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C a r t e a  a  d o u a  d i n  s e r i a
R e p h e l i m i i

FRAGMENTE DIN CARTE



Pentru mama și tata, care îmi sunt mereu alături.
Pentru Ray, Tasha și Tommy, care mă fac zilnic să zâmbesc.
Pentru tine, drag cititor, pentru șansa pe care mi-o oferi.



Cititorule,

Nu mi-ai ascultat avertismentul. L-ai citit, apoi l-ai ignorat. Ai pre-

ferat să crezi că eu sunt duşmanul de care trebuie să te fereşti, că 

eu sunt cel care vrea să te corupă şi să te înşele, când eu doar am 

încercat să înlătur voalul care ţi-a acoperit ochii.

Timpul te-a păcălit. Ţi-a aruncat o Provocare, iar tu, din curiozitate 

şi naivitate, ai acceptat-o. Acum, ţi-a pregătit o Capcană. A întors 

personajele împotriva ta. Te va îndepărta de tot ce ţi-a fost mai drag, 

doar pentru a te aduce cu un pas mai aproape de propria moarte.

Cu fiecare volum parcurs, adevărul se luptă să iasă la iveală. Însă 

numărul minciunilor creşte şi speranţa păleşte cu fiecare capitol 

parcurs.

Ai încredere în Rephelimi. Ştiu asta. Ai încredere în cei care păşesc 

pe urmele Sorţii, mireasa Timpului.

Poate greşesc... dar cred că ai picat deja în Capcana.

Autorul





În mintea mea, totul se schimbase.

Nu mai eram aceeaşi persoană.

Realitatea acelor vorbe  mă  izbise  atât  de  adânc, în-

cât renunțasem la orice umbră din trecut pentru a înţele-

ge cine eram cu adevărat. 

Nu ştiam ce avea să se întâmple cu mine. 

Nu ştiam ce voi face în continuare sau dacă voi folo-

si şansa care mi se oferise pentru a afla cine fusesem şi de 

ce crescusem atât de departe de cei asemenea mie.

Un singur lucru era clar... Desiree murise.

Shade Hollow renăscuse.





Prolog





Flăcări de cristal obrajii mi-au cuprins,

Răsuflarea lui buzele mi-a atins,

Pleoapele clipesc, de dor și de durere

Alunec în întuneric, lipsită de putere.

Ating sufletul nopții, cu degete reci de teamă,

Glasul ei ajunge la mine, pe furiș mă cheamă,

Lumina strălucește vag, în umbre de speranță,

Cântecul mă atrage, mă îndrumă spre romanță.

Prin ceață și fum, ochii lui mă urmăresc,

Îi simt prezența, dar nu reușesc să-l zăresc,

Asupra mea, privirea îi rămâne ațintită.

Un fior mă cuprinde… de dorință sau de frică?

Secundele se scurg lent, în a mea rătăcire,

Mă încurc în gânduri, spre a lui uimire.

Briza rece, de toamnă, mă învăluie treptat,

El mă strigă pe nume, dar nu se lasă așteptat.

Flăcările răsar… din aer, apă și pământ,

Alerg cu teamă spre foc și îmi iau avânt,

Trec prin Moarte, dar Viața mi-o păstrez,

Pășesc amețită și în fața lui îngenunchez.

Demonul rămâne ascuns, înveşmântat în fum şi ceaţă,

O siluetă întunecată, lipsită de suflet şi fără față,

Îi aud paşii, rari, cum parcurg distanţa care ne separă,



Eu inspir cu lăcomie aer, poate pentru ultima oară.

Îi simt degetele pe piele, reci, pe obraji alunecând,

Nu am timp să reacţionez, doar un ultim gând,

Care dispare cu uşurinţă, atunci când cuvintele lui prind glas.

În îmbrăţişarea lui fierbinte, trupul, fără putere, îmi este tras.

Emoţiile mă copleșesc, iar sufletul, cu al lui se contopeşte,

Mă simt înfrântă, deschid ochii şi constat că mă priveşte.

Irişii îi sunt reci şi întunecaţi, absorbind orice geană de lumină,

Par atinşi de dâre de argint, presărate de cea din urmă luna 

plină.

Strălucesc demonic, în tăcerea care s-a aşternut peste vale,

Mă îndeamnă să uit şi alături de el, să cad adânc în visare.

Îi simt mâinile la spate, cum spre el mă trag mai aproape,

Îmi reţin cu greu suspinul şi clipesc adormită din pleoape,

El îmi caută gura, dar de ale sale buze reuşesc să mă feresc,

Fiindcă ştiu că ele, spre moarte şi durere, mereu mă ademenesc.

„Te ascunzi în tărâmul meu, fără nicio şansă de scăpare,

Întorci ochii de la foc şi te îndrepţi pierdută spre mare,

Rişti să te îneci, să te scufunzi în valuri albe,

Când ai merita un mormânt de petale dalbe?

Îţi zăresc spaima, cum pe chip ţi se aşterne,

Înainte să adormi şi să pui capul pe perne,

Ţi-o disting în glas, când strigi să plec de lângă tine,

Dar te temi să recunoşti, că eşti la fel ca mine.

Suflet rătăcit, pierdut în mirajul oferit de viaţă,

Culegi ore pe furiş şi în taină le agăţi pe aţă,



De ce nu vrei să înţelegi că Soarta a ales

Şi sufletul tău, pentru mine a fost cules?‟

Cuvintele lui mă ajută, mă smulg din moleşeală

Şi înlătură din trecut orice urmă de sfială,

Când îi înfrunt cu curaj privirea înceţoşată,

Refuzând să fiu ademenită şi de el forţată,

Să devin asemenea lui, un spirit atins de moarte

Un muritor pe pământ şi un demon prin fapte.

„Sunt un spirit al apei, o fiinţă de pământ,

Care trece prin foc şi se clătină în vânt.

Nu vreau să rămân, să fiu ca tine întemniţată

De cei dragi mie să fiu mereu îndepărtată.

De ce nu vrei să renunţi la o viaţă nemuritoare,

Să trăieşte alături de mine, într-o lume neştiutoare,

O lume în care sufletul de moarte va fi atins,

Dar de iubire şi afecţiune mereu poate fi surprins?‟



Stoneheaven

Haven 

If we don’t change, we don’t grow. If we don’t 

grow, we aren’t really living. ‒ Gail Sheehy

Durerea aproape îl răpuse.
Energia pe care corpul lui o absorbise începuse să 

se estompeze, însă urmările aveau să fie mai grave de-
cât se aşteptase. Ochii îl usturau şi nu îndrăznea să-i 
deschidă. Mușchii îi erau surescitaţi şi încordaţi. O 
peliculă fină de transpiraţie îi lipea hainele de corp.

Simţea că se sufocă, dar nu voia să rişte şi să se 
elibereze de fluxul de putere care îi ţinea în stăpâni-
re corpul. Îşi rări bătăile inimii şi respiră cu teamă, 
tresărind de fiecare dată când plămânii i se umpleau 
de aer. Junghiurile se înteţiră şi Harper trebui să-şi 
înăbuşe ţipătul când energia îi părăsi brusc trupul.

Începu să tremure.
Frigul îi atinse pielea, accelerând senzaţia de ne-

putinţă în faţa Morţii. Nu putea să se lupte cu ea şi, 
într-un fel, nici nu vedea de ce ar mai fi încercat să 
i se împotrivească, mai ales după ce propriul trup îl 
trădase şi acum refuza să-l asculte. Mâinile și picioa-
rele îi erau prinse în cătuşe de metal, strânse puter-
nic de încheieturi. Era imobilizat.

― Daţi-mi drumul... de ce nu mă lăsaţi în pace?



Îşi ridică corpul la un metru în aer, dar se prăbuşi 
la loc, incapabil să se elibereze. 

Cineva îşi apăsă palma de fruntea lui şi, de data 
aceasta, nu îşi mai reţinu urletul. Atingerea era mult 
prea rece. Mâna îi alunecă pe obraji, apoi pe piept 
şi se opri în dreptul inimii. În acea clipă, o căldură 
stranie îi străbătu corpul, înlăturând frigul care se 
aşternuse mai devreme asupra lui.

― Trebuie să te trezeşti.
Glasul era blând, dar ferm.
Era un ordin, nu o rugăminte.
Energia de care trupul lui avea nevoie pentru a trăi 

începu să crească în interiorul său, dar Rephelimul 
acţionă precaut şi îşi lăsă corpul să se obişnuiască cu 
fluxul de putere, înainte de a-i permite să crească la 
nivelul dorit. Muşchii i se relaxară şi respiră aer cu 
lăcomie, dornic ca totul să se termine cât mai repede. 
Capul îl durea, însă migrena începu să scadă când 
simţi din nou palma aceea rece lipită de fruntea lui.

Acum era momentul.
Strânse din dinţi şi îşi forţă trupul să se elibereze.
Metalul se desprinse şi căzu cu zgomot la podea, 

undeva în apropierea lui. Se ridică cu greutate, spri-
jinindu-se în coate pentru a-şi întoarce într-o parte 
trupul obosit, refuzând ajutorul pe care cineva do-
rise să i-l acorde. Trebuia să se descurce singur, spe-
rând că puterile îi vor reveni în scurt timp şi îi vor 
vindeca rănile.

Îşi deschise ochii, dar imediat îşi lăsă privirea în 
jos, orbit de lumina care fusese îndreptată spre el.

― Îşi revine.
Jack recunoscu vocea lui Rachel şi schiţă un 



zâmbet forţat, încercând să o liniştească. Vrăjitoarea 
îi oferi o cârpă udă cu care să-şi spele trupul şi faţa, 
pe care Rephelimul o acceptă cu bucurie pentru a-și 
îndepărta sudoarea ce i se lipise de piele. Femeia îi 
ridică chipul şi Jack abia rezistă impulsului de a-şi 
coborî capul. Ochii îl usturau şi formele pe care reu-
şea să le distingă erau înconjurate de un strat subţire 
de ceaţă, care se evaporă de îndată ce privirea i se 
acomodă cu lumina scăzută din încăpere.

Rachel îi puse o altă cârpă pe ochi. Jack o înlătură 
cu nerăbdare şi încercă să coboare de pe masa pe care 
fusese întins, când o altă voce îl făcu să se oprească.

― Nu te grăbi.
Ochii lui se îndreptară spre cel care stătea parţial 

ascuns în întuneric, lăsând lumina să-i atingă doar o 
parte din chip. Silueta înaltă a lui Azazeal era acope-
rită cu o tunică lungă, de mătase, fixată la mijloc cu 
o cingătoare din bronz, și de o mantie neagră, prinsă 
de umeri prin două broşe care purtau însemnele ce-
tăţii. Părul ondulat îi stătea dezordonat în jurul feţei, 
iar braţele şi le ţinea la spate, luând poziţia unui in-
chizitor care urma să-şi dea verdictul şi îşi pregătea 
victima pentru ceea ce avea să urmeze.

― Ai fost aproape de a-ţi pierde viaţa, îi spuse cu 
calm, fără nicio urmă de emoţie în glas.

Jack rămase tăcut, dar nu îşi coborî privirea în po-
dea şi menţinu contactul vizual cu Azazeal, care îl 
studia uşor amuzat.

― Ţi-ai folosit toată energia pe care trupul tău 
putea să o mai deţină pentru ca sufletul tău să revină 
în Stoneheaven, continuă bărbatul. Însă ai prefe-
rat să rişti şi, într-un mod care-mi este în totalitate 



necunoscut, ai reuşit să activezi cele patru Elemente 
pe care le controlezi şi ai creat o breşă între cele două 
lumi, destul de puternică pentru ca mintea ta să rea-
lizeze o legătură între trup şi spirit.

Admiraţia din glasul lui Azazeal nu era mascată, 
dar nu izbutea să micşoreze furia care îl stăpânea. 
Rachel se retrase într-un colţ al sălii ovale şi înlătură 
dopul de la două dintre sticlele care erau răsfirate pe 
rafturi, apoi le vărsă conţinutul în ceaunul fixat în 
interiorul şemineului. Aburii îi încreţiră părul cas-
taniu, purtat liber pe umeri. Nu voia să se amestece 
în discuţia celor doi, dar avea de gând să intervină, 
dacă era nevoie.

― Îţi aminteşti de ce ţi-ai pierdut cunoştinţa?
Harper clipi din ochi şi îşi duse una dintre mâi-

ni la frunte. Febra scăzuse, dar se simţea slăbit şi 
epuizat. Imaginile erau distorsionate în mintea lui. 
Culorile erau neclare şi siluetele aveau înfăţişarea 
unor fantome care mai mult îl ameţeau în loc să-l 
ajute să-şi amintească ce se întâmplase cu el. Buzele 
îi erau crăpate şi gâtul uscat.

Intuind dorinţa Rephelimului, Azazeal se apropie 
de una dintre mese şi turnă apă în două căni de lut. 
Jack îi mulţumi printr-un semn scurt din cap şi goli 
cana dintr-o înghiţitură, consternat de bucuria pro-
fundă care îl năpădi când îşi recăpătă glasul. De-abia 
atunci memoria îi reveni. Imaginile îşi schimbară de 
mai multe ori aspectul, înainte ca mintea lui să ac-
ţioneze şi să redobândească în întregime controlul 
asupra fiecăreia în parte.

 ― Desiree...
Nu-şi dăduse seama că îi rostise numele cu glas 



tare. Încă îi putea simţi lacrimile pe obraji. Buzele lui 
păstrau căldura sărutului pe care i-l furase înainte să 
dispară.

O numise Shade şi îi oferise toate indiciile pentru 
ca ea să descopere cine era cu adevărat şi ce legătură 
avea cu familia Rockner. Dar o abandonase. O lăsase 
singură în momentul în care durerea devenise mai 
puternică şi ameninţase să o distrugă. Fusese un laș.

― Ea te-a rănit? îl întrebă Rachel, care veni din 
nou lângă el. Jack? Îi puse o mână pe umeri, fără să 
ţină cont de mesajul din ochii lui Azazeal. Jack, mă 
auzi?

― Este teafără?
Harper ignoră întrebarea vrăjitoarei şi aşteptă un 

răspuns de la bărbatul mai în vârstă, blestemând fie-
care secundă care menţinea tăcerea dintre ei.

― Este teafără? repetă Jack întrebarea, simţind 
cum furia începe să iasă la suprafaţă.

― Ar trebui să te preocupe Soarta ta, nu a ei. 
Azazeal se rezemă cu spatele de peretele rece de pia-
tră şi îşi fixă privirea asupra umbrelor care atingeau 
tavanul, evitând ochii mânioşi ai Rephelimului. 
Doar ai ales să renunţi la sarcina pe care ţi-am dat-o.

― Nu am avut de ales.
Rachel îşi apăsă palmele de umerii lui şi încercă 

să-l convingă să se întindă la loc, pentru a-şi recu-
pera puterile, dar tânărul se eliberă din strânsoarea 
ei şi se ridică în picioare, abia reuşind să-şi menţină 
echilibrul din cauza oboselii.

― Nu am avut de ales.
― I-ai rostit numele cu teamă, de îndată ce ţi-ai 

recăpătat glasul, îi spuse Azazeal. Dacă îţi faci atât 



de multe griji din cauza ei, de ce ai ales să te întorci 
în cetate?

― Le-a adus înapoi pe Eliza şi Aqua, îi explică 
Rachel, răbdătoare. M-am întâlnit cu ei când au 
revenit în Stoneheaven. Se îndreptau spre castel şi 
aveau ceva de discutat cu tine, însă...

― Însă Harper a ales să amâne momentul şi 
acest lucru aproape a dus la moartea lui, o completă 
Azazeal, care refuza, în continuare, să-i privească. 
Pyhro mi-a povestit de apariţiile neaşteptate ale lui 
Malek şi de atacurile asupra protejatei tale. 

Ultimele două cuvinte le-a rostit pe un ton sar-
castic, de parcă realitatea acelor fapte ar fi reprezen-
tat un lucru de mult ştiut de el.

― Cât despre Aqua, o voi îndepărta o perioadă 
de cetate, însă nu cred că există măcar o şansă ca ea 
să se schimbe. Comportamentul ei a pus-o pe Eliza 
în pericol şi mi-a ridicat câteva bănuieli referitoare 
la devotamentul cu care ea slujeşte cauza noastră.

― Nu e o trădătoare, spuse răspicat Rachel.
― Nici nu am spus asta. Doar că voi fi nevoit să o 

forţez să accepte că Malek este un trădător şi nu mai 
poate fi considerat un Rephelim. Nu mai poate fi 
considerat unul de-al nostru, adăugă în şoaptă, când 
văzu tristeţea care se întipărise pe chipul ei.

Jack îşi trase peste el cămaşa pe care o zărise arun-
cată pe una dintre mese şi îşi stropi faţa cu apa rece 
rămasă în carafă.

― Ce s-a întâmplat între voi doi? îl întrebă di-
rect Azazeal. Phyro te-a adus la noi. A spus că ţi-ai 
materializat sufletul afară din trup, pentru a putea 
să traversezi mai repede Voalul. Apoi ţi-ai pierdut 



cunoştinţa şi ai picat într-un somn adânc, din care 
abia am izbutit să te recuperăm.

― Dacă tot v-a informat Phyro, pot să plec? răs-
punse Jack, cu ironie. Am nevoie de hrană şi de 
odihnă, nu de sfaturile sau întrebările tale.

Uşa se închise fără ca niciunul dintre ei să facă 
o mişcare. Flăcările se înteţiră şi învăluiră cu braţe 
arămii-roşiatice buştenii care trosneau în şemineu.

― Nu pleci până când nu obţin câteva răspun-
suri de la tine.

― Prea bine.
Harper îşi trase un scaun la masă şi se aşeză cu 

faţa spre Azazeal. Nu voia să-l înfrunte, dar nici nu 
dorea să-i mărturisească tot ce se întâmplase între el 
şi Desiree. Însă, oricât de imposibil ar fi părut, avea 
impresia că el ştia mai multe decât lăsa să se vadă.

― De ce ai leşinat?
Jack îşi strânse pumnii sub masă şi depuse un 

efort considerabil pentru a-i răspunde fără să-şi 
piardă stăpânirea de sine

― M-a Chemat. Primul şi, deocamdată, singurul 
dintre Elemente pe care ea a reuşit să-l controleze 
este Focul. A încercat să-l domine. Şi-a golit mintea 
de amintiri şi sufletul de emoţii şi a reuşit ca energia 
emisă de foc să devină o parte din ea, rosti cu ad-
miraţie Harper. Îşi închise pentru o fracţiune de se-
cundă ochii şi o revăzu: hotărâtă şi încrezătoare, de-
cisă să rişte totul pentru a deţine puterea supremă, 
părul, o coroană de flăcări, încadrându-i ochii verzi, 
sfidători, şi buzele roşii, uşor întredeschise, veşnic în 
căutare de răspunsuri. Nu a putut suporta durerea şi 
m-a Chemat la ea. Nu am ezitat.



Îşi îndreptă întreaga atenţie asupra lui Azazeal.
― Mi-am separat sufletul de trup pentru a o pu-

tea salva înainte să fie prea târziu... şi să o pierd.
O văzu pe Rachel cum tresare. Sticla atinse pă-

mântul şi se sparse în zeci de cioburi, care se răspân-
diră pe toată suprafaţa podelei, trimițând reflexe 
de lumină pe pereţii de piatră, acoperiţi de umbre. 
Azazeal nu schiţă nicio mişcare prin care să-şi expri-
me uimirea, însă ochii i se întunecară subit şi buzele 
i se strânseră de mânie, conturând o dungă de-abia 
vizibilă pe chip.

Nu fusese capabil să recunoască de faţă cu ea ce 
simţea şi dorise să găsească o modalitate prin care 
să-i ascundă adevărul lui Azazeal, dar nu izbutise. 
Se simţea eliberat şi, pentru prima oară de când o 
întâlnise pe Desiree, acceptase faptul că între ei 
exista ceva cu mult mai profund decât atracţie fizi-
că. Legătura dintre sufletele lor era mai puternică 
decât orice jurământ de sânge şi sentimentul care se 
născuse în el era copleşitor, dar atât de intens, încât 
aproape îl durea fizic faptul că ea nu se afla acolo.

― Te-am trimis dincolo de Voal ca să-i câştigi în-
crederea şi să o pregăteşti să vină în lumea noastră, 
lumea în care s-a născut. Te-am sfătuit să foloseşti 
orice metodă pentru a-ţi îndeplini misiunea, chiar să 
o şi seduci. Rachel se crispă la afirmaţia lui Azazeal. 
Ai văzut o Provocare în sarcina pe care ţi-am dat-o şi 
m-ai asigurat că nu vei întâmpina nicio problemă în 
săvârşirea ei. Se pare că te-ai înşelat.

― Nu vreau să mă folosesc de ea.
― Nu asta ţi-am cerut! 
― Dar ce voiai să fac?



Harper se ridică în picioare şi se sprijini cu mâi-
nile de masă. Pentru o clipă, Azazeal îşi aminti de 
unul dintre momentele în care tânărul revenise în 
cetate şi distrusese totul în cale, furios din cauza coş-
marurilor repetate pe care le avea. Coşmaruri în care 
apărea ea.

― Să o seduc şi să o fac a mea? Crezi că asta era 
soluţia? Crezi că aşa m-ar fi urmat oriunde i-aş fi ce-
rut, fără să-i pese de consecinţe?

― Ştii bine că aşa s-ar fi întâmplat.
Adevărul din spatele cuvintelor lui Azazeal îl 

afectă pe tânărul Rephelim mai mult decât ar fi fost 
dispus să arate. Se folosise de orice prilej pe care îl 
putuse obţine pentru a se apropria de ea. O atinsese 
cu vârfurile degetelor pe braţe, uşor, dar destul cât 
ea să-i simtă prezenţa. Pielea ei arsese în locurile în 
care buzele lui o apăsaseră, iar ochii i se dilataseră 
atunci când o ţinuse în braţe şi o strânsese la piept. 
La început, doar atât existase între ei, cel puţin din 
partea lui. Apoi, ceva se schimbase, însă nu-şi putea 
aminti momentul în care începuse să-i pese ce dorea 
ea de la Viaţă. O forţase să se deschidă în faţa lui şi 
să-i mărturisească temerile şi îndoielile ei. Nu ar fi 
avut niciun motiv să nege că o dorise încă de când o 
văzuse pentru prima oară, în coşmarurile sale, ea fi-
ind singura sursă de lumină şi speranţă din ele, chiar 
dacă imaginea ei dispăruse în timp.

 Ar fi putut să o aibă. Când o salvase de atacul 
Umbrelor rămăsese şocat şi îndurerat de modul în 
care ea se transformase. Cedase atunci. O sărutase şi 
fusese nevoie de toată voinţa lui să se oprească şi să 
o îndepărteze de el, mai ales când singura lui dorinţă 



fusese să o aibă chiar acolo, în mijlocul furtunii. Îl 
surprinsese şi reacţia ei. Nu se aşteptase ca ea să-i 
răspundă cu o dorinţă egală cu a lui şi să uite atât de 
repede de toată teama acumulată în suflet.

Însă, oricât ar fi încercat să nege, simțea că era 
ceva greșit în sentimentele pe care le avea pentru 
ea. De parcă nu ar fi fost ale sale. De parcă ar fi fost 
manipulat.

― Degeaba încerci să negi, Harper, îi spulberă 
Azazeal gândurile. Eşti atras de ea şi eşti dispus să 
faci orice pentru a nu o îndepărta de tine.

― Atunci, de ce mă aflu aici?
― Încerci să negi ceea ce simţi, îi spuse Rachel, 

cu blândeţe.
― Ajunge, o atenţionă Azazeal.
― Las-o măcar pe ea să rostească adevărul, dacă 

eu nu sunt în stare.
― Nu ai ce să recunoşti.
Jack îşi ridică ochii din pământ şi îl săgetă cu furie 

şi dispreţ, forţându-l pe Azazeal să mărească distan-
ţa care îi separa.

― Habar n-ai ce simt.
― Atunci explică-mi. Vreau să ştiu ce ţi-a făcut 

de ţi-a absorbit aproape întreaga energie din trup. 
Chemarea ei nu avea cum să te afecteze într-un mod 
atât de intens, încât să te trimită la un pas de Moarte.

― Ea nu mi-a absorbit energia, îi răspunse 
Rephelimul. Eu i-am absorbit-o pe a ei.

Rachel păli la auzul vorbelor lui Jack şi îşi întoarse 
privirea spre chipul lui Azazeal, care rămăsese îm-
pietrit, incapabil să înţeleagă modul în care se com-
porta Harper, care îşi stăpânea acum emoţiile. Ochii 



erau singurii care-l trădau. Deveneau în întregime 
negri atunci când era mânios.

― Era la un pas de Moarte. A trebuit să o conving 
că decizia mea e cea corectă.

― S-a împotrivit.
Jack îi zâmbi cu căldură lui Rachel.
― A refuzat şi s-a încăpăţânat să mă asculte, te-

mându-se că durerea pe care aveam să o acumulez în 
interiorul meu ar fi putut să mă distrugă.

Era inutil să precizeze cât de aproape de Moarte 
se aflase și el. O simţise şi o trăise pe propria piele, 
dar, cu ajutorul lui Rachel, o învinsese. Datorită ei 
mai era în Viaţă.

― Ce ai făcut ca s-o scapi pe ea de povară? îl în-
trebă ironic Azazeal.

Mantia foşnea în urma lui şi desena forme vagi 
în aer, înainte să se plieze şi să atingă podeaua. Luă 
din nou carafa, de data aceasta cu ambele mâini, şi îi 
vărsă conţinutul, urmărind cum moleculele de apă 
rămân suspendate deasupra pământului, imortaliza-
te în timp şi spaţiu. Bărbatul mai în vârstă atinse fie-
care picătură pe rând şi le făcuse pe toate să dispară, 
absorbind fiecare scânteie de energie răspândită de 
Element.

― I-ai ţinut mâinile într-ale tale? Ţi-ai lipit frun-
tea de a ei şi ai aşteptat ca legătura voastră să ducă la 
pieirea unuia dintre voi? îl întrebă cu ironie, aproa-
pe scuipând cuvintele. Ce ai fost nevoit să faci pen-
tru a o salva pe ea de la Moarte şi a-ţi pune Viaţa în 
primejdie?

Nu observă mişcarea lui Harper decât în ultima 
clipă. Rephelimul îl prinse de un braţ şi-l izbi cu 



spatele de peretele de piatră. Oasele lui Azazeal tros-
niră din cauza impactului. Plămânii i se goliră de aer 
când Jack îi apăsă celălalt braţ la baza gâtului.

― Nu! ţipă Rachel, care se repezi în direcţia lor 
şi încercă cu disperare să slăbească strânsoarea lui 
Jack. Dă-i drumul, îl omori!

De parcă abia atunci şi-ar fi dat seama ce face, 
Rephelimul îl eliberă pe Azazeal, prea şocat pentru 
a împiedica prăbuşirea acestuia la picioarele sale. 
Bărbatul îşi duse ambele mâini la gât şi scuipă saliva 
care i se acumulase în gură.

― Îmi pare rău, îi spuse Jack, oferindu-i o mână 
drept sprijin. 

Azazeal i-o acceptă cu teamă şi reţinere şi se ridi-
că cu greutate în picioare, şocat de reacţia violentă 
a ucenicului său. Nu era prima dată când furia lui 
Harper prelua controlul. 

― Te-am avertizat să nu te ataşezi de Desiree. Îţi 
este interzis să simţi ceva pentru ea!

― De către cine? se răsti Harper. De către Oracol?
― Dacă nu ai încredere în viziunile ei, atunci 

măcar în ale mele să ai! Am văzut ce se va întâmpla 
dacă voi doi vă veți îndrăgosti. Sânge, foc şi... moar-
te. Iubirea voastră va distruge tot ce am încercat noi 
să clădim în ultimii ani. Rephelimii vor muri şi, ală-
turi de ei, mii de oameni, care nici nu vor şti ce i-a 
lovit, decât în clipa în care li se vor închide ochii şi 
vor simţi acel frig cutremurător care ţi-a zguduit ţie 
trupul puţin mai devreme. Aţi putea trăi cu aşa ceva 
pe suflet?

Tânărul îi înfruntă privirea, dar nu întrezări nici 
măcar o urmă de minciună în ochii mentorului său. 



Doar îndoială.
― Ai mai vorbit cu ea de-atunci? insistă Azazeal. 

Ai mai văzut-o?
― A fost atacată, spuse Harper îngândurat. La 

scurt timp după ce eu am revenit în Haven, Elesta a 
venit după ea şi a încercat să o ucidă. Desiree a reuşit 
să o învingă, dar a fost rănită. Am reuşit să pătrund 
în mintea ei şi i-am apărut în vis, hotărât să distrug 
orice sentiment care începuse să apară între noi.

Jack se îndepărtă de Rachel şi de Azazeal şi se 
aşeză ameţit pe cel mai apropiat scaun. Îşi lăsă capul 
între picioare şi se prinse cu mâinile de păr, fiecare 
cuvânt pe care avea de gând să-l rostească reprezen-
tând un junghi de durere care îi ţintea direct inima.

― Am ademenit-o, sperând că există o şansă ca 
ea să mă respingă, însă, când i-am întâlnit privirea, 
când m-am uitat în ochii ei şi am văzut oglindite în 
ei aceleaşi sentimente care îmi chinuiau mie sufletul, 
am ştiut că eram singurul care avea puterea necesară 
de a spulbera legătura dintre noi. Îmi amintesc cu 
atâta claritate fiecare lacrimă pe care a vărsat-o din 
cauza mea şi cum îşi strângea ruşinată pleoapele, 
sperând că astfel avea să le reţină şi eu nu aveam să 
observ câtă durere îi provocau cuvintele mele. Am 
rănit-o şi mi-am bătut joc de ea.

― Nu ai de gând să te întorci? îl întrebă Rachel, 
profund mişcată de suferinţa cu care vorbise 
Rephelimul, dar, în continuare, înspăimântată de 
schimbările pe care începuse să le observe la Azazeal.

Boala nu mai putea fi stăpânită.
― Ai de gând să o laşi să înfrunte totul de una 

singură?



Harper începu să râdă, însă era un râs amar şi lip-
sit de orice urmă de bucurie.

― I-am promis că voi fi mereu cu ea.
― Te-am avertizat, repetă nervos Azazeal. 
― Pur şi simplu s-a întâmplat, îi zise stins Jack.
Trase adânc aer în piept, făcându-şi curaj pentru 

a se elibera în totalitate de presiunea care îi apăsa 
inima şi-l împiedica să se simtă liber şi stăpân pe 
propriile sentimente. Ochii lui îi săgetară pe ai lui 
Azazeal când se hotărâse din nou să vorbească.

― Cred că sunt îndrăgostit de ea.



Spitalul Crystal

Wolfcraft

Nu era pregătită pentru ceea ce avea să urmeze.
Shade Hollow deschise cu teamă ochii. Lumina 

neonului ameninţa să se stingă deasupra ei. Se spri-
jini cu coatele de pat şi încercă să se ridice, deşi se 
simţea în continuare ameţită. Își duse ambele mâini 
la frunte şi se strădui să rememoreze ce se întâmpla-
se în ultimele zile. Imaginile erau distorsionate şi nu 
reuşea să se concentreze, cuvintele lui Harper reve-
nind mereu în mintea ei, cu o claritate care îi trimi-
tea fiori reci prin corp. Îşi şterse lacrimile apărute în 
colţul ochilor şi îşi trecu picioarele peste bara de fier 
dimprejurul patul.

― Ce ai de gând să faci?
Se întoarse spre tânăra care o privea nedumerită 

şi, pentru o clipă, nu-şi putea aminti numele ei sau 
de ce se simţea atât de legată de ea. Părul blond îi 
acoperea o parte din chip, însă nu izbutea să-i ascun-
dă ochii înroşiţi de plâns sau petele de pe obraji.

― Nu poţi să pleci.
Shade se îndepărtase deja de pat şi deschise unul 

dintre cele patru dulapuri care se aflau în camera de 
spital. Îşi scoase hainele şi le îmbrăcă cu stângăcie, 
strâmbându-se la fiecare mişcare pe care trebuia să 
o facă. Îşi simţea corpul ca pe o epavă. Aruncă o 



privire scurtă în oglinda atârnată de perete, îşi tre-
cu fugar mâna prin păr şi ieşi din cameră, înainte ca 
Sarah să o poată împiedica.

Spitalul era tăcut şi cufundat în întuneric. 
Luminile pe holuri erau stinse, mai puţin cele care 
indicau ieşirea şi harta complexului care era atârnată 
de peretele din faţa ei. Tânăra se apropie, însă ochii 
o usturau prea tare pentru a o ajuta să înţeleagă ce 
ar fi trebuit să facă pentru a ieşi din spital. Cineva 
o atinse cu mâna pe umăr şi, acţionând din reflex, îi 
smuci braţul şi-l lipi cu spatele de perete, folosindu-
şi celălalt braţ pentru a-i apăsa gâtul.

― Deesirreee...
Îi dădu drumul lui Derek, speriată de propria re-

acţie. El se prăbuşi peste ea, aruncând-o la podea. 
Mâinile lui le prinseră pe ale ei deasupra capului şi 
îşi apropie chipul de al ei până ce reuşi să-i distin-
gă trăsăturile în întuneric. Ochii băiatului o fixară 
cu teamă şi tânăra observă că avea pupilele dilatate. 
Strânsoarea lui tremura şi îşi eliberă cu uşurinţă una 
dintre mâini pentru a-l atinge pe obraz, sperând că 
aşa avea să-l liniştească.

― Eu sunt.
Derek o eliberă şi o ajută să se ridice, privind-o în 

continuare cu neîncredere. Shade îşi şterse palmele 
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