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Kyuubey patrzy się na szary dym unoszący z mieszkania. Błyszczącymi ślepiami obserwuje jak płomienie z minuty na minutę coraz bardziej pochłaniają mały, jednorodzinny domek. Jest przyzwyczajony do takich widoków – nie robią na nim żadnego wrażenia, tak samo z resztą jak wszystko co udało mu się dotąd poznać na ziemi. Jest znudzony ciągłymi poszukiwaniami idealnych naczyń do wytwarzania energii, która jest potrzebna na jego planecie. To żmudne zajęcie, przez które musi przebywać wśród ludzi zdecydowanie zbyt często.
Strzyże uszami, gdy słyszy huk, a w następnej chwili zwęglone drzwi wypadają z zawiasów. Patrzy uważnie jak drobna, krótkowłosa brunetka ostatkiem sił zmusza ciało do biegu przez płomienie, byleby tylko wydostać się na zewnątrz. Gdy jest już kilka kroków za furtką, kolana się pod nią uginają i upada na twardy beton. Jej pucołowata twarz jest poszarzała, a w zaszklonych oczach odbija się widok palącego budynku. Łapczywie łapie powietrze, z całej siły powstrzymując się przed wybuchnięciem płaczem. Wydaje z siebie głośny, bolesny jęk i przykłada drżącą dłoń do ust, żeby już żaden dźwięk się z nich nie wydobył.
Kyuubey tylko na to czeka. Wyczuwa nagromadzone w niej przerażenie, które pragnie wykorzystać. Poczucie bezsilności to najgorsze co może przytrafić się człowiekowi. Ludzie, których spotyka tragedia przestają racjonalnie myśleć, przez co bardzo łatwo jest wtedy nimi manipulować. Najczęściej wystarcza jedynie fałszywa chęć udzielenia im pomocy, by zgodzili się na wszystkie niedogodności z tym związane. Dziwne stworzenia.
Niespiesznie podchodzi do zszokowanej dziewczyny i dotyka ją łapką, by zwróciła na niego uwagę. Czerwone czy napotykają swoje zielone odpowiedniczki, a Kyuubey w tym momencie już wie, że będzie się go ślepo słuchać. Bezradność i histeria to nienajlepsze połączenie. 
- Chciałabyś umieć zmieniać przeznaczenie? – pyta spokojnie, przeszywając ją spojrzeniem.
Zdaje sobie doskonale sprawę, że słodki wygląd działa na jego korzyść. Dzięki swojej posturze może udawać łagodnego, puchatego kotka, któremu ludzie nie potrafią odmówić. To, że przypomina jakąś maskotkę, daje mu opinię kompletnie bezbronnego i nieszkodliwego zwierzątka. 
- Co...? 
Dziewczyna ma duże trudności z wyduszeniem z siebie choćby słowa. Przerażenie otuliło ją w ciasnym kokonie i nie miało najmniejszego zamiaru wypuścić. Czuła się, jakby właśnie trafiła do samego środka piekła ze świadomością, że nikt nie przybędzie jej na ratunek. Dziwiła się sama sobie, że jeszcze nie zemdlała od natłoku wrażeń.
- Masz w sobie moc, by wszystko zmienić. Dlatego powinnaś zawrzeć ze mną kontrakt i stać się czarodziejką! 
Kyubey pozwala sobie na sztuczny uśmiech – jedna ze sztuczek omotywania ludzi, której się tutaj nauczył – obserwując niedowierzanie, które wykrzywia jej ubrudzoną twarz. Jednak po chwili wątpliwość całkowicie znika, ustępując miejsce uldze, a nawet niczym nieuzasadnionej radości. Od razu spełnia jej durne życzenie, przypieczętowując tym samym fakt, że została kolejnym naczyniem do wytwarzania energii. Ona jeszcze nie wie, że właśnie skazała sama siebie na śmiertelną odmianę gry w kotka i myszkę.
*
Czerwone ślepia oglądają walkę czarodziejki i wiedźmy. Ta nastolatka to jego najnowszy nabytek, który sprawuje się nadzwyczaj dobrze. Kyuubey musi przyznać, że pierwszy raz widzi osobę, która by tak doskonale władała mieczem. Jednocześnie jednak potyczka jest przewidywalnie nudna. Nawet gdyby zamknął oczy po samym świście miecza, czy innych odgłosach mógłby spokojnie powiedzieć kto wygra. 
Dziewczyna jest posłuszna, wręcz cieszy się, że może pomagać swojemu wybawcy. Z ochotą spełnia wszystkie jego rozkazy, ślepo za nim podążając. Sama świadomość, że pomaga społeczeństwu, które jest narażenie na niebezpieczeństwo ze strony wiedźm w postaci wypadku, choroby czy również samobójstwa, działa na nią motywująco. Dla niej było to nie do pomyślenia, że ktoś może wpływać aż tak bardzo na psychikę innych ludzi. Obrzydliwość.
Pierwszy zgrzyt pojawia się dopiero wtedy, gdy okrywa, że jej dusza została zamknięta w klejnocie w kształcie jajka, który miała wszędzie ze sobą nosić. Jest oburzona, że nikt nie poinformował jej o tak ważnym fakcie, który przecież wiązał się bezpośrednio z zostaniem czarodziejką. Kyuubey na jej oskarżenia odpowiada jedynie, że przecież, po co miał mówić skoro się go o to nie pytała.
Nie rozumie całej tej paniki, która ją ogarnęła. Przecież to nic wielkiego, po prostu nie może oddalać się od kamienia i pozwolić, aby ktoś go zniszczył. Ludzie to zagadkowe istoty, które uważają, że wszystko powinno być wręcz banalnie proste. Zbyt dużo niepotrzebnych emocji, zbyt mało opanowania – to zdecydowanie ich największe wady, które jednocześnie wywoływały u niego poczucie lekkiego dyskomfortu.
*
Klejnot staje się coraz bardziej czarny, a czarodziejka jest przerażona. Nie może uwierzyć, że znów została wykiwana i nawet nie wiem jak temu zaradzić. Czuje się przez to tak, jakby ktoś odebrał jej prawo do życia. Bo jednak cały czas było mocno związana z wisiorem. Nie mogła bez niego nic zrobić, a na dodatek był pojemnikiem, w których przechowywana jest jej dusza – to prawie jak bycie zombie.
Wpada w histerię, gdy dowiaduje się, że musi zabijać więcej wiedźm, by wyczyścić klejnot ze złej energii. Jest wściekła, że została oszukana i podle wykorzystana. Jednocześnie też nadal żywi głęboką wdzięczność do swojego wybawcy, co nie pozwala jej się mu przeciwstawić. Z jednej strony jest wobec niego bezsilna i musi walczyć, a z drugiej jest już tym wszystkim zmęczona.
Najchętniej uciekłaby i zaszyła gdzieś gdzie nikt by jej nie znalazł. Podświadomie jednak wie, że długo już tak nie pociągnie, a kolejne starcia tylko pogorszą jej stan psychiczny. To jak bycie pomiędzy młotem, a kowadłem. Nieważne co wybierze i tak skończy się to tragedią. Najśmieszniejsze jest to, że sama sobie zgotowała taki los podejmując, tego felernego dnia, najgorszą z możliwych decyzji. 
*
Kyuubey najbardziej lubi moment, kiedy czarodziejka staje przed trudnymi wyborami, a na podjęcie decyzji ma naprawdę mało czasu. Miota się niczym dzikie zwierzę w klatce, usiłując przeanalizować całą sytuację na spokojnie. Wykluczyć najgorsze opcje i wybrać najwłaściwszą, która ułatwi dalsze życie. To jest na swój sposób śmieszne jak ostrożnie stawia dalsze kroki, starając się wygrać wewnętrzny konflikt z samym sobą. Nawet nie podejrzewa, że jej starania są zbędne, bo z góry jest skazana na porażkę w walce z losem. Nieważne co zrobi i tak każde posunięcie będzie złe i doprowadzi do śmiertelnego finału.
Jednak sam moment przemiany w wiedźmę kompletnie mu się nie podoba. Czuje dziwny niepokój, kiedy widzi emocje, którymi wykrzywiona jest twarz byłej czarodziejki. Są przeróżne, od okropnych grymasów, jęki aż do wyrywanie sobie włosów z głowy. W kilku minutach można zamknąć całą ekspresją ludzkiego życia, która przeraża, a jednocześnie nie pozwala odwrócić wzroku.
Kyuubey za każdym razem reaguje tak samo nerwowo, mimo że obserwował to już wielokrotnie. Przeszkadza mu to, bo wie, że takie zachowanie jest sprzeczne z jego naturą, jednak nic nie może na to poradzić. Pozwala sobie dopiero na rozluźnienie, kiedy jest już po wszystkim. Macha niespokojnie ogonem i zaczyna iść w kierunku miasta na poszukiwanie kolejnych naczyń do wytwarzania energii. Jednak do końca dnia nie jest się w stanie skupić na zadaniu. Cały czas usilnie stara się wyrzucić z pamięci to dziwne podirytowanie, ale nie udaje mu się. Doskonale wie co to jest, jednak jest zbyt dumny, żeby się przyznać, że tak naprawdę to zazdrości czarodziejce jej swobodności wyrażania uczuć. Przez takie sytuacje fakt, że jest stworzeniem pozbawionym empatii uderza w niego ze zdwojoną siłą. I cholernie go to denerwuje.

