




Provocarea
vol.1

FRAGMENTE DIN CARTE



© 2014 Simona Stoica
© 2014 Cărțile Arven

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a tex-
telor, pe orice suport tipărit sau digital, fără acordul 

deținătorului drepturilor de autor.

Această naraţiune este fictivă. Orice asemănare cu 
întâmplări sau personaje istorice este aleatorie.

Cărțile Arven: un trademark
Herg Benet Publishers

Str. Dr. Burghelea 22, sector 2, Bucureşti
România

www.hergbenet.ro
editor@hergbenet.ro

Copertă: The Spartan Bureau

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STOICA, SIMONA

Provocarea / Simona Stoica. –
Bucureşti : Herg Benet, 2014 –

2 vol.
ISBN 978-606-8530-50-5

Vol. 1. – 2014. - ISBN 978-606-8530-51-2. 
821.135.1-31

Tipărit în România



2014

Simona Stoica

Provocarea
Volumul I

p r i m a  c a r t e  d i n  s e r i a
R e p h e l i m i i



Pentru părinţii mei, care îmi sunt cei mai buni prieteni.
Pentru Tano şi Lady, Sasha şi Nole, care au făcut şi vor face 
mereu parte din familia mea.



Cititorule,

Ai deschis o carte care ar fi trebuit să rămână închisă.

Ai preferat să rişti şi să-ţi scufunzi ochii într-o lectură care te va face 

să te întrebi: cât de diferite sunt cu adevărat realitatea şi ficţiunea? 

Când se contopesc şi formează un singur timp, o singură lume? Sau 

oare toate acestea s-au întâmplat deja, dar fără cunoștința ta? Cum 

ai putea tu oare să ştii ce mistere ascunde trecutul şi ce pericole pân-

desc din viitor?

Răspunsul este simplu. Nu poţi. Eşti doar o altă păpuşă în mâna 

destinului, te străduieşti să scapi de sforile care te-au prins în cap-

cană, dar cu cât te zbaţi mai mult, cu atât strânsoarea devine mai 

puternică. Vrei să-ţi faci propriul drum, propriile reguli, să faci doar 

ceea ce îţi pofteşte şi dictează inima, dar de cele mai multe ori ob-

servi că dai greş în încercările tale.

Timpul îţi este cel mai mare duşman. Dar e şi cel mai complet spec-

tator. Te observă şi te urmăreşte pe parcursul întregii vieţi, aşteptând 

să eşuezi, să faci acea greşeală fatală pentru ca el să intervină şi 

să dea tuturor lucrurilor un alt parcurs şi un cu totul alt sens decât 

cel ales de tine. Nu te încrede în el. Nu îţi este prieten. Nu vrea să 

te ajute. El este doar o simplă unealtă care-ţi grăbeşte sfârşitul. Nu 

este el cel care a distrus imperii şi a schimbat soarta tuturor? Nu el a 

dus la moartea atâtor regi şi împăraţi?

Fiecare minut contează, fiecare bătaie de inimă, fiecare oră parcursă. 

Iar tu ai hotărât ca acum să dai totul la o parte pentru a ţine în 

mâini această carte.

Motivele nu contează, decizia finală e cea care îşi pune amprenta.

Autorul





The world seems not the same 

Though I know nothing has changed 

It’s all my state of mind 

I can’t leave it all behind 

I have to stand up to be stronger 

 

 

I have to try 

To break free 

From the thoughts in my mind 

Use the time that I have 

I can say goodbye 

Have to make it right 

Have to fight 

Cause I know in the end it’s worthwhile 

That the pain that I feel slowly fades away 

It will be all right 

 

I know 

I should realize 

Time is precious 

It is worthwhile 

Despite how I feel inside 

Have to trust it’ll be alright 

Have to stand up to be stronger 

 

 

Oh, this night is too long 

Have no strength to go on 

No more pain I’m floating away 

 

Through the mist I see the face 

Of an angel, calls my name 

I remember you’re the reason I have to stay 

Within Temptation – Pale





Prolog





Paşii ei uşori răsună nestingheriţi în noapte,

Iar gândurile îi sunt încununate de şoapte.

Ea simte răsuflarea morţii venind mai aproape,

O zăreşte printre umbre, dar e încă departe.

Frica o încolţeşte şi se pierde în întuneric,

Durerea o atinge, o prinde şi tresare puternic.

Totul în jurul ei se transformă treptat în scrum,

Iar flăcările se înteţesc şi e înconjurată de fum.

În ultima clipă, totul s-a schimbat.

Focul s-a stins şi durerea a plecat,

O siluetă din adâncurile nopţii s-a ivit,

Şi, în ochii ei miraţi, intens a privit.

«Ce-ţi poartă paşii spre mine, umbră a durerii,

Ai venit să-mi arăţi măreţia puterii,

Ce sălăşluieşte în tine ca o văpaie crescândă,

Mistuieşte tot, deşi pare plăpândă?»

«Intenţiile mele nu pe tine te privesc,

Însă tot ceea ce acum doresc

Este să uiţi ce ai văzut şi că exist.»,

Spuse melancolic, privind-o trist.

Ochii lui erau o mască de dispreţ,

Dar pe privirea lui nu punea mare preţ,

«Vorbele tale rostul l-au pierdut



Şi mă întreb acum, oare cum ai putut,

Să dispari ca o umbră şi singură să mă laşi,

Acum trebuie să te ascult și să fac pași,

Să fug de tine şi de tot ceea ce reprezinţi,

Dar de unde să ştiu dacă nu iar mă minţi?»

«Prefer să nu-ţi spun ce se va întâmpla

Şi să laşi totul în ceaţă, pentru a nu afla

Cum viaţa ta cursul îşi va schimba,

Fugi în noapte, departe de prezenţa mea!

Uiţi ce se întâmplă cu un fluture atras de foc,

Cum zboară lângă flăcări şi îşi face loc

Spre centrul puterii, unde totul e aproape,

Iar viaţa şi moartea devin o fiinţă aparte?»

«Vorbeşti în dodii şi nu înţeleg ce vrei,

Îmi spui de tine să fug şi totuşi mereu cu tine iei

Prezenţa mea, de care încerci să te îndepărtezi,

Vreau să-mi spui sincer tot ceea ce crezi,

Ce se va întâmpla cu noi, dacă acest joc vom continua

Şi inimile noastre unui altuia ni le vom fura?”

«Cuvintele tale nu reflectă o realitate,

Iar eu din viaţa ta niciodată nu voi face parte,

Cât timp mintea mea va rămâne limpede şi va înţelege,

Că eu sunt moartea ta şi tu ce vei alege,

Vei prefera lumina şi refuza puterea?

Sau te vei rătăci în întuneric, pierzându-ţi vederea?»

«Această decizie o voi face când voi crede că se cuvine,



Însă cât timp noi doi stăm aici, el se apropie şi vine.

Focul e doar începutul, el reprezintă viaţă şi poate chiar ură,

Însă dacă el va fi stins, atunci viaţa sigur ne-o fură.

De ce m-ai salvat când puteai să mă laşi să mor?

Asta e misiunea ta şi reprezintă voia lor,

Dacă destinul meu deja prin faţa ochilor tăi a trecut,

De ce-l opreşti, de ce vrei să schimbi ceea ce ai văzut?»

Ochii lui o priviră cu intensitate

Şi încercau să o readucă la realitate.

O prinse de mână şi o trase după el în noapte,

Până când liniştea dispăru la auzul unor şoapte.

«Întoarce-te în lumea ta până nu e prea târziu,

Fugi undeva departe unde eu nu am să mai fiu,

Însă când vocea mi-o vei auzi, să apari la lumină,

Să ajungi la cercul de foc, la următoarea lună plină.»



Templul Oracolului, 

The Fall Haven

Întunericul înconjurase întreaga vale.
Lumina era absorbită prin fâşii de energie, emise 

chiar din adâncul pământului, care începuse să tre-
mure, făcând natura să se clatine neputincioasă, ca 
într-un final să se prăbuşească peste solul ars de soa-
re, conştientă de apropierea morţii. Umbra se aşter-
nuse peste oraşe, lăsând în urmă un miros puternic 
şi ameţitor, care îi obligase pe majoritatea oamenilor 
să se retragă în casele lor. Uşile erau blocate, feres-
trele acoperite, iar străzile rămâneau pustii atunci 
când şi ultima fărâmă de viaţă dispărea în noapte, 
lăsând cale liberă întunericului.

Lumânările erau stinse pentru a nu atrage aten-
ţia, iar copiii erau protejaţi de părinţii care numărau 
temători secundele până când totul avea să se sfâr-
şească. Sunetele scăzuseră în intensitate, curajul 
părăsind trupurile celor tineri de îndată ce simţise-
ră pericolul atât de aproape de casele şi de familiile 
lor. Nu erau laşi. Ştiau că nu aveau nicio şansă să 
înfrunte, cu atât mai puţin să înfrângă creatura care 
cutreiera pe meleagurile lor. Auziseră legendele şi 
povestirile spuse de bătrânii satului la adunările din 
jurul focului. Erau amintiri care încă îi speriau pe cei 
loviţi de soartă, blestemaţi să trăiască în teamă, şti-



ind că s-ar putea să revadă moartea cu proprii ochi, 
incapabili să o oprească să ucidă din nou, fără a le 
oferi o şansă la luptă și, în special, o şansă la viaţă.

Umbra îşi schimbase forma. Nimeni nu avea de 
unde să ştie acest lucru.

Silueta mergea lejer pe strada principală a oraşu-
lui, conştientă de gândurile celor care erau barica-
daţi în propriile case. Zâmbi şi îşi continuă cu pas 
grăbit drumul. Ochii îi erau fixaţi asupra unei clădiri 
înalte, asemănătoare cu un templu, aflată la capătul 
opus al oraşului, departe de privirile curioase ale ce-
lor care locuiau în vale.

— Încă puţin...
Distanţa care îl separa de izbândă devenea din ce 

în ce mai mică prin fiecare pas. O uşoară nelinişte îi 
acapară simţurile preţ de câteva clipe, însă o înlătură 
cu mânie, sigur de decizia pe care o luase.

Va înşela Soarta. Va schimba vieţile tuturor în 
această noapte, dar acest lucru îl ştia doar el. Asta îl 
nemulţumea. Voia ca lumea să cunoască şi să înţe-
leagă cine va fi responsabil pentru distrugerea cetăţii 
şi a celor care, după ani, vor locui şi vor creşte între 
zidurile ei de piatră, antrenându-se pentru a învin-
ge, deşi destinele lor vor fi mereu aceleaşi. Toţi vor 
muri, mai devreme sau mai târziu. Unii vor fi ucişi de 
cei în care se vor încrede, alţii trădaţi de cei pe care 
îi iubeau. Prietenii se vor întoarce unii împotriva ce-
lorlalţi, iar dragostea va fi piatra de temelie pe care îşi 
va construi planul. Dragostea dintre doi Rephelimi, 
în sufletele cărora se va da cea mai mare bătălie, una 
căreia doar ei îi puteau hotărî finalul.

Dar el îl cunoștea deja. De trecut nu poţi să scapi, 



iar de viitor nu poţi să fugi.
Se oprise brusc, încântat când reuşise să distingă 

printre plantele agăţătoare intrarea din faţă a siste-
mului de clădiri care acopereau o mare parte a bazei 
muntelui. Ochii lui priviră pentru ultima oară valea, 
apoi se făcu nevăzut, devenind una cu întunericul. 
Îşi golise mintea de amintiri și de gânduri. Păşise 
prin uşă, simţind o înţepătură rece la nivelul bra-
ţului, acolo unde se atinsese de flora roşiatică care 
acoperea intrarea. Strâmbă din buze şi îşi apăsă cu 
vârfurile degetelor rana deschisă. Mirosul sângelui 
îi făcu ochii să se dilate, dar îşi înfrânse pofta, in-
halând cu lăcomie aer, până ce toate dorinţele fură 
îndepărtate. Mai puţin cea de răzbunare. Se sprijini-
se cu ambele mâini de pereţi şi un flux de energie îi 
circulă în trup, secându-l de putere. Când îşi deschi-
se ochii, văzu trupurile prăbuşite a doi bărbaţi care 
stătuseră ascunşi în spatele unei statui, aşteptând un 
moment prielnic pentru a-l ataca.

După ce se asigurase că rana se închisese şi in-
fecţia fusese oprită înainte să fi avut posibilitatea de 
a se împrăștia şi în restul corpului, străbătu holul, 
aruncând câte o privire fugară trupurilor neînsufle-
ţite ale paznicilor. Erau mai mulţi decât se aşteptase. 
Urcă scările în spirală, până când ajunse la ultimul 
nivel. Exista o singură cameră pe palier şi o lumină 
slabă se revărsa prin uşa deschisă, luminând podea-
ua de la picioarele sale.

Un scâncet răsună în momentul în care păşi în 
odaie. O femeie stătea rezemată de perete, ţinând în 
braţe un prunc de câteva luni, care dădea neliniştit 
din picioare. Altul, puţin mai voinic, era aşezat pe 



un pat de baldachin, care ocupa mai mult de jumă-
tate din încăpere. Bărbatul se aplecă asupra femeii şi 
îi atinse obrajii reci. Trupul ei se cutremură, cuprins 
de spasme, şi două lacrimi i se iviră de sub pleoape, 
desenând linii transparente pe pielea ei albă. Copi-
lul ţipă şi începu să plângă. Încercase să se ferească 
de mâinile bărbatului, dar acesta îl strânse în braţe, 
surprins de intensitatea acelor ochi verzi, migdalaţi, 
care îl priveau înfricoşaţi, dar cu ură, o ură ascunsă 
în interiorul irişilor, o ură pe care el o simţi cu toată 
fiinţa sa.

Îl lăsă pe pat lângă celălalt prunc şi îi studie pe 
amândoi în linişte, apoi se întoarse spre fereastra cea 
mai apropiată şi îşi miji ochii, uimit de schimbarea 
vizibilă a cerului. Întunericul se spulberase şi pete 
de lumină ajungeau pe pământ, distrugând vraja 
creată de el.

Trebuia să se grăbească.
Se întoarse şi îi atinse pe ambii copii pe frunte, 

transmiţându-le o parte din energia sa, reuşind să 
se controleze în totalitate şi să-i menţină nemişcaţi 
în ciuda ţipetelor lor de durere. Cel cu ochii verzi 
renunţase primul la luptă şi închise ochii, când ca-
pul îi picase fără vlagă pe pernă. Firicele subţiri de 
sânge i se scurseră din nări, pătând plapuma cu care 
era învelit.

Întorcându-şi atenţia spre al doilea prunc, văzu că 
era încă treaz, dar ochii îşi pierduseră din strălucire 
şi pielea îi devenise translucidă, dându-i un aspect 
bolnăvicios. Semnul de pe frunte începuse să capete 
alt contur, apoi dispăruse, de parcă ar fi fost absorbit 
în interiorul corpului.



— Voi doi veţi schimba soarta multor oameni. 
Vocea bărbatului era plăcută şi avea un efect hip-

notizant asupra copilului, ale cărui pleoape începu-
seră se tremure. Rezistenţa îi era slăbită şi cedase 
repede imboldului de a adormi. 

— Îi veţi salva de la moarte şi veţi încerca să mă 
opriţi. Nu pot permite acest lucru, spuse cu mânie în 
glas. De aceea trebuie să fiţi despărţiţi. De aceea veţi 
trăi în lumi separate, până când va veni momentul să 
vă înfruntaţi. Împreună, mă puteţi învinge, dar pen-
tru a izbuti veţi avea nevoie de ajutorul cuiva care 
va reprezenta însăşi legătura dintre voi. Însă această 
persoană va fi duşmanul unuia şi dragostea celuilalt. 

Un zâmbet i se aşternu pe chip, schimbându-i tră-
săturile. 

— O dragoste care va rupe bariera dintre spirit şi 
trup, încheie tăios, luându-i pe ambii în braţe.

Femeia stătea în continuare nemişcată. Vraja care 
o ţinea legată slăbise în intensitate, dar nu într-atât 
încât să poată să se elibereze.

— Aş vrea să-ţi spun că-mi pare rău...
Bărbatul se apropie din nou de fereastră şi urmări 

încruntat răsăritul soarelui. Căldura era insuporta-
bilă şi broboane de sudoare i se scurgeau pe gât şi 
spate, lipindu-i mantia de corp.

— Meriţi pedeapsa pe care am pregătit-o pentru 
odraslele tale. Ei vor fi unealta mea şi prin sângele 
lor va curge aceeaşi dorinţă pentru putere pe care tu 
ai încercat să o reprimi, fugind atunci când aveam 
nevoie de tine. Ei vor reprezenta sfârşitul acestei 
lumi şi nimic nu-i va putea opri. Forţa lor va creşte 
în timp, iar blestemul meu va prinde viaţă când fie-



care va descoperi cele patru elemente predestinate 
să-i completeze puterea.

Lumina atinse chipul bărbatului, însă el refuză să 
se mişte, hotărât să îndure durerea, pentru a urmări 
cum şi ultima umbră dispare de pe pământ. Primele 
raze ale dimineţii coborâseră peste vale, înlăturând 
spaima care se aşternuse în timpul nopţii. Natura re-
veni la viaţă şi râurile îşi reluaseră cursul, susurul lor 
răspândind o odă necunoscută, dar în acelaşi timp 
familiară celor obişnuiţi cu misterele pădurii. Teama 
se risipise şi orăşenii începură să iasă din case, încu-
rajaţi de sunetele Păsării-Regale care plutea deasu-
pra văii, aducând cu ea un mesaj pe care ei nu aveau 
cum să-l înţeleagă.

Un bătrân arătă cu toiagul spre cer şi le spuse 
celor din jur să facă un cerc în jurul lui, pentru a-i 
asculta vorbele.

— Grijile noastre au dispărut.
Câţiva tineri şuşotiră între ei, dar tăcură imediat 

când simţiră privirea nemulţumită a bătrânului aţin-
tită asupra lor.

— Pasărea-Regală este o creatură pe care noi nu 
avem dreptul să o vedem, tună el cu furie în glas. 
După cum ştim cu toții, ea apare doar o dată la un-
sprezece ani şi cutreieră toate cele trei meleaguri 
timp de unsprezece zile, pentru a-i găsi pe cei vred-
nici să înveţe magia elementelor. Arătă cu toiagul 
spre baza muntelui şi vocea lui crescuse ca rezonan-
ţă, captivând atenţia tuturor celor prezenţi. Acei co-
pii vor fi aleşi şi noi avem o răspundere faţă de părin-
ţii lor. Să îi protejăm şi să ne asigurăm că nimeni nu 
va îndrăzni să-i rănească, iar pentru acest lucru vom 



lupta şi ne vom da şi vieţile, dacă asta ni se va cere.
Toţi aprobară cu îndârjire, parcă mândri de onoa-

rea care li se acordase. Dar chiar şi aşa, mulţi vedeau 
în sarcina pe care o aveau un blestem şi preferau să 
părăsească oraşul, decât să înfrunte primejdia. O tâ-
năra se strecură din mulţime şi arătă cu degetul că-
tre munte, spre mâhnirea mamei ei, care o lovi peste 
mână, făcând-o să se înroşească. Privirile oamenilor 
se îndreptară spre locul arătat de copilă şi văzură o 
pâclă densă de fum înălţându-se pe cer. Bătrânul se 
prăbuşi în genunchi şi corpul i se lipi de solul fier-
binte din mijlocul pieţii. Trupul îi tremura şi ochii i 
se măriră de spaimă când a înţeles pe deplin nenoro-
cirea care se abătuse peste ei.

— Am eşuat. După atâta timp în care ne-am cre-
zut în siguranţă, el a reuşit să ne găsească! 

Refuză cu îndârjire ajutorul care i se oferi şi îşi 
strânse în mâini părul lung şi încâlcit, până ce înche-
ieturile degetelor i se albiră. 

— Am eşuat, repetă pierdut cu privirea aţintită în 
gol. Suntem condamnaţi... o, da! Suntem condam-
naţi cu toţii.

* * *

Femeia se trezise cu greu din vrajă. Un val de 
ameţeală o cuprinsese atunci când încercase să se 
ridice şi fu nevoită să se sprijine de pereţi pentru a 
se putea mişca. Îşi şterse lacrimile de pe obraji şi se 
îndreptă cu teamă spre pat, ştiind deja ce avea să gă-
sească. Însă ochii o înşelau. Nu putea fi adevărat!

Printre perne se afla un copil, care o urmărea cu 



curiozitate, sugându-şi unul dintre degete cu poftă, 
de parcă ar fi fost ultima lui masă. Ea se aruncă asu-
pra lui şi îl strânse cu durere în braţe, urlând şi ţi-
pând de bucurie, dar şi de tristeţe. Un bărbat năvăli 
în cameră în aceeaşi clipă, iar împreună cu el intrară 
trei soldaţi care îşi ţineau săbiile în față, pregătiţi de 
atac.

— A fost aici?
În loc să-i răspundă, femeia începu să plângă cu 

sughiţuri. Părul ei negru îi acoperea chipul, iar bu-
zele-i roşii se strânseră de suferinţă, înăbuşind un 
nou ţipăt. Copilul prinse câteva şuviţe din părul ei 
între degete şi le băgă în gură, apoi îşi întoarse curios 
ochii spre bărbatul care îi privea.

— Vreau să-l găsiţi şi să mi-l aduceţi în viaţă, le 
spuse el soldaţilor. Nu-mi pasă ce sacrificii trebuie 
făcute, dar dacă în următorul an acest demon nu va 
fi prins, voi veţi plăti pentru faptele lui, iar sângele 
vărsat îl voi da Umbrelor, pentru ca niciunul să nu 
cunoască viaţa care-l aşteaptă dincolo de moarte! M-
aţi înţeles?

Soldaţii făcură o plecăciune scurtă şi părăsiră în 
grabă încăperea, închizând uşa în urma lor.

Bărbatul se aşeză pe pat şi atinse părul femeii, cu 
delicateţe, fiindu-i teamă să o strângă la piept. Ob-
servase rănile de pe braţele ei albe şi urmele de sânge 
de pe plapumă, dar nu îndrăznea încă să o întrebe ce 
s-a întâmplat. Durerea pe care o resimţea în suflet 
era mult prea puternică şi gâtul i se uscase, incapa-
bil de a rosti cuvintele pe care mintea lui îl îndemna 
să le facă auzite, înainte să fie prea târziu şi efectele 
vrăjii trecute.



— Am nevoie de ajutorul tău pentru a-mi da sea-
ma cât de puternic este. Eşti singura care mă poate 
ajuta, îi spuse într-un final, când lacrimile i se usca-
seră şi ochii ei violeţi îl fulgerară de mânie.

— Unul dintre copiii noştri a fost răpit şi tu nu 
te poţi gândi decât la răzbunare? țipă cu furie, nepu-
tând să-şi mai controleze mânia din glas. 

Copilul începuse să scâncească, dar ea nu-i acor-
dă importanţă şi reluă: 

— S-ar putea să nu-l mai vedem niciodată. S-ar 
putea să fie mort, rostise ultimele cuvinte în şoaptă, 
înţelegând de-abia atunci valoarea lor reală şi influ-
enţa pe care o aveau asupra ei, şi ţie nu-ţi pasă decât 
să-l găseşti pe el şi să-l ucizi!

Bărbatul tresări, dar nu încercă să o oprească.
— Crezi că nu am auzit ce le-ai zis acelor soldaţi? 

Cum îndrăzneşti să-i ameninţi cu moartea?
— Au dat greş, spuse cu simplitate. Trebuiau să 

te păzească şi ne-au dezamăgit. Te-au pus în pericol 
şi nu au fost în stare să-şi dea seama care au fost ade-
văratele lui intenţii, când ştiau foarte bine cu cine au 
de-a face.

Ea îl privi cu tristeţe şi îi atinse obrajii cu degetele. 
Ochii lui aveau culoarea mării întunecate, iar părul 
închis, lung până la umeri, îi încadra chipul uscat şi 
lipsit de energie. Avea alura unui om înfrânt şi obo-
sit de luptă.

O trase brusc spre el şi o sărută pe frunte, ţinând-o 
atât pe ea, cât şi pe cel mic în braţe. Nu ar fi vrut să le 
mai dea vreodată drumul. Avea impresia că singurul 
loc în lume în care ei se puteau afla în siguranţă ar fi 
fost acolo, lângă el, în braţele lui puternice, care re-



fuzau să slăbească strânsoarea. Lacrimile îi curgeau 
în neştire pe obraji.

— Sunt un semn al slăbiciunii şi înfrângerii mele. 
Dar îţi jur că atât timp cât voi trăi nu voi renunţa să-l 
găsesc şi voi face tot posibilul pentru a ne reîntregi 
familia. Indiferent de sacrificiul pe care voi fi nevoit 
să-l fac pentru a-mi ţine promisiunea!

Ea strânse din pleoape şi îşi ascunse chipul la gâ-
tul lui, pentru a-și acoperi spaima ce i se oglindea în 
ochi. Vorbele lui o răniseră şi temeri din trecut re-
veniră la suprafaţă pentru a o bântui. Frigul care îi 
pătrunse în oase nu putea fi înlăturat. Va trebui să 
trăiască fiecare clipă în neştiinţă şi întuneric, până 
când moartea va ridica acel blestem şi o va elibera.

Libertatea şi moartea deveniseră acelaşi lucru 
pentru Helen Hollow.





CARTEA ÎNTÂI

~ MISTERUL CELOR 7 OGLINZI ~

„Toate faptele tale le văd de parcă aş fi aruncat o piatră în apă: 

consecinţele se întind la nesfârşit.‟

Jeffrey Deaver – Păpuşa Adormită





Stoneheaven

Haven

Timpul îl presa să ia o decizie, înainte de a fi prea 
târziu.

Se simţea slăbit şi gândurile care îi învălmăşeau 
mintea îl împiedicau să se concentreze, cu toate că 
hotărârea fusese luată în urmă cu atâţia ani, încât 
cuvântul lui îşi pierdea valoarea în fata sorţii care-i 
pândea pe toţi şi le îndruma paşii. Toate drumuri-
le aveau un singur sfârşit. Dar el nu voia să urmeze 
drumul pe care-l prevăzuse. Voia să ofere o şansă 
vieţii, sperând că alţii vor avea puterea şi dorinţa de 
a schimba lucrurile şi de a face tot ceea ce trebuie 
pentru ca viziunea lui să prindă viață.

Braţele îi tremurau pe lângă corp. Viziunea îl 
secase de energie, dar refuză să se dea bătut şi să 
amâne momentul. Anii au trecut fugar pe lângă el, 
încărunțindu-i la tâmple părul brunet şi dându-le 
ochilor o sclipire de gheaţă, aproape inumană. Privi-
rile oamenilor nu se opreau niciodată asupra chipu-
lui său. El ştia asta. Le simţea teama de fiecare dată 
când se plimba prin cetate şi niciodată nu încercase 
să schimbe acest lucru. Ce rost ar fi avut? Cine i-ar 
fi oferit o şansă, când toţi cunoşteau legendele care 
circulau despre el?

Se ridicase cu greutate în picioare când auzise 



strigătele mulţimii şi se oprise în dreptul ferestrei 
ovale, urmărind pe tânărul care se îndrepta spre in-
trarea principală, parcurgând în goană distanţa ce îl 
separa de fortăreaţă. Sătenii se opriseră din muncă 
pentru a-l urmări, majoritatea ieşind din case şi ate-
liere pentru a-l aclama. Calul avea legat la gât o pan-
glică roşie, cu însemnele Rephelimilor, care îi flutura 
pe lângă corp, un semn al victoriei şi al izbândei.

Bărbatul răsuflă uşurat, acum că ştia că supravie-
ţuise, iar ceilalți se aflau în siguranţă, la câteva zile 
depărtare.

Călăreţul era îmbrăcat cu o tunică închisă la cu-
loare şi o mantie neagră, care îi acoperea în întregi-
me trupul, mai puţin vârful sabiei ce-i pornea de la 
cingătoare, aproape lipită de coapsa calului. Chipul 
îi era ascuns, dar îl recunoscuse după statura înal-
tă şi semeaţă şi datorită lui Storm, care lăsa doar o 
singură persoană să aibă grijă de el şi să-l încalece, 
restul fiind în ochii lui doar duşmani.

Se îndepărtă de fereastră şi ieşi din cameră, în-
chizând cu zgomot uşa în urma sa. Fortăreaţa era 
în întregime goală şi sunetele se estompau până la 
simple murmure şi şoapte ce se spulberau pe culoa-
re, o simplă reamintire a celor care trecuseră cu doar 
câteva clipe înainte. Încă putea să le audă vocile și 
să le perceapă gândurile, însă puterile îi erau scăzu-
te. Venise clipa în care trebuia să încerce să schimbe 
Soarta celor cărora le fusese deja scrisă.

Coborâ două rânduri de scări, în linişte, şi se opri 
la capătul ultimului şir de trepte, când văzu o umbră 
trecând fugar pe pereţi, ca apoi să fie absorbită de 
întuneric, fără a lăsa alte semne ale prezenţei sale. 



Torţele erau aprinse, dar ofereau o lumină slabă şi-l 
împiedicau să distingă întreaga încăpere. Acest lu-
cru nu-i afecta simţurile. Era sigur că e urmărit. Mai 
făcu câţiva paşi, apoi se opri din nou, atent la orice 
zgomot sau mişcare, dar nimic. Flăcările pâlpâiau 
şi mirosul de cânepa arsă îi ajunse la nări. Strâmbă 
dezaprobator din nas şi aruncă o privire precaută în 
spate, încercând să explice sentimentul de nesigu-
ranţă care creştea în interiorul său, dar renunţă şi se 
aşeză în capătul mesei din partea centrală a sălii.

Nu a avut mult de aşteptat.
O siluetă se desprinse din întuneric, fără a in-

tra încă în lumină. Îşi ridicase o mână din faldurile 
mantiei şi o ţinu îndreptată câteva secunde asupra 
torţelor, până când văpăile scăzură în intensitate. 
Se întoarse spre bărbatul care-l privea, dar rămase 
în continuare tăcut, având chipul ascuns de o glugă 
groasă, care îi cădea pe frunte ţinându-i în umbră 
chipul.

— A trecut mult timp de când ai plecat din 
Stoneheaven, se hotărâ bărbatul să vorbească, cu 
glas aspru, încărcat cu o urmă de reproş şi mânie. Au 
început să circule zvonuri cum că te-ai fi hotărât să 
ne trădezi său că ai fi fost ucis în drum spre Nemess.

— Zvonurile au fost create pentru a fi ignorate. Se 
pare că toţi s-au înşelat în privinţa mea, îi răspunse 
cu gravitate. Inclusiv tu, rosti ultimul cuvânt apăsat, 
iar acest amănunt nu scăpă niciunuia dintre ei.

— Dacă vrei să mă acuzi, Rephelime, vorbeşte 
deschis şi nu te ascunde în spatele gândurilor tale. 
Lasă-le pe ele să grăiască în locul tău, dacă nu te sim-
ţi în stare să-mi împărtăşești motivul pentru care ai 



ajuns să te îndoieşti de mine şi să-mi pui încrederea 
la îndoială.

Tânărul oftă amuzat şi îşi înlătură gluga de pe cap. 
Ochii lui negri şi tăioşi săgetară cu mânie chipul băr-
batului, care tresări aproape imperceptibil când îi 
simţi privirea îndreptată asupra-i.

— Asta crezi tu despre mine? reluă abătut. Că mi-
am pierdut încrederea în tine şi folosesc misiunile 
care îmi sunt date ca pretexte pentru a-i trăda pe toţi 
cei care şi-au pus speranţele în noi? Se sprijini cu 
mâinile de masă, iar braţele i se contractară în urma 
efortului. Oare după câteva luni... chipul meu a de-
venit cel al duşmanului?

Bărbatul clipi obosit şi răsuflă cu greutate. Nu aşa 
plănuise să-l pregătească pentru ceea ce avea să ur-
meze. Lucrurile îi scăpau de sub control şi trebuia să 
găsească o modalitate de a îndrepta greșeala pe care 
o făcuse.

— Nu m-am îndoit vreodată de tine sau de modul 
în care vei proceda în clipa în care îţi va fi oferit un 
mod diferit de a trăi sau o şansă de a-ţi spori puterile, 
pentru ca nimeni să nu te poată învinge vreodată.

— De parcă acum ar putea.
Ambii zâmbiră, dar tensiunea dintre ei încă exista.
— Am comis atâtea greşeli în viaţa mea, Harper, 

încât nici nu-mi dau seamă când îi îndepărtez de 
mine pe cei pe care îi iubesc. Te-am ţinut departe de 
cetate mai mult decât ar fi trebuit şi tu ai văzut asta 
ca un semn al neîncrederii mele cu privire la capa-
citatea ta de a face alegerea corectă, pentru ca toţi 
să rămânem în viaţă, chiar dacă propria ta existenţă 
depindea de decizia pe care ai fost nevoit să o iei. În-



trebarea mea e... dacă o regreţi?
— Ştiai răspunsul încă din momentul în care am 

plecat din Stoneheaven. Asta e calea pe care am 
ales-o şi nimic nu o va schimba. Îţi dau cuvântul 
meu... dacă mai are o importanţă şi o valoare pentru 
tine, Azazeal.

Era pentru prima oară când îi pronunţa nume-
le, dar nicio urmă de emoţie nu se citise pe chipul 
tânărului, rămas în continuare precaut, păstrând o 
distanţă cât mai mare între ei.

— Jack Harper.
Ochii i se mijiră în semn de neîncredere când auzi 

tonul cu care i se adresase.
— Cel mai puternic dintre Rephelimi şi singu-

rul dintre ei care poate controla patru dintre cele 
opt elemente fără a-şi pune viaţa în pericol. Sau cel 
puțin asta crede.

— Ce insinuezi?
Azazeal se ridică în picioare şi ocoli întreaga sală, 

până ce ajunse în spatele Rephelimului, prelungind 
tăcerea suficient timp cât pentru a-i capta în întregi-
me atenţia.

— Cum ai reacţiona, Harper, continuă bărbatul 
de parcă nici nu ar fi auzit întrebarea lui, dacă ţi-aş 
spune că mai există o persoană, în afară de Malek, 
care să aibă acelaşi har ca tine?

— Este imposibil! răspunse Jack repede.
— Chiar dacă provine dintr-o lume diferită de a 

noastră? O lume pe care noi nu o cunoaştem, dar în 
care putem pătrunde, dacă ştim cum să ne folosim 
de energia cristalelor şi de puterile pe care le avem.

Tânărul clipi nedumerit şi îşi trecu o mână prin 



părul întunecat, de parcă în acest fel ar fi reuşit să 
înlăture neliniştea care îl cuprinse la auzul vorbelor 
lui Azazeal. Bărbatul îl privea fix, urmărindu-i cu in-
teres reacţia.

— Și tu îți dai seama că nu te mint.
— Este imposibil, repetă Rephelimul cu încăpăţâ-

nare. Dacă ai fi ştiut de existenţa ei, persoana aceea 
s-ar fi aflat deja aici. Sau ar fi fost moartă. Aproape 
țipă ultimele cuvinte şi se întoarse spre Azazeal, pre-
gătit să-l înfrunte. De cât timp ştii?

— Nu mi-ai fi pus întrebarea dacă te-ai fi îndoit 
de adevărul vorbelor mele, spuse bărbatul mulţu-
mit. Vreau să te calmezi, Harper, şi să mă asculţi 
cu atenţie, fiindcă tot ceea ce îţi voi spune este vi-
tal atât pentru viitorul oamenilor din Haven, cât şi 
pentru viitorul Rephelimilor şi ai celor care cred în 
noi. Unele secrete merită să rămână ascunse pentru 
eternitate, iar altele sunt împărtăşite de-abia la mo-
mentul oportun, pentru a împiedica orice încercare 
a Sorţii de a ne controla viitorul. Dacă te vei hotărî 
să mă asculţi, atunci trebuie să te avertizez.

Harper se încruntă, dar îi făcuse semn să continue.
— Tot ce vei afla te va afecta într-un mod care 

mie îmi este încă necunoscut, dar din acest moment 
fiecare decizie pe care tu o vei lua poate afecta viito-
rul Rephelimilor şi chiar să-l distrugă, dacă alegerile 
tale vor fi cele greşite. Este o răspundere foarte mare, 
dar este singura cale prin care vă veţi putea salva.

— Salva? Nu înţeleg despre ce vorbeşti.
— O vei face când vei fi pus în situaţia de a schim-

ba Soarta unora, pentru ca alţii să rămână în viaţă.
Jack se rezemă cu spatele de coloana rece de piatră 



şi îşi fixă privirea în podea, conştient de importanța 
cuvântului pe care va trebui să-l rostească. Putea să 
accepte puterea care i se oferea, dar era îngrijorat cu 
privire la modul în care va reuşi să o controleze. Se 
jucase cu Soarta toată viaţa, reuşise să o înfrângă şi 
să-şi creeze propriul drum, fără a da ascultare celor 
care îl preveneau să se oprească. Nu voia să renun-
ţe la ceea ce deţinea, dar nu era sigur că avea forţa 
necesară pentru a controla destinul atâtor oameni. 
Azazeal nu greșea. Răspunderea era prea mare și ştia 
că el era singurul care controla energia necesară iz-
bânzii. Fapt care nu făcea decât să agraveze situaţia, 
în loc să o simplifice.

— Deci... care e alegerea ta, Rephelime?
— De ce pui întrebări ale căror răspunsuri le cu-

noşti?
Azazeal se îndepărtă de Harper, simţindu-i furia.
— Ştii bine că dacă refuz, atunci toată viaţa mă 

voi întreba ce s-ar fi întâmplat dacă în clipa asta ţi-aş 
fi dat un  alt răspuns. Nu prea îmi lași de ales.

Tânărul îi întoarse privirea şi ochii îi deveniră 
negri în întregime. Era mai înalt ca Azazeal, avea 
aproape doi metri în înălţime şi un fizic puternic, fă-
cându-l un adversar de temut şi practic de neînvins. 
O cicatrice albă îi brăzda fruntea deasupra ochiului, 
ascunsă aproape în totalitate de câteva fire rebele, 
care încercau, fără efect, să-i îmblânzească privirea 
ostilă.

— Cine este băiatul care are harul şi unde îl pot 
găsi?

— Este o ea, adăugă precaut Azazeal, cântărindu-şi 
bine vorbele.



— O ea? se miră Jack. Îşi înălţă sfidător o sprân-
ceană şi zâmbetul îi lumină chipul. Îţi e teamă de o 
tânără care ar putea învăţa să controleze elementele? 
Niciodată nu va fi mai puternică decât mine, oricât 
ar exersa.

— Ar putea... dacă tu o vei învăţa să-şi gestioneze 
puterile şi să înţeleagă magia elementelor.

— Să-i fiu mentor?
— Exact.
Azazeal se aşteptă ca Rephelimul să-l atace, dar 

văzând că rămâne în continuare tăcut, reluă:
— Trăieşte într-o lume diferită de a noastră. Te 

voi trimite acolo şi va trebui să-i câştigi încrederea, 
pentru ca într-un final să o convingi să se întoarcă 
împreună cu tine în Haven, înainte ca duşmanii 
noştri să ajungă primii la ea şi să o pierdem.

— Nu o să fie deloc uşor. Singura şansă pentru a 
grăbi lucrurile ar fi să o iau cu forţa. Și atunci...

— În niciun caz, îl întrerupse Azazeal. Vreau ca 
ea să aibă încredere în tine, nu să se teamă de noi şi 
de ceea ce reprezentăm.

— Atunci să-i spun adevărul? Cine sunt şi scopul 
pentru care mă aflu în lumea ei şi de ce doresc ca ea 
să vină cu mine?

— Nu tratezi problema cu seriozitate şi iei totul în 
derâdere.

— Şi cum ai vrei să reacţionez? Din ce mi-ai spus, 
nici măcar nu ştie de puterile pe care le deţine. De ce 
mi-ar păsa mie de Soarta ei?

Bărbatul se pregăti să-i răspundă, dar se răzgândi 
în ultima clipă.

— Este o armă. Tânăra reprezintă o armă impor-



tantă în războiul care va începe în Haven. Nu te ară-
ta surprins, Jack, îl mustră când acesta clătină mirat 
din cap. Ştii despre ce vorbesc, poate mai bine ca ori-
cine altcineva. Ai văzut cu ochii tăi ororile de care 
sunt capabili duşmanii noştri pentru a învinge şi a 
deţine supremaţia peste toate cele trei meleaguri. 
Nu putem opri bătălia, dar putem să o amânăm, des-
tul timp cât pentru a câştiga de partea noastră un ali-
at puternic, ce ar putea deţine cheia salvării tuturor 
de la moarte.

— Inclusiv a celor pe care îi vrem morţi?
Remarca lui Jack îl înfurie pe Azazeal, care izbi cu 

pumnul în masă.
— Ce se întâmplă cu tine?! 
— Sunt obosit, răspunse simplu Rephelimul. 

Sunt obosit şi sunt sătul de misiunile pe care mi le-
ai dat. De ani de zile trăiesc departe de cei pe care îi 
iubesc. Nu am mai văzut-o pe sora mea de mai bine 
de trei luni şi chipul ei deja a început să îmi apară 
neclar în minte. Chiar şi acum, în loc să fiu cu ea, am 
venit direct la tine, fiindcă am simţit că aveai ceva 
important să-mi spui şi am renunţat la atâtea lucruri 
de-a lungul vieţii, doar pentru a-ţi urma sfaturile, 
când ştii foarte bine că am şi eu proprii mei demoni 
de care trebuie să mă feresc.

— Eşti singura persoană în care pot să am cu ade-
vărat încredere.

Tânărul surâse trist şi oboseala acumulată timp 
de atâtea zile i se putea citi în privire. Ochii îi păreau 
goi şi cute întunecate îi apăruseră pe piele. Semne 
care marcau suferinţa îndurată în război şi sfârşeală 
care îi cuprindea trupul de fiecare dată când era ne-



voit să înfrunte o nouă provocare, neavând de ales 
decât să îndure şi să spere că totul avea să se termine 
cât mai repede, înainte ca ultima fărâmă de energie 
să-i fie absorbită din corp.

— Tu m-ai făcut să devin ceea ce sunt acum.
— Şi regreţi?
Jack îşi ridică palmele la nivelul ochilor, apoi îşi 

strânse mâinile în pumni. Masa se sfărâmă în clipa în 
care o lovi. Lemnul trosni sub apăsarea sa şi aşchiile 
îl zgâriară până la carne. Câteva picături de sânge i 
se prelinseră pe braţe, dar Rephelimul nu le acordă 
nicio importanţă. Rănile nu erau atât de adânci pe 
cât se aşteptase şi le atinse cu vârfurile degetelor, ur-
mărind netulburat cum pielea îşi recăpăta culoarea 
obişnuită şi zgârieturile încep să dispară.

— Am mâinile pătate de sângele atâțior oameni 
nevinovaţi! Le-am văzut moartea şi nu am făcut ni-
mic să opresc masacrele. Am ajutat la uciderea lor şi 
am simţit cum şi ultimul suflu de energie le părăseşte 
trupul. Însă asta niciodată nu m-a speriat. Sunt indi-
ferent faţă de soarta lor şi nu-mi pasă dacă ei merită o 
a doua şansă la viaţă. Sunt un criminal.

— Suntem Rephelimi, nu ucigaşi.
— Care este diferenţa? izbucni Harper, acope-

rind din doi paşi distanţa care îi separa. Îl împinse 
în perete, făcându-l să-şi piardă echilibrul. Care este 
diferenţa dintre Rephelimi şi ucigaşi, Azazeal? Exis-
tă măcar una? întrebă ironic. Există vreo şansă ca noi 
să fim mai presus de ei sau suntem chiar mai răi? Noi 
nici măcar nu avem un motiv întemeiat pentru care 
facem toate aceste lucruri.

— Lăsăm Soarta să-şi urmeze cursul.



— Şi cu ce ne ajută pe noi?
— Împiedică răspândirea haosului în Haven!
Azazeal îşi recăpătă stăpânirea de sine şi înfruntă 

privirea lui Harper, ştiind că nu avea decât o şansă 
pentru a-l convinge să-l asculte.

— Dacă noi decidem să ignorăm Chemarea, 
atunci totul va fi distrus şi vieţile tuturor vor fi puse 
în primejdie. Asta îţi doreşti?

— De când îţi pasă ţie de ceea ce eu îmi doresc?
— Ţi-am oferit şansa de a rămâne în viaţă.
— Şi ce preţ am fost nevoit să plătesc?
Întrebarea fusese rostită de Rephelim pe un ton 

apăsat, în timp ce se prăbuşi în genunchi, acoperindu-
și chipul cu ambele mâini. Bărbatul şi-a dat seama că 
Harper s-a întors în cetate ca un om învins şi nu ca 
unul care izbutise să câştige o bătălie importantă.

— Ştiai de existenţa ei, spuse cu uimire nedi-
simulată Azazeal. Ai simțit-o în viziunile tale şi de 
aceea îţi vezi acum harul ca pe un blestem.

— Nu vreau să intervin în viaţa ei şi să i-o distrug.
— Dacă tu nu o vei ajuta, ceilalţi vor ajunge primii 

la ea şi vor face orice ca să o aibă de partea lor. Nu 
putem risca soarta unei lumi pentru cineva pe care 
nu îl cunoaştem. Sau nu îţi este în totalitate străină?

Jack îi înfruntă privirea, dar rămase tăcut.
— De cât timp o vezi în viziunile tale?
— Destul cât pentru a înțelege că voi reprezenta 

sfârşitul ei dacă încerc să mă apropii de ea. E ciudat, 
dar simt că există o legătură între noi. Îmi dau seama 
când este tristă sau fericită, prind fâşii din gândurile 
ei în mintea mea, îi cunosc vocea, chiar dacă nu i-am 
auzit vreodată glasul, şi îi zăresc chipul de fiecare 



dată când mă trezesc din viziune. Și preţ de o clipă 
am impresia că şi ea îl vede pe al meu. Apoi imagini-
le dispar şi o uit, dar ea rămâne în continuare ascun-
să în mintea mea, chiar dacă încerc să o îndepărtez.

— Ce motiv ai avut să ascunzi aceste lucruri de 
mine?

— La început am crezut că sunt doar iluzii, că ea 
nu există. Dar după toate viziunile îmi apare în min-
te şi am câteodată impresia că mă avertizează să mă 
opresc. Nu pot explica conexiunea care s-a creat în-
tre noi, dar simt că singurul mod prin care voi căpăta 
răspunsuri este să o întâlnesc.

— Deci vei accepta? îl întrebă încrezător Azazeal.
Rephelimul se ridicase în picioare cu ultimele for-

ţe, ignorând mâna întinsă, şi se îndreptă spre trepte, 
fără a întoarce privirea.

— Vei pleca de îndată ce îţi vei recăpăta puterile.
Vorbele lui Azazeal îl determinară pe Jack să se 

oprească, dar nu se întoarse în direcţia lui.
— Şi vei face orice va fi nevoie pentru a-i câştiga 

încrederea.
— La ce te referi mai exact?
Glasul Rephelimului era aspru. Trupul i se încor-

dase şi părea pregătit de atac.
— Încearcă să o seduci.
Harper se încruntă şi de data aceasta privirea lui 

întunecată o străpunse pe cea lipsită de emoţie a lui 
Azazeal, care îi făcuse propunerea fără să ezite, de 
parcă de-abia atunci i-ar fi venit ideea.

— De cât timp plănuieşti ăsta?! îl atacă Jack, stă-
pânindu-şi cu greu furia.

Bărbatul inspiră cu lăcomie aer înainte de a-i răs-



punde. Ştia câte lucruri depindeau de cuvintele pe 
care avea de gând să le rostească, dar nu se putea 
decide cât adevăr putea să-i dezvăluie. Avea încre-
dere în el, însă trecutul încă avea un rol important în 
prezent şi modul în care gestiona avantajul pe care îl 
deţinea era cheia de bază pentru planul său. Nu avea 
voie să dea greş.

— Din clipa în care sora mea a fost blestemată 
şi unul dintre copiii ei a fost nevoit să plătească un 
preţ mult prea mare pentru răzbunarea unui demon.

— Helen... rosti în şoaptă Harper. Despre ea este 
vorba?

— Despre toţi, Jack. Viitorul tuturor stă în mâi-
nile tale şi ale acelei fete, pe care trebuie să o câştigi 
de partea noastră, îi repetă cu înflăcărare Azazeal. 
E singură şansă pe care o mai avem. Fă-o să se în-
drăgostească de tine, adăugă cu prudenţă, urmărind 
reacţia Rephelimului. Îndepărteaz-o de cei de care 
este apropiată şi arată-i de ce eşti capabil, însă nu o 
speria. Las-o să se obişnuiască cu prezenţa ta şi de-
abia atunci ajut-o să-şi descopere puterile.

— Atunci va fi a mea, completă gânditor Harper.
Buzele sale schiţară un zâmbet leneş în timp ce 

urca treptele spre încăperi.
— Accept provocarea, Azazeal, îi spuse amuzat, 

dispărând în întuneric. Va fi a mea. Trup şi suflet.



Liceul Strange

Wolfcraft

Wolfcraft este un oraş situat în munţi, înconjurat 
aproape în totalitate de Pădurea Corbului. Nu pot să 
spun că este mare sau grandios prin arhitectură ori 
istorie, dar este un loc paşnic, în care nimic neobiş-
nuit nu se întâmplă şi în care oamenii sunt uniţi şi 
încearcă să influenţeze viaţa celor din jur fără a avea 
un scop precis care să le justifice faptele.

Locuiam în cartierul Umbrei, chiar aproape de 
Conacul Wolfmaner. Un conac bântuit, după păre-
rea tuturor. Deşi eram fascinată de magie și legen-
de, nu credeam în spusele orăşenilor şi nici până în 
ziua de azi nu dorisem să-l vizitez. Pentru un elev ale 
cărui ore de libertate sunt numărate până la ultima 
secundă, nu era tocmai în capul listelor de făcut.

Paşii mă purtau agale pe străzile lăturalnice ale 
oraşului Wolfcraft. Ghiozdanul începuse să-mi facă 
probleme, apăsându-mi umerii cu greutatea sa. Pu-
team zări liceul Strange şi aveam ciudata impresie că 
el e cel care se apropie de mine, absorbindu-mi pre-
zenţa. Muzica răsuna puternic din toate magazinele 
pe lângă care treceam, iar vocile celor de la Linkin 
Park se întretăiau pentru supremaţie cu o melodie 
ceva mai lentă, de la Baccara.

Oamenii mişunau ca nişte furnici în jurul pieţii, 



certându-se cu vânzătorii deja nervoşi de pretenţii-
le exagerate ale clienţilor. Mirosul caracteristic care 
îmi pătrunse în nări mă făcu să arunc o privire de 
dezgust peste tarabele de legume şi peşte. După ce 
scăpasem de o vânzătoare care mă fugărise aproa-
pe o stradă întreagă pentru a-i degusta brânza, mă 
oprisem îngândurată în faţa unui chioşc de ziare 
şi reviste. Oraşul era izolat de restul aşezărilor din 
munţi şi ştirile veneau la urechile noastre cu câteva 
zile întârziere, dacă reportajele de la televizor nu le 
considerau suficient de importante.

Posterul în care erau afişate orele de vizită la 
Wolfmaner îmi atrase atenţia. Programul suferise 
modificări în ultimele luni, iar turiştii nemulţumiţi 
nu se abţineau să comenteze serviciile slabe şi timpul 
irosit în van. Însă majoritatea dintre ei uitau de pro-
blemele întâmpinate pentru a ajunge în Wolfcraft, 
după ce parcurgeau grădina baronesei Rockner şi 
intrau în atmosfera care dominase acum 150 de ani 
oraşul.

Am trecut în fugă pe lângă Parcul Negru, salutân-
du-l din mers pe paznic şi urmărind cu coada ochiu-
lui minutarul care nu era de partea mea. Când am 
păşit pe porţile liceului, am răsuflat liniştită şi am 
îndepărtat cu un şerveţel picăturile de sudoare care 
îmi năclăiseră părul.

Era agitaţie.
Deşi se sunase de câteva minute, toate coşurile de 

baschet erau ocupate, iar după intensitatea meciuri-
lor sfârşitul nu era tocmai aproape. În jurul fiecărui 

SFÂRȘIT FRAGMENTE CARTE



www.hergbenet.ro

Cărțile Arven
Marcă a Herg Benet Publishers

Bun de tipar: octombrie 2014. Apărut: 2014.
Editura Herg Benet, Str. Dr. Burghelea 22, 

sector 2, București, România.
Comenzi: vanzari@hergbenet.ro






