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1
Camera Consil iului

Deasupra, tavanul maiestuos îl a[ezar\
{i o arcad\ în v\zduh fu ridicat\,
{i îngerii se- nal]\ [i coboar\,
{i schimb\ între ei ofranda dat\.
— Alfred, Lord Tennyson, „Palatul Artei”

— O, DA! CHIAR ARAT| CUM MI- AM IMAGINAT, SPUSE TESSA, 
întorcându- se s\- i zâmbeasc\ b\iatului de lâng\ ea. 

Tocmai o ajutase s\ p\[easc\ peste o b\ltoac\, iar mâna lui era înc\
a[ezat\ politicos pe bra]ul ei, exact deasupra cotului.

James Carstairs îi întoarse zâmbetul, ar\tând elegant în costumul s\u
negru, cu p\rul alb- argintiu r\v\[it de vânt. Cealalt\ mân\ era sprijinit\
pe bastonul cu mâner de jad, [i, chiar dac\ cineva din mul]imea de oa-
meni care mi[una în jurul lor se gândea c\ era ciudat pentru o persoan\
atât de tân\r\ s\ aib\ nevoie de sprijin sau c\ paloarea ori tr\s\turile lui
James p\reau neobi[nuite, nu se oprea nimeni s\- l priveasc\ lung. 

— O s\ consider asta o binecuvântare, spuse Jem. Vezi tu, începu-
sem s\ m\ îngrijorez c\ tot ce ai întâlnit în Londra s-a dovedit a fi o
dezam\gire.

O dezam\gire. Fratele Tessei, Nate, îi promisese cândva totul la Lon-
dra   — un nou început, un loc minunat în care s\ tr\iasc\, un ora[ cu
cl\diri înalte [i parcuri încânt\toare. În schimb, ceea ce g\sise Tessa nu
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era nimic altceva decât groaz\ [i tr\dare [i pericole mai mari decât [i- ar
fi putut imagina. {i totu[i…

— N- a fost chiar totul a[a. 
Îi zâmbi lui Jem.
— Sunt încântat s\ aud asta. 
Tonul lui era serios, f\r\ vreo urm\ de tachinare. Ea privi spre con-

struc]ia somptuoas\ care se ridica în fa]a lor. Catedrala Westminster,
cu turlele sale gotice, care aproape atingeau cerul. Soarele f\cuse tot ce
putuse ca s\ ias\ din spatele norilor întuneca]i, iar catedrala era sc\ldat\
într- o lumin\ slab\.

— Chiar aici e? întreb\ ea în timp ce Jem o conducea spre intrarea în
aba]ie. Pare atât de…

— Mundan\?
— Voiam s\ spun aglomerat\. 
Azi, catedrala era deschis\ pentru turi[ti, iar grupurile de oameni

roiau preocupa]i pe u[ile enorme, majoritatea ]inând în mân\ ghiduri
Baedeker. Un grup de turi[ti americani   — femei de vârst\ mijlocie, în
haine demodate, [optind cu accente care o f\cur\ pe Tessa, pentru o
clip\, nostalgic\   — trecu pe lâng\ ei în timp ce urcau treptele, urmând
în grab\ un ghid care oferea un tur al aba]iei. Jem [i Tessa se strecurar\
f\r\ efort în spatele lor.

În catedral\ mirosea a piatr\ [i a metal rece. Tessa privi în sus [i în jur,
uluit\ de dimensiuni. F\cea ca Institutul s\ semene cu o biseric\ de ]ar\.

— Observa]i cele trei diviziuni ale navei, rosti monoton un ghid,
continuând s\ explice cum capelele mai mici m\rgineau stranele estice [i
vestice ale Aba]iei. 

Locul era lini[tit, nu avea loc nicio slujb\. În timp ce Tessa îl l\sa pe
Jem s- o conduc\ spre partea estic\ a bisericii, î[i d\du seama c\ p\[ea pe
dale de piatr\ gravate cu date [i nume. {tia c\ regi, regine, solda]i [i poe]i
faimo[i erau îngropa]i în Catedrala Westminster, dar nu- [i imaginase
c\ avea s\ treac\ pe deasupra lor.

În cele din urm\, la col]ul sud- estic al bisericii, ea [i Jem î[i încetinir\
pa[ii. Lumina slab\ a zilei se infiltra prin rozeta de deasupra. 

— {tiu c\ ne gr\bim s\ ajungem la întrunirea Consiliului, spuse Jem,
dar am vrut s\ vezi asta. Gesticul\, ar\tând în jurul lor: Col]ul Poe]ilor.

C a s s a n d r a  C l a r e
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Desigur, Tessa citise despre acel loc unde erau îngropa]i marii scri-
itori ai Angliei. Acolo se afla piatra de mormânt cenu[ie a lui Chaucer,
cu acoper\mântul s\u, precum [i cele ale altor nume cunoscute.

— Edmund Spenser, ah, [i Samuel Johnson, icni ea, [i Coleridge, [i
Robert Burns, [i Shakespeare…

— De fapt, nu e îngropat aici, spuse Jem iute. E doar un monument.
Precum cel al lui Milton.

— Da, [tiu, dar… Se uit\ la el [i sim]i cum ro[e[te. Nu- mi pot ex-
plica. M\ simt ca între prieteni printre aceste nume. E o prostie, [tiu…

— Nu e deloc o prostie.
Ea îi zâmbi. 
— De unde ai [tiut exact ce voiam s\ v\d?
— Cum s\ nu [tiu? zise el. Când m\ gândesc la tine, [i nu e[ti lâng\

mine, în mintea mea te v\d cu o carte în mân\. 
Întoarse capul în alt\ parte când îi spuse aceste cuvinte, dar nu înainte

ca Tessa s\- i vad\ obrajii u[or îmbujora]i. Era atât de palid, încât nu
putea ascunde nici cea mai vag\ îmbujorare, gândi ea   — [i fu surprins\
de cât de tandru era gândul ei. 

Devenise foarte apropiat\ de Jem în ultimele dou\ s\pt\mâni; Will
o evitase cu grij\, Charlotte [i Henry erau prin[i cu problemele Concla-
vului [i ale Consiliului [i cu cele privind conducerea Institutului   — [i
chiar [i Jessamine p\rea preocupat\. Dar Jem era mereu prezent. P\rea
s\- [i fi luat în serios rolul de ghid al ei prin Londra. Fuseser\ în Hyde
Park [i în Gr\dinile Kew, la Galeria Na]ional\ [i la Muzeul Britanic, la
Turnul Londrei [i la Poarta Tr\d\torilor. Fuseser\ s\ vad\ cum erau
mulse vacile în St. James’s Park [i cum vânz\tori de fructe [i legume î[i
vindeau m\rfurile în Covent Garden. Priviser\ de la Debarcader cum
b\rcile navigau pe Tamisa sc\ldat\ în lumina soarelui [i mâncaser\ ni[te
chestii numite doorstop- uri, ceea ce suna oribil, dar se dovediser\ a fi unt,
zah\r [i pâine. {i, pe m\sur\ ce zilele treceau, Tessa se sim]ea ie[ind
treptat din starea ei de nefericire mut\ [i dens\ legat\ de Nate [i Will [i
de pierderea vie]ii sale de dinainte, precum o floare care r\sare din
p\mântul înghe]at. Ba chiar se trezise râzând. Iar pentru asta trebuia s\- i
mul]umeasc\ lui Jem.
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1 Versuri din poemul „On the Tombs in Westminster Abbey” („Pe mormin-
tele din Aba]ia Westminster”), de Francis Beaumont (1584–1616).
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— Tu chiar e[ti un prieten bun! exclam\ ea. {i când, spre surprinde-
rea ei, el nu spuse nimic, ad\ug\: Cel pu]in sper c\ suntem prieteni buni.
{i tu crezi asta, nu- i a[a, Jem?

Se întoarse c\tre ea s- o priveasc\, îns\ înainte s\- i poat\ r\spunde, o
voce mormântal\ se auzi din întuneric:

Mortalitate, prive[te tem\toare!
Cât de mare e a trupului schimbare:
Gânde[te- te câte rege[ti oseminte
Dorm acum în aste morminte. 1

O siluet\ întunecat\ ie[i dintre cele dou\ monumente. În timp ce
Tessa clipea surprins\, Jem vorbi pe un ton de amuzament resemnat:

— Will! Pân\ la urm\ te- ai hot\rât s\ ne onorezi cu prezen]a ta?
— N- am spus niciodat\ c\ n- o s\ vin. 
Will p\[i în fa]\, [i lumina rozetelor c\zu pe el, luminându- i chipul.

Nici m\car acum Tessa nu putea s\- l priveasc\ f\r\ s\ i se taie respira]ia,
o durere crud\ în inima ei. P\rul negru, ochii alba[tri, pome]ii gra]io[i,
genele dese, negre, buzele pline   — ar fi fost frumos dac\ n- ar fi fost atât
de înalt [i musculos. Ea î[i trecuse mâinile peste acele bra]e. {tia cum
erau   — ca fierul, cu mu[chi duri; mâinile lui, când îi cuprindeau ceafa,
erau sub]iri [i flexibile, dar aspre, cu b\t\turi…

Se str\dui s\ alunge amintirile. Amintirile nu ajutau pe nimeni, nu
acum când adev\rul era cunoscut. Will era frumos, dar nu era al ei; nu
era al nim\nui. Ceva din el era distrus, [i din acea distrugere rezulta o
cruzime oarb\, o nevoie de a r\ni [i de a îndep\rta.

— Ai întârziat la întrunirea Consiliului, spuse Jem pe un ton blând. 
El era singurul care nu p\rea niciodat\ atins de r\utatea iritant\ a lui

Will. 
— Am avut treab\, zise Will. 
De- aproape, Tessa v\zu c\ ar\ta obosit. Avea ochii ro[ii [i cearc\ne

aproape violete. Hainele îi erau [ifonate, de parc\ dormise îmbr\cat, iar
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p\rul trebuia tuns. Nu e treaba ta, î[i spuse ea cu asprime, luându- [i pri-
 virea de la buclele negre care-i încadrau chipul. Nu conteaz\ ce crezi despre
cum arat\ sau cum alege s\- [i petreac\ timpul. Te- a f\cut s\- n]elegi asta cât se poate 
de clar.

— Nici voi nu sunte]i tocmai punctuali.
— Am vrut s\- i ar\t Tessei Col]ul Poe]ilor, zise Jem. M- am gândit

c- o s\- i plac\. 
Vorbea atât de clar [i de concis, încât nimeni nu putea s\ se îndoiasc\

sau s\- [i imagineze c\ spunea altceva decât adev\rul. Fa]\ de aceast\
simpl\ dorin]\ de a fi binevoitor, nici m\car Will nu p\rea capabil s\ se
gândeasc\ la ceva nepl\cut de zis; ridic\ pur [i simplu din umeri [i porni
în fa]a lor cu pa[i gr\bi]i prin catedral\, ie[ind pe East Cloister. 

Acolo era o gr\din\ p\trat\, împrejmuit\ cu ziduri m\n\stire[ti, [i
lumea se plimba de- a lungul lor, vorbind [optit de parc\ s- ar fi aflat deja
în biseric\. Nimeni nu- i observ\ pe Tessa [i pe înso]itorii acesteia în
timp ce se apropiau de o u[\ dubl\ de stejar, încastrat\ într- unul din zi-
duri. Dup\ ce privi în jur, Will î[i scoase stela din buzunar [i desen\ cu
vârful acesteia pe lemn. Pentru o clip\, u[a sclipi într- o culoare albastr\,
apoi se deschise. Will p\[i în\untru, urmat îndeaproape de Jem [i Tessa.
U[a era grea [i se închise cu un zgomot r\sun\tor în spatele Tessei,
aproape prinzându- i fustele; le trase la timp [i se îndep\rt\ repede, în-
torcându- se spre ceea ce p\rea a fi un întuneric aproape de nep\truns. 

— Jem?
O lumin\ se aprinse deodat\; era Will, ]inând în mân\ o lampa- vr\ji-

toarei. Se aflau într- o înc\pere mare de piatr\, cu tavan boltit. Podeaua
p\rea a fi din c\r\mid\, iar la un cap\t al înc\perii se afla un altar. 

— Suntem în Camera Pyx, spuse el. A fost cândva vistierie. Plin\ de
cufere cu aur [i argint.

— O vistierie a vân\torilor de umbre? zise Tessa, cât se poate de ne-
dumerit\.

— Nu, vistieria regal\ britanic\   — asta explic\ zidurile groase [i u[ile,
spuse Jem. Dar noi, vân\torii de umbre, am avut dintotdeauna acces în
interior. Zâmbi când îi v\zu expresia. De- a lungul secolelor, monarhiile
i-au pl\tit în secret pe nefilimi pentru a le p\zi regatele de demoni.
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— Nu [i în America, rosti Tessa entuziasmat\. Noi nu avem mo-
narhie…

— Stai f\r\ grij\, ave]i o ramur\ guvernamental\ care negociaz\ cu
nefilimii, spuse Will, p\[ind c\tre altar. Cândva f\cea parte din Depar-
tamentul de R\zboi, dar acum este o ramur\ a Departamentului de
Justi]ie…

Vocea i se frânse când altarul se mi[c\ în lateral scâr]âind, l\sând s\
se vad\ gaura neagr\, goal\, din spatele lui. Tessa z\ri lic\riri slabe de lu -
min\ prin întuneric. Will se aplec\ în gaur\, lampa lui luminând în bezn\.

Urmându- l, Tessa î[i d\du seama c\ se afla într- un coridor lung, din
piatr\, care cobora. Piatra pere]ilor, podelei [i a tavanului era la fel, dând
impresia c\ pasajul fusese sculptat direct în stânc\, de[i aceasta era fin\,
nu aspr\. La fiecare câ]iva metri, lampa- vr\jitoarei ardea în sfe[nice de
perete, sub forma unor mâini care ie[eau din zid, degetele ]inând câte o
tor]\. 

Altarul se închise în urma lor, iar ei pornir\. În timp ce mergeau, pa-
sajul se înclina din ce în ce mai tare. Tor]ele ardeau cu o nuan]\ albas-
tru- verzuie, luminând scobiturile din pere]i   — acela[i motiv, ce se tot
repeta, al unui înger ridicându- se în fl\c\ri dintr- un lac, ]inând o sabie
într- o mân\ [i un pocal în cealalt\. 

În cele din urm\, se trezir\ în fa]a unei u[i masive din argint, cu dou\
canaturi. Fiecare canat era gravat cu un model pe care Tessa îl mai v\zuse
înainte   — patru C- uri intercalate. Jem ar\t\ cu degetul spre ele.

— Reprezint\ Conclavul [i Consiliul, Leg\mântul 1 [i Consulul,
spuse el, înainte ca ea s\ apuce s\ întrebe. 

— Consulul. E… conduc\torul Conclavului? Ca un fel de rege?
— Nu se merge pe cale ereditar\, a[a cum se întâmpl\ în monarhia

obi[nuit\, zise Will. Este ales, precum pre[edintele sau prim- mi nistrul.
— Iar Consiliul?
— O s\ vezi în curând, zise Will [i deschise u[ile.
Tessa r\mase cu gura deschis\; o închise repede, îns\ nu înainte s\ ob-

serve privirea amuzat\ a lui Jem, care st\tea în dreapta ei. Înc\perea din
fa]a lor era una dintre cele mai mari pe care le v\zuse vreodat\, un l\ca[

C a s s a n d r a  C l a r e
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cu bolt\, pe care erau desenate stele [i constela]ii. Un candelabru uria[,
sub form\ de înger ce ]inea tor]e arzânde, atârna din cel mai înalt punct
al bol]ii. Restul înc\perii ar\ta ca un amfiteatru, cu b\nci lungi, arcuite.
Will, Jem [i Tessa st\teau în capul unor sc\ri ce treceau prin centrul
zonei cu b\nci, care erau pe trei sferturi ocupate. La baza sc\rilor se ri-
dica o platform\, iar pe acea platform\ erau câteva scaune de lemn, cu
sp\tare înalte, ce p\reau destul de incomode. 

Pe unul dintre ele [edea Charlotte; lâng\ ea era Henry, care p\rea
mirat [i agitat. Charlotte st\tea lini[tit\, cu mâinile în poal\; doar cineva
care o cuno[tea bine ar fi v\zut c\ avea umerii încorda]i [i maxilarele
încle[tate.

În fa]a lor, la un soi pupitru   — era mai lat [i mai lung decât un pu-
pitru obi[nuit   —, st\tea un b\rbat înalt, cu p\r blond, lung, [i cu barb\
deas\; era lat în umeri [i purta pe deasupra hainelor sale o rob\ neagr\,
lung\, precum cea a unui judec\tor, pe mâneci str\lucindu- i runele ]esute.
Lâng\ el, pe un scaun scund, st\tea un b\rbat mai în vârst\, cu p\r cas-
taniu înc\run]it, proasp\t b\rbierit, cu tr\s\turi ferme. Roba sa era de un
albastru- închis, iar nestematele de pe degetele sale sclipeau atunci când
î[i mi[ca mâna. Tessa îl recunoscu pe dat\: Inchizitorul Whitelaw, cu
ochii reci [i cu vocea a[ijderea, cel care interoga martorii în numele Con-
clavului. 

— Domnule Herondale, spuse b\rbatul blond, uitându- se la Will, iar
gura sa schi]\ un zâmbet. Cât de amabil din partea dumitale s\ ni te
al\turi! {i domnul Carstairs, de asemenea. Iar înso]itoarea dumneavoastr\
trebuie s\ fie…

— Domni[oara Gray, zise Tessa, înainte ca acesta s\ termine de vor-
bit. Domni[oara Theresa Gray din New York. 

Un murmur se auzi în înc\pere, asemenea zgomotului unui val care
se retrage. Îi sim]i pe Will încordându- se [i pe Jem tr\gând aer în piept
ca [i când ar fi dorit s\ vorbeasc\. Întrerupându- l pe Consul, p\ru ea s\ aud\ 
pe cineva spunând. Deci acesta era Consulul Wayland, ofi]erul-[ef al
Conclavului. Privind prin înc\pere, Tessa v\zu câteva fe]e familiare   —
Benedict Lightwood, cu tr\s\turile sale ascu]ite, acviline, [i alura rigid\;
[i fiul s\u, Gabriel Lightwood, cu p\rul r\v\[it, privind în fa]\, împietrit.
Lilian Highsmith, cu ochii s\i negri. Prietenosul George Penhallow; [i

P r i n ] u l  m e c a n i c
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chiar [i formidabila m\tu[\ a lui Charlotte, Callida, cu p\rul aranjat în
onduleuri groase, c\runte. Erau, de asemenea, [i multe alte fe]e, pe care
ea nu le cuno[tea. Era ca [i cum ai privi o carte ilustrat\ menit\ s\- ]i des-
crie toate popoarele lumii. Erau vân\tori de umbre blonzi, ar\tând pre-
cum vikingii, un b\rbat cu pielea mai închis\ la culoare, care sem\na cu
un calif din edi]ia ilustrat\ a c\r]ii O mie [i una de nop]i, [i o indianc\
îmbr\cat\ într- un sari minunat, împodobit cu rune argintii. St\tea lâng\
o alt\ femeie, care- [i întorsese capul [i- i privea lung. Purta o rochie ele-
gant\ din m\tase, iar fa]a ei era ca a lui Jem   — acelea[i tr\s\turi fru-
moase, acelea[i linii ale ochilor [i obrajilor, numai c\ p\rul [i ochii lui
erau argintii, iar ai ei negri.

— Atunci, bine- ai venit, domni[oar\ Tessa Gray din New York,
spuse Consulul, p\rând amuzat. Apreciem c\ ni te- ai al\turat nou\ ast\zi.
Am în]eles c\ ai r\spuns deja la multe întreb\ri ale Enclavei din Londra.
Sper\m s\ ne mai r\spunzi la câteva. 

În spa]iul care le desp\r]ea, privirea Tessei o întâlni pe cea a lui Char-
lotte. Trebuie?

Charlotte d\du din cap aproape imperceptibil. Te rog.
Tessa î[i îndrept\ umerii. 
— Dac\ aceasta este cerin]a dumneavoastr\, desigur c\ a[a voi face.
— În acest caz, apropie- te, te rog, de banca Consiliului, spuse Con-

sulul, iar Tessa î[i d\du seama c\ acesta se referea la banca de lemn,
lung\ [i îngust\, din fa]a pupitrului. Iar domnii t\i prieteni ni se pot
al\tura, ad\ug\ el.

Will bomb\ni ceva, dar atât de încet, încât Tessa nu- l auzi; flancat\
de Will în stânga [i de Jem în dreapta, Tessa coborî sc\rile c\tre banca
din fa]a pupitrului. St\tea nesigur\ în spatele acestuia. De la aceast\ dis-
tan]\, vedea c\ ochii Consulului erau de un albastru prietenos, nu precum
cei ai Inchizitorului, care erau de un cenu[iu trist [i furtunos, asemenea
unei m\ri agitate.

— Domnule Inchizitor Whitelaw, spuse Consulul c\tre b\rbatul cu
ochii cenu[ii, Sabia Mortal\, v\ rog. 

Inchizitorul se ridic\ [i scoase de sub roba sa o spad\ uria[\. Tessa o
recunoscu instantaneu. Era lung\, din argint mat, cu pl\sea în form\ de
aripi desf\cute. Era sabia din Codex, cea purtat\ de Îngerul Raziel atunci

C a s s a n d r a  C l a r e
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când ie[ise din lac, [i dat\ lui Jonathan Vân\torul de umbre, primul din-
tre ei to]i. 

— Maellartach, spuse ea, rostind numele Sabiei. 
Luând Sabia, Consulul p\ru din nou amuzat. 
— Tu chiar ai înv\]at, zise el. Care dintre voi doi i- a]i fost profesor?

William? James?
— Tessa înva]\ de una singur\, domnule. Tonul t\r\g\nat al lui Will

era amabil [i voios, nepotrivindu- se deloc cu atmosfera sumbr\ din
înc\pere. E foarte curioas\.

— Un alt motiv pentru care n- ar trebui s\ se afle aici. 
Tessa nu trebui s\ se întoarc\; recunoscuse vocea. Cel care vorbise era

Benedict Lightwood. 
— Acesta este Consiliul Citadelei. Nu aducem locuitori ai Lumii de

Jos aici. Vocea sa era rigid\. Sabia Mortal\ nu poate fi folosit\ pentru
a o face s\ spun\ adev\rul; nu e o vân\toare de umbre. Ce folos are aici
chestia asta, adic\ ea?

— R\bdare, Benedict!
Consulul Wayland ]inea Sabia u[or, de parc\ aceasta n- ar fi fost

câtu[i de pu]in grea. Privirea sa a]intit\ asupra Tessei era mai grea decât
spada. Ea sim]ea cum îi cerceta fa]a, cum îi citea frica din ochi. 

— Nu te vom r\ni, micu]\ magician\, spuse el. Acordurile interzic
acest lucru.

— N- ar trebui s\ m\ numi]i magician\, zise Tessa. Nu am niciun
semn de magician. 

Era straniu c\ trebuia s\ spun\ aceste cuvinte din nou, dar când mai
fusese interogat\ anterior, de fiecare dat\ o f\cuser\ membrii Concla-
vului, [i nu însu[i Consulul. El era un b\rbat înalt, lat în umeri, care
emana putere [i autoritate. Întocmai acel soi de putere [i autoritate care- i
pl\ceau lui Charlotte, motiv pentru care Benedict Lightwood o ura.

— Atunci, ce e[ti? întreb\ el.
— Nu [tie. Tonul Inchizitorului era sec. Nici Fra]ii T\cu]i nu [tiu. 
— Poate s\ se a[eze, spuse Consulul. {i poate s\ declare, dar m\rtu-

ria ei va conta doar pe jum\tate fa]\ de cea a unui vân\tor de umbre. Se
întoarse c\tre cei doi membri ai familiei Branwell. Deocamdat\, Henry,
nu vei mai fi interogat. Charlotte, r\mâi!
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21



q

Tessa î[i înghi]i indignarea [i merse s\ se a[eze pe primul rând de
b\nci, înso]it\ de Henry, încordat, cu p\rul lui ro[cat vâlvoi. Jessamine
era acolo, îmbr\cat\ cu o rochie de lân\ de un maro- deschis, p\rând
plictisit\ [i enervat\. Tessa se a[ez\ lâng\ ea, iar Will [i Jem în cealalt\
parte a ei. Jem era chiar lâng\ ea, [i cum scaunele erau înguste, îi sim]ea
um\rul cald atingându- l pe- al ei. 

La început, Consiliul proced\ aproape la fel ca la celelalte întâlniri ale
Enclavei. Charlotte a fost rugat\ s\ povesteasc\ întâmpl\rile petrecute în
noaptea în care Enclava atacase fort\rea]a vampirului de Quincey, uci-
gându- l pe acesta [i pe adep]ii lui care se nimeriser\ acolo, în timp ce fra-
tele Tessei, Nate, tr\dase încrederea acordat\ [i- i permisese Magistrului,
Axel Mortmain, accesul în Institut, unde omorâse doi dintre servitori [i
fusese cât pe ce s-o r\peasc\ pe Tessa. Când îi veni rândul, Tessa spuse
acelea[i lucruri pe care le mai spusese, cum c\ nu [tia unde era Nate, c\
nu- l suspectase, c\ nu [tiuse nimic despre puterile sale pân\ când Suro-
rile Întunecate nu i le dezv\luiser\, [i c\ ea crezuse dintotdeauna c\
p\rin]ii ei fuseser\ simpli mundani. 

— Richard [i Elizabeth Gray au fost atent investiga]i, zise Inchizi-
torul. Nu exist\ dovezi care s\ sugereze faptul c\ erau altceva decât ni[te
oameni simpli. B\iatul, fratele   — de asemenea, om. S- ar putea, a[a cum
Mortmain a sugerat, ca tat\l fetei s\ fi fost demon, dar în acest caz se
pune întrebarea de ce lipse[te semnul de magician. 

— Totul e foarte bizar în ceea ce te prive[te, mai ales aceast\ putere
a ta, rosti Consulul, uitându- se la Tessa cu ochii lui calmi [i alba[tri.
Nu [tii nimic despre limitele ei, despre felul în care func]ioneaz\? Ai fo-
losit vreun obiect de- al lui Mortmain? S\ vezi dac\ po]i p\trunde în
amintirile sau în gândurile sale?

— Da, am… încercat. Cu un nasture pe care l- a uitat. Ar fi trebuit
s\ func]ioneze. 

— Dar?
Scutur\ din cap. 
— Nu am reu[it. Nu avea sclipire, nu avea… via]\. Nimic de care s\

m\ pot lega.
— Avantajos, morm\i Benedict, prea încet ca s\ fie auzit, dar Tessa

în]elese [i ro[i. 

C a s s a n d r a  C l a r e
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Consulul îi spuse c\ putea s\ se întoarc\ la locul ei. Îi v\zu fa]a lui
Benedict Lightwood; avea buzele strânse, ca o linie sub]ire, de furie. Se
întreb\ ce spusese oare de- l mâniase.

— {i nu a mai dat nimeni de urma acestui Mortmain de când cu…
alterca]ia domni[oarei Gray din Sanctuar, continu\ Consulul în timp ce
Tessa se a[ez\.

Inchizitorul r\sfoi ni[te foi din teancul de pe pupitru.
— Casele lui au fost cercetate [i s- a descoperit c\ au fost golite de

toate bunurile acestuia. Depozitele sale au fost cercetate, iar rezultatul a
fost acela[i. Chiar [i prietenii no[tri de la Scotland Yard au f\cut inves-
tiga]ii. Omul a disp\rut. Literalmente, a[a cum ne spune tân\rul nostru
prieten William Herondale.

Will zâmbi radiind, de parc\ i se f\cuse un compliment, de[i Tessa,
v\zând r\utatea din spatele zâmbetului, se gândi la el ca la lumina care
str\luce[te pe t\i[ul unei lame.

— Sugestia mea, spuse Consulul, este ca Charlotte [i Henry Branwell
s\ fie declara]i vinova]i, iar pentru urm\toarele trei luni, ac]iunile lor
oficiale, ini]iate în numele Conclavului, s\ fie aprobate de c\tre mine 
îna inte…

— Domnule Consul! O voce ferm\, clar\, se auzi din mul]ime. Ca-
petele se întoarser\, cei prezen]i privind lung; Tessa avu senza]ia c\ acest
lucru   — cineva s\- l întrerup\ pe Consul în mijlocul discursului   — nu se
întâmpla foarte des. Dac\- mi permite]i s\ vorbesc…

Consulul î[i arcui sprâncenele.
— Benedict Lightwood, zise el. Ai avut [ansa s\ vorbe[ti mai de-

vreme, în timpul declara]iilor.
— Nu am avut nicio obiec]ie la declara]iile date, spuse Benedict

Lightwood. Profilul s\u acvilin p\rea [i mai ascu]it în lumina aruncat\
de lampa- vr\jitoarei. Cu sentin]a dumneavoastr\ am o problem\.

Consulul se aplec\ peste pupitru. Era un b\rbat masiv, cu gâtul gros
[i cu pieptul lat, iar mâinile sale mari ar\tau de parc\ ar fi fost capabil
s\- i cuprind\ gâtul lui Benedict cu u[urin]\, numai cu o singur\ mân\.
Tessa î[i cam dorea s- o fac\. Din câte- l cunoscuse ea pe Benedict Light-
wood, nu prea- l pl\cea. 

— {i de ce anume?

P r i n ] u l  m e c a n i c
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— Cred c\ a]i l\sat lunga dumneavoastr\ prietenie cu familia Fairchild
s\ v\ înce]o[eze mintea în fa]a e[ecurilor lui Charlotte ca director al In-
stitutului, spuse Benedict, [i în sal\ se auzi un icnet puternic. Gafele din
noaptea de cinci iulie au f\cut mai mult decât s\ deranjeze Conclavul [i
s\ ne lipseasc\ de Pyxis. Prin atacarea gratuit\ a lui de Quincey, am pre-
judiciat rela]ia cu locuitorii Lumii de Jos ai Londrei.

— Au fost deja o serie de plângeri depuse la Desp\gubiri, bâigui
Consulul. Dar vor fi solu]ionate a[a cum prevede Legea. Desp\gubirile
nu sunt tocmai grija ta, Benedict…

— {i, continu\ Benedict, ridicând vocea, cel mai r\u dintre toate, a
l\sat s\ scape un criminal periculos, care pl\nuie[te s\- i r\neasc\ [i s\- i
distrug\ pe vân\torii de umbre, [i habar n- avem unde s- ar putea afla. Iar
responsabilitatea g\sirii lui nu este pus\ în sarcina cui ar trebui, [i anume
pe umerii celor care l- au pierdut!

Vocea lui crescu în intensitate. De fapt, toat\ adunarea devenise
g\l\gioas\; Charlotte p\rea îngrozit\, Henry confuz, iar Will furios. Con-
sulul, ai c\rui ochi se întunecaser\ alarmant atunci când Benedict men]io-
nase numele familiei Fairchild   — Tessa se gândi c\ probabil aceasta era
familia lui Charlotte   —, t\cu pân\ când zarva se lini[ti. Apoi spuse:

— Benedict, du[m\nia ta fa]\ de conduc\torul Enclavei tale nu te
onoreaz\.

— Scuzele mele, domnule Consul. Nu cred c\ men]inerea lui Char-
lotte Branwell ca [ef\ a Institutului   — c\ci [tim cu to]ii c\ implicarea lui
Henry Branwell este în cel mai bun caz una oficial\   — sluje[te cel mai
bine interesele Conclavului. Eu sunt de p\rere c\ o femeie nu poate con-
duce un Institut; femeile nu gândesc logic [i cu în]elepciune, ci cu inima.
Nu am nicio îndoial\ c\ Charlotte este o femeie bun\ [i decent\, dar un
b\rbat nu ar fi fost p\c\lit de un am\rât de spion ca Nathaniel Gray…

— Eu am fost p\c\lit? Will s\ri în picioare [i privi împrejur, cu ochii
înfl\c\ra]i. Cu to]ii am fost. Ce insinu\ri face]i la adresa mea, a lui Jem
[i Henry, domnule Lightwood?

— Tu [i Jem sunte]i copii, spuse Benedict pe un ton t\ios. Iar Henry
nu- [i ridic\ niciodat\ ochii de la masa de lucru.

Will începu s\ se ca]ere pe sp\tarul scaunului; Jem îl trase cu for]\ îna -
poi în scaun, bomb\nind. Jessamine b\tea din palme, cu ochii scânteind.
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— În sfâr[it, e interesant, exclam\ ea.
Tessa se uit\ la ea dezgustat\.
— Tu ai auzit ceva din ce s- a spus? O insult\ pe Charlotte! [opti ea,

dar Jessamine o ignor\ fluturând din mân\.
— {i cine sugerezi c\ ar trebui s\ conduc\ Institutul în locul ei? în-

treb\ Consulul, cu o voce plin\ de sarcasm. Dumneata, poate?
Benedict î[i întinse larg bra]ele, parc\ scuzându- se:
— Dac\ spune]i dumneavoastr\…
Înainte s\ poat\ termina de vorbit, alte trei persoane se ridicar\, de

comun acord, în semn de sus]inere; pe dou\ dintre acestea Tessa le re-
cunoscu drept membre ale Enclavei din Londra, de[i nu le [tia numele;
a treia era Lilian Highsmith.

Benedict zâmbi. Acum, toate privirile erau a]intite asupra sa; lâng\ el
st\tea fiul s\u cel mai mic, Gabriel, care privea în sus la tat\l s\u, cu ochii s\i
verzi de nep\truns. Degetele lui sub]iri strângeau sp\tarul scaunului din fa]\.

— Trei îmi sus]in preten]ia. Acest lucru, conform Legii, m\ oblig\
s\ o contest formal pe Charlotte Branwell în func]ia de director al En-
clavei din Londra.

Charlotte icni u[or, dar r\mase nemi[cat\ în scaunul ei, refuzând s\
se întoarc\. Jem înc\ îl ]inea pe Will de încheietur\. {i Jessamine ar\ta
în continuare de parc\ se uita la o pies\ de teatru incitant\.

— Nu, spuse Consulul.
— Nu m\ pute]i opri s\ contest…
— Benedict, ai contestat numirea lui Charlotte din momentul în care

am desemnat- o. Ai vrut dintotdeauna Institutul. Acum, când Enclava
trebuie s\ lucreze împreun\ mai mult ca oricând, tu aduci dezbinare [i
neîn]elegeri în dezbaterile Consiliului.

— Schimbarea nu este ob]inut\ întotdeauna în mod pa[nic, dar asta
nu o face mai pu]in folositoare. Contesta]ia mea r\mâne. 

Benedict î[i împreun\ mâinile.
Consulul b\tea cu degetele în pupitru. Inchizitorul st\tea lâng\ el, cu

ochii reci. Într- un târziu, Consulul spuse:
— Benedict, sugerezi ca responsabilitatea g\sirii lui Mortmain s\ fie

pus\ pe umerii celor care consideri tu c\ „l- au pierdut”. Presupun c\
e[ti de acord c\ s\- l g\sim pe Mortmain este prioritatea noastr\?

P r i n ] u l  m e c a n i c
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Benedict încuviin]\ scurt din cap.
— Atunci, propunerea mea este urm\toarea: Charlotte [i Henry

Branwell s\ conduc\ investiga]ia pentru g\sirea ascunz\torii lui Mort-
main. Dac\ în dou\ s\pt\mâni ace[tia nu- l vor fi g\sit pe el sau cel pu]in
ni[te dovezi solide care s\ indice locul în care se afl\, atunci contesta]ia
ta se admite.

Charlotte s\ri din scaun.
— S\- l g\sim pe Mortmain? întreb\ ea. Singuri, doar eu [i Henry…

f\r\ niciun ajutor din partea Enclavei?
Ochii cu care Consulul o privi nu erau du[m\no[i, dar nici întru totul

iert\tori.
— Pute]i cere ajutorul altor membri ai Enclavei în cazul în care ave]i

vreo nevoie imperioas\, [i, bineîn]eles, Fra]ii T\cu]i [i Surorile de Fier
v\ stau la dispozi]ie, spuse el. Dar în ceea ce prive[te investiga]ia, da, voi
sunte]i cei care trebuie s- o duc\ la bun sfâr[it.

— Nu- mi place asta, se plânse Lilian Highsmith. Transforma]i
c\utarea unui nelegiuit într- un joc al puterii…

— Atunci, dore[ti s\- ]i retragi sus]inerea lui Benedict? întreb\ Con-
sulul. Contesta]ia sa ar fi anulat\ [i nu ar mai fi nevoie ca so]ii Branwell
s\ fie pu[i la încercare.

Lilian deschise gura… dar apoi, v\zând privirea lui Benedict, o în-
chise. Cl\tin\ din cap. 

— Tocmai ne- am pierdut servitorii, spuse Charlotte cu voce pierit\.
F\r\ ei…

— V\ vom asigura al]i servitori, a[a cum prevede regulamentul, rosti
Consulul. Cyril, fratele r\posatului vostru servitor, Thomas, a pornit
din Brighton s\ se al\ture gospod\riei voastre, iar Institutul din Dublin
a renun]at la al doilea buc\tar în favoarea voastr\. Ambii sunt lupt\tori
bine preg\ti]i   — [i, trebuie s- o spun, Charlotte, ai t\i ar fi trebuit s\ fie
la fel. 

— Atât Thomas, cât [i Agatha erau antrena]i, protest\ Henry.
— Dar ave]i câ]iva în cas\ care nu sunt, spuse Benedict. Nu numai

c\ domni[oara Lovelace este foarte în urm\ cu preg\tirea sa, dar came-
rista ta, Sophie, [i fata aceea din Lumea de Jos…, zise ar\tând spre
Tessa. Ei bine, deoarece pari hot\rât\ s- o faci locuitoare permanent\ în
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1 Cel mai cunoscut roman al scriitoarei americane E.D.E.N. (Emma Dorothy
Eliza Nevitte) Southworth (1819–1899), inspirat din propria sa biografie, în care
poveste[te aventurile Capitolei Black, o tân\r\ cu apuc\turi de b\iat (în lb. român\,
Mâna ascuns\).
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gospod\ria ta, n- ar strica dac\ ea   — [i camerista   — ar înv\]a elementele
de baz\ ale ap\r\rii.

Tessa se uit\ uimit\ la Jem. 
— Se refer\ la mine?
Jem încuviin]\ din cap. Expresia sa era sumbr\. 
— Nu pot… O s\- mi ciopâr]esc piciorul!
— Dac\ e s\ ciopâr]e[ti piciorul cuiva, ciopâr]e[te- l pe- al lui Bene-

dict, morm\i Will. 
— O s\ te descurci, Tessa. Nu este nimic ce nu po]i face, începu

Jem, dar restul cuvintelor lui fur\ acoperite de cele ale lui Benedict. 
— De fapt, spuse Benedict, cum voi doi ve]i fi atât de ocupa]i s\- l

g\si]i pe Mortmain, sugerez s\ ]i- i împrumut pe fiii mei   — Gabriel [i
Gideon, care se întoarce din Spania în seara asta   — ca antrenori. Ambii
sunt lupt\tori excelen]i [i [i- ar putea folosi experien]a în a preda.

— Tat\! protest\ Gabriel. 
Ar\ta oripilat; în mod evident, Benedict nu discutase cu el înainte

despre acest lucru. 
— Ne putem instrui [i singuri servitorii, r\bufni Charlotte, dar Con-

sulul scutur\ din cap spre ea.
— Benedict Lightwood î]i ofer\ un dar generos. Accept\- l!
Charlotte era ro[ie de furie. Dup\ un timp îndelungat, plec\ fruntea,

aprobând vorbele Consulului. Tessa se sim]i ame]it\. Urma s\ fie in-
struit\? Instruit\ s\ lupte, s\ arunce pumnale [i s\ mânuiasc\ sabia? Bi-
neîn]eles, una dintre eroinele sale favorite fusese dintotdeauna Capitola
din The Hidden Hand 1, care era capabil\ s\ lupte ca un b\rbat   — [i s\ se
îmbrace ca unul. Dar asta nu însemna c\ dorea s\ fie ca ea.

— Prea bine, zise Consulul. Întrunirea Consiliului s- a terminat [i va
fi reluat\ în dou\ s\pt\mâni, în acela[i loc. Sunte]i liberi.

Bineîn]eles, nu toat\ lumea plec\ imediat. Oamenii începur\ s\ voci-
fereze subit, în timp ce se ridicau de pe scaune, [i s\ discute ner\bd\tori
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cu vecinii lor. Charlotte r\mase nemi[cat\; Henry st\tea lâng\ ea, de
parc\ voia neap\rat s\- i spun\ ceva mângâietor, dar nu- i venea nimic în
minte. Î[i ]inea nesigur mâna deasupra um\rului so]iei sale. Will privi
de- a lungul camerei la Gabriel Lightwood, care se uita urât în direc]ia lui.

Charlotte se ridic\ încet în picioare. Henry î[i pusese mâna pe spa-
tele ei, [optindu- i ceva. Jessamine era deja în picioare, învârtindu- [i noua
umbrel\ de soare din dantel\ alb\. Henry o înlocuise pe cea care fusese
distrus\ în lupta cu automatele lui Mortmain. P\rul îi era aranjat în
dreptul urechilor în bucle m\runte [i dese, ca ni[te ciorchini de struguri.
Tessa se ridic\ iute în picioare, [i grupul lor se îndrept\ c\tre culoarul
principal al camerei Consiliului. Tessa prinse [oapte venind din ambele
p\r]i, frânturi ale acelora[i cuvinte, repetându- se necontenit: „Charlotte”,
„Benedict”, „nu- l vor g\si niciodat\ pe Magistru”, „dou\ s\pt\mâni”,
„contesta]ia”, „Consulul”, „Mortmain”, „Enclava”, „umilitor”.

Charlotte mergea cu spatele drept, cu obrajii ro[ii [i cu ochii a]inti]i
în fa]\ de parc\ nu auzea bârfa. Will p\rea preg\tit s\ se avânte s\ fac\
dreptate cu pumnul printre cei care [opteau, dar Jem îl ]inea strâns pe
parabatai- ul s\u de spatele hainei. S\ fii Jem, se gândi Tessa, seam\n\ mult
cu a fi proprietarul unui câine dresat c\ruia îi place s\- i mu[te pe musa-
firi. Trebuia s\ ]ii mâna pe zgard\ mereu. Jessamine p\rea din nou plic-
tisit\. Nu era grozav de interesat\ de ceea ce gândea Enclava despre ea
sau despre oricare dintre ei.

Când ajunser\ la u[ile camerei Consiliului, aproape c\ alergau. Char-
lotte se opri pre] de o clip\ pentru a permite grupului s- o ajung\ din
urm\. Majoritatea mul]imii se îndrepta spre stânga, de unde Tessa, Jem
[i Will tocmai veniser\, dar Charlotte coti la dreapta [i, dup\ câ]iva pa[i
pe coridor, trecu de un col] [i se opri brusc. 

— Charlotte! Henry, care o ajunsese din urm\, p\rea îngrijorat.
Draga mea…

F\r\ vreun avertisment, Charlotte ridic\ piciorul [i lovi peretele cât
de tare putu. Cum peretele era din piatr\, nu produse stric\ciuni, dar
Charlotte sc\p\ un ]ip\t în\bu[it.

— Vai mie! f\cu Jessamine, învârtindu- [i umbrela.
— Dac\- mi permi]i s\- ]i fac o sugestie, spuse Will. La vreo dou\zeci

de pa[i în spate, în camera Consiliului, este Benedict. Dac\ dore[ti s\ te
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întorci acolo [i s\ încerci s\- l love[ti pe el, î]i recomand s\ ]inte[ti mai
sus [i pu]in mai la stânga…

— Charlotte! 
Vocea aceea groas\ [i grav\ fu imediat recunoscut\. Charlotte se în-

toarse, cu ochii ei c\prui larg deschi[i. 
Era Consulul. Runele cusute cu fir argintiu pe poalele [i pe mânecile

pelerinei sale lic\rir\ când veni spre micul grup de la Institut, cu privi-
rea a]intit\ asupra lui Charlotte. Aceasta nu se mi[c\, sprijinit\ cu o
mân\ pe perete.

— Charlotte, spuse din nou Consulul Wayland, [tii ce- ]i spunea
mereu tat\l t\u despre pierderea cump\tului. 

— Da, îmi spunea asta. {i- mi mai spunea c\ ar fi trebuit s\ aib\ un
fiu, r\spunse Charlotte, plin\ de am\r\ciune. Dac\ ar fi avut   — dac\ a[
fi fost b\rbat   —, m- ai mai fi tratat a[a cum tocmai ai f\cut- o?

Henry puse mâna pe um\rul so]iei sale, [optind ceva, dar ea i-o d\du
la o parte. Ochii ei c\prui, mari, r\ni]i, erau fixa]i asupra Consulului.

— {i cum mai exact te- am tratat? întreb\ el.
— De parc\ a[ fi un copil, o feti]\ care are nevoie de o mustrare.
— Charlotte, eu sunt cel care te- a numit conduc\tor al Institutului

[i al Enclavei. Consulul p\rea iritat. {i n- am f\cut acest lucru fiindc\ îl
apreciam pe Granville Fairchild [i fiindc\ [tiam c\- [i dorea ca fiica lui
s\- l urmeze, ci pentru c\ m- am gândit c\ tu vei face o treab\ bun\.

— L- ai numit [i pe Henry, spuse ea. {i, când ai f\cut- o, chiar ne- ai
spus c\ ai procedat a[a deoarece Enclava accepta un cuplu c\s\torit, dar
nu o femeie singur\. 

— P\i, felicit\ri, Charlotte. Nu cred c\ vreun membru al Enclavei
din Londra tr\ie[te cu impresia c\ sunt condu[i în vreun fel de Henry.

— E- adev\rat, zise Henry, uitându- se la pantofii s\i. To]i [tiu c\
sunt destul de nefolositor. E vina mea c\ s- au întâmplat toate astea…

— Ba nu e vina ta, spuse Consulul Wayland. E o combina]ie de com-
plezen]\ general\ din partea Conclavului, ghinion, nesincronizare [i câ-
teva decizii gre[ite de- ale tale, Charlotte. Da, te consider r\spunz\toare
pentru ele…

— Deci e[ti de acord cu Benedict! strig\ Charlotte. 

P r i n ] u l  m e c a n i c
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— Benedict Lightwood este un profitor [i un ipocrit, spuse Consu-
lul, obosit. Toat\ lumea [tie asta. Dar este puternic din punct de vedere
politic, [i este mai bine s\ te împaci cu acest spectacol decât s\ continui
s\- l dezaprobi ignorându- l. 

— Un spectacol? A[a nume[ti tu toat\ tevatura asta? întreb\ Char-
lotte cu am\r\ciune. Mi- ai dat o sarcin\ imposibil\.

— }i- am dat sarcina de a- l g\si pe Magistru, spuse Consulul Way-
land. B\rbatul care a p\truns în Institut, ]i- a ucis servitorii, ]i- a furat
Pyxis- ul [i pl\nuie[te s\ construiasc\ o armat\ de mon[tri mecanici care
s\ ne distrug\ pe to]i   — pe scurt, un om care trebuie oprit. Charlotte,
ca [ef\ a Enclavei, este de datoria ta s\- l opre[ti. Dac\ crezi c\ e imposi-
bil, atunci poate c\ ar trebui s\ te întrebi de ce ai vrut de la bun început
aceast\ func]ie. 
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