Gniazdo Czarownic
Wieże to niedobre budowle, bo się przewracają. Dlatego w
Mieście Wrocław czarownice i czarownicy nie zamieszkają w
żadnej wieży czarownic, lecz w Gnieździe Czarownic. Gniazda
zakładane są na wysokich drzewach, które się nie wywracają, bo
mają korzenie.
Zdjęcie u góry (autorstwa Agad) przedstawia właśnie Gniazdo
Czarownic. Aktualnie siedzi w nim wronka, wysiadująca jajka.
Potem w miejscu wronki będą siedzieć czarownicy. Gniazdo
znajduje się na wysokości czwartego piętra przeciętnego
budynku mieszkalnego; te gałęzie wokół i liście, to topola.
Nasze Drzewo Życia. Czarownice zajmują się łączeniem Wschodu z
Zachodem, np. posiadamy w Gnieździe radar do obserwacji burz,
a potem o burzach medytujemy. Niewykluczone, że powołamy
Departament Czarów na Uniwersytecie, gdzie będziemy prowadzić
wykłady z Dobra.

Skąd jesteśmy?
Fizycznie pochodzimy z różnych miejsc, ale nas zanęciło to, że
wszyscy byliśmy żołnierzami w twierdzy, a postanowiliśmy
zamienić Siłę na Odwagę i zostać Mieszczanami w mieście, które
trzeba dopiero wybudować. Wszystkich żołnierzy to samo nęci,
czy brali udział w Wojnach Czarownic, czy w innych wojnach.

Co trzeba zrobić, żeby się dostać
do Gniazda Czarownic?
1. Trzeba umieć czarować. W realu. Tu ostrzeżenie: nie wolno
rzucać na ludzi klątw. Raz, że klątwa może do Ciebie lub twych
potomnych wrócić, dwa, że zamkniemy cię za karę w piwnicy.
2. Trzeba się dostać do Gniazda. To czwarte piętro, a pień
gładki. Zmęczysz się, a my nie pomagamy. Ewentualnie można

wjechać na grzbiecie czarnego kota – a tak, posiadamy nawet
kota! On widzi aurę, obraca energią i posiada pazury do
wdrapywania się na drzewa, ale nie daje gwarancji, bo trzeba
żebrać i go budzić. Nie zawsze skutecznie.
3. Trzeba w ogóle chcieć zostać czarownicą. Może inny zawód
bardziej do Ciebie pasuje? Jakiś ciekawy warsztat lub sklepik?
Np. taka Papiernia. Bez papieru nie ma książek, bibliotek i
podręczników. Umiesz wyprodukować papier? To za nic w świecie
się tu nie wdrapuj!

