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Prolog





I am the fire that destroyes, I am the wind upon the trees,

I fall behind and end your life, I am the keeper of Death’s keys.

Evil destroyed’s my only joy, the shadows banished from 

the land,

For Haven is my only home, so now you all die by my hand.

But far behind my own domain, behind the veil, far away,

There’s you the one I grew to love, and Death can never 

reach our way,

I’m looking deep into your eyes, and I get lost, and all is gone,

How come you lure all away, how come you got to be the one?

For torn apart between two worlds, 

I want to hear again your words,

And now I know what love can be,

And it from Death can set you free.

Copyright Alexandru Sutiu @ 2015



Wolfmaner

Wolfcraft

Nu se simțise niciodată în siguranţă alături de o 
Nagazi.

Pentru Hope, ele nu reprezentau decât creaturi 
întunecate care se hrăneau cu temerile oamenilor 
incapabili să lupte împotriva lor. Fiecare strop de 
energie deţinut de trupurile Nagazilor provenea din 
folosirea îndelungată a celor opt Elemente, o tehni-
că complexă care le accelera puterile, însă, în acelaşi 
timp, le făcea dependente de ele. Ori de câte ori un 
Rephelim îşi unea mintea şi trupul cu Elementul 
care îi fusese predestinat, o Nagazi simţea imediat 
schimbarea care survenea în corpul ei şi reducea 
energia Elementului respectiv, până când organis-
mul renunţa cu desăvârşire la el. Cel puţin pentru 
o perioadă. Exista mereu pericolul ca Rephelimul 
să poată pătrundă în mintea unei Nagazi, dacă ştia 
cum să-şi exercite în mod corect influenţa asupra 
Elementului său, însă riscul de a fi vătămat era des-
tul de ridicat. 

După avertismentele lui Azazeal, toţi renunţaseră 
să mai încerce.

Hope încerca să ignore prezenţa Vustiei, care se 
plimba deja de câteva ore bune prin culoarele bibli-
otecii cu un volum îmbrăcat în piele în braţe. Îl ţinea 



apăsat la piept şi, după câteva încercări nereuşite de 
a zări titlul, tânăra renunţase. Stătea ghemuită în fo-
toliu, rupea fără încetare filele din Pași îndepărtaţi şi 
le arunca cu nepăsare în flăcările din şemineu, aştep-
tând să apară Malek. 

Felul în care se purtase cu Shade o nedumerise şi 
fusese tentată să-l părăsească şi să-l lase să se descur-
ce singur cu Jack şi Aqua, dar ceva o împiedicase şi o 
forţase să rămână de partea lui şi să-l ajute să scape. 
Prezenţa lui Mordecai fusese o surpriză pentru Hope, 
dar ştia că atât timp cât era de partea lui Malek, ni-
cio Nagazi nu ar fi îndrăznit să-i facă rău. Nu acelaşi 
lucru putea să spună şi pentru Shade. Încercase de 
mai multe ori să-l convingă pe Malek să-i dea voie să 
o vadă, însă Rephelimul refuzase de fiecare dată, iar 
ultima oară o ameninţase că o va azvârli şi pe ea în 
temniţă, însă soarta de care avea să aibă parte avea să 
fie mult mai dură decât a lui Shade. Hope auzise toa-
te legendele care circulau în Haven despre torturile 
la care îşi supuneau Nagazi prizonierii şi nu dorea 
să simtă pe pielea ei acele urmări. Puţinele persoane 
lăsate libere de creaturi, după ore, zile sau chiar ani 
de tortură sfârşiseră prin a ajunge mai periculoase 
decât ukarii care ardeau sate din temelii şi ucideau 
orice fiinţă în care viaţa îşi găsea sălaş.

Plictisită, aruncă restul volumului în flăcări. Se 
întoarse spre Vustia, cu gândul să o întrebe dacă mai 
era nevoită să rămână în continuare în conac, dar 
femeia dispăruse. Hope se ridică din fotoliu şi par-
curse culoarul în care o văzuse ultima oară până la 
jumătate. Privirea ei alunecă fugar pe zecile de titluri 
care îi treceau prin faţa ochilor, dar nimic nu-i atrase 



atenţia în mod deosebit.
― N-ai fost niciodată prea pasionată de cărţi.
Se întoarse în direcţia vocii. Malek stătea în ca-

pătul culoarului. Lumina şemineului îi înconjura 
silueta într-o aură de foc și îi menţinea chipul în 
întuneric.

― Cărţile nu mă ajută să rămân în viaţă.
― Te ajută să uiţi, îi răspunse Rephelimul. Preţ 

de câteva ore nu mai ştii cine sau ce eşti. Te laşi pur-
tat de imaginile ce îi se conturează în minte prin in-
termediul cuvintele citite în gând, ajungi să ai sen-
timente pentru persoane care iau naştere din filele 
care se răsfiră cu repeziciune în faţa ta şi, când ajungi 
la ultima, regreţi că totul s-a sfârşit şi că eşti nevoit 
să te trezeşti din nou la realitate. În prezentul tău. În 
lumea ta.

― Şi de ce nu mi-aş dori aşa ceva?
Malek era dezamăgit de răspuns. Când Hope se 

opri lângă el, Rephelimul ridică mâna spre chipul ei 
şi înfăşură o şuviţă argintie între degete. Deşi gestul 
părea intim, gândurile lui nu se îndreptau în direcţia 
ei.

Îşi lăsă braţul să coboare neputincios între trupu-
rile lor şi îşi concentră întreaga atenţie asupra focu-
lui răspândit de şemineu. Flăcările păleau cu repezi-
ciune şi, în câteva secunde, biblioteca se cufundă în 
beznă. Hope încercă să-i vorbească, dar el îi acoperi 
gura cu o mână şi o împinse până atinse cu spatele 
rafturile de lemn. Îşi sprijini trupul de ea şi îşi lăsă 
degetele să i se plimbe în voie pe corp, fără să pri-
mească niciun semn de protest din partea ei. Îi trase 
în jos bluza pentru a-i dezveli umărul. Buzele lui po-
posiră scurt pe piele, apoi urcară pe gât şi pe obraji, 



evitându-i gura deschisă. Hope voia să-i înconjoare 
trupul cu braţele, dar Malek i le imobiliză la spate 
printr-o singură mişcare. Ea scoase un geamăt slab 
când el îi forţă picioarele să se deschidă. Rămase fără 
suflare când el îi trase în jos pantalonii şi lenjeria, 
apoi o trase mai aproape de el, eliberându-i braţele. 
Îl prinse cu mâinile de păr şi reuşi să-i pronunţe cu 
greu numele înainte ca Malek să o sărute. Buzele lui 
erau fierbinţi și lipsite de orice urmă de tandreţe. O 
sărută cu furie şi disperare, o forţă să se deschidă în 
faţa lui la fel cum un boboc de floare îşi arată fru-
museţea la prima geană de lumină. Hope nu ripostă 
şi îl lăsă să facă tot ce voia cu corpul ei. Mâinile lui 
o ridicară în aer fără să întrerupă sărutul. Îi simţea 
limba în gură, degetele pe sâni şi scoase un ţipăt mut 
când se prăbuşiră înlănţuiţi pe podea. Greutatea lui 
o strivea, dar emoţiile pe care le simţea o făceau să fie 
oarbă în faţă oricărei dureri.

Când şoldurile lor se lipiră, ea deschise ameţită 
ochii. Nu ţinea minte când îi închisese, dar când pri-
virea ei se înlănţui cu a lui, cuvintele luară naştere 
înainte ca ea să aibă puterea sau voinţa de a le opri.

― Te iubesc.
Simţi imediat schimbarea survenită în el. Trupul 

îi rămase perfect nemişcat şi ea putea să-i audă bă-
tăile agitate ale inimii. Cu o mişcare fluidă, Malek 
se sprijini pe palme şi se ridică în picioare. Hope se 
uită nedumerită la el, dar îşi reveni repede din şoc şi 
îl prinse de mână înainte ca el să se îndepărteze prea 
mult de ea.

― Stai!
O smuci de încheietură şi îi prinse gâtul cu 



cealaltă mână. Degetele lui îi atinseră pielea cu o 
prefăcută delicateţe,înainte ca buzele să i se lipească 
scurt de ale ei.

― Îmbracă-te şi pleacă din Wolfmaner cât poți 
de repede. Alianţa noastră s-a încheiat.

― Malek...
― NU!
Se îndepărtă cu paşi împleticiţi de ea şi, în ciuda 

întunericului din jurul lor, Hope putea să-i distingă 
ochii ca doi luceferi argintii care îi trimiteau săgeţi 
otrăvite direct în inimă.

― Alianţa noastră s-a încheiat, repetă Malek cu 
încăpăţânare. Trebuie să te îndepărtezi de conac cât 
poți de repede şi să eviţi orice contact cu cele Zece 
Orori până când traversezi Voalul în Haven. Acolo 
vei şti să-ţi porţi singură de grijă.

― De ce faci asta?
― Ţi-am spus deja! ţipă Malek. Ţi-ai îndeplinit 

partea, acum lasă-mă şi pe mine să fac acelaşi lucru. 
Am prins-o pe Shade şi în curând Jack se va afla la 
mila lui Mordecai. Nu mai există niciun motiv pen-
tru care să rămâi în Wolfcraft.

― Tocmai ţi-am spus motivul, se apără Hope, 
bucuroasă că el nu putea să-i zărească roşeaţa din 
obrajii.

Malek încercă să râdă ca să-şi ascundă sentimen-
tele, dar nu izbuti decât să-i provoace şi mai mult 
rău. Nu asta îşi dorea.

― Ai impresia că mă iubeşti. Eu am fost cel care 
te-a scăpat de demonii care te urmăreau din tre-
cut, însă nu sunt cavalerul rătăcit care a venit să te 
salveze, ca să ajungă mai târziu să se îndrăgosteas-
că de tine şi să-ţi ofere viaţa după care tânjeşti. O 



negi cu desăvârşire, dar locul tău este în continua-
re în Stoneheaven, alături de Azazeal şi de ceilalţi 
Rephelimi. Acolo este căminul tău, familia ta... eu 
sunt doar duşmanul. M-am folosit de tine pentru a o 
convinge pe Viola să-şi folosească puterile împotri-
va lui Shade. Atât Elesta cât şi Anastasia au fost uci-
se, ultima de mâna ta. Indiferent de natura pactului 
pe care l-ai făcut cu ea, Viola va dori să capete nişte 
răspunsuri şi nu cred că ai vrea să o înfrunţi acum. O 
să mă ocup personal de ea, când voi decide că ne este 
mai utilă moartă decât vie, dar, până atunci... pleacă.

― Te înşeli, Malek Hellfire. Am ştiut de la bun 
început că te foloseşti de mine, dar te-am lăsat. Am 
avut un scop comun şi aproape l-am atins. Cuvântul 
unui Rephelim este sacru şi am hotărât ca niciunul 
dintre noi să nu atenteze la viaţa celuilalt cât timp 
pactul este valabil. Acum că l-ai desfăcut, nimic nu 
te reţine. Nu pot şi nici nu-mi doresc să mă întorc 
în Stoneheaven. Nu vreau să traversez Voalul şi să 
fiu doar un simplu pion în vărsarea de sânge pe care 
Azazeal, Mordecai şi Nimrod o vor dezlănţui când 
toţi vom ajunge în Haven. Sunt sătulă de uneltiri, de 
lupte şi de morţi! Chiar dacă nu mă crezi, am ajuns 
să te iubesc. Mi-ai fost alături când teama m-a învins 
şi m-ai ajutat să trec peste ea. Nu ai fugit, ai rămas cu 
mine. Nu am nici un motiv să rămân în viaţă dacă 
tu alegi să-mi întorci spatele şi să mă laşi singură în 
faţa celorlalţi. Nu vreau să mai rămân în viaţă dacă 
se întâmplă asta.

Hope vorbise repede, abia îndrăznind să răsu-
fle, ştiind că şi cea mai mică pauză putea să-i reteze 
curajul şi să o împiedice să-şi exprime gândurile şi 
prin cuvinte, nu doar prin gesturi. Malek îşi acoperi 



ochii cu mâna şi oftă. Se ataşase de Hope şi ţinea la 
ea, dar nu crezuse că sentimentele ei puteau să capete 
o formă atât de profundă. De atâtea ori o bruscase și 
se purtase urât cu ea, însă de fiecare dată îi rămăse-
se alături şi nu aşteptase nicio scuză din partea sa. Îl 
calmase şi-l susţinuse de când făcuse primul pas în 
Wolfcraft, iar acum... era nevoit să rănească singura 
persoană care îi era dragă pentru a păstra în neştiinţă 
evenimentele ce aveau să se petreacă în următoarele 
nopți în Wolfmaner.

― N-am să te mint. N-am să-ţi spun că te iu-
besc sau să-ţi promit că dacă vreodată voi fi pus să 
te omor am să aleg să te păstrez în viaţă. Nu sunt 
o Nagazi, dar nici Rephelim nu am rămas. Sunt un 
pribeag care încearcă să afle răspunsuri şi nu am ne-
voie de nimeni lângă mine. Prefer să fac totul singur, 
decât să rănesc pe cineva care ţine la mine. Nu mă 
îndoiesc de sentimentele tale, ci de ale mele. Eu... nu 
sunt în stare să iubesc. Dacă aş fi fost, atunci soarta 
noastră ar fi fost diferită. Poate că există o şansă de a 
fi împreună, dar... nu cred.

― Aqua.
Îi rosti numele cu atâta ură, încât Malek făcu un 

pas în direcţia ei pentru a o atinge pe braţ, sperând că 
asta avea să o calmeze. Hope se feri de el şi îşi strânse 
mâinile în jurul corpului, într-o încercare nereuşită 
de a-şi ascunde goliciunea. El îşi scoase cămaşa şi i-o 
înmână cu reţinere, neştiind cum să mai reacţioneze 
în faţa ei. Ea îi respinse gestul şi îşi şterse ochii cu 
dosul palmei.

― Ori de câte ori eram cu tine, ştiam că gânduri-
le tale nu erau îndreptate spre mine. Când am făcut 
drago...



Chiar dacă nu putea să-i zărească trăsăturile, Malek 
ar fi băgat mâna în foc că buzele îi tremurau, orice cu-
vânt rostit cerând un efort în plus din partea ei.

― Când am făcut sex, te-am simţit fiecare clipă 
alături de mine. Mi-ai alungat temerile şi mi-ai su-
pravegheat toată noaptea somnul. Atunci, nu a exis-
tat nimeni între noi, nici măcar Aqua. Apoi, când 
ne-am dus după Shade... am fost geloasă pe modul 
în care o priveai. Şi nu te uitai la ea ca la o femeie. 
Nici nu aveai cum, e doar un copil. Dar există o 
atracţie ciudată între voi şi o sincronizare aproape 
mistică în mişcări atunci când v-aţi luptat. Când a 
apărut Aqua, totul s-a schimbat din nou. Ai uitat 
de Shade, de Nagazi, chiar şi de prezenţa lui Harper, 
care ar fi putut să te omoare la o simplă neatenţie din 
partea ta. Pentru tine, în acel moment... nu exista 
decât ea. Aşa că te rog măcar să ai curajul să nu mă 
minți în față cu atâta neruşinare. Eşti capabil să iu-
beşti, fiindcă niciodată nu ai încetat să tânjeşti după 
Stăpâna Oceanelor, încheie cu dispreţ Hope.

― Nu-mi spune mie ce simt, o atenţionă Malek.
― Cineva trebuia să o facă la un moment dat, îi 

reproşă tânăra, înainte să-i întoarcă spatele şi să dis-
pară în întuneric.

― Ar fi bine să te îndepărtezi de conac, Hope 
Medvedev. Nu aş vrea să fiu eu cel care te omoară.

― Nu trebuie să-ţi faci griji pentru mine, se auzi 
vocea ei, răspunzându-i din depărtare. O să am grijă 
să nu fiu în preajma ta când Mordecai o să fie cel ucis.



Casa de vară

Wolfcraft

Ploaia bătea cu putere în geam. Lacrimi transpa-
rente se prelingeau pe sticlă, formând un mozaic lip-
sit de culoare, care se spulberă când Sarah deschise 
larg fereastra. Se aşeză cu genunchii pe pervaz şi îşi 
lăsă părul liber pe umeri. Avea ochii roşii şi buzele 
îi tremurau încontinuu, împiedicând-o să vorbeas-
că. Se încordă când Derek o apucă de braţ şi o forţă 
să vină după el în cameră. Trase perdeaua pentru ca 
apa să nu intre în mansardă şi o aşeză cu grijă în foto-
liu. Îi acoperi corpul cu o pătură, dar ştia că asta nu 
avea să-i alunge frigul care îi intrase adânc, în oase.

Frig sau teamă?
Imaginile erau neclare şi păreau să-i fugă din min-

te de fiecare dată când formele începeau să prindă 
contur. Se trezise alături de Sarah şi de Michael în 
grădina din spatele casei de vară, în urmă cu câteva 
ore. Amintirile lor erau neclare şi, în primele minu-
te, nici măcar nu fuseseră în stare să se mişte. Ploaia 
îi udase până la piele şi hainele le atârnau grele pe 
corp. Sarah privise în gol, nepăsătoare la apa ce-i îi 
umplea gura larg deschisă. Michael o luase în braţe 
şi o dusese direct în baie, însă nici măcar apa fier-
binte nu reuşise să o ajute să-şi revină. Îi schimba-
seră cu forţa hainele şi Derek fusese nevoit să o ţină 



imobilizată, pentru ca Michael să o dezbrace. Îşi ţi-
nuse în permanență ochii închiși, dar se simţise ca 
un violator care-și abuza victima şi încearcă să-i in-
sufle siguranţă înainte de a o ataca.

În următoarele două ore, refuză să vorbească, să 
mănânce sau măcar să bea apă. Și Derek n-o putea 
învinui.

Michael intră în mansardă şi închise ușa cu cheia. 
Îi aruncă lui Derek două pachete cu mâncare și aces-
ta le prinse din zbor, apoi scoase o sticlă de whisky 
din bar şi o deschise cu mâinile goale. O bău până la 
jumătate, dintr-o singură suflare. Se aruncă pe po-
dea, îşi trase o pernă sub cap şi duse din nou sticla la 
gură. Lichidul auriu i se prelinse pe gât şi pe tricou, 
dar asta nu părea să-l deranjeze. Cedând neputinţei 
care îi măcina trupul, Derek îi luă cu forţa sticla şi o 
izbi de perete. Zgomotul o făcu pe Sarah să se ridice 
în picioare şi să ţipe necontrolat, când cioburile se 
răsfirară în jurul ei.

― Ești mulţumit?
Michael îi arătă dezgustat petele de alcool de pe 

perete, fără să arunce măcar o singură privire în di-
recţia prietenei lor, care începuse să plângă şi să-şi 
scuture cu frenezie braţele. Derek nu îndrăzni să 
se aproprie de ea. Înhăţă unul dintre pachetele de 
mâncare, scoase capacul şi îndreptă recipientul spre 
Sarah. Ochii ei se intersectară scurt cu ai lui înain-
te să-i ia pachetul. Se întoarse cu spatele la cei doi 
băieţi şocaţi şi începu să mănânce direct cu mâna, 
lingându-şi degetele şi luând îmbucături mari, apă-
sându-şi gura cu palma pentru a înghiţi mai repede.

― O să i se facă rău, comentă Michael. Îmi plăcea 



mai mult de ea când era inconştientă.
Derek râse cu răceală, mascându-şi cu grijă in-

tenţia. Pumnul lui îl izbi pe Michael direct în piept, 
aruncându-l de cealaltă parte a mansardei. Sarah se 
uită nedumerită la ei, cu gura plină de mâncare şi cu 
degetele în aer de parcă ar fi fost la şcoală şi ar fi vrut 
să pună o întrebare. Pentru câteva secunde, Michael 
rămase întins la podea, apoi se ridică greoi, atent la 
fiecare mişcare pe care o făcea. Îşi duse mâna în lo-
cul în care-l lovise Derek şi expiră cu teamă aerul pe 
care-l reţinuse în plămâni.

― Niciodată nu am crezut că mă vei lovi, spuse 
cu glas stins. Spui despre Desiree că s-a schimbat şi 
nu mai ştie cine este, dar mă uit la tine, privirea lui 
Michael se opri asupra lui Derek, şi văd un străin. 

Derek coborî privirea şi se aruncă cu ultimele pu-
teri pe fotoliul rămas neocupat. Sarah veni lângă el 
şi puse, cu delicateţe, mâna încă murdară de mânca-
re pe obrazul lui aspru. Ochii i se umeziră. Îşi şterse 
cu stângăcie lacrimile, însă când Sarah îşi aruncă 
braţele în jurul lui, orice urmă de control pe care o 
mai avea se spulberă. Îşi sprijini capul de pieptul ei şi 
începu să plângă cu sughiţuri, rememorând cu dure-
re toate evenimentele care se succedaseră după pă-
trunderea lor în Wolfmaner. O văzu cu claritate pe 
Viola, cum îi zâmbea stingherită de fiecare dată când 
o prindea privindu-l pe furiş, îi auzi glasul suav, care 
încerca mereu să calmeze spiritele când era pe cale să 
izbucnească o nouă ceartă. Plângea pentru prietena 
pe care o avuseseră cu toţii şi pe care o pierduseră 
într-o singură noapte, când trecutul le arătase că era 
mai puternic decât prezentul şi că ei nu reprezentau 



decât nişte baricade în viitorul altor persoane. Îi era 
dor de Desiree, de acea Desiree isteaţă şi amuzantă, 
retrasă şi mereu cu un răspuns sarcastic pregătit pe 
buze, la orice greşeală pe care o făcea. Nu pierduse o 
singură prietenă.

Simţi mâna lui Michael strângându-l puternic de 
braţ. Nu îndrăznea să-şi ridice privirea ca să-i întâl-
nească ochii. Sarah i se aşezase în poală, ascunzându-
şi chipul la pieptul său. Într-un gest mecanic, mâna 
lui îi mângâie cu delicateţe părul auriu. Michael oftă 
adânc şi se aşeză pe podea, cu picioarele încrucişate 
sub trup. Închise şi el ochii, apoi lăsă să se dezlănţuie 
toate emoţiile pe care le ţinuse ferecate atâta timp.

Ploaia bătea în continuare cu furie în geam, însă 
niciun zgomot nu era îndeajuns de puternic pen-
tru a acoperi suspinele celor trei siluete ascunse în 
întuneric.



Wolfmaner

Wolfcraft

Nu ştia dacă era zi sau noapte. Nu ştia cât timp 
trecuse de când Mordecai o aruncase în temniţele 
din conac, dar, după ce cercetase fără niciun rezultat 
fiecare colţ din celula ei pentru a găsi o cale de scăpa-
re, trecerea timpului îşi pierduse orice importanţă. 
Shade stătea rezemată de perete şi privea fix spre uşa 
încuiată. Aştepta în orice moment sosirea lui Malek, 
ca să-i spună că planul Nagazilor funcţionase şi că 
Harper era mort. Îi era frică de modul în care avea 
să reacţioneze când Mordecai avea să-i dea vestea. 
Era sigură că nu i-ar fi permis altcuiva plăcerea de 
a-i distruge şi ultima speranţă rămasă în suflet. În 
ultimele ore începuse să se simtă mai bine, mai în 
forţă. Otrava din organism dispăruse datorită lui 
Jack, dar era încă slăbită şi abia reuşea să-şi menţi-
nă echilibrul în puţinele momente în care se plimba 
prin încăpere. O numise celulă, deşi era diferită de 
imaginea pe care și-o făcuse din filmele de groază vi-
zionate alături de prietenii ei.

Închise ochii şi îi strânse cu putere. Îşi imagină că 
se afla din nou în casa de vară. Îl vedea pe Michael în 
spatele barului, fredonând îngândurat melodia de la 
radio, pe Derek tolănit într-unul dintre fotolii, pier-
dut în paginile unui roman clasic, pe Sarah vorbind 
tare şi răspicat, astfel încât toţi să audă ce avea de zis 



şi pe Viola...
Uşa celulei se izbise cu putere de perete. Shade 

deschise ochii brusc şi întâlni privirea de gheaţă a 
lui Malek. Nu se aşteptase să-l revadă atât de repede. 
Rephelimul închise uşa în urma lui şi îşi scoase cu 
gesturi lente mantia de pe umeri. O aruncă pe po-
dea, aparent nepăsător, apoi se aşeză pe ea, fără să-şi 
desprindă privirea de cea a lui Shade.

― Ştii de ce mă aflu aici? o întrebă cu o blândeţe 
necaracteristică.

― Dacă planul tău ar fi funcţionat, mă îndoiesc 
că în clipa de faţă aş mai fost în viaţă, îi răspunse 
Shade, cu precauţie. Având în vedere faptul că ştii 
de legătura care există între mine şi Jack, acum vei 
încerca să-mi provoci şi mai mult rău, pentru a-l 
convinge să ia o decizie cât mai repede, încheie ea, 
cu răceală în glas.

― Crezi că eşti în viaţă doar pentru a juca rolul 
de momeală?

― Am vreun alt rol în viziunea Nagazilor?
Un rânjet apăru pe chipul lui Malek. Ochii lui 

sclipiră himeric înainte să continue.
― Ţi-am expus teoria mea.
― Şi refuz să o iau în considerare, replică Shade. 
― Îl supraestimezi pe Mordecai le Rey.
Răspunsul lui Malek o luă prin surprindere. 

Încercă să-şi ascundă reacţia, dar, după modul în 
care se arcuiră buzele Rephelimului, efortul ar fi 
fost inutil. Avusese dreptate când o atenţionase că 
nu are control asupra emoţiilor sale. Sentimentele 
ei erau mult prea vizibile şi uşor de ghicit, chiar şi 
pentru cei care nu o cunoşteau. Îşi trase picioarele 
mai aproape de piept, un gest care îi devenise foarte 



familiar de când era ţinută prizonieră, fiind un mod 
de a se proteja de Rephelim, când acesta venea să o 
vadă.

― Aş vrea să ştiu ce ai vorbit cu Mordecai.
Din nou, o surprinse.
― M-a întrebat dacă sunt mulţumită de condiţii-

le de cazare.
Malek râse scurt şi își coborî privirea. În secun-

da următoare, se afla în faţa ei, cu mâinile sprijinite 
de perete, de-o parte şi de alta a capului ei. Shade 
se simţea prinsă în capcană şi, preţ de câteva secun-
de, uită să mai respire. Rephelimul îşi aprope şi mai 
mult chipul de al ei. Frigul o învălui brusc într-o 
pătură ascuţită de gheaţă. Una dintre mâinile lui 
Malek coborî lent pe lângă obrazul ei. Atingerea lui 
era la fel de rece.

― Am să repet rugămintea şi, de data asta, aştept 
un răspuns mai aproape de adevăr.

Mâna lui alunecă în continuare pe pielea ei cal-
dă şi se opri la baza gâtului. Shade intuia deja care 
ar fi fost urmarea, dacă ar fi refuzat în continuare să 
vorbească.

― A început să-mi povestească despre Rephelimi. 
Despre faptul că doi au fost ucişi, dar că nu are de 
gând să-mi spună în ce condiţii şi-au găsit moartea. 
Vustia mi-a arătat chipul unuia dint...

― Să nu rămâi vreodată singură cu Vustia Carta, 
o întrerupse Malek.

Oare i se părea lui Shade sau în glasul lui se stre-
curase o urmă de îngrijorare?

― Magia ei e mai puternică decât a noastră sau a 
lui Mordecai, continuă în şoaptă. Ea absoarbe în tru-
pul ei energia Elementelor, de fiecare dată când se 



află în prezenţa unui Rephelim. Simbolurile pe care 
le are desenate pe braţe sunt singura metodă prin 
care poate să-şi controleze puterile, să le ţină sub 
control. Elementele au viaţă proprie, cu greu pot fi 
stăpânite de o altă fiinţă în afara de un Rephelim.

― Doar Nagazii le mai pot utiliza? îl întrebă 
Shade, căpătând puţin curaj.

― Din câte ştiu eu, da. Sunt sute de persoane 
care au încercat să invoce un Element şi să deţină 
control asupra lui, dar niciuna nu a supravieţuit. 
Esenţa vieţii lor a fost absorbită de însăşi Elementul 
invocat, făcându-l mai puternic.

― Vrei să spui că Elementele se pot hrăni cu vieţi-
le celor care le invocă? se miră Shade, nesigură dacă 
termenul folosit de ea era cel mai potrivit în contex-
tul dat.

― Dacă nu ai harul de a fi Purtător sau refuzi să 
laşi Elementul invocat să se folosească de trupul tău, 
atunci minutele îţi sunt numărate. Magia cere un 
preţ foarte mare pentru orice utilizare.

Vocea lui îşi schimbase tonalitatea şi acum era o 
simplă şoaptă. Mâna lui urcă din nou, dar, de data 
asta, se oprise deasupra buzelor ei.

― Magia poate ucide, însă poate oferi şi o nouă 
şansă la viaţă. Depinde de noi să alegem ce dorim să 
facem cu ea.

Malek se ridică brusc în picioare şi o trase după el. 
Mâinile ei se sprijiniră pe pieptul lui, fără să încer-
ce să-l îndepărteze. Ridică neîncrezătoare ochii spre 
el. O privea cu un amestec de veneraţie şi teamă, de 
parcă nu se putea hotărî dacă ar fi trebuit sau nu să 
se încreadă în ea. Una dintre mâinile lui o prinse de 
talie. Shade îi simţea degetele cum o strâng şi scoase 



un geamăt slab când el închise ochii şi îşi coborî chi-
pul. Mintea îi era blocată, nu putea să gândească, nu 
putea să se mişte şi să se ferească de atingerile lui.

Chipul lui Jack îi apăru fugar în minte şi toată ura 
pe care o acumulase în suflet se dezlănţui. Îl împin-
se cu toată puterea pe Malek, apoi se retrase într-un 
colţ al celulei. Voia să pună o distanţă cât mai mare 
între ei.

Rephelimul se uită nedumerit la ea. Avea ochii 
măriți şi respira cu greutate. Se prăbuşi în genunchi 
şi îşi prinse capul între mâini. Glasul lui prinse din 
nou viaţă. Cuvintele care-i curgeau rapid de pe buze 
proveneau dintr-o limbă pe care ea nu o mai auzise 
până atunci, însă, spre mirarea ei, înţelegea o parte 
dintre ele. Nu îndrăznea să se apropie de el. Trupul 
lui începu să tremure necontrolat. Malek îşi înco-
lăci corpul cu braţele şi urlă cât îl ţineau plămânii. 
Se rostogoli pe podea, până când ajunse în dreptul 
ei. Shade se aplecă deasupra lui şi îi atinse în fugă 
obrajii. Pielea lui era fierbinte şi o peliculă fină de 
transpiraţie sclipea pe chipul său la fiecare umbră 
aruncată de torţe.

Uşa celulei se trânti din nou de perete. Mordecai 
intră furios în încăpere şi se îndreptă direct spre lo-
cul în care se afla Malek. Îl luă în brațe cu uşurinţă 
pe Rephelim şi ieşi liniştit din celulă, fără să arunce 
măcar o privire spre Shade sau să încerce să-l ajute 
pe Malek, care se zbătea neputincios în braţele sale. 
Înainte să închidă uşa, se întoarse să o privească şi, 
spre marea ei uimire, Shade întrezări spaima în ochii 
roşiatici ai lui Mordecai. Totul dură mai puţin de o 
secundă. Îşi lăsă prima privirea în jos şi se cutremură 



involuntar când zăvorul fu tras din nou.
Trecură câteva minute bune până când avu din 

nou curajul să se mişte. Se opri înainte să calce pe 
mantia lui Malek, uitată pe podea. Atinse materialul 
cu vârfurile degetelor. Era moale şi subţire, însă avea 
să-i fie de folos în orele târzii ale nopţii. Îşi trase pe-
lerina peste umeri şi îşi reluă locul pe podeaua rece, 
cu privirea fixată pe uşa celulei. Ştia că, data viitoare 
când avea să se deschidă, nu avea să scape la fel de 
uşor.



Stoneheaven

Haven

Briza dinspre ocean îi strecurase frigul în oase, în 
ciuda pelerinei care îi acoperea trupul robust. Avea 
ochii înroşiţi de plâns. Lacrimile îi curgeau în neşti-
re pe obrajii înghețați, dar ea nu încerca să le înlătu-
re. Picioarele i se scufundau în nisipul umed până la 
nivelul gleznelor. Valurile se ridicau de câţiva me-
tri în larg, dar ajungeau să aibă abia vreo treizeci de 
centimetri când îi izbeau trupul, ca apoi să se reverse 
mânioase asupra ţărmului pustiu. Ultimele raze de 
soare erau înghiţite de strălucirea nefirească a apei.

Căldura după-amiezii dispăruse, înlocuită de 
un vânt tăios şi aspru. Aqua îşi scoase pelerina şi o 
aruncă pe plajă, înainte să-şi întoarcă privirea spre 
oceanul agitat. Îşi ridică graţioasă ambele mâini dea-
supra capului. Rochia i se lipi de trup când urmă-
torul val o izbi din plin. Se clătină pe picioare, dar 
rămase dreaptă. O lumină azurie îi cuprinse trupul, 
un câmp de forţă care i se strecura sub piele şi îi ac-
celera simţurile, făcând-o să piardă controlul asupra 
Elementului şi să se prăbuşească în genunchi. Îşi lipi 
palmele de nisip, inspirând cu lăcomie mirosul de 
sare şi alge. Părul îi flutura în jurul feţei în bucle scur-
te, de culoarea castanelor coapte. Vântul se înteţea.



Aqua avea impresia că toate Elementele se adu-
nau pentru a o înfrunta. Îşi reglă respiraţia pentru 
a-şi menţine concentrarea. Un nou val îi scutură 
trupul şi alunecă în furia apei. Îşi lăsă trupul să plu-
tească în neştire şi inima să se elibereze de toată du-
rerea acumulată. Atingerea apei era răcoroasă şi plă-
cută. Închise ochii şi se lăsă purtată de frumuseţea 
Elementului, fără să încerce să-l menţină sub con-
trol. Era sătulă de restricţiile şi regulile pe care tre-
buia să le respecte. În mijlocul oceanului, toate griji-
le pe care le avea erau absorbite de valuri. Se simţea 
liberă şi uşoară, asemenea unui fulg purtat de vânt, 
care nu-şi face griji cu privire la soarta ce-l aşteaptă 
sau locul în care avea să fie dus. Lacrimile îi secaseră, 
dar durerea era încă vie. Ochii lui Malek nu voiau să 
o părăsească. Deşi trecuseră atâţia ani, încă îşi amin-
tea de senzaţia de abandon absolut care îi cuprindea 
trupul când făceau dragoste. Cum buzele lui îi alu-
necau cu agilitate pe întregul trup, cum mâinile lui 
îi atingeau pielea înfierbântată şi o aduceau pe cele 
mai întunecate culmi ale plăcerii. Îşi amintea cum o 
trezea dimineaţa, cu un sărut lent şi adânc, cum tră-
gea de ea să se trezească şi apoi alergau pe plajă, până 
când picioarele li se scufundau în nisip.

Deschise ochii, dar şuvoiul de amintiri refuza 
să se oprească. Revedea cu atâta claritate singură 
dată când făcuseră dragoste în apă! Ea îşi chemase 
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