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1
N‑AR FI TREBUIT SĂ SE LASE TENTATĂ. 
Aşa se gândea Kestrel pe când mătura cu palma arginţii ma‑

rinarilor, de pe masa de joc improvizată într‑un colţ al pieţei.
— Nu pleca, a zis un marinar.
— Rămâi, a spus un altul, dar Kestrel şi‑a strâns punguţa 

de catifea de la încheietura mâinii.
Soarele coborâse şi carameliza totul în jur, ceea ce în‑

semna că fata jucase cărţi suficient timp cât să fie observată 
de cineva care i‑ar fi putut spune tatălui ei. 

Cărţile nici măcar nu erau jocul ei preferat. Arginţii nu 
îi ajungeau nici pe jumătate pentru plata rochiei din mă‑
tase, pe care deja o agăţase în lada plină de aşchii folosită 
drept scaun. Dar marinarii erau adversari mult mai reduta‑
bili decât aristocraţii de duzină. Mânuiau cărţile cu mişcări 
meşteşugite, înjurau când pierdeau, înjurau când câştigau şi 
storceau şi ultimul argint de la vreun prieten. Şi trişau. Lui 
Kestrel îi plăcea în mod deosebit când trişau pentru că astfel 
erau mai greu de învins.

Fata a zâmbit şi a plecat. Apoi surâsul i‑a pierit de pe 
buze. Ora palpitantă avea să o coste scump. Nu jocul de cărţi 
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I sau compania în care‑şi petrecuse timpul avea să‑l înfurie 
pe tatăl ei. Nu, generalul Trajan ar fi vrut să ştie de ce fata lui 
se afla singură în piaţa oraşului.

Şi alţi oameni se întrebau acelaşi lucru. Kestrel le citea 
mirarea destul de limpede în priviri pe când păşea printre 
tarabele pe care se lăfăiau deschise săculeţe cu mirodenii al 
căror miros se împletea cu aerul sărat ce răzbătea în brize 
dinspre portul din apropiere. Kestrel nu putea decât ghici 
cuvintele pe care oamenii nu îndrăzneau nici să le şoptească 
în timp ce ea trecea. Bineînţeles că nu vorbeau. Cu toţii ştiau 
cine este Kestrel, iar fata ştia la rândul său ce aveau ei de zis. 

Unde era însoţitorul lui Lady Kestrel?
Iar dacă nu avea un membru al familiei ori prieten dispus 

să îi ţină companie, atunci unde îi era sclavul?
Ei bine, sclavii erau la vilă, fata nu avea nevoie de ei. 
Cât priveşte treburile însoţitoarei sale, Kestrel îşi punea 

aceeaşi problemă. 
Jess plecase să studieze mărfurile. Kestrel o văzuse ultima 

dată plutind ca o albină îmbătată de polen printre tarabe, 
cu părul ei blond aproape alb în soarele verii. Practic, Jess 
putea să intre în necazuri la fel de mari precum Kestrel. Nu 
era permis ca o tânără valoriană care nu era membră a castei 
militare să umble de una singură. Însă părinţii lui Jess îşi iu‑
beau fiica nebuneşte şi noţiunea lor despre disciplină nici nu 
se apropia de cea a unui general din cele mai înalte rânduri 
ale armatei valoriene.

Kestrel şi‑a căutat din priviri prietena printre mesele ne‑
gustorilor şi, în cele din urmă, a zărit lucirea cozilor blonde 
împletite după ultima modă. Jess vorbea cu o vânzătoare de bi‑
juterii care‑i legăna prin faţa ochilor o pereche de cercei. Soa‑
rele a licărit în picăturile aurii translucide. Kestrel s‑a apropiat. 
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— Topaz, îi zicea femeia mai în vârstă lui Jess. Ca să‑ţi 
lumineze ochii căprui frumoşi. Doar zece chei.

Gura vânzătoarei părea cumva fermă. Kestrel şi‑a încru‑
cişat privirea cu ochii cenuşii ai femeii şi a observat că pielea 
ei ridată era bronzată din cauza tuturor anilor munciţi în aer 
liber. Negustoreasa era o herrani, dar un semn de pe înche‑
ietura mâinii ei arăta că e un cetăţean liber. Kestrel se întreba 
cum îşi dobândise bătrâna libertatea. Sclavii eliberaţi de stă‑
pâni erau destul de rari.

Jess a ridicat privirea.
— Oh, Kestrel, a zis ea, încântată, nu‑i aşa că cerceii ăştia 

sunt perfecţi?
Poate că dacă arginţii din punguţa lui Kestrel nu ar fi atâr‑

nat greu la încheietura mâinii ei, n‑ar fi spus nimic. Poate 
că dacă acea greutate nu i‑ar fi încărcat inima de groază, 
Kestrel s‑ar fi gândit mai bine înainte de a vorbi. În schimb, 
a rostit ceea ce era evident adevărat:

— Nu sunt din topaz. Sunt din sticlă.
În jurul lor s‑a lăsat o cortină de linişte ce părea să se 

mărească şi să se subţieze. Oamenii din jur ascultau. Cerceii 
se zgâlţâiau, agăţaţi în degetele noduroase şi tremurătoare 
ale vânzătoarei.

Căci Kestrel tocmai o acuzase că încercase să înşele un 
cetăţean valorian. 

Ce‑avea să se întâmple mai departe? Ce i s‑ar fi întâmplat 
oricărui herrani aflat în locul femeii? La ce avea să fie mul‑
ţimea martoră? 

Avea să fie chemat un ofiţer din garda oraşului, după care 
urmau o serie de justificări ignorate, iar mâinile îmbătrânite 
aveau să fie legate de stâlpul pentru biciuit. Loviturile picau 
până ce colbul din piaţă se înnegrea de sânge.
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I — Dă‑mi să văd, a zis Kestrel, poruncitor, căci fata se pri‑
cepea să dea comenzi. A întins mâna spre cercei şi s‑a prefăcut 
că‑i studiază. Ah. Se pare că m‑am înşelat. Sunt, cu adevărat, 
topaze.

— Ia‑i, a şoptit negustoreasa.
— Nu suntem sărace. Nu avem trebuinţă de cadouri de 

la cineva ca tine.
Kestrel a aşezat monedele pe masa femeii. Cortina de li‑

nişte se ridicase şi cumpărătorii se întorseseră la discuţiile 
lor despre mărfurile care le atrăseseră atenţia.

Kestrel i‑a dat bijuteriile lui Jess şi a condus‑o mai departe. 
Pe când mergeau, Jess a privit mai de aproape un cercel, 

lăsându‑l să se legene ca un clopoţel.
— Deci, sunt adevăraţi?
— Nu.
— Cum îţi poţi da seama?
— Sunt complet netezi, a zis Kestrel. Nu au niciun defect. 

Zece chei sunt mult prea puţin pentru topazul de o aseme‑
nea calitate.

Jess ar fi comentat că zece chei erau probabil prea mult 
pentru nişte cercei din sticlă, dar nu a răspuns decât:

— Herranii ar spune că zeul minciunilor te are în graţiile 
lui de vezi lucrurile aşa de limpede.

Kestrel şi‑a amintit de ochii şocaţi, cenuşii ai femeii.
— Herranii spun multe poveşti.
Oamenii aceştia fuseseră întotdeauna nişte visători. Tatăl 

lui Kestrel susţinuse mereu că de aceea fuseseră aşa de uşor 
de cucerit.

— Tuturor le plac poveştile, a replicat Jess.
Kestrel s‑a oprit să ia cerceii din mâna prietenei sale şi i‑a 

strecurat în urechile fetei.
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— Atunci poartă‑i pe ăştia la următoarea cină în socie‑
tate. Spune‑le tuturor că ai plătit o sumă nebunească pe ei 
şi toată lumea va crede că sunt nestemate adevărate. Nu aşa 
merg poveştile, nu fac din lucruri adevărate falsuri şi din 
falsuri, lucruri adevărate?

Jess a zâmbit, întorcându‑şi capul într‑o parte şi într‑alta, 
făcând cerceii să scânteieze.

— Ei? Sunt frumoasă?
— Prostuţo. Ştii bine că eşti.
Jess o luase acum înainte, lunecând pe lângă o masă cu 

boluri din aramă în care se afla vopsea pudră.
— E rândul meu să‑ţi cumpăr ceva, a zis ea.
— Am tot ce‑mi trebuie.
— Parcă ai fi o babă! Ai zice că ai şaptezeci de ani, nu 

şaptesprezece.
Mulţimea era mai densă acum. Piaţa era plină de chipu‑

rile aurii ale valorienilor, cu păr, piele şi ochi de la nuanţe 
de miere până la cafeniu. Capetele negre răsfirate ici şi colo 
aparţineau sclavilor bine îmbrăcaţi care‑şi însoţiseră stăpâ‑
nii şi se ţineau aproape de ei.

— Nu mai fi aşa de îngrijorată, a zis Jess. Haide, o să‑ţi 
găsesc ceva care să te facă fericită. Vrei o brăţară?

Dar asta i‑a adus aminte lui Kestrel de vânzătoarea de 
bijuterii.

— Ar trebui să mergem acasă.
— Partituri?
Kestrel a ezitat.
— Aha, a făcut Jess şi a luat‑o de mână pe Kestrel. Nu‑mi 

da drumul.
Ăsta era un joc vechi. Kestrel a închis ochii şi s‑a lăsat 

trasă, pe orbeşte, de Jess, care râdea. Apoi Kestrel a început 
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I şi ea să râdă, la fel ca în urmă cu mulţi ani, când se întâlni‑
seră prima oară. 

Generalul îşi pierduse răbdarea pentru doliul fiicei lui 
după mama ei.

— Maică‑ta e moartă de o jumătate de an, îi zisese el. E 
prea mult.

În cele din urmă, convinsese un senator care locuia într‑o 
vilă învecinată să‑şi aducă în vizită fiica, tot în vârstă de opt 
ani. Cei doi bărbaţi intraseră în casa lui Kestrel, în timp ce 
fetiţelor li se spusese să rămână afară.

— Jucaţi‑vă, le ordonase generalul.
Jess începuse să sporovăiască, dar Kestrel o ignorase. În 

cele din urmă, Jess se oprise.
— Închide ochii, zisese ea.
Curioasă, Kestrel a ascultat. Jess a prins‑o de mână.
— Nu‑mi da drumul!
Fetele au luat‑o la fugă pe terenurile înverzite ale genera‑

lului, tot alunecând, împiedicându‑se şi râzând.
Acum, în piaţă, cele două prietene jucau acelaşi joc, doar 

că oamenii le înghesuiau din toate părţile. 
Jess a încetinit, apoi s‑a oprit şi a zis:
— Oh!
Kestrel a deschis ochii. Ajunseseră în dreptul unei bariere 

din lemn, înaltă până la brâu, sub care se afla o groapă mare.
— M‑ai adus aici?
— N‑am vrut, a zis Jess. Am fost distrasă de pălăria unei 

femei – ştii că pălăriile sunt la modă? – şi m‑am luat după ea 
ca să o văd mai bine şi…

— Şi am ajuns la piaţa de sclavi.
Gloata se închegase în spatele lor, zumzăind nerăbdă‑

toare. În curând avea să fie o licitaţie. 
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Kestrel s‑a dat înapoi. În spatele ei a auzit o înjurătură 
înăbuşită când a călcat pe piciorul cuiva.

— N‑o să mai ieşim de aici, a zis Jess. Putem rămâne până 
se termină licitaţia.

Sute de valorieni se strânseseră în faţa barierei ce se ar‑
cuia într‑un semicerc larg. Toţi cei din mulţime purtau mă‑
tăsuri şi fiecare avea câte un pumnal la şold, deşi unii dintre 
ei – cum era şi Jess – purtau arma pe post de ornament.

Groapa de dedesubt era pustie, cu excepţia unei estrade 
mari din lemn, pentru licitaţie.

— Cel puţin putem vedea bine, a zis Jess, ridicând din 
umeri.

Kestrel ştia că Jess înţelesese de ce prietena ei susţinuse 
cu voce tare că cerceii de sticlă erau din topaz. Jess înţelegea 
de ce Kestrel îi cumpărase. Dar gestul nepăsător de acum al 
fetei îi reamintea lui Kestrel că erau lucruri pe care ele două 
nu le puteau discuta.

— Ah, a făcut o femeie cu bărbia ascuţită de lângă Kestrel. 
În sfârşit.

Femeia a mijit ochii, privind spre arenă şi spre bărba‑
tul îndesat ce păşea în centrul ei. Omul era herrani. Avea 
părul negru, deşi pielea lui era palidă, rezultat al unei vieţi 
de huzur care, fără îndoială, îi oferise şi slujba aceasta. Băr‑
batul era una dintre acele persoane care învăţaseră cum să‑i 
mulţumească pe cuceritorii valorieni.

Adjudecătorul s‑a oprit la mijlocul estradei.
— Arată‑ne mai întâi o fată, a strigat femeia de lângă 

Kestrel, cu vocea‑i deopotrivă răsunătoare şi indiferentă. 
De acum se ridicaseră multe glasuri, cerând fiecare câte 

ceva. Lui Kestrel îi era greu să respire.
— O fată! a ţipat femeia cu bărbia ascuţită, şi mai tare de 

data asta.
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I Adjudecătorul, care‑şi mişcase mâinile ca şi cum ar fi 
vrut să adune la el toate urletele şi entuziasmul, s‑a oprit 
când glasul femeii a răzbătut prin larmă. Bărbatul i‑a arun‑
cat o privire, apoi lui Kestrel. O undă de surprindere a părut 
să‑i traverseze faţa. Fata a crezut că şi‑a imaginat doar, căci 
apoi ochii omului au trecut la Jess şi au dat ocol întregului 
semicerc format din valorieni strânşi la bariera de deasupra 
şi din jurul lui.

Bărbatul a ridicat mâna şi s‑a aşternut liniştea.
— Am ceva foarte special pentru Domniile Voastre.
Acustica permitea ca şi cea mai mică şoaptă să poată fi 

auzită, iar adjudecătorul îşi cunoştea bine meseria. Vocea 
lui molcomă i‑a făcut pe toţi să se aplece mai mult spre el. 
Omul a arătat spre structura deschisă, dar acoperită şi um‑
brită, mică şi scundă, din partea din spate a gropii. Adjude‑
cătorul a pocnit de două ori din degete şi ceva s‑a mişcat în 
ţarc. Un tânăr a ieşit de acolo. Mulţimea a fost străbătută de 
murmure. Uimirea creştea pe măsură pe sclavul păşea încet 
pe nisipul gălbui. Apoi băiatul a urcat pe estradă. Nu era 
nimic special.

— Are nouăsprezece ani şi e într‑o stare foarte bună. Ad‑
judecătorul l‑a bătut pe tânăr pe spate. Ăsta, a zis omul, e 
perfect pentru serviciul în casă.

Mulţimea a izbucnit în râs. Valorienii îşi dădeau ghionţi 
şi‑l lăudau pe adjudecător. Tipul ştia cum să‑i distreze.

Sclavul nu era o marfă bună. Băiatul arăta ca o brută, şi‑a 
spus Kestrel. Vânătaia mare de pe obrazul tânărului arăta că 
probabil se bătuse şi garanta că avea să fie greu de contro‑
lat. Braţele lui goale erau musculoase, ceea ce doar confirma 
credinţa mulţimii că locul tânărului nu era decât în serviciul 
cuiva cu biciul în mână. Poate că într‑o altă viaţă tânărul ar 
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fi putut fi educat pentru serviciul în casă; părul lui era cas‑
taniu, suficient de deschis ca să fie pe plac unor valorieni şi, 
deşi Kestrel nu‑i putea desluşi trăsăturile de la distanţă, bă‑
iatul avea o ţinută mândră. Însă pielea sclavului era bronzată 
de lucrul afară şi mai mult că sigur că la acelaşi fel de muncă 
avea să se şi întoarcă. Poate că îl cumpăra cineva care avea 
nevoie de un docher sau un zidar. Totuşi, adjudecătorul nu 
terminase cu gluma.

— V‑ar putea servi la masă.
Din gloată au răzbătut iar hohote de râs.
— Sau să vă fie valet.
Valorienii se ţineau de burtă şi‑şi fluturau degetele, implo‑

rând adjudecătorul să înceteze, căci era mult prea amuzant.
— Vreau să plec, i‑a spus Kestrel lui Jess, care s‑a prefă‑

cut că nu o aude.
— Bine, bine, a rânjit adjudecătorul. Flăcăul are nişte ta‑

lente veritabile. Pe‑onoarea mea, a adăugat el, aşezându‑şi 
palma în dreptul inimii. 

Mulţimea a chicotit iar, căci era bine cunoscut că pentru 
herrani, onoarea era o noţiune neştiută.

— Sclavul acesta a fost pregătit ca fierar. Ar fi perfect pen‑
tru orice soldat, în special pentru un ofiţer cu gardă şi arma‑
ment de întreţinut.

În gloată s‑a stârnit un zumzet de interes. Fierarii herrani 
erau rari. Dacă tatăl lui Kestrel s‑ar fi aflat acolo, atunci pro‑
babil că el ar fi licitat. Garda lui se plângea de mult timp de 
calitatea proastă a muncii fierarului din oraş.

— Să începem licitaţia? a zis adjudecătorul. Cinci pilaş‑
tri. Dă cineva cinci pilaştri de aramă pentru băiat? Doam‑
nelor şi domnilor, nici măcar de închiriat nu găsiţi un fierar 
atât de ieftin.
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I — Cinci, a strigat cineva.
— Şase.
Şi astfel, licitaţia a început cu entuziasm.
Trupurile din spatele lui Kestrel ar fi putut fi făcute din pia‑

tră, căci fata nu reuşea să se mişte. Nu putea privi expresiile de 
pe chipurile oamenilor, nu‑i putea atrage atenţia lui Jess sau 
să se uite spre cerul prea luminos. Fata a decis că acestea erau 
motivele pentru care nu‑şi putea dezlipi privirea de la sclav.

— Ei, haideţi, a zis adjudecătorul. Valorează cel puţin zece.
Umerii băiatului s‑au încordat. Licitaţia a continuat. 
Kestrel a închis ochii. Când preţul a ajuns la douăzeci şi 

cinci de pilaştri, Jess a întrebat:
— Kestrel, ţi‑e rău?
— Da.
— Plecăm de‑ndată ce se termină. Nu mai durează mult.
Licitaţia încetinise. Se părea că sclavul avea să fie vândut 

pentru douăzeci şi cinci de pilaştri, un preţ de nimic, dar 
care arăta clar cât erau oamenii dispuşi să plătească pentru 
cineva care avea să fie atât de muncit, încât curând va deveni 
inutil.

— Dragii mei valorieni, a zis adjudecătorul, am uitat un 
lucru. Sunteţi siguri că nu ar fi un servitor bun în casă? Pen‑
tru că flăcăul ăsta poate să cânte.

Kestrel a deschis ochii.
— Imaginaţi‑vă că aveţi muzică în timpul cinei. Cât de 

fermecaţi vă vor fi oaspeţii! Adjudecătorul şi‑a ridicat privi‑
rea spre sclavul ce sta mândru pe estrada lui. Hai. Cântă‑le.

Doar în acel moment şi‑a schimbat tânărul poziţia. Fu‑
sese o mişcare uşoară şi scurtă, dar Jess şi‑a ţinut respiraţia 
ca şi cum, precum Kestrel, se aştepta ca în arenă să izbuc‑
nească o bătaie.
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Adjudecătorul a şuierat spre sclav, vorbind repede în limba 
herrani, prea încet ca să‑l poată auzi şi Kestrel. 

Băiatul a răspuns în graiul lui. Vocea sa era gravă:
— Nu.
Poate că tânărul nu cunoştea acustica arenei, poate că 

nu‑i păsa sau nu se îngrijora că oricare dintre valorieni cu‑
noştea suficient de mult herrani ca să‑l înţeleagă. Nu mai 
conta. Licitaţia se terminase. Nimeni nu‑l mai voia. Proba‑
bil că cel care oferise douăzeci şi cinci de pilaştri îşi regreta 
decizia de a plăti pentru cineva atât de năzuros, încât nu‑l 
asculta nici pe cel de‑un neam cu el. 

Dar refuzul tânărului o impresionase pe Kestrel. Umerii 
drepţi şi încordaţi ai băiatului îi aduceau aminte de cum stă‑
tea ea în faţa tatălui său când acesta îi cerea un lucru pe care 
fata nu era în stare să i‑l dea.

Adjudecătorul era furios. Ar fi trebuit să încheie licitaţia 
sau cel puţin să mai facă spectacol cerând un preţ mai mare, 
dar bărbatul încremenise acolo, cu pumnii strânşi pe lângă 
trup, încercând pesemne să‑şi dea seama cum să‑l pedep‑
sească pe băiat înainte să‑l condamne la o viaţă nenorocită 
de tăiat piatră sau în căldura foalelor.

Mâna lui Kestrel s‑a mişcat de una singură.
— O cheie, a strigat ea.
Adjudecătorul s‑a întors şi a scrutat mulţimea cu privi‑

rea. Când a descoperit‑o pe Kestrel, chipul i‑a înflorit într‑o 
încântare vicleană.

— Ah, a zis el, iată că există cineva care ştie să aprecieze 
valoarea.

— Kestrel. Jess şi‑a tras prietena de mânecă. Ce faci?
Vocea adjudecătorului a tunat:
— O dată, de două ori…
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I — Douăsprezece chei! a strigat un bărbat care se spri‑
jinea de barieră, faţă în faţă cu Kestrel, de partea cealaltă a 
semicercului.

Adjudecătorul a rămas cu gura căscată.
— Douăsprezece?
— Treisprezece! s‑a auzit un alt glas.
Inima lui Kestrel s‑a strâns. N‑ar fi trebuit să liciteze 

atât de mult – oare de ce intrase în joc? Toţi cei strânşi în 
jurul arenei se holbau la ea: fata generalului, o păsăruică din 
înalta societate ce zburda dintr‑o casă respectabilă în alta. 
Probabil că se gândeau…

— Paisprezece!
Probabil că se gândeau că dacă ea îşi dorea sclavul acela, 

atunci pesemne că băiatul îşi merita preţul. Exista un motiv 
ca şi ei să‑l vrea.

— Cincisprezece! 
Misterul absolut delicios al motivului făcea ca licitaţia să 

sară de la un preţ mare la altul şi mai consistent.
Sclavul îşi fixase privirea asupra lui Kestrel şi nici nu era 

de mirare, din moment ce ea declanşase nebunia. Kestrel a 
simţit cum în ea ceva oscila între destin şi alegere.

Fata a ridicat mâna.
— Ofer douăzeci de chei.
— Pe toţii zeii, fato, a zis femeia cu bărbia ascuţită, din 

stânga. Renunţă. De ce licitezi pentru el? Pentru că e cântă‑
reţ? Probabil că nu ştie decât vreo două cântece deocheate, 
herrani, de beţie.

Kestrel nici nu s‑a uitat la ea sau la Jess, deşi o simţea 
pe prietena ei frângându‑şi degetele. Kestrel nu şi‑a dezlipit 
privirea de la sclav.

— Douăzeci şi cinci! a strigat o femeie din spate.



B
LE

ST
E

M
U

L 
C

Â
ȘT

IG
Ă

TO
R

U
LU

I

19

Preţul crescuse acum la mai mult decât avea Kestrel în 
punga ei. Adjudecătorul părea să nu‑şi mai încapă în piele 
de fericire. Licitaţia urca din ce în ce mai sus. Fiecare voce 
o îndemna pe alta, până ce a părut că o săgeată legată cu 
o frânghie îi străbătea pe oameni, strângându‑i unul lângă 
altul, făcându‑i să se încordeze de emoţie. 

Vocea lui Kestrel a răsunat inexpresivă:
— Cincizeci de chei.
Liniştea bruscă, uluită, i‑a lovit urechile. Jess a icnit.
— Vândut! a strigat adjudecătorul.
Chipul omului era înnebunit de plăcere.
— Lui Lady Kestrel, pentru cincizeci de chei!
Adjudecătorul l‑a smucit pe sclav de pe piedestal şi doar 

atunci privirea tânărului s‑a dezlipit de a fetei. Sclavul şi‑a 
plecat ochii şi s‑a uitat la nisipul din arenă, atât de concen‑
trat că parcă şi‑ar fi putut citi viitorul în el, până ce vânzăto‑
rul l‑a împins înapoi, spre ţarcul lui.

Kestrel a inspirat, tremurător. Picioarele i se înmuiaseră. 
Ce făcuse? 

Jess şi‑a strecurat mâna pe sub cotul ei, ca să o sprijine.
— Chiar că îţi e rău.
— Şi punga ţi‑e cam goală, aş zice eu, a chicotit femeia cu 

bărbie ascuţită. S‑ar părea că s‑a abătut asupra ta Blestemul 
Câştigătorului.

Kestrel s‑a întors spre ea.
— Ce vrei să spui?
— Tu nu prea vii la licitaţii, aşa‑i? Blestemul Câştigăto‑

rului e atunci când obţii obiectul dorit, dar numai la un preţ 
uriaş.

Mulţimea se risipea. Adjudecătorul scotea deja în arenă 
pe altcineva, dar firul invizibil de emoţie care‑i ţinuse pe 



20

M
A

R
IE

 R
U

T
K

O
SK

I valorieni legaţi de arenă se destrămase şi el. Spectacolul luase 
sfârşit. De acum, calea era liberă şi Kestrel putea pleca, însă 
fata nu se clintea.

— Nu pricep, a spus Jess.
Nici Kestrel nu înţelegea. Oare ce fusese în mintea ei? 

Oare ce încercase să demonstreze? 
Nimic, şi‑a zis fata. Întorcând spatele arenei, Kestrel şi‑a 

forţat piciorul să facă primul pas ce‑avea să o ducă departe 
de ceea ce săvârşise. 

Nimic, nu se gândise la nimic.


