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Moja rodzina szamanów 

uzdrowicieli

A #$%& '().
Zosta*y ju+ tylko dwa dni do ceremo-

nii inicjacyjnej mojej siostry. Dwie noce 
i,Hattie sko-czy trzyna.cie lat, zatem b/-

dzie musia*a udowodni0 przed ca*ym zgromadzeniem ob-
darzonych mocami klanów z,Los Angeles, +e ma to, co 
trzeba, by si/ sta0 szamank1. Szamank1 uzdrowicielk1. 
Prawdziw1 cz*onkini1 klanu Gom.

I oczywi.cie wypadnie niesamowicie. Chodzi mi o,to, 
+e jest do tego stworzona. Magia uzdrawiania kr1+y 
w,jej krwi od zawsze, tak samo jak w,krwi naszych ro-
dziców, poniewa+ klan Gom wywodzi si/ od Bogini 
Jaskiniowej Nied2wiedzicy, patronki s*u+enia bli2nim 
i,po.wi/cenia.

Có+, ca*y klan oprócz mnie.
Ojoj. No tak. Moje w*asne trzynaste urodziny wypa-

daj1 zaledwie za miesi1c, ale w,przeciwie-stwie do mamy 
(u,nas to jest eomma) i,taty (u nas appa) oraz mojej siostry 
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jestem normaln# osob#, nieobdarzon# niczym specjalnym, 
bez krzty magicznych zdolno$ci. Jestem saram.

Zosta%am adoptowana. Nie zrozumcie mnie &le. Moi 
rodzice dok%adaj# stara', (ebym si) czu%a cz)$ci# spo-
%eczno$ci obdarzonych, i*mocno ich za to kocham. Ale 
prawda jest taka, (e im usilniej si) staraj#, tym wyra&-
niej u$wiadamiam sobie, jak bardzo do nich nie pasu-
j). Jestem i n n a.

No i*dlatego tu siedz)*– za biurkiem recepcyjnym 
w*prowadzonej przez moich rodziców Klinice Tradycyj-
nej Medycyny Korea'skiej*– i*wprowadzam do syste-
mu przyt)piaj#ce dane, zamiast +wiczy+ z*siostr# zakl)-
cia uzdrawiaj#ce.

Zabrz)cza% dzwoneczek u*drzwi wej$ciowych i*a( pod-
skoczy%am na krze$le, gdy do recepcji wku$tyka% starszy, 
ciemnow%osy m)(czyzna. Wygl#da% na Korea'czyka, ale 
nigdy go nie widzia%am w*$wi#tyni.

– Witamy w*naszej klinice!*– odezwa%am si) uprzej-
mie.*– W*czym mog) panu pomóc?

– Dzie' dobry* – przywita% si) i* z grymasem bólu 
chwiejnie podszed% do biurka.*– Nazywam si) Robert 
Choi. W%a$nie si) tu sprowadzi%em z*Nowego Jorku i*po-
wiedziano mi, (ebym si) zwróci% do Jamesa albo Eunhy 
Oh. Chyba skr)ci%em kostk).

Z%#czy% r)ce, stykaj#c je nadgarstkami, i*woda w*cylin-
drycznym amulecie przywieszonym do jego bransoletki 
Gi zachlupota%a lekko w*zetkni)ciu ze skór#. Wraz z*tym 
ruchem na prawym nadgarstku ukaza% si) rozjarzony na 
zielono wizerunek dwóch s%o'c i*dwóch ksi)(yców.
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Ach, nale#y do klanu Tokki, jest tchn$cym szamanem. 
U%wszystkich szamanów i%szamanek podczas czynienia cza-
rów na nadgarstku ujawnia si& ten sam symbol obdarzenia, 
ale w%innym kolorze%– zale#nie od klanu. Dzi&ki temu zna-
kowi odró#niamy pacjentów obdarzonych od saram. Je#eli 
s$ saram, musimy dopilnowa', #eby si& nie dowiedzieli, #e 
leczymy za pomoc$ czarów. Tchn$cy przygotowuj$ w%tym 
celu magiczne napoje wymazuj$ce pami&'.

Wiem, co sobie my(licie: czemu ukrywamy te niesa-
mowite umiej&tno(ci przed (wiatem? Có#, appa mówi, 
#e gdyby saram dowiedzieli si& o%klanach obdarzonych, 
stanowi)oby to dla naszej spo)eczno(ci ogromne zagro#e-
nie. Ludzie nie lubi$ czego(, czego nie rozumiej$. Przera-
#a ich to, a%przera#eni ludzie robi$ g)upie rzeczy. To chy-
ba ma sens.

– Tra* ) pan we w)a(ciwe miejsce, panie Choi%– odpo-
wiedzia)am z%promiennym u(miechem.%– James i%Eunha 
to moi rodzice. Przykro mi z%powodu pa+skiej kostki. Ap-
pa w)a(nie sko+czy) zabieg u%pacjenta i%ma wolne miejsce 
w%gra* ku, zaraz pana przyjmie.

– A%ty pewnie jeste( Hattie.%– Porozumiewawczo kiw-
n$) g)ow$.%– S)ysza)em, #e zbli#a si& twoja ceremonia ini-
cjacyjna. Mam nadziej&, #e dobrze si& przygotowa)a(.

Potrz$sn&)am g)ow$.
– Hattie to moja siostra. Ja nie… Có#, nie mog&…%– 

Zacz&)am si& pl$ta' i%straci)am w$tek, a%pan Choi zmar-
szczy) brwi.

– Dziwne. Mówiono mi, #e pa+stwo Oh maj$ tylko 
jedn$ córk&.
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Ajaj. Zabola#o. Jego s#owa przeszy#y mi pier$ jak w#ócz-
nia, ale sta#am w%milczeniu z%wy&wiczonym sztucznym 
u$miechem na twarzy. Najch'tniej zdj'#abym swoj( bran-
soletk' Gi (gdybym j( mia#a) i%uleczy#abym jego kostk' tu 
i%teraz, aby udowodni&, )e nale)' do rodu Oh, i%to jesz-
cze jak. Albo przynajmniej powiedzia#abym co$ w%swo-
jej obronie i%wyja$ni#a, )e jestem cz'$ci( tej rodziny. Tak 
zrobi#aby Hattie w%mojej sytuacji.

Ale nie jestem swoj( siostr(. Daleko mi do jej odwa-
gi. Wol' stercze& ze spuszczon( g#ow( i%unika& k#opo-
tów. Wierzcie mi, tak jest #atwiej.

Na moim ramieniu spocz'#a ciep#a d#o*, a%gdy zerkn'-
#am za siebie, zobaczy#am, )e to appa. Nie s#ysza#am, kie-
dy wszed# do recepcji.

– To jest Riley, zdecydowanie nasza córka i%najbardziej 
oddana cz#onkini klanu Gom, jak( znam.%– Appa pos#a# 
mi promienny u$miech i%wyci(gn(# r'k' do pana Choi.%– 
Witaj w%naszej skromnej klinice, Robercie. I%w Los Ange-
les. Chod+ ze mn(, zajmijmy si' twoj( kostk(.

Appa poprowadzi# kulej(cego pana Choi w%g#(b przy-
chodni, a%ja poczu#am na dnie oczu pal(ce gor(co. Ojoj. 
Kolejny dzie* w%)yciu Riley Oh%– bezsensownie marz(-
cej o%karierze szamanki w%niedost'pnym dla niej $wiecie 
osób obdarzonych mocami.

– Riley!%– Hattie podbieg#a do biurka recepcji, po czym 
prawie wbi#a si' w%nie #okciami i%opar#a brod' na d#o-
niach. Okr(g#e policzki mia#a zaró)owione, w#osy mo-
kre od potu.%– Prosz', ratuj. Eomma doprowadza mnie 
do sza#u. Ka)e mi powtarza& formu#y zakl'& miliardy 
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razy, a#ja nawet ju$ nie wiem, co znacz%. No serio, zapo-
minam s&ów.

– Po prostu chce, $eby' dobrze wypad&a podczas inicjacji.
Hattie przewróci&a oczami, lecz doskonale wiedzia&a, 

$e mam racj(.
Udana ceremonia inicjacyjna to najwa$niejszy rytua& 

przej'cia w#$yciu szamanki. Moja siostra mia&a wykona) 
trzy zakl(cia, które zadowol% starszyzn( rady klanów ob-
darzonych mocami, a#nast(pnie wyrecytowa) 'lubowa-
nie przed ca&ym zgromadzeniem w#'wi%tyni, czyli przed 
setkami ludzi z#wszystkich pi(ciu klanów, nie wspomi-
naj%c o#naszej opieku*czej bogini, która b(dzie si( temu 
przygl%da) z#Krainy Bogów.

Wtedy i#wy&%cznie po spe&nieniu tych warunków Hat-
tie b(dzie mog&a nosi) swoj% bransoletk( Gi bez nadzo-
ru doros&ych. Nie maj%c jej, nie mo$e si( para) czarami. 
Wi(c owszem, zasadniczo chodzi o#co' wielkiego. To zna-
czy $adnej presji, nic z#tych rzeczy.

Hattie w#roztargnieniu bawi&a si( nape&nionym ziemi% 
amuletem przyczepionym do z&otego &a*cuszka, który no-
si&a na nadgarstku. Eomma zazwyczaj trzyma&a Gi mojej 
siostry w#swoim zabezpieczonym zakl(ciami sej+ e, a#Hat-
tie dostawa&a bransoletk( do noszenia tylko na czas )wi-
czenia czarów pod okiem rodziców.

– No dobra, ale pójdziesz ze mn%, co? Eomma wci%$ 
zrz(dzi albo si( w'cieka, potrzebuj( moralnego wspar-
cia. Prosz(?

Zrobi&am powa$n% min( i#udawa&am, $e jestem zaj(ta 
danymi pacjentów.
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– Mam tutaj robot#.
– Baaardzo prosz#?$– Wychyli%a si# w$moj& stron#, robi&c 

b%agalne, szczeni#ce oczka.$– Mo'esz wzi&( mój ulubiony 
sweter. I$przez tydzie) b#d# odwala%a wszystkie twoje obo-
wi&zki domowe. No, zgód* si#, Rye, miej lito+(!

Wytrwa%am tak d%ugo, jak si# da%o, i$parskn#%am +mie-
chem.

– Okej, okej, bo mi wywiercisz dziur# w$brzuchu.$– 
Odsun#%am jej spocon& g#bul#.$– Chcia%am zobaczy(, jak 
'ebrzesz. Do twarzy ci z$t& min&.

– Zap%acisz mi za to!$– Pacn#%a mnie w$rami#, ale szcze-
rzy%a si# przy tym w$u+miechu. Potem +ci&gn#%a mnie 
z$krzes%a i$poholowa%a korytarzem do gabinetu eommy.

Eomma by%a u$siebie, chodzi%a tam i$z powrotem, trzy-
maj&c rodzinn& ksi#g# zakl#( na wysoko+ci nosa. Okula-
ry jej zaparowa%y, a$czarne loki podskakiwa%y wokó% g%o-
wy, wygl&daj&c jak aureola.

– O, jeste+, Hattie! Wracaj mi tu zaraz i$ponownie 
prze(wicz inkantacj# zamykaj&c& rany.$– Wskaza%a pal-
cem korea)skie s%owo w$ksi#dze zakl#(.$– I$pami#taj 
tym razem, 'eby wymówi( „p” z$przydechem, postaraj 
si# i$w%ó' w$to prac# ca%ej przepony. Pa! Pa! S%yszysz? 
W$ten sposób: pa!

Hattie przeci&gn#%a sobie d%o)mi po policzkach i$pos%a-
%a mi zrozpaczone spojrzenie. St%umi%am +miech. Eomma 
by%a dzi+ w$doskona%ej formie. Nie znam nikogo, kto by 
tak przekonuj&co jak ona robi% miny w$rodzaju: „Pod%&-
czy%am si# do gniazdka z$pr&dem” i$„Odpoczynek jest dla 
mi#czaków”.
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Podczas gdy Hattie niech#tnie powtarza$a za eomm% 
okraszone przydechem pa, ja przygl%da$am si# ich twa-
rzom. I&po raz miliardowy 'a$owa$am, 'e nie jestem do 
nich bardziej podobna.

Powiedziano mi, 'e moi biologiczni rodzice równie' 
wywodzili si# z&Korei. Ale na tym podobie(stwa si# ko(-
cz%. Moja rodzina z&klanu Gom to niscy ludzie o&nieska-
zitelnie g$adkich, zaokr%glonych twarzach. Ja jestem wy-
soka i&piegowata. Mam szpiczasty podbródek i&wysokie 
ko)ci policzkowe, a&na twarzy wi#cej ostrych k%tów ni' 
$agodnych krzywizn. Na mój widok osoby ogl%daj%ce na-
sze rodzinne zdj#cia unosz% brwi ze zdziwienia.

Zanim zda$am sobie z&tego spraw#, zapiek$y mnie oczy 
i&zawstydzona szybko otar$am je r#k%. Ech. Ca$a ja. W$a)-
nie to mój najlepszy przyjaciel, Emmett, ma na my)li, mó-
wi%c o&„k$opotach z&p#cherzem ocznym”. Widzicie, faktycz-
nie trudno mi zapanowa* nad $zami. Gdy jest mi smutno, 
p$acz#. Gdy jestem w)ciek$a, p$acz#. Gdy sfrustrowana, p$a-
cz#. Mam do tego szczególny talent.

Hattie twierdzi, 'e to dobrze&– mam kontakt ze swoi-
mi uczuciami (lub raczej w&nich ton#…). A&eomma i&ap-
pa mówi%, 'e z&tego wyrosn#. Spójrzmy jednak prawdzie 
w&oczy: w&porównaniu z&moj% pewn% siebie i&opanowan% 
rodzin% jestem wybrakowana. Kolejny dowód na to, 'e nie 
nale'# do rodu Oh. +e jestem s$aba i&nie pasuj# do nich.

Eomma zagoni$a Hattie do *wiczenia przysi#gi, a&mo-
ja siostra zgodzi$a si# bez entuzjazmu.

– Przysi#gam na imi# Mago Halmi, matki trzech kra-
in, matki sze)ciu bogi(, matki )miertelników i&wszelkiego 
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stworzenia…#– Hattie zacz$%a sepleni&, co zdarza%o jej si$ 
tylko wtedy, gdy by%a zm$czona lub zestresowana#– …wy-
pe%nia& moj' (wi$t' powinno(& uleczania tych, którzy s' 
w#potrzebie. Gorliwie i(& za powo%aniem klanu Gom, któ-
rym jest s%u)ba bli*nim i#po(wi$cenie… i… i…

Pogubi%a si$, zapominaj'c s%owa, a# ja doko+czy%am 
przysi$g$ za ni':

– I#rozumiem, )e z#moim darem wi')e si$ wielka od-
powiedzialno(&: przed klanem, przed spo%eczno(ci' ob-
darzonych i#przed nasz' przodkini' Bogini' Jaskiniow' 
Nied*wiedzic', która b%ogos%awi nam, udzielaj'c swojej 
boskiej mocy.

Mo)e nie mam Gi, a#w moich )y%ach nie p%ynie magia, 
ale pami$& mi dopisuje.

Hattie pos%a%a mi pe%ne wdzi$czno(ci spojrzenie. „Dzi$-
ki”#– rzuci%a bezg%o(nie. Wspar%a r$ce na biodrach.

– Widzisz, eommo? Riley jest znacznie lepiej przygo-
towana do inicjacji ni) ja, gdzie mi tam do niej. Czy roz-
mawia%a( z#cioci' Okj' o#tym, )eby Rye te) pozwolono 
przej(& inicjacj$?

Wetkn$%am r$ce do kieszeni i#(cisn$%am swój onyks, 
chc'c uspokoi& nerwy. Niewielki, czarny kamie+ w#kszta%-
cie %zy#– tylko tyle zostawili mi moi biologiczni rodzice. 
Hattie uwa)a, )e to mo)e by& pami'tka rodowa czy co( 
takiego, lecz ja po prostu lubi$ czu& go w#d%oni, jest ta-
ki twardy i#taki prawdziwy. To tylko pó%szlachetny ka-
mie+ (daleko mu do bransoletki Gi), ale czasami nosz$ 
go przy sobie, bo kiedy go dotykam, przypomina mi, )e 
te) sk'd( pochodz$.
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– Przykro mi, dziewcz#ta. Appa i$ ja próbowali%my 
znale&' dogodny moment, (eby wam to powiedzie'…$– 
Eomma westchn#)a.$– Ciocia Okja zrobi)a, co w$jej mo-
cy, ale reszta starszyzny jest niewzruszona.

Spu%ci)am wzrok, g)ównie po to, by ukry' formuj*c* 
si# w$k*ciku oka now* stru(k# rozczarowania. Znowu ten 
g)upi k)opot z$p#cherzem ocznym.

– O… w$porz*dku$– wymamrota)am, czuj*c, jak bar-
dzo mija si# to z$prawd*.$– Dzi#kuj#, (e próbowali%cie.

Hattie spojrza)a na mnie, unosz*c brwi.
– Nie, wcale nie w$porz*dku$– orzek)a i$zwróci)a si# do 

eommy:$– Ty i$appa zawsze domagali%cie si# wi#kszej in-
kluzywno%ci, otwarto%ci w$spo)eczno%ci obdarzonych. To 
doskona)a okazja, (eby wyst*pi' z$tym o+ cjalnie, prawda?

Eomma wyra&nie si# jednak zmiesza)a.
– Masz absolutn* racj#. Ale zmiany wymagaj* czasu. 

Niektóre klany nie s* tak post#powe jak nasz. Twierdz*, 
(e Riley bez Gi i$tak nie b#dzie mog)a pos)ugiwa' si# cza-
rami. A$je%li rada nie zobaczy rzucania zakl#' podczas ini-
cjacji, nie potwierdzi przyj#cia jej do obdarzonych.

Skuli)am si# w$sobie, lecz Hattie nie ust#powa)a.
– Ale w)a%nie w$tym rzecz. Rye zna na pami#' s)owa 

wszystkich zakl#' lecz*cych, na wyrywki. Gdyby rada da-
)a jej chocia( szans# wykazania si#, mo(e uda)oby si# prze-
kona' bogini#, (eby Rye te( dosta)a swoj* Gi.$– Przewró-
ci)a oczami.$– Przekr#caj* wszystko na opak.

– Rozumiem, kochanie. Wiesz, (e ja te( tak my%l#. Jed-
nak ca)a reszta starszyzny uwa(a, (e to zbyt wiele: pro-
si' Krain# Bogów, by pob)ogos)awi)a saram magi*. ,e 
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to by"aby z#naszej strony impertynencja. Wr$cz obra%li-
wy brak szacunku. G"os waszej cioci jest tylko jednym 
z#pi$ciu.

Hattie unios"a r$ce rozdra&niona, a#ja mia"am ochot$ 
rozpu'ci( si$, wsi)kn)( w#pod"og$ i#znikn)(. Nie mog"am 
znie'(, &e sta"am si$ powodem ich sporu.

– Powa&nie, Hat, nic nie szkodzi…#– zacz$"am, próbu-
j)c uspokoi( siostr$.

– Brakiem szacunku jest to, &e nawet nie chc) da( Ri-
ley szansy#– upiera"a si$ Hattie.#– Je'li zawali"aby inicja-
cj$ i#Bogini Jaskiniowa Nied%wiedzica nie obdarzy"aby 
jej bransolet), to okej. Albo gdyby Riley sama nie chcia-
"a spróbowa(, te& by"oby okej. Ale &eby nie da( jej wolne-
go wyboru? To nie w#porz)dku pod wieloma wzgl$dami.

Eomma nie odpowiedzia"a, Hattie u'cisn$"a mi wi$c 
r$k$, a#na jej twarzy pojawi"a si$ determinacja. Nazy-
wam to min) szefowej, poniewa& nikt przy zdrowych 
zmys"ach nie zadar"by z#moj) siostr), kiedy ma taki wy-
raz twarzy.

– Gdy tylko osi)gn$ w"a'ciwy wiek#– oznajmi"a#– b$d$ 
si$ ubiega( o#miejsce w#radzie starszych z#ramienia nasze-
go klanu. A#kiedy si$ dostan$ do rady, zwa&cie moje s"o-
wa, przemebluj$ to stare pud"o. Ca"a ta zat$ch"a instytu-
cja potrzebuje porz)dnego wietrzenia.

– Nie w)tpi$, &e tego dokonasz. I#wielu innych rze-
czy#– skwitowa"a eomma, a#ja ca"kowicie si$ z#ni) zgadza-
"am. W#sensie: czemu mia"yby'my poprzesta( na radzie 
starszych? Hattie na prezydenta! Ju& widzia"am przypin-
ki z#tym has"em.
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Odwzajemni#am jej u$cisk d#oni i% poczu#am, jak 
w%piersi rozchodzi mi si& mi#e ciep#o. Mo'e czego$ mi 
brakowa#o, ale zdecydowanie wygra#am na loterii, ma-
j(c tak( siostr&. Jest dos#ownie Najlepsz(-Siostr(-Wszech-
-Czasów.

– Szkoda, 'e nie mo'emy rzuci) takiego zakl&cia, 'e-
by twoja magia sta#a si& dla nas wspólna%– za'artowa#am, 
staraj(c si& roz#adowa) atmosfer&.%– Tak aby biorca nie po-
trzebowa# Gi. To rozwi(za#oby nasz problem.

Hattie wyszczerzy#a si& w%szerokim u$miechu.
– Crowdsourcing magii. To by nareszcie popchn&#o 

klany w%dwudziesty pierwszy wiek, prawda, eommo?
Obie spojrza#y$my na eomm&, a%ona roze$mia#a si& ner-

wowo.
Hattie i% ja zerkn&#y$my po sobie. Eomma $mieje si& 

w%ten sposób tylko wtedy, kiedy co$ ukrywa.
– Nie. Z a r a z %– zajarzy#a Hattie.%– Czyli istnieje za-

kl&cie pozwalaj(ce podzieli) si& magi( z%saram, tak?
Szcz&ka mi opad#a do ziemi. Niemo'liwe!
Eomma wymamrota#a co$ pod nosem, unikaj(c nasze-

go wzroku, co by#o oczywist( wskazówk(.
– To nie takie proste, dziewcz&ta%– przyzna#a w%ko*-

cu.%– Niebezpieczne. I%nawet gdyby zadzia#a#o, nie by#o-
by trwa#e. Trzeba by to zakl&cie powtarza) wielokrotnie…

– Jak si& ono nazywa?%– przerwa#a jej Hattie.%– Gdzie 
mo'na je znale+)?

„I czy w%ogóle zamierzali$cie mi o%tym powiedzie)?”%– 
doda#am w%my$lach pytanie od siebie, czuj(c, jak wn&trz-
no$ci zawi(zuj( mi si& w%ciasny supe#.
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Eomma stanowczym ruchem zatrzasn#$a ksi#g# zakl#%, 
któr& wci&' trzyma$a w(r#kach.

– Ta rozmowa trwa ju' za d$ugo.(– Spojrza$a na zegar 
)cienny i(ostro wci&gn#$a powietrze.(– Spó*nimy si# do 
)wi&tyni! Szybko, id*cie po app#. Za chwil# wychodzimy.

Wyp#dzi$a nas z(gabinetu, lecz mnie nie trzeba by$o 
pogania%. Za nic w()wiecie nie opu)ci$abym sobotniego 
wyj)cia do )wi&tyni.

– Rye!(– Hattie zatrzyma$a mnie, chwytaj&c za rami#.(– 
Widzia$a), jak eomma zerkn#$a na ksi#g#, kiedy j& zapy-
ta$am, gdzie mo'na znale*% to zakl#cie?

Potrz&sn#$am g$ow&. Nie zauwa'y$am, by$am zbyt za-
j#ta rozwa'aniem, dlaczego rodzice nie wspomnieli mi 
o(tym zakl#ciu, skoro wiedzieli, jak bardzo chcia$abym 
zosta% szamank&.

– Wiem, 'e ta ksi&'ka podobno zawiera wy$&cznie za-
kl#cia lecz&ce(– ci&gn#$a Hattie(– ale mo'e eomma tyl-
ko nam tak powiedzia$a, 'eby)my nie w#szy$y. Mo'e jest 
tam zakl#cie dzielenia si# magi&. W$a)ciwie jestem pew-
na, 'e tam jest. Bo niby gdzie indziej?

Zmarszczy$am brwi. Nie wolno nam by$o rusza% ro-
dzinnej ksi#gi zakl#%(– dopóki rodzice nie uznaj&, 'e je-
ste)my gotowe. A(poza tym na my)l o($amaniu zasad do-
staj# wysypki.

– Ale Hat(– zaoponowa$am(– wiesz, 'e tylko za'arto-
wa$am, prawda? Nawet je'eli zakl#cie tam jest, nigdy bym 
ci# nie poprosi$a, 'eby) podzieli$a si# ze mn& swoj& magi&. 
No i(eomma powiedzia$a, 'e to niebezpieczne. Nie ok$a-
mywa$aby nas w(takiej sprawie.



– Kto mówi, !e potrzebuj" twojej zgody?#– prychn"$a 
Hattie.#– Nie s$ysza$a%, jak nawija$am o#wolnym wybo-
rze? Chc" si" podzieli& z#tob' swoj' magi', a#ty mi mo-
!e zabronisz?

Wlepi$am w#ni' wzrok, zastanawiaj'c si", czym sobie 
zas$u!y$am na tak' bezinteresown' i#nieustraszon' siostr".

Hattie zni!y$a g$os, w#jej oczach pojawi$y si" iskierki 
podekscytowania.

– Zdaje si", !e musimy dosta& w#swoje $apska pewn' 
ksi"g" zakl"&, nie s'dzisz?

Podczas gdy mnie holowa$a do gabinetu appy, s$ysza-
$am, jak z#ty$u g$owy odzywa mi si" cichutki g$osik.

„Czy naprawd" mog$abym zosta& szamank' uzdrowi-
cielk', godn' klanu Gom? Czy to moja szansa i#nareszcie 
sprawi", !e rodzice b"d' ze mnie dumni, a#ca$ej spo$ecz-
no%ci obdarzonych udowodni", !e do niej nale!"?”

Wiedzia$am, !e nie powinnam robi& sobie nadziei. To 
móg$ by& przepis na rozczarowanie. Ale w#tym, moi dro-
dzy, tkwi prawdziwy problem. Ja, Riley Oh, uwielbiam 
s$odycze.

A nadzieja? Có!, jest s$odsza od cukierków.


