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Rozdział 1

Ceony, ubrana w  czerwony fartuch praktykantki, pod 
którym miała bluzkę z kryzą i prostą brązową spódnicę, 
stanęła na palcach na trójnożnym taborecie i oparła kwa-
dracik białego papieru o wschodnią ścianę salonu państwa 
Holloway, dokładnie tam, gdzie ściana stykała się z sufi-
tem. Rodzina świętowała otrzymany przez pana Hollowaya 
Medal Służby Ogólnej w Afryce i do wykonania dekora-
cji wynajęła miejscowego Składacza  – maga Emery’ego  
Thane’a. 

Ten oczywiście zlecił to „niepoważne zadanie” swojej 
praktykantce.

Ceony zeszła ze stołka i wycofała się na środek pomiesz-
czenia, aby ocenić swoją pracę. Z dużego salonu zdążono 
już wynieść większość mebli. Jak na razie dziewczyna przy-
mocowała do ściany dwadzieścia cztery kwadraty z herbem 
rodowym, na podłodze zaś porozmieszczała duże arkusze 
białego papieru, wyciętego zgodnie z informacjami przesła-
nymi w telegramie przez panią Holloway.
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Upewniwszy się, że kwadraty z herbem są równo przy-
mocowane, powiedziała:

– Przyklejcie się.
Dwadzieścia cztery podłużne arkusze wyskoczyły do 

góry niczym biegnące przez pole zające; każdy pofrunął 
w  stronę wyznaczonego kwadratu i  przywarł do niego. 
Ciężkie arkusze wisiały pod kwadratami, dopóki Ceony 
nie zawołała:

– Rozpłaszczcie się!
Wtedy arkusze przylgnęły do ścian niczym tapeta, rów-

nomiernie spowijając pomieszczenie w  bieli. Nie licząc 
oczywiście schodów na ścianie północnej.

Pani Holloway zażyczyła sobie motywu dżungli, któ-
ry miał stanowić odzwierciedlenie krótkiej kampanii męża 
w Afryce, dlatego Ceony – zaczerpnąwszy wcześniej wiedzy 
z wielu podręczników poświęconych tej tematyce – zapisa-
ła na rewersach wielkich arkuszy wymagane zaklęcia i Zło-
żyła stosownie ich rogi. Teraz musiała jedynie przetestować 
swój wzór.

– Ukażcie sceny – nakazała i ku jej uldze każdy arkusz 
przyciemnił się i  zaczął nabierać odcieni zieleni i  brązu, 
zmieniając się mniej więcej w taki sam sposób jak papiero-
wa lalka. Ciemne pasy rzucały na ścianę cienie myśliwskiej 
zieleni, a  dzięki jaśniejszym barwom, miętowym i  zielo-
nożółtym, odnosiło się wrażenie, że przez baldachimy li-
ści przeplatanych winoroślami przebija światło. Oliwkowa 
zieleń należała do wysokich traw, umbra i mahoń zaś to 
nierówna ziemia blisko parkietu. Pomiędzy trzepoczącymi 
skrzydełkami owadów słychać było śpiew nurów rdzawo-
szyich. A przynajmniej najlepszą z możliwych interpreta-
cję tego odgłosu. Ceony nigdy wcześniej nie miała okazji 
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go słyszeć – podjęła próbę stworzenia imitacji wydawane-
go przez ptaka dźwięku na podstawie tego, co udało jej się 
usłyszeć w zoo, gdzie widziała dziwaczne afrykańskie ptaki. 

Dziewczyna powolutku obeszła pokój, podziwiając gi-
gantyczną iluzję, żywy mural stworzony magią jej rąk. Co 
trzydzieści sekund między dwoma drzewami przemykała 
mysz z długimi uszami, a co piętnaście liście i winorośle 
szeleściły, poruszane delikatnym wiatrem. Choć Ceony nie 
trzymała w tej chwili papieru, czuła mrowienie w palcach. 
Tego typu zaklęcia nigdy nie przestawały jej zadziwiać.

Odetchnęła głęboko. Żadnych błędów – świetnie. Gdy-
by nie była w stanie tworzyć teraz takich iluzji, w życiu nie 
udałoby jej się zdać za miesiąc egzaminu na maga. Plano-
wała podejść do niego tydzień po drugiej rocznicy rozpo-
częcia swojej praktyki u Emery’ego Thane’a.

Wycofawszy się do drzwi, Ceony kucnęła obok dużej 
torby z zaklęciami i wyjęła z niej drewnianą skrzynkę peł-
ną gwiazd, które dawno temu nauczył ją Składać Langston, 
pierwszy praktykant Emery’ego. Te małe, przypominające 
poduszeczki gwiazdy nie były większe od ćwierciopensó-
wek. Wszystkie Złożono z papieru w odcieniu bursztyno-
wym, aczkolwiek kupiec, który sprzedał go Ceony, określił 
ten kolor jako „nawłoć”. W ciągu trzech dni Złożyła tyle 
gwiazdek, że aż miała skurcze w palcach i zaczęła się oba-
wiać przedwczesnego artretyzmu. Następnie do rewersu 
każdej gwiazdki przykleiła mały zygzak, także w kolorze 
bursztynowym.

Wysypała gwiazdy na ciemny, wypolerowany parkiet 
i poleciła:

– Fruńcie.  – Wszystkie gwiazdy odwróciły się stroną 
z zygzakiem do góry i niczym bańki mydlane poszybowały 
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ku sufitowi. – Świećcie – nakazała im Ceony i gwiazdki roz-
jarzyły się łagodnym światłem. Kiedy Hollowayowie zgaszą 
lampy, salon spowije romantyczna poświata.

Następnie ożywiła małe papierowe motyle, które będą 
fruwać po pomieszczeniu, jak również trójkątne konfetti 
rozsypane po podłodze. Ono akurat ma się prześlizgiwać 
między nogami gości, dając złudzenie wiatru. Złożyła na-
wet i zaczarowała jako dodatek do zastawy papierowe ser-
wetki, które po rozłożeniu przez gości będą się jarzyć na 
turkusowo i  zaprezentują napis: „Gratulacje dla Altona 
Hollowaya”. Zastanawiała się, czy nie wykorzystać także 
iluzji przedstawiającej słonia albo lwa, ale wtedy musiałaby 
pozostać na przyjęciu, aby odczytywać zaklęcia. Dodatko-
wo obawiała się reakcji gości starszych wiekiem. Zaledwie 
kilka miesięcy temu czytała w prasie artykuł o pewnej sta-
ruszce, która dostała ataku serca po tym, jak zobaczyła obok 
teatru lustrzaną iluzję nadjeżdżającego pociągu, nierozważ-
ną reklamę nowej amerykańskiej sztuki. Przyjęciu z pew-
nością nie przydałoby to splendoru, gdyby któryś z gości 
próbował zastrzelić papierowego lwa.

Gdy Ceony wypuściła ożywione ptaki z instrukcją, aby 
przez cały czas fruwały blisko sufitu, ze schodów zeszła pani 
Holloway. Krzyknęła zaskoczona, ale na szczęście chwilę 
później szeroko się uśmiechnęła.

– Och, to jest zdumiewające! Zachwycające! – zawołała 
i przycisnęła dłonie do mocno upudrowanych policzków. – 
Warte każdego funta! A jesteś tylko praktykantką.

– Liczę na to, że w przyszłym miesiącu zdam egzamin 
na maga. – Mimo wszystko ten komplement sprawił Ceo-
ny niezwykłą przyjemność.

Pani Holloway klasnęła dwa razy w dłonie.
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– Gdybyś potrzebowała rekomendacji, moja droga, to 
oczywiście możesz na mnie liczyć. Och, Alton będzie taki 
zaskoczony! – Odwróciła się ku schodom. – Marto! Marto, 
zostaw na chwilę pranie i chodź tutaj!

Ceony podniosła z ziemi swoją torbę – znacznie teraz 
lżejszą  – i  wymknęła się z  domu, nim podekscytowanie 
klientki na dobre eksplodowało. Dekoracje nie potrzebo-
wały żadnych dodatkowych ulepszeń, a czek pani Holloway 
przekazała już kilka dni temu. Emery niewątpliwie pozwoli 
jej zatrzymać całą kwotę – wcale niemałą – mimo że prak-
tykanci najczęściej musieli pracować za darmo, nie licząc 
miesięcznej pensji. Większą część kwoty wyśle rodzicom, 
którzy w końcu wyprowadzili się z Mill Squats i zajmowali 
obecnie mieszkanie w Poplar. Jej matka nie znosiła otrzy-
mywać „jałmużny”, ale Ceony umiała się wykazać równie 
wielkim uporem.

Przykucnąwszy na chodniku, wyjęła z  torby kartkę 
i Złożyła mały szybowiec z podłużnymi skrzydłami, a po-
tem zapisała na środku adres skrzyżowania na końcu uli-
cy, którą właśnie podążała. Powołała go do życia komendą 
„Oddychaj”, następnie szepnęła koordynaty i wypuściła go 
na wiatr. Szybowiec wykonał pętlę i skierował się na połu-
dniowy zachód.

Ceony przerzuciła sobie torbę przez ramię i  ruszy-
ła przed siebie. Wokół jej kostek powiewała prosta brązo-
wa spódnica, a pięciocentymetrowe obcasy stukały niczym 
końskie kopyta. Znajdowała się na szykownych obrzeżach 
Londynu, z mnóstwem zielonych terenów między doma-
mi, których połowy strzegły kamienne mury lub ogrodze-
nia z kutego żelaza. Część miała ornamentacje stworzone 
przez Wytapiaczy, takie jak sztachety ze stali stopowej, które 
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obracały się w reakcji na obecność przechodniów, i mosięż-
ne zamki przy furtkach, które same się otwierały, kiedy zja-
wiał się spodziewany gość. Zdążyły już zniknąć wszelkie 
ślady zimy i w schludnych ogródkach rozkwitały majowe 
kwiaty. Kilka wyrosło nawet w szczelinach na granicy chod-
nika i kocich łbów, za nic mając panujące w tej okolicy ład 
i porządek. Z francuskiego koka, który utrzymywał w ry-
zach burzę jej rudych włosów, wiatr zawiał Ceony na twarz 
kilka pasm. Założyła je za ucho.

Kilka minut po tym, jak dotarła na róg Holland i Addi-
son, na krawężnik wjechał automobil. Dziewczyna nachy-
liła się i zajrzała do środka przez pozbawione szyby okno od 
strony pasażera.

– Dzień dobry, Frank – przywitała się. – Dawno z pa-
nem nie jechałam.

Mężczyzna w  średnim wieku obdarował ją szerokim 
uśmiechem i uchylił melonik. Między palcami środkowym 
a wskazującym tkwił mały Złożony szybowiec. 

– Jak zawsze to dla mnie przyjemność, panno Twill. 
Dzisiaj także jedziemy do Beckenham?

– Tak, do domu – odparła i podeszła do tylnych drzwi. – 
Proszę nie wysiadać – dodała, kiedy Frank uniósł się na fo-
telu, aby pomóc jej wejść. Wślizgnęła się szybko na tylną 
kanapę i poklepała fotel przed sobą, sygnalizując, że jest 
gotowa do drogi. Kierowca po chwili zjechał na Addison 
Avenue.

Ceony oparła się wygodnie, kiedy automobili ruszył 
w czterdziestopięciominutową podróż do domu Emery’ego. 
Obserwowała, jak miasto przemyka za oknem, domy stop-
niowo się do siebie zbliżają i kurczą się, ulice i chodniki 
zaś wypełnia coraz większa liczba londyńczyków. Widziała 
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wydobywający się z  maleńkiej piekarni dym, chłopców 
grających w  kulki w  jednej z  wąskich bocznych uliczek, 
pchającą wózek matkę, obok której szedł mały chłopiec 
trzymający się kieszeni przy jej spódnicy. Ten ostatni wi-
dok przypomniał jej jedno z pierwszych zaklęć, jakie mia-
ła okazję poznać: „Pudełko fortuny”. Nigdy nie zapomni 
tego, co tam ujrzała – pełną ciepła scenę, w której stoi na 
ukwieconym wzgórzu razem z dwójką dzieci, zapewne swo-
ich. Towarzyszącym Ceony mężczyzną był nie kto inny, jak 
przypisany jej nauczyciel. Oczywiście sam pomysł roman-
su z mentorem obarczony był piętnem i dlatego zdradziła 
ten sekret wyłącznie swojej matce, która z magiem Emerym 
Thane’em miała okazję spotkać się tylko raz.

W końcu zostawili miasto za sobą i Frank wjechał na 
znajomą ubitą drogę prowadzącą do domu. Wzdłuż niej 
rosły zazielenione drzewa. Dziewczyna odwróciła wzrok od 
kryjącej się za nimi rzeki. Małej rzeki, która jednak nie-
zmiennie napawała ją niepokojem. Dwadzieścia miesięcy 
temu Ceony martwiła się, że ona i Emery ze względów bez-
pieczeństwa będą zmuszeni porzucić ten osobliwy wiejski 
dom maga, ale jako że ich wrogowie albo nie żyli, albo sie-
dzieli w więzieniu, albo znajdowali się w stanie wiecznego 
zmrożenia, ona i Emery mogli pozostać na miejscu. To była 
ogromna ulga, choćby dlatego, że Ceony z pewnością nie 
byłaby gotowa przystąpić do egzaminów na maga, gdyby co 
dziewięćdziesiąt dni musiała toczyć walkę na śmierć i życie.

Wsunęła dłoń do kryjącej się w torbie kosmetyczki i do-
tknęła okrągłego lusterka. Przesunęła palcem po wygrawero-
wanym na nim węźle celtyckim. Nie powinna lekko traktować 
swoich dawnych… przygód… nawet w myślach. Ich cena 
okazała się przeogromna. Przełknęła gorzki smak wstydu.
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Automobil zatrzymał się przed domem, który z  dro-
gi wyglądał jak rozpadająca się wysoka rezydencja nawie-
dzana przez duchy. „Nawiedzony dom” stanowił ulubioną 
iluzję Emery’ego, stosował ją jeszcze chętniej niż iluzję pre-
zentującą opuszczony teren albo cmentarz, które testował 
w marcu. Po protestach Ceony po dwóch tygodniach usu-
nął zaklęcie. Możliwe jednak, że przekonała go do tego 
arytmia serca mleczarza.

Iluzje zostały Złożone wokół ogrodzenia, dlatego zaklę-
cia zniknęły, kiedy tylko Ceony minęła furtkę, a dom za-
prezentował się w swoim rzeczywistym kształcie: elewacja 
z żółtej cegły, weranda, którą razem z Emerym dwa tygo-
dnie temu pomalowała na kolor rdzawy. Kamienna ścieżka 
prowadziła wzdłuż ogrodu z papierowymi żonkilami. Na 
winorośli zwisającej nad oknem gabinetu przysiadł praw-
dziwy szpak i skrzeczał na małego papierowego psa węszą-
cego zbyt blisko jego gniazda.

– Fenkuł! – zawołała Ceony i psiak podniósł łebek.
Zaszczekał dwa razy – był to cichy, papierowy dźwięk – 

i  pobiegł ścieżką w  stronę swojej pani, zostawiając ślady 
w szparach między kamieniami. Kilka miesięcy temu nie 
byłoby o  tym mowy, ale w  lutym Ceony wyposażyła go 
w plastikowy szkielet. Przez kilka miesięcy uczyła się, w jaki 
sposób uformować kości i stawy tak, by poruszały się razem 
z Fenkułem, aczkolwiek łączące je zaklęcie Politwórcy oka-
zało się dość proste. Oczywiście uczyniła to w najgłębszej 
tajemnicy. Tego rodzaju eksperymentami lepiej się było ni-
komu nie chwalić.

Psiak doskoczył do nóg Ceony i oparł przednie łapki na 
jej butach. Jak szalony wymachiwał wzmocnionym plasti-
kiem ogonem. Przykucnęła i podrapała go pod brodą.
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– Chodź – rzuciła, a Fenkuł podbiegł pierwszy do drzwi, 
gdzie na nią zaczekał. Kiedy dziewczyna je otworzyła, zwie-
rzak popędził na koniec korytarza i z powrotem, następnie 
dał nura do zagraconego pokoju dziennego, gdzie od razu 
zaczął przeżuwać wystający z leżącej na sofie poduszki frag-
ment wypełnienia.

Ceony udała się najpierw do gabinetu Emery’ego, pro-
stokątnego pomieszczenia wypełnionego regałami ze ster-
tami papieru różnej grubości oraz rozmaitych kolorów 
i  rozmiarów. Rosnąca nad oknem winorośl sprawiała, że 
wpadające tu światło miało odcień ciemnej akwamaryny, 
niemal tak, jakby dom zanurzony był w oceanie. Naprze-
ciwko drzwi stało biurko, na nim zaś leżały stosy papieru, 
spinacze, klej i nożyczki, na wpół przeczytane książki, słoik 
z ołówkami i kałamarz. Wszystkie te przedmioty wpasowy-
wały się w siebie nawzajem niczym puzzle i nic nie leżało 
krzywo. Pozostawała tylko odrobina miejsca na pracę, ale 
biurko, podobnie jak cały dom, wyglądało na tyle niena-
gannie, na ile może wyglądać bałagan. Przez całe dwadzieś-
cia jeden lat swego życia Ceony nigdy nie poznała równie 
porządnego zbieracza. W tej chwili gabinet był pusty.

Za biurkiem wisiała oprawiona w  drewnianą ramkę 
tablica korkowa, do której Ceony i Emery przypinali za-
mówienia, paragony, telegramy i  karteczki z  notatkami. 
Oczywiście w równym odstępie od siebie – robota papiero-
wego maga. Ceony wyszarpnęła spod pinezki zamówienie 
pani Holloway, po czym wyrzuciła je do kosza, wcześniej 
jednak wydała mu polecenie:

– Podrzyj się.
Zamówienie rozdarło się na kilkanaście kawałków 

i opadło do kosza niczym śnieg.




