdząco głową, i razem spojrzeli na mnie oczami pełnymi troski 

i….smutku. 

 Udaliśmy się do salonu w którym była wielka fioletowa kanapa, dwa fotele tego 

samego koloru, stolik kawowy na którym zawsze leżały różnorodne gazety a teraz stało tam 

opakowanie chusteczek. Pokój ogólnie był w szarych kolorach z czarnymi zasłonami. Mama 

usiadła na fotelu po lewej a tata po prawej, ja za to zostałam na sofie.  

- To powiedzie mi w końcu? Kim ja jestem?- pytała zdezorientowana. 

- Więc, jesteś czarownicą- odpowiedział Ted patrząc na mnie. 

- Kim? Jak czarownicą to nie realne- powiedziałam patrząc na niego zdziwiona. 

Ojciec wyprostował się na fotelu tak samo jak i matka, i powiedział: 

- To nie wszystko- powiedział stanowczym głosem. 

To nie wszystko. To nie wszystko. Głos taty rozbrzmiewał w mojej głowie. 

- Nie…nie- próbowała coś wydusić z siebie Caroline. 

- Nie jesteś naszą córką- rzekł szybko tata. 

- C-co?- łzy lały mi się z oczu.- W takim razie kim są moi rodzice? 

Dorosła White wstała i poszła do swojej sypialni a ja zostałam sama z tatą w salonie. 

- Tato, znaczy… Tedzie kim oni są i gdzie się znajdują?- zapytałam z nadzieją.  



- Znałem twojego biologicznego ojca, był moim najlepszym przyjacielem, rozrabiaką i był 

bardzo lojalny wobec innych- uśmiechnął się lekko.- A matka, wspaniała kobieta. Miła, 

pomocna. Mądra. 

- A jak mieli na imię?- przysunęłam się do niego żeby lepiej słyszeć. 

- Tom- przerwał.- Tom i Emma Burke. Byli niesamowitymi czarodziejami jak i wspaniałymi 

przyjaciółmi jakich kiedykolwiek widziałem i znałem. 

- Czemu cały czas powtarzasz ,,byli”? Nie żyją?- pytałam jak leci. 

- Żyją, znaczy Emma… żyje ale…hmmm nic o niej nie wiadomo. Nie odzywała się do mnie, 

do nas- poprawił się.- przez kilkanaście lat. Za to Tom nie żyje. Zmarł w jakieś magicznej 

bitwie. 

- Jak mogę ją znaleźć?!- zapytałam trochę za głośno. 

- Matka Emmy, Plejada żyje w Londynie. Podobno ona coś wie ale nikt nie jest tego pewien.- 

mówił wolno i zrozumiale.- Znajdź ją, wtedy dopiero dowiesz się całej prawdy. 

Mężczyzna o włosach koloru blond wyszedł z pokoju i zapewne udał się do garażu 

dalej coś majsterkować. Wiedziałam co muszę zrobić. Chcę znać całą prawdę. Pobiegłam 

szybko na górę do mojego pokoju, wyjęłam z szafy stary plecak, kilka ubrań, zeszyt, coś do 

pisania i stare zdjęcie całej naszej rodziny które zawsze stało na szafce nocnej obok łóżka. Po 

spakowaniu potrzebnych rzeczy, wróciłam się do drzwi. Ostatni raz obejrzałam się po pokoju 

i wypuściłam głośno powietrze. Zbiegłam szybko po schodach i  nie zauważona udałam się do 

kuchni. Z szafek wzięłam coś do jedzenia i picia. Odwracając się w stronę wyjścia z 

pomieszczenia zastałam stojącą, zrozpaczoną ciemnowłosą. Nie zastanawiając się szybko 

podbiegłam do niej i mocno przytuliłam. Po krótkiej chwili w uścisku White podeszła do starej 

komody na korytarzu i wyciągnęła kopertę. Otworzyłam ją pospiesznie i powiedziałam: 

- 400£ ?- zapytałam zdziwiona.- Przecież to tyle pieniędzy. 

- Tobie bardziej się przydadzą-  kobieta nawet nie powstrzymała się od płaczu, ale mocno 

mnie przytuliła. 

Pieniądze włożyłam głęboko do kieszeni plecaka, zarzuciłam kaptur na głowę i wybiegłam z 

domu. Ruszyłam w stronę portu w końcu jesteśmy na Irlandii. Żeby dojść do wskazanego 

miejsca musiałam przejść przez stary las. 

Szłam już dobrą godzinę z latarką w ręce. Gdy jednak nagle usłyszałam stukot kopyt. 

Rozglądałam się nerwowo dookoła siebie a moje włosy stawały się bardziej turkusowe. 

Poczułam ciepły oddech na szyi i plecach. Powoli się odwróciłam i ujrzałam piękne zwierzę. 



Ale nie byle jakie. Był to biały jednorożec ze złotym rogiem. Miał także srebrną grzywę i ogon. 

Stworzenie podeszło do mnie powoli a ja wyciągnęłam do niego moją bladą jak śnieg dłoń. 

Zwierzę dało się pogłaskać więc momentalnie się  uśmiechnęłam. 

- Ale ty piękny- mówiłam do jednorożca.- Przyda ci się imię. Co powiesz na…Lily? 

Koń z rogiem w odpowiedzi rżną, więc uznałam to za ,,Tak” Po chwili pomyślałam nad pewnym 

pomysłem. 

- Mogę na ciebie usiąść?- zapytałam magicznego stworzonka. Ono jakby rozumiało o co mi 

chodzi, ponieważ stanął tak bym mogła bez problemu wsiąść. Zanim wlazłam na Lily minęło 

kilka minut. Poprosiłam białe zwierzę żeby wywiózł nas z lasu. Tak też zrobił. Lily dokładnie 

wiedziała jak jechać, dlatego chwilę zdrzemnęłam się na jej grzbiecie. Po godzinie lub półtorej 

obydwie znalazłyśmy się na skraju lasu. Stąd było widać kolejne Irlandzkie miasteczko. W 

oknach zaczęły gasnąć światła i po kilku minutach w miejscu gdzie było pełno małych 

promyczków teraz była ciemność.  

- Lily jak ja będę z tobą jechać w dzień? Ludzie nie są przyzwyczajeni do jednorożców- 

spytałam mojego towarzysza podróży. 

Zdziwiłam się. Ten sam jednorożec na którym jechałam przez las zmienił się w zwykłego konia 

jakiego możemy znaleźć w różnych stajniach. 

- Sprytnie Lily- pochwaliłam niezwykłego konia i załam mu połowę kanapki z sałatą.  Usiadłam 

na trawie pod drzewem, zaraz srebrno grzywna postać położyła się obok mnie. Pogłaskałam 

ją za uchem i zamknęłam oczy. 

 Gdy otworzyłam oczy, od razu je zamknęłam. Było tak jasno że przez chwilę musiałam 

się przyzwyczajać do promieni słonecznych. Lily wstała już i najprawdopodobniej czekała na 

mnie. Gdy zjadłam jakieś jedzenie z plecaka, z powrotem wsiadłam na towarzysza  i ruszyliśmy 

w drogę. Wjechałyśmy do miasteczka, ja dobrze wtedy usłyszałam, było to Limerick. Nie 

zatrzymywałyśmy się w żadnej gospodzie, chciałyśmy już wyruszać z tego miejsca gdy drogę 

zagrodził nam pewien mężczyzna. Był on bardzo młodym człowiekiem, chyba nawet w moim 

wieku. Miał włosy koloru szarego i niebieskie oczy. Kilka minut ciszy przerwał jego głos. 

- Jesteś czarownicą, prawda?- zapytał niebieskooki. 

- Może tak może nie…- zaczęłam sprytnie- Po co ci to wiedzieć?- odpowiedziałam po chwili. 

- Mam jedną różdżkę, chcę ją komuś sprzedać, bo potrzebuje pieniędzy- mówił smutno 

- Ja ją mogę od ciebie odkupić- rzekłam pewnie.- tylko ile ona jest warta i czy na pewno działa? 



- Tak myślałem że cię do niej przekonam- uśmiechnął się przyjaźnie.- kosztuje ona 80£ i działa 

sama spróbuj. 

Wzięłam magiczny patyk do dłoni, machnęłam jak mi kazał chłopak i serio. Zadziałała. Za to 

że mi pomógł ja też mu pomogłam. Zamiast 80£ zapłaciłam mu 100£. Bardzo szczęśliwy dodał 

mi do tego księgę zaklęć. 

- Mam nadzieją że się jeszcze spotkamy!- pożegnał się nastolatek i pobiegł do domku. 

- Też mam nadzieję- szepnęłam. 

 O czternastej, czyli dwie godziny po całym zdarzeniu z szarogłowym nastolatkiem, 

byłyśmy już w porcie. Zsiadłam z Lily i podbiegłam do rozkładu. Statek do Londynu miał 

przypłynąć za półgodziny. Wspaniale. Spojrzałam jeszcze raz na kartkę w gablotce, a na niej 

był wielki czerwony napis, który informował że na pokład można wprowadzać zwierzęta. Wtedy 

ucieszyłam się jeszcze bardziej. Po trzydziestu minutach przypłynął mały statek, na którym 

około mogło się zmieścić sto, dwieście osób. Kupiłam bilet za 100£ i razem z Lily weszłyśmy 

na pokład. Podróż trwała trzy godziny, po morskiej drodze wyszłyśmy na stały ląd. Teraz tylko, 

odnaleźć Plejadę, zapytać gdzie jest moja mama, znaleźć ją i z nią zamieszkać.  

Zaczęło się ściemniać więc, postanowiłam znaleźć jakąś stodołę żeby przespać się 

chociaż kilka, zanim na dobre wyruszymy na poszukiwania mojej babci, a potem mamy. 

Znalazłam starą chatę na uboczu lasu. Nalałam źródlanej wody do poidła dla białego 

jednorożca, a sama położyłam się na stercie siana. Zjadłam ostatnią kanapkę jaka została mi 

w plecaku. Gdy Lily udała się już do krainy Morfeusza, ja wyjęłam z torby z ubraniami księgę 

zaklęć a z wewnętrznej kieszonki bluzy, różdżkę. Przeczytałam nagłówek: 

- ,, Zaklęcia dla początkujących czarodziei” 

Przewinęłam na kolejną stronę na której znalazłam pierwsze zaklęcia. Znalazły się tam 

zaklęcia podpalające i gaszące płomienie. Po przeczytaniu krótkich regułek odłożyłam grubą 

książkę na stertę siana obok mnie.  Wyciągnęłam mały notesik i zaczęłam pisać co oznaczają 

kolory moich włosów. Na przykład, czerwone znaczą złość a turkusowe strach.  Nie było mi 

dane przetestować zakląć z księgi, ponieważ oczy zaczęły mi się kleić. Włożyłam magiczne 

przedmioty do plecaka, a z niego wyjęłam ramkę z naszym wspólnym zdjęciem. 

Uśmiechnęłam się sama do siebie po czym sobie przypomniałam bardzo ważne zaklęcie w 

księdze zaklęć. Otworzyłam ja na stronie 76 i przeczytałam regułkę. Było to zaklęcie które 

umożliwiało zdjęciom poruszanie się w ramce. 

- Motabilem- szepnęłam. 



W ramce nie stały już nieruchome postacie, tylko wszystkie trzy osoby wesoło się uśmiechały 

i machały do mnie. Przytuliłam ramkę ze zdjęciem do serca i położyłam się spać. Bardzo 

chciałam się do kogoś, a nie to drewnianej ramki. 

 Gdy nastał ranek, spakowałam się i ruszyłam dalej. Po czterech godzinach podróży 

znalazłyśmy się w Londynie.  Nie wjeżdżałyśmy do centrum, był tam straszny tłok, pełno 

autobusów i aut. Puściłam Lily do lasu a sama pobiegłam  do jakieś magicznego pubu dla 

czarodziejów. Gdy weszłam do jednego z nich wszyscy ludzie zamiast rąk używają tych 

samych magicznych patyków co ja. Najpierw podeszłam do baru i zamówiłam jakiś sok z 

lodem. 

- Coś jeszcze podać?- zapytał barman z czarnym wąsem. 

- Nie. Tylko chciałam o coś zapytać-rzekłam stanowczo, a barman kiwnął głową na ,,tak”- Zna 

pan Plejadę Burke, matkę Emmy Burke? 

- Tak, tak mieszka w wielkim pałacu za miastem. Nie lubi gości. A tak w ogóle kim dla panienki 

jest?- odpowiadał wąsaty barman. 

- To jest najprawdopodobniej moja babcia, i bardzo panu dziękuję- rzuciłam szybko i 

zapłaciłam za napój.  

 Biegłam teraz w stronę lasu gdzie zostawiłam Lily, na szczęście cały czas tam była i 

chyba czekała na mnie. Miałam nadzieję że koń mnie rozumie więc wszystko mu 

opowiedziałam, po czym koń wesoło zaczął kłusować. Tyle czasu spędziłam na szukaniu 

domu że nie zauważyłam jak nastał zmierzch. Na gwieździstym niebie lśnił gigantyczny 

księżyc. Była pełnia jest to…Przypomniałam sobie że o północy polowały wilkołaki. 

Pospiesznie wsiadłam na wierzchowca i biegłyśmy przez las, gdy nagle usłyszałam skowyt, 

ale nie byle jaki tylko wilka a dokładniej wilkołaka. Oczy miałam dookoła głowy a Lily 

nasłuchiwała wszystkich powiewów wiatru. Nagle przed nami pojawił się gigantyczny wilkołak 

w sierść przypominające moje naturalne włosy, które w tej chwili nie były brązowe tylko 

turkusowe. 

-Falangito!- krzyknęłam a dookoła nas była ochronna tarcza. 

Niestety zniknęła ona po kilku minutach. Szukałam w głowie kolejnych zaklęć gdy nagle 

przyszło jedno zaklęcie odpychające. 

-Colorups- powiedziałam dosyć głośno, a wilkołak odleciał na kilkanaście metrów i ani nie 

drgnął. 

Nie zastanawiałam się długo tak jak i jednorożec na którym siedziałam i pognałyśmy jak 

najdalej od tego okropnego miejsca w którym mogłam zginąć nie tylko ja.  



 Dopiero rano znalazłam się przed wielkim pałacem o którym mówił wąsaty barman. 

Jednorożca zostawiłam przy wejściu a sama weszłam przez gigantyczne wrota które 

magicznie same się otworzyły. Szłam spokojnie przed drogą usypaną małymi kamyczkami 

które co chwilę wpadały i wypadały z buta. Gdy doszłam do wrót zadzwoniłam dzwonkiem do 

drzwi. W nich momentalnie stanęła staruszka która jedynie podpierała się na dębowej lasce. 

Miała na sobie fioletową szatę i piękny wisiorek który spoczywał na jej szyi. 

- Dzień dobry, Jestem Marlena White...znaczy Burke- zaczęłam się plątać we własnych 

słowach.- To skomplikowane. Pani córka, Emma jest moja biologiczną mamą. Tak mi 

powiedzieli państwo White u których wychowywałam się całe moje życie. 

Po krótkiej ciszy kobieta wpuściła mnie do środka. Ja stałam w korytarzu gdy staruszka była 

już w połowie schodów. 

- Idziesz czy nie?- spytała wrednie kobieta o siwych włosach. 

Nic nie odpowiedziałam tylko podbiegłam do Plejady. Wchodziłyśmy co raz wyżej i wyżej aż 

znaleźliśmy się na jednej gdzie były drzwi z pewnym napisem na środku a brzmiał on tak: 

-,, Marlena Andromeda Burke”- przeczytałam pod nosem.- To mój pokój? 

- Tak to jest twoja stara komnata która wciąż na ciebie czeka, kochanie- odpowiedziała o wiele 

milej babcia Plejada.- A tak w ogóle po co tu przybyłaś? 

- A tak! Szukam mamy. Wiesz gdzie ona może być?- rzekłam z nadzieją.- i czy możesz mi coś 

o niej opowiedzieć? 

- Pewnie, opowiem ci, tylko zejdźmy do salonu- zaproponowała po czym spytała.- Chcesz 

gorącą czekoladę? 

Pokiwałam twierdząco głową i zeszłyśmy na dół. Starsza kobieta poszła do kuchni i za pomocą 

różdżki zagotowała mleko i zrobiła mi pyszny czekoladowy napój. Usiadłam na lekko 

zakurzonej kanapie z czarnymi poduszkami. Starsza Burke posadziła się na bujanym fotelu i 

się wyprostowała. 

- To wszystko zaczęło się w dniu twoich urodzin. Tom i Emma już dawno wybrali twoje imię, 

pokój i dzieciństwo. Po twoim urodzeniu, Tom wybrał się  z przyjaciółmi na imprezę, na której 

zginął z rąk swojego przyjaciela, z niewiadomych powodów. Był na niej też Ted White, pewnie 

od niego wiesz gdzie trzeba było mnie szukać?- zapytała kobieta na co powiedziałam ciche 

,,tak”-Wracając. Tom zginął.  Emma po urodzeniu ciebie udała się do pobliskiego pubu i już 

nie wróciła. Jest jeszcze coś… Twoi rodzice potrafili zmieniać się w magiczne istoty. To była 

bardzo pożyteczna umiejętność. 



- A jakie to były stworzenia?- zapytałam niepewnie, po jej długim monologu. 

- Twój tata w pięknego feniksa, jest to połączenie ptaka z ogniem, a Emma…Emma w  

jednorożca, miała wtedy przepiękną srebrną grzywę i ogon, a maść…och ona była taka piękna. 

Biała jak śnieg. Do tego jeszcze ten długi, i złoty róg- opowiadała starsza Burke.  

 W pierwszej chwili nie wiedziałam co mam powiedzieć. Myśli w mojej głowie były jak 

jedna, wielka burza z piorunami.  

- Dlatego ten jednorożec zawsze jest obok mnie- powiedziałam cicho, wręcz prawie 

niesłyszalnie. 

- Co tam mamroczesz kochanieńka?- zapytała Plejada. 

- Gdy wyruszyłam z Cork, w lesie znalazłam właśnie jednorożca, który pasuje do twojego 

opisu. Myślisz że może być to…- odpowiedziałam na pytanie staruszki, ale ta mi nie pozwoliła 

skończyć zdania. 

-Emi- powiedziała cicho siwowłosa. 

Wtedy spojrzałam w stronę okna na które patrzyła się moja babcia. Stała tam Lily, albo raczej 

moja mama. Babuleńka szybkim ruchem różdżki otworzyła okno , a koń wyjrzał przez nie. 

Zaraz jednak na miejscu fantastycznego zwierzaka stała dość chuda kobieta. Miała około 

czterdzieści lat i brązowe oczy. Wizytówka kobiety, czyli włosy były koloru wręcz białego, za 

to były rozpuszczone i sięgały ramion. Szybko wstałam z kanapy i stałam jak ten słup soli na 

środku salonu. Łzy zaczęły powoli spływa cmi po policzkach, a włosy stały się granatowo-

różowe. 

- Mari- powiedziała kobieta z brązowymi oczami. 

Nic nie powiedział tylko jak najszybciej tylko mogłam wpadłam w jej ramiona, następnie 

rozpłakałam się na dobre. Jak zauważyłam jej włosy przesiąkał róż, tak jak moje. Stałyśmy tak 

przy sobie jeszcze kilka minut po czym się od siebie odsunęłyśmy. Białowłosa złapała swoimi 

dłońmi moją twarz i pocałowała w nos. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, bo po prostu 

miałam tam łaskotki. 

- Mamo, powiesz mi co się stało czternaście lat temu? Tylko… mów prawdę. Tylko o to cię 

proszę- rzekłam i po chwili spojrzałam w  jej jasno brązowe tęczówki. 

- Jasne, siadaj- odpowiedziała szybko i pokazała chudą dłonią na czarną sofę, na której kilka 

minut siedziałam i słuchałam opowieści mamy mojej mamy. 

Posłusznie opadłam na mebel z czarnymi poduszkami, babcia udała się do kuchni a młoda 

Burke usiadła na miejscu Plejady. 



- Jak już wiesz twój tata po twoim urodzeniu poszedł poimprezować ze swoimi koleżkami. 

Niestety jeden z nich okazał się szpiegiem dla bardzo złych ludzi. Walczył z moim mężem, 

zaczęło robić się niebezpiecznie. Nie przemyślał zaklęcia które poleciało w sługę 

najpotężniejszego czarodzieja tamtych czasów. Zabił go. W tej chwili pojawili się ludzie którzy 

oskarżali Toma o zabójstwo. Poszedł siedzieć, a ja… bałam się. Skarbie jesteś niesamowitą 

czarownicą, ale żeby chronić cię przed współpracownikami tego szpiega, wychowywałaś się -

u państwa White – ciągnęła żona zabójcy.- No nic, leć na górę i do łóżka jutro sobie 

porozmawiamy i spędzimy wspólnie czas jak matka z córką. 

Nie odezwałam się więcej tylko wstałam i pobiegłam na schody zrobione z czarnego 

marmuru. Po chyba stu schodkach dotarłam do komnaty którą pokazała mi babcia Plejada 

kilka godzin temu. Otworzyłam drzwi na których widniał tylko napis moich imion i nazwiska. 

Wchodząc do środka zaatakowała mnie gigantyczna warstwa kurzu. Na środku stało duże 

łózko dla dwóch osób z baldachimem. Pod oknem znajdowało się biurko z krzesłem. W pokoju 

była jeszcze szafa, komoda, lampa stojąca i bujany fotel. Taki sam jak stał w salonie. Jednym 

ruchem różdżki cały kusz w pomieszczeniu zniknął, więc opadłam bezwładnie na mebel z 

baldachimem i uśmiechnęłam się sama do siebie. Wtedy też zauważyłam kolejne drzwi ze 

złotymi zdobieniami. Lekko przysunąłem je do siebie a moim oczom ukazała się błyszcząca 

łazienka. W przeciwieństwie do poprzedniego pomieszczenia nie było tam ani grama kurzu 

czy innych alergenów. Oglądałam łazienkę z podziwem i zafascynowaniem jednak zaraz 

wróciłam na miękkie miejsce do spania.  Po chwili gapienia się w sufit oczy same zaczęły mi 

się zamykać i niezauważenie zasnęłam. 

 Udało się. Znalazłam mamę oraz babcię. Otworzyłam powoli oczy i poczułam coś 

ciężkiego na kolanach. Podniosłam się na przedramionach i ujrzałam małą klatkę. Pomału 

ruszyłam na kolanach do pudełka. Złapałam za zamek otwierający je i zobaczyłam 

najładniejsze zwierzątko na ziemi i w kosmosie. Był to kotek, ale nie taki kotek którego mieli 

sąsiedzi Whiteów. Ten miał uszy z frędzelkami, duże, szmaragdowe oczy, jasnoniebieskie 

łapki i granatową sierść. Kot kichnął a z jego nozdrzy wyleciał mały, biały ogień. Chwyciłam 

szybko różdżkę, machnęłam a ogień zniknął w mgnieniu oka. Wzięłam na kolana granatowe 

stworzonko, które po chwili zaczęło mruczeć i turlać się po nich. Not stop gryzł mnie w palce, 

więc odstawiłam go na pościel w gwiazdy a sama zeszłam na dół. Jednak po chwili usłyszałam 

jak mały przyjaciel z pokoju zaczął za mną schodzić. Doszłam do kuchni w której siedziała już 

babcia oraz mama. Plejada czytała codzienną gazetę ze świata magii i nie tylko, za to Emma 

popijała poranną kawę i wyglądała za okno. Podreptałam na krzesło które znajdowało się przy 

blacie i wzięłam z niego kawałek chleba i słoik z dżemem. Obróciłam się na meblu i spojrzałam 

na moją prawdziwą rodzinę. Nie kompletną, ale jednak.  



- Co dzisiaj robimy?- zapytałam się po długiej ciszy. 

- Ja dziś idę na spotkanie czarodziejek amatorek. Jest to taki klub dla starszych czarownic- 

zadeklarowała starsza Burke. 

- A my będziemy razem sobie spędzać czas. Co ty na to?- odpowiedziała zaraz po swojej 

mamie. 

- Pewnie!- krzyknęłam zadowolona. 

 Zaraz po moim szczęśliwym krzyku, mały niebieski stworek, ryknął swoim piskliwym 

głosikiem. Już miałam się zapytać co to jest jednak babcia była szybsza 

- To jest Chowaniec. Będzie takim twoi opiekunem. Ma specjalną moc którą broni swojego 

właściciela- wyjaśniła kobieta wychodząc z domu. 

Poszłam się ubrać do pokoju w ciemnych kolorach. Podeszłam do szafy w kolorze dębu, i ją 

otworzyłam. W środku było mało ubrań, więc wybrałam jakieś jeansowe spodnie, niebieską 

koszulkę i trampki z czarnymi sznurówkami. Jako że jestem niezdarą uderzyłam się w mały 

palec przez krzesło leżące na środku pokoju. Zaraz jednak znalazł się mały stworek, który 

miauknął i już nic nie bolało. Uśmiechnęłam się serdecznie do zwierzaka. 

- Co tam Alvaro?- zapytałam wielkookiego. 

- Kto to Alvaro?- nagle znikąd pojawiła się Emma i spoglądała raz na mnie a raz na małego 

uzdrowiciela.- a już wszystko wiadomo. 

 Po całym dniu spędzonym z mamą i moim chowańcem dotarłyśmy do domu, gdzie 

zastałyśmy już Plejadę z małym pakunkiem. Gdy kobieta zauważyła naszą dwójkę szybko 

podeszła do mnie i wręczyła mi malutkie pudełeczko. Niepewnie spojrzałam na babuleńkę a 

później na kartonik zawinięty w niebieski papier. Powoli zaczęłam je otwierać i nagle ujrzałam 

naszyjnik z gwiazdką, który zaczął rozjaśniać się coraz bardziej. Odsunęłam włosy i zapięłam 

biżuterię na szyi za to pudełko odłożyłam na komodę w przedpokoju. 

- Ten wisiorek przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Teraz trafił do ciebie. Ma jeszcze 

jedną ważną przypadłość. Dzięki niemu możesz się teleportować kiedy chcesz i gdzie chcesz- 

wytłumaczyła spokojnie starsza kobieta. 

- Wow- tylko tyle umiałam wypowiedzieć. 

Przejrzałam się w lutrze i zaraz jednak znalazłam się w pokoju. 

- Jak coś jestem w pokoju!!- krzyknęłam na tyle głośno że chyba słyszeli mnie w sąsiednim 

domu. Znowu zamknęłam oczy i znalazłam się na poprzednim miejscu. Mama od razu 



przyznała że już jestem w tym dobra na co szeroko się uśmiechnęłam pokazując swoje białe 

zęby. 

 Następnego dnia postanowiłam przeteleportować się do państwa White w odwiedziny. 

Babcia oczywiście dała mi kilka smakołyków dla Mai i Teda. O godzinie piętnastej znalazłam 

się przed moim dawnym domem. Zadzwoniłam dzwonkiem do drzwi i po chwili otworzyła mi 

ta sama kobieta która uczyła mnie ubierać i czytać książki. W ręce trzymała ścierkę ubrudzoną 

jakimś sosem. Gdy otwierała drewniane drzwi stała do mnie tyłem i pewnie odpowiada mężowi 

na jakieś pytanie. Jednak gdy się odwróciła nie mogła oddychać, stała jak słup soli a za nią 

było słychać kolejne kroki. Za czarnowłosą kobietą stał ten mężczyzna który kochał 

samochody i inne środki transportu. Nikt nie wiedział co powiedzieć, ale pani White mocno 

mnie do siebie przytuliła i nie dała mi w ogóle złapać oddechu. Zaraz jednak do nas przytulił 

się też pan White. Po kilku minutach w objęciach weszliśmy do środka. Tam podarowałam jej 

przysmaki od Plejady, opowiedziałam całą moją podróż do Londynu i jak znalazłam mamę i 

babcię. Ugryzłam też temat magii i od czasu do czasu coś o niej wspomniałam. O 

dziewiętnastej dziesięć pożegnałam się czule z moimi opiekunami z dzieciństwa wróciłam w 

pobliże domu Burke’ów. Gdy weszłam do środka zastałam wszędzie porozwalane rzeczy. 

Pełno papierów walało się na ziemi, a gdzie nie gdzie były małe krople krwi. Nie wiedziałam 

co tu się stało. Truchtem zobaczyła resztę pomieszczeń na piętrze i wyżej.  

-Został tylko parter- powiedziałam do siebie cicho jakbym bała się że ktoś zaraz mnie usłyszy. 

Zeszłam po marmurowych schodach tak jak zawsze rano zjeść śniadanie z rodziną. Weszłam 

no kuchni a tam znalazłam martwe ciało. Serce mi zamarło, ponieważ nie była to osoba którą 

widzę po raz pierwszy w życiu, była to Plejada.  

-Dlaczego ona?- zapytałam siebie cicho ze łzami w oczach.  

Zostawiłam trupa i poszłam dalej korytarzem do salonu, a tam już nie wytrzymałam. Wchodząc 

do dużego pokoju z kanapą na wejściu widziałam już jakieś nogi na podłodze. Wbiegłam 

pospiesznie do pomieszczenia i zobaczyła moją mamę, a właściwie zakrwawione ciało na 

ziemi. Zaczęłam rozpaczliwie płakać i krzyczeć. Klęknęłam przy mamie i dotknęłam jej zawsze 

uśmiechniętej twarzy która teraz była zimna jak lód i bez ani jednego okazu życia. Nie mówiła 

już pocieszających słów ani nic nie mówiła. To był cios prosto w serce. 

 Tydzień później razem z państwa White staliśmy na cmentarzu. Był tam też ten sam 

chłopak od którego odkupiłam różdżkę i jego ojciec. Jak dobrze usłyszałam był moim jakimś 

tam kuzynem. Wszyscy ubrani na czarno płakali po zmarłych. Chociaż White’owie nie znali 

Plejady ani Emmy, ale byli w tym razem ze mną. Pochowaliśmy dwie kobiety z nazwiskiem 

Burke obok mojego taty, a po włożeniu trumien do ziemi odeszliśmy do domu.  Po wejściu do 



mojego starego domu pobiegłam zapłakana w stronę pokoju. Nic się nie zmieniło, tylko tyle że 

dowiedziałam się o moim pochodzeniu, poznałam prawdziwą rodzinę i odkryłam magię w 

sobie. Wróciłam do swojego dawnego życia, chodziłam do szkoły i uczyłam się jak gdyby nigdy 

nic. Czasem używałam magii we własnych celach, ale nie poprawia mi to zbytnio humoru. 

Przez te kilka miesięcy zyskałam czarodziejskie umiejętności ale straciłam babcię oraz mamę.  

 


