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ÎN ZIUA ÎN CARE P|RIN}II EMMEI CARSTAIRS AU FOST UCI{I, VREMEA
era minunat\.
Pe de alt\ parte, vremea era de obicei minunat\ în Los Angeles.
Mama [i tat\l Emmei o aduseser\ cu ma[ina la Institut într-o diminea]\ senin\ de iarn\, pe mun]ii din spatele autostr\zii Pacific Coast,
cu vedere spre oceanul albastru. Cerul f\r\ pat\ se întindea de la faleza
Pacific Palisades pân\ la plajele de la Point Dume.
O depe[\ sosise în noaptea dinainte, despre o activitate demonic\
lâng\ grotele de pe plaj\ din parcul Leo Carrillo. So]ii Carstairs fuseser\ îns\rcina]i s\ cerceteze locul. Mai târziu, Emma avea s\-[i
aduc\ aminte c\ mama ei î[i d\duse pe dup\ ureche o [uvi]\ de p\r
desprins\ de vânt [i se oferise s\ deseneze o run\ a Neînfric\rii pe
tat\l Emmei, iar John Carstairs râsese [i spusese c\ nu era prea convins de noile rune la mod\. Lui îi era destul ce era scris în Cartea Gri,
mul]umesc frumos.
9

Cassandra Clare

La momentul acela, totu[i, Emma nu avea r\bdare cu p\rin]ii ei,
îmbr\]i[ându-i gr\bit înainte s\ se întoarc\ [i s\ urce în fug\ treptele
Institutului, cu rucsacul s\ltându-i pe spate, în timp ce ei îi f\ceau cu
mâna din curte.
Emma era încântat\ c\ ajunsese s\ se antreneze în Institut. Nu numai
c\ prietenul ei cel mai bun, Julian, locuia acolo, dar întotdeauna se
sim]ea ca [i cum se arunca în ocean atunci când intra în cl\dire. Era o
construc]ie masiv\ de lemn [i de piatr\, la cap\tul unei lungi alei a[ternut\ cu pietri[, care [erpuia printre mun]i. Fiecare înc\pere de la fiecare
etaj avea vedere spre ocean, spre mun]i [i spre cer, întinderi v\lurite de
albastru, verde [i auriu. Visul Emmei era s\ urce pe acoperi[ cu Jules —
de[i pân\ acum fuseser\ împiedica]i de p\rin]i — ca s\ vad\ dac\ priveli[tea se întindea pân\ în de[ert, la sud.
U[ile de la intrare o cuno[teau [i s-au deschis cu u[urin]\ la atingerea ei familiar\. Holul [i parterul Institutului erau pline de vân\tori
de umbre adul]i, care umblau de colo-colo. Vreo întrunire, presupuse Emma. Îl z\ri pe tat\l lui Julian, Andrew Blackthorn, conduc\torul Institutului, în mul]ime. Nedorind s\ întârzie cu salut\rile,
se repezi spre vestiarul de la etajul întâi, unde î[i schimb\ jean[ii [i
tricoul cu hainele de antrenament — c\ma[\ l\lâie, pantaloni de bumbac largi [i cel mai important articol dintre toate: sabia în bandulier\
peste um\r.
Cortana. Numele însemna pur [i simplu „sabie scurt\”, dar pentru
Emma nu era scurt\. Era de lungimea antebra]ului ei, din metal str\lucitor, pe lam\ fiind gravate cuvintele care îi d\deau întotdeauna un fior
pe [ira spin\rii: Eu sunt Cortana, c\lit\ din acela[i o]el [i iu]it\ în aceea[i v\paie
ca Joyeuse [i Durendal. Tat\l ei îi explicase ce însemna asta când pusese
prima oar\ sabia în mâinile ei, pe atunci o copil\ de zece ani.
— Po]i s\ o folose[ti pentru antrenament pân\ o s\ faci optsprezece
ani, când o s\ devin\ a ta, zisese John Carstairs, zâmbindu-i, în timp ce
ea trecea cu degetele peste cuvintele gravate. În]elegi ce înseamn\?
Ea cl\tinase din cap. „O]el” în]elesese, dar nu [i „iu]it\”. „Iu]eal\”
însemna „enervare”, ceva despre care tat\l ei o prevenise totdeauna c\
ar trebui s\ ]in\ în frâu. Ce leg\tur\ s\ fi avut cu o sabie?
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— {tii familia Wayland? începuse el. Au fost ni[te faimo[i me[teri
de arme, înainte ca Surorile de Fier s\ înceap\ s\ f\ureasc\ toate s\biile
[i pumnalele vân\torilor de umbre. Wayland Fierarul a fost cel care le-a
f\cut pe Excalibur [i pe Joyeuse, s\biile lui Arthur [i Carol cel Mare, ca
[i pe Durendal, sabia eroului Roland. Tot me[terii Wayland au f\cut [i
sabia asta, din acela[i o]el. Tot o]elul trebuie c\lit — supus la o v\paie
mare, aproape cât s\ topeasc\ sau s\ distrug\ metalul — ca s\-l fac\ mai
rezistent. Apoi o s\rutase pe cre[tetul capului [i ad\ugase: Familia Carstairs a p\strat sabia asta din genera]ie în genera]ie. Inscrip]ia ne aduce
aminte c\ vân\torii de umbre sunt armele Îngerului. C\le[te-ne în v\paia
focului [i devenim mai puternici. Dac\ îndur\m, supravie]uim.
Emma abia a[tepta s\ treac\ cei [ase ani pân\ avea s\ fac\ optsprezece, când ar fi putut c\l\tori prin lume s\ se lupte cu demonii, când
putea fi c\lit\ în v\paia focului. Acum î[i fix\ sabia în bandulier\ [i ie[i
din vestiar, închipuindu-[i cum avea s\ fie. În imagina]ia ei, st\tea pe
vârful stâncilor falezei de la Point Dume, ap\rându-se cu Cortana de
un deta[ament de demoni raum. Julian era cu ea, bineîn]eles, mânuindu-[i arma lui preferat\, arbaleta.
În mintea Emmei, Jules era întotdeauna prezent. Emma îl cuno[tea
dintotdeauna. Familia Blackthorn [i familia Carstairs fuseser\ mereu
apropiate, iar Jules era cu numai câteva luni mai mare decât Emma; ea
practic nu tr\ise niciodat\ într-o lume în care s\ nu fi fost [i el. Înv\]ase
s\ înoate în ocean cu el, pe când erau amândoi în scutece. Împreun\,
înv\]aser\ s\ mearg\ [i apoi s\ alerge. Ea fusese purtat\ pe bra]e de
p\rin]ii lui [i pedepsit\ de fratele [i de sora lui mai mari când f\cea
câte-o boac\n\.
{i pe atunci f\ceau adesea boac\ne. S\-l vopseasc\ pe motanul alb
[i pufos al familiei Blackthorn — Oscar — în albastru intens fusese
ideea Emmei, pe când amândoi aveau [apte ani. Julian luase vina asupra lui; oricum, mai mereu o lua. La urma urmelor, îi explicase el, ea
era singur\ la p\rin]i, iar el era unul din [apte; p\rin]ii lui aveau s\ uite
c\ sunt sup\ra]i pe el mult mai repede decât ar fi uitat ai ei.
Î[i amintea când mama lui murise, imediat dup\ ce se n\scuse Tavvy,
[i cum Emma st\tuse lâng\ Jules, ]inându-l de mân\, în vreme ce corpul
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ei era ars în canioane, iar fumul se ridica la cer. Î[i amintea c\ el plânsese [i c\ ea se gândise c\ b\ie]ii plâng foarte diferit de fete, cu îngrozitoare suspine înecate, care sunau de parc\ i-ar fi fost scoase cu cle[tele.
Poate c\ era mai r\u de ei, c\ci se zicea c\ b\ie]ii nu trebuiau s\ plâng\…
— Ooh!
Emma se d\du înapoi cl\tinându-se; fusese atât de pierdut\ în gânduri, încât se ciocnise de tat\l lui Julian, un b\rbat înalt, cu acela[i p\r
[aten zbârlit ca majoritatea copiilor s\i.
— Scuze, domnule Blackthorn!
El zâmbi.
— N-am mai v\zut pân\ acum pe cineva atât de plin de zel s\ ajung\
la lec]ii, strig\ el în vreme ce ea o rupse la fug\ pe hol.
Sala de antrenamente era una dintre înc\perile preferate ale Emmei
din cl\dire. Ocupa aproape un etaj întreg [i atât peretele de la r\s\rit,
cât [i cel de la apus erau din sticl\ transparent\. Puteai vedea marea albastr\ aproape oriunde te uitai. Arcul liniei de coast\ era vizibil de la
nord la sud, nem\rginirea apei Pacificului întinzându-se spre Hawaii.
În mijlocul podelei de lemn bine lustruite st\tea instructorul familiei Blackthorn, o femeie impun\toare pe nume Katerina, în momentul
acela ocupat\ s\-i înve]e pe gemeni cum se arunc\ un cu]it. Livvy urma
docil\ instruc]iunile, cum f\cea întotdeauna, dar Ty era încruntat [i
înd\r\tnic.
Julian, în hainele largi [i comode de antrenament, era întins pe spate,
lâng\ fereastra de la apus, vorbind cu Mark, care st\tea cu nasul vârât
într-o carte [i f\cea eforturi s\ nu-i dea aten]ie fratelui s\u vitreg mai tân\r.
— Nu crezi c\ „Mark” e un nume cumva neobi[nuit pentru un
vân\tor de umbre? îi spunea Julian când Emma se apropie. Vreau s\
spun, dac\ stai s\ te gânde[ti mai bine. E derutant. „Marcheaz\-m\ cu
o run\, Mark.”
Mark î[i în\l]\ capul blond din cartea pe care o citea [i se uit\ urât
la fratele lui mai mic. Julian învârtea lene[ o stel\ în mân\. O ]inea ca
pe o pensul\, ceva pentru care Emma întotdeauna îl certa. Trebuia s\
]ii o stel\ ca pe o stel\, ca pe o prelungire a mâinii tale, nu ca pe o ustensil\ de artist.
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Mark oft\ teatral. La [aisprezece ani, era doar cu atât mai mare decât
ei cât s\ g\seasc\ tot ce f\ceau Emma [i Julian fie enervant, fie ridicol.
— Dac\ te deranjeaz\, po]i s\-mi spui pe numele întreg, zise el.
— Mark Antony Blackthorn? strâmb\ Julian din nas. Dureaz\ prea
mult pân\-l zici. Dac\ o s\ fim ataca]i de un demon? Pân\ apuc s\ zic
eu jum\tate din numele t\u, mori.
— {i atunci vrei s\ spui c\ tu îmi salvezi mie via]a? întreb\ Mark. Ai
cam luat-o înainte, nu crezi, chi[tocule?
— Dar s-ar putea întâmpla.
Julian, nemul]umit c\ fusese numit chi[toc, se ridic\ în capul oaselor. P\rul îi st\tea zbârlit în smocuri rebele pe tot capul. Sora lui mai
mare, Helen, întotdeauna îl încol]ea cu periile, dar nu reu[ea nimic.
Avea p\rul familiei Blackthorn, ca tat\l lui [i ca majoritatea fra]ilor [i
surorilor lui — cârlion]at rebel, de culoarea ciocolatei am\rui.
Asem\narea între membrii familiei întotdeauna o fascinase pe Emma,
care sem\na foarte pu]in cu p\rin]ii ei, dac\ nu puneai la socoteal\ c\
tat\l ei era blond.
Helen era în Idris, de vreo câteva luni, cu iubita ei, Aline; schimbaser\ inelele familiei [i aveau gânduri „foarte serioase” una cu cealalt\,
dup\ spusele p\rin]ilor Emmei, ceea ce însemna cel mai adesea c\ se
uitau languros una la alta. Emma era hot\rât\ ca, dac\ avea s\ se
îndr\gosteasc\ vreodat\, s\ nu fie a[a languroas\. În]elesese c\ fusese o
oarecare g\l\gie pentru faptul c\ [i Helen, [i Aline erau fete, dar ea nu
în]elesese de ce, iar membrii familiei Blackthorn p\reau s-o plac\ pe
Aline foarte mult. Fata era o prezen]\ lini[titoare [i o împiedica pe
Helen s\ se agite.
Absen]a curent\ a lui Helen însemna c\ nimeni nu-l mai tunsese pe
Jules, iar lumina soarelui din sal\ îi colora vârfurile cârlion]ilor în auriu.
Ferestrele panoramice de-a lungul peretelui de la r\s\rit ar\tau [irul
mun]ilor ce separau marea de San Fernando Valley — mun]i ple[uvi,
arizi, ciurui]i de canioane, de cactu[i [i de m\r\cini. Uneori, vân\torii
de umbre mergeau acolo s\ se antreneze, iar Emma adora acele momente, adora s\ g\seasc\ poteci ascunse, [i cascade secrete, [i [opârle
adormite care se odihneau pe pietre, lâng\ ei. Julian era specialist la
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convins [opârlele s\ i se ca]ere în palm\ [i s\ doarm\ acolo, în timp ce
el le mângâia pe capete cu degetul mare.
— P\zea!
Emma se feri când un cu]it cu vârf de lemn zbur\ pe lâng\ capul ei,
se izbi de fereastr\ [i rico[\, lovindu-l pe Mark în picior. El î[i l\s\ cartea jos [i se ridic\ în picioare, încruntat. Mark era, teoretic, supraveghetorul secund, ajutând-o pe Katerina, cu toate c\ el prefera s\ citeasc\
decât s\ predea.
— Tiberius, zise Mark. Nu arunca cu]itele în mine.
— Din gre[eal\, spuse Livvy, b\gându-se între geam\nul ei [i Mark.
Tiberius era tot atât de brunet pe cât era Mark de blond, singurul
din familia Blackthorn — în afar\ de Mark [i de Helen, care nu prea
contau, din cauza sângelui lor de repudia]i — care nu avea tr\s\turile
familiei, p\rul [aten-închis [i ochii alba[tri-verzi. Ty avea p\rul negru
cre] [i ochii de culoarea fierului.
— Nu, n-a fost din gre[eal\, zise Ty. Am ]intit spre tine.
Mark trase exagerat de adânc aer în piept [i î[i trecu o mân\ prin p\r,
f\cându-l s\ se ridice ca ni[te ]epi. Mark avea ochii familiei Blackthorn, culoarea coclelii, dar p\rul, ca [i al lui Helen, era blond pal, cum fusese [i al
mamei lor. Se vorbea c\ mama lui Mark ar fi fost o prin]es\ de la Curtea
Reginei Elfilor; ar fi avut o leg\tur\ amoroas\ cu Andrew Blackthorn din
care rezultaser\ doi copii, pe care ea îi abandonase pe treptele Institutului
din Los Angeles cu o noapte înainte de a disp\rea pentru totdeauna.
Tat\l lui Julian îi luase în grija sa pe cei doi copii jum\tate-elfi [i-i
crescuse ca vân\tori de umbre. Sângele de vân\tor de umbre era dominant [i, de[i Consiliului nu-i pl\cuse ideea, avea s\ accepte copiii semirepudia]i în Conclav, cât\ vreme pielea lor putea tolera runele. Atât
Helen cât [i Mark primiser\ primele rune la vârsta de zece ani, iar pielea lor le suportase foarte bine, cu toate c\ Emma î[i d\duse seama c\
pe Mark îl duruse marcajul mai mult decât îi durea de obicei pe
vân\torii de umbre. Îl observase tres\rind, de[i încercase s-o ascund\,
când stela îi atinsese pielea. Mai târziu, observase [i mai multe
am\nunte în privin]a lui Mark — c\ forma fe]ei lui, neobi[nuit\, cu
tr\s\turi de elf, era atr\g\toare [i c\, pe sub tricou, i se ghiceau umerii
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largi. Nu-[i d\dea seama de ce observase lucrurile acestea [i nu era prea
încântat\. Din pricina asta îi venea s\-i r\spund\ obraznic lui Mark sau
s\ se ascund\ de el, câteodat\ amândou\ odat\.
— Te holbezi, zise Julian, uitându-se la Emma peste genunchii costumului de antrenament mânjit de vopsea.
Ea reveni brusc cu picioarele pe p\mânt.
— La ce?
— La Mark — din nou.
P\rea agasat.
— }ine-]i gura! [uier\ Emma [i-i smulse stela din mân\.
El i-o smulse înapoi [i rezult\ o mic\ înc\ierare. Emma chicoti,
s\rind [i îndep\rtându-se de Julian. Se antrena cu el de atâta vreme,
încât îi [tia fiecare mi[care înainte s-o fac\. Singura problem\ era c\
avea tendin]a s\ se poarte cu prea mare grij\ fa]\ de el. Gândul c\ ar fi
putut cineva s\-l r\neasc\ pe Julian o f\cea furioas\, iar uneori asta o
includea [i pe ea îns\[i.
— Asta-i din cauza albinelor din camera ta? întreb\ Mark, îndreptându-se spre Tiberius. {tii de ce a trebuit s\ sc\p\m de ele!
— B\nuiesc c-ai f\cut-o s\ m\ înciudezi pe mine, zise Ty.
Ty era micu] pentru vârsta lui — zece ani —, dar avea vocabularul
[i dic]ia unui b\trân de optzeci de ani. Ty nu spunea minciuni, de obicei, în primul rând pentru c\ nu în]elegea de ce-ar avea nevoie s\ mint\.
Nu putea în]elege de ce unele dintre lucrurile pe care le f\cea el îi enervau sau îi sup\rau pe ceilal]i [i le socotea mânia fie de neîn]eles, fie înfrico[\toare, în func]ie de dispozi]ia lui.
— Nu-i vorba de a te înciuda pe tine, Ty. Pur [i simplu nu se poate
s\ ]ii albine în camera ta…
— Le studiam! explic\ Ty [i fa]a lui palid\ se înro[i. Era ceva important, ele erau prietenele mele [i [tiam foarte bine ce f\ceam.
— Ca atunci când ai [tiut ce f\ceai [i cu [arpele cu clopo]ei? zise
Mark. Uneori, î]i lu\m lucrurile din mân\ pentru c\ nu vrem s\ p\]e[ti
ceva; [tiu c\ ]i-e greu s\ pricepi, Ty, dar noi ]inem la tine.
Ty îl privi f\r\ expresie. {tia ce însemna „]inem la tine” [i [tia c\ era
ceva de bine, dar nu în]elegea de ce era o explica]ie pentru orice.
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Mark se aplec\, punând mâinile pe genunchi, ca s\-l priveasc\ pe
Ty drept în ochii lui cenu[ii.
— OK, uite cum facem…
— Ha!
Emma reu[ise s\-l r\stoarne pe Julian pe spate [i s\-i smulg\ stela cu
for]a. El râse, încercând s\ ias\ de sub ea, dar ea îi ]intui bra]ul de
podea.
— M\ dau b\tut, zise el. M\ dau…
Râdea în nasul ei [i deodat\ ea fu uluit\ s\-[i dea seama c\ era de
fapt cam ciudat s\ stea întins\ peste Julian [i, de asemenea, c\, la fel ca
Mark, [i forma fe]ei lui era frumoas\. Rotund\ [i b\ie]easc\ [i foarte
familiar\, dar ea deja putea vedea prin chipul de acum pe cel pe care avea
s\-l aib\ când va fi mai mare.
Sunetul soneriei de la intrarea Institutului r\sun\ prin toat\ sala.
Era un sunet grav, pl\cut, un dang\t ca de clopote biserice[ti. De afar\,
Institutul ar\ta în ochii mundanilor ca ruinele unei foste misiuni spaniole. Chiar dac\ erau pancarte cu PROPRIETATE PRIVAT| {I NU INTRA}I
afi[ate peste tot, uneori oamenii — de regul\ mundani cu o u[oar\ doz\
de Vedere — izbuteau oricum s\ se r\t\ceasc\ pân\ la u[a de la intrare.
Emma se rostogoli la o parte de pe Julian [i î[i netezi hainele. Nu
mai râdea. Julian se ridic\ în capul oaselor, sprijinindu-se în mâini, [i
o privi curios.
— S-a întâmplat ceva? întreb\ el.
— M-am lovit la cot, min]i ea [i î[i întoarse ochii spre ceilal]i.
Livvy o l\sa pe Katerina s\-i arate cum s\ ]in\ cu]itul, iar Ty cl\tina
din cap la Mark. Ty. Ea fusese cea care-i d\duse porecla asta lui Tiberius când se n\scuse, pentru c\ la un an [i jum\tate cât avea ea nu fusese în stare s\ spun\ „Tiberius”, ci îl numise în schimb „Ty-Ty”.
Uneori, se întreba dac\ el î[i amintea. Era ciudat, lucrurile care contau
pentru Ty [i lucrurile care nu contau. Nu puteai [ti dinainte.
— Emma?
Julian se aplec\ în fa]\ [i în clipa urm\toare totul p\ru s\ explodeze
în jurul lor. O enorm\ desc\rcare de lumin\ [i lumea de dincolo de ferestre deveni alb-aurie [i ro[ie, de parc\ Institutul luase foc. În acela[i
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timp, podeaua de sub ei se cl\tin\ ca puntea unui vas. Emma alunec\
înainte, în clipa în care un ]ip\t înfior\tor veni de la parter — un ]ip\t
oribil, de nerecunoscut.
Livvy icni [i se repezi la Ty, luându-l în bra]e, de parc\ ar fi putut
s\-l încercuiasc\ [i s\-l protejeze cu corpul ei. Livvy era una dintre
pu]inele persoane a c\ror atingere nu-l deranja pe Ty; el st\tea cu ochii
holba]i, cu o mân\ prins\ de mâneca bluzei surorii lui. Mark s\rise deja
în picioare; Katerina p\lise, sub împletiturile ei de p\r negru.
— Voi sta]i aici, zise ea spre Emma [i Julian, sco]ându-[i sabia din
teaca de la brâu. Ave]i grij\ de gemeni. Mark, vino cu mine.
— Nu! zise Julian, ridicându-se repede în picioare. Mark…
— O s\ fiu bine, Jules, zise Mark cu un zâmbet lini[titor; deja avea
câte un pumnal în fiecare mân\.
Era un mânuitor de cu]ite abil [i foarte iute, [i ]intea f\r\ gre[.
— R\mâi cu Emma, zise el, f\când semn din cap spre amândoi, apoi
disp\ru dup\ Katerina, iar u[a s\lii de antrenament se închise în urma lor.
Jules se d\du un pas mai spre Emma, strecurându-[i mâna într-a ei
[i ajutând-o s\ se ridice de jos; ea ar fi vrut s\-i spun\ c\ era bine mersi
[i c\ putea s\ se ridice singur\, dar o l\s\ balt\. În]elegea imboldul de-a
sim]i c\ f\ceai [i tu ceva, orice, ca s\ aju]i. Un alt ]ip\t izbucni deodat\
de la parter; urm\ apoi zgomot de sticl\ spart\. Emma travers\ sala,
ducându-se la gemeni; st\teau perfect încremeni]i, ca ni[te statui. Livvy
era p\mântie; Ty î[i încle[tase mâna în c\ma[a ei.
— O s\ fie bine, zise Jules, punând o mân\ între omopla]ii firavi ai
fratelui s\u. Indiferent ce e asta…
— Habar n-ai ce e, zise Ty cu vocea întret\iat\. Nu po]i s\ spui c\
o s\ fie bine. Fiindc\ nu [tii.
Atunci se auzi un alt zgomot. Mai r\u decât un ]ip\t. Un urlet înfior\tor, de fiar\ feroce. Vârcolaci? se întreb\ Emma uluit\, dar mai auzise urlet de vârcolac [i înainte; \sta era mult mai sinistru [i mai crud.
Livvy se strânse lâng\ um\rul lui Ty. El î[i ridic\ fe]i[oara palid\,
mutându-[i privirile de la Emma la Julian.
— Dac\ ne ascundem aici, zise Ty, [i ce-o fi \sta ne g\se[te, [i o
r\ne[te pe sora noastr\, atunci e vina ta.
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Fa]a lui Livvy era pitit\ dup\ a lui Ty; el vorbise încet, dar Emma
n-avea nicio îndoial\ c\ era foarte serios. Cu toat\ mintea de speriat a lui
Ty, cu toat\ bizareria [i indiferen]a lui fa]\ de ceilal]i, era inseparabil de
sora lui geam\n\. Dac\ Livvy era bolnav\, Ty dormea la picioarele patului
ei; dac\ se zgâria, el intra în panic\, [i acela[i lucru se întâmpla [i invers.
Emma v\zu emo]iile contradictorii care treceau cu repeziciune pe
chipul lui Julian — ochii lui îi c\utar\ privirea [i ea înclin\ din cap insesizabil. Ideea de a r\mâne în sala de antrenament [i de a a[tepta acel
ceva care scosese sunetul ce ajunsese pân\ la ei o f\cea s\-[i simt\ pielea c\zându-i de pe oase.
Julian se duse în cap\tul cel\lalt al s\lii [i se întoarse cu o arbalet\
încovoiat\ [i dou\ pumnale.
— Acum trebuie s\-i dai drumul lui Livvy, Ty, zise el [i, dup\ o
clip\, gemenii se desprinser\ din îmbr\]i[are.
Jules îi d\du lui Livvy un pumnal [i i-l oferi pe cel\lalt lui Tiberius,
care se uit\ la el ca [i când ar fi fost un obiect de pe alt\ planet\.
— Ty, zise Jules, l\sând s\-i cad\ mâna pe lâng\ corp. De ce aveai
albine în dormitor? Ce-]i place ]ie la ele?
Ty nu r\spunse.
— Î]i place cum lucreaz\ împreun\, da? zise Julian. Ei bine, acum
va trebui s\ lucr\m [i noi împreun\. O s\ mergem pân\ la birou [i o s\
anun]\m Conclavul, bine? Un semnal de S.O.S. Ca s\ trimit\ înt\riri,
s\ ne apere.
Ty întinse mâna dup\ pumnal, dând scurt din cap.
— Asta a[ fi vrut s\ propun [i eu, dac\ Mark [i Katerina m-ar fi ascultat.
— El te-ar fi ascultat, zise Livvy, care luase pumnalul cu mai mult\
încredere decât Ty [i îl ]inea în mân\ de parc\ [tia ce f\cea. La asta se
gândea [i el, ad\ug\.
— Acum trebuie s\ umbl\m f\r\ zgomot, zise Jules. Voi doi veni]i
dup\ mine, mergem la birou.
Privirea i se încruci[\ cu a Emmei.
— Emma o s\ se duc\ dup\ Tavvy [i Dru, apoi o s\ vin\ to]i trei la
noi. Bine?
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Inima Emmei intr\ în picaj, ca un pesc\ru[ scufundându-se din zbor
în mare. Octavius — Tavvy, mezinul, avea numai doi ani. Iar Dru, opt
ani, prea micu]\ ca s\ înceap\ antrenamentul fizic. Bineîn]eles c\ trebuia s\-i aduc\ [i pe ei cineva. Iar ochii lui Jules implorau.
— Da, zise ea. Exact asta o s\ fac.
Cortana era prins\ în curele de spatele Emmei, un pumnal st\tea gata
de a fi aruncat în mâna ei. Avea senza]ia c\ simte metalul pulsând, ca
o b\taie de inim\ prin venele ei, în timp ce se furi[a pe culoarul Institutului, cu spatele spre perete. Din loc în loc, culoarul era str\puns de
ferestre, iar vederea m\rii albastre, a mun]ilor verzi [i a nori[orilor albi
[i pa[nici parc\ îi f\ceau în ciud\. Se gândi la p\rin]ii ei, afla]i undeva
afar\, pe plaj\, neavând habar ce se întâmpla la Institut. Î[i dori s\ fi fost
[i ei acolo [i, în acela[i timp, se bucur\ c\ nu erau. Cel pu]in, erau feri]i
de primejdie.
Se g\sea acum în aripa Institutului care-i era cea mai familiar\: apartamentele familiei. Se strecur\ pe lâng\ dormitorul gol al lui Helen, cu
hainele toate împachetate [i cuvertura pr\fuit\. Pe lâng\ camera lui Julian, familiar\ de la cele un milion de nop]i dormite împreun\, [i pe
lâng\ a lui Mark, a c\rei u[\ era bine închis\. Urm\toarea camer\ era a
domnului Blackthorn [i, imediat al\turi, era odaia copiilor. Emma trase
aer în piept [i împinse u[a cu um\rul.
Priveli[tea care-o întâmpin\ în mica odaie zugr\vit\ în albastru o
f\cu s\ se holbeze. Tavvy era în p\tu]ul lui, cu mânu]ele strânse de grilaje, cu obrajii ro[ii înfierbânta]i de plâns. Drusilla st\tea în fa]a
p\tu]ului, cu o sabie — Îngerul [tie de unde o luase — strâns\ în ambele mâini [i cu vârful îndreptat spre Emma. Dru tremura destul de
tare ca vârful sabiei s\ danseze; codi]ele îi încadrau fa]a dolofan\, dar
privirea din ochii ei de Blackthorn era de-o hot\râre neclintit\: S\ nu
îndr\zne[ti s\ te atingi de fratele meu.
— Dru, zise Emma cât putu mai blând. Dru, eu sunt. Jules m-a trimis s\ v\ iau.
Dru l\s\ s\-i cad\ z\ng\nind sabia din mâini [i izbucni în plâns.
Emma trecu pe lâng\ ea [i îl culese pe cel mic din p\tu] cu mâna liber\,
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sprijinindu-l pe [old. Tavvy era micu] pentru vârsta lui, totu[i cânt\rea
vreo dou\sprezece kile; tres\ri când el se ag\]\ de p\rul ei.
— Memma, zise el.
— {[t!
Îl s\rut\ pe cre[tetul capului. Mirosea a pudr\ de talc pentru copii
[i a lacrimi.
— Dru, ]ine-te de centura mea, bine? O s\ mergem în birou. O s\
fim în siguran]\ acolo.
Dru se prinse de centura de arme a Emmei cu mâinile ei micu]e;
deja încetase s\ mai plâng\. Vân\torii de umbre nu plâng prea mult, nici
când au numai opt ani.
Emma îi conduse afar\ pe culoar. Zgomotele de la parter erau mai
crunte acum. }ipetele continuau, printre urlete groase [i zgomote de
sticl\ spart\ [i trosnete de lemn. Emma înaint\ încet, strângându-l mai
tare pe Tavvy, [optindu-i în ne[tire c\ totul era bine, c\ el o s\ fie bine.
{i apoi d\du iar\[i de ferestre, iar soarele n\v\lea prin ele cu r\utate,
aproape orbind-o.
Era orbit\, de groaz\ [i de soare; era singura explica]ie pentru gre[eala
pe care o f\cu mai departe. Coti la cap\tul unui culoar [i, în loc s\ se
g\seasc\ în holul la care se a[tepta, se trezi stând în capul sc\rii celei
mari ce ducea jos, în foaier [i la marile u[i duble de la intrarea cl\dirii.
Foaierul era plin de vân\tori de umbre. Unii, pe care-i [tia ca fiind
nefilimi din Conclavul de la Los Angeles, îmbr\ca]i în negru, al]ii în
costume ro[ii. {irurile de statui din foaier erau acum r\sturnate, sparte,
f\cute praf pe podea. Fereastra panoramic\ dinspre mare fusese spart\
[i peste tot erau numai cioburi [i sânge.
Emma sim]i c\ i se strânge stomacul. În mijlocul foaierului st\tea o
siluet\ înalt\, îmbr\cat\ în stacojiu. Era blond, cu p\rul aproape alb, iar
fa]a ar\ta ca aceea cioplit\ în marmur\ a lui Raziel, numai c\ lipsit\ cu
des\vâr[ire de îndurare. Ochii erau negri ca smoala [i într-o mân\ ]inea
o sabie gravat\ cu un model de stele; în cealalt\, un pocal f\cut din adamas scânteietor.
La vederea cupei, ceva r\s\ri în minte Emmei. Adul]ilor nu le pl\cea
s\ discute politic\ în preajma tinerilor vân\tori de umbre, dar ea [tia c\
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fiul lui Valentine Morgenstern î[i luase un alt nume [i jurase r\zbunare
împotriva Conclavului. {tia c\ î[i f\cuse un pocal ce reprezenta inversul Pocalului Îngerului, care schimba vân\torii de umbre în creaturi
rele, demonice. Îl auzise pe domnul Blackthorn numindu-i pe vân\torii
de umbre diabolici „întunerici]i”; el spusese c\ mai degrab\ ar muri
decât s\ fie unul dintre ei.
Atunci, acesta era el. Jonathan Morgenstern, pe care toat\ lumea îl
numea Sebastian — un personaj dintr-o poveste, o poveste de speriat
copiii, care prinsese via]\. Fiul lui Valentine.
Emma puse o mân\ pe capul lui Tavvy, ap\sându-i fa]a în um\rul ei.
Nu se putea mi[ca. Se sim]ea de parc\ avea legate greut\]i de plumb de
picioare. De jur împrejurul lui Sebastian mi[unau vân\tori de umbre în
negru [i în ro[u, siluete cu pelerine negre — erau [i ace[tia vân\tori de
umbre? — ale c\ror fe]e erau acoperite, [i mai era [i Mark, cu mâinile
]inute la spate de un vân\tor de umbre în costum ro[u. Pumnalele lui
z\ceau la picioarele sale, iar hainele de antrenament erau pline de sânge.
Sebastian ridic\ o mân\ [i î[i îndoi ar\t\torul lung [i alb.
— Aduce]i-o încoace, zise.
Se isc\ un fream\t în mul]ime [i domnul Blackthorn f\cu un pas
înainte, târând-o pe Katerina dup\ el. Ea se opuse, îl lovi cu pumnii,
îns\ el era prea puternic. Emma privi îngrozit\ [i nevenindu-i s\ cread\
cum domnul Blackthorn o împinse, silind-o s\ cad\ în genunchi.
— Acum, zise Sebastian cu o voce ca m\tasea, bea din Pocalul
Infernal, [i îi vârî cu for]a buza cupei printre din]i.
Astfel afl\ Emma ce era înfior\torul urlet pe care îl auzise mai devreme. Katerina încerc\ s\ se elibereze, dar Sebastian era mult prea puternic; îi împinse cupa printre buze [i Emma o v\zu tres\rind [i
înghi]ind. Se zb\tu s\ se îndep\rteze [i, de data asta, domnul Blackthorn
o l\s\; râdea, la fel [i Sebastian. Katerina c\zu la podea, cu tot corpul scuturat de spasme, [i din gâtlej îi ie[i un singur r\cnet — mai r\u decât un
r\cnet, un urlet prelung de durere, de parc\ sufletul îi era smuls din trup.
Hohote de râs str\b\tur\ înc\perea; Sebastian zâmbea. Avea ceva
groaznic [i frumos deopotriv\ în înf\]i[area lui, a[a cum exist\ ceva
oribil [i frumos la [erpii venino[i [i la marii rechini albi. Era flancat de
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doi tovar\[i, î[i d\du Emma seama: o femeie cu p\rul înc\run]it, cu un
topor în mân\, [i un personaj înalt, înf\[urat în întregime într-o pelerin\ neagr\. Nu se z\rea nicio frântur\ din el, în afar\ de bocancii negri
ce se i]eau pe sub poalele pelerinei. Numai în\l]imea [i masivitatea o
f\ceau s\ cread\ c\ era totu[i un b\rbat.
— Ea a fost ultimul vân\tor de umbre de aici? întreb\ Sebastian.
— Mai e b\iatul, Mark Blackthorn, zise femeia de lâng\ el, ridicând
un deget [i îndreptându-l spre Mark. Ar trebui s\ fie destul de în vârst\.
Sebastian se uit\ în jos, la Katerina, care nu se mai zvârcolea [i z\cea
nemi[cat\, cu p\rul negru ciufulit [i c\zut peste fa]\.
— Ridic\-te, sor\ Katerina, zise el. Du-te [i adu-l pe Mark Blackthorn la mine.
Emma privi, ]intuit\ în loc, cum Katerina se ridic\ încet în picioare.
Katerina fusese instructor la Institut de când î[i putea aminti Emma; ea
fusese profesoara lor când se n\scuse Tavvy, când mama lui Jules murise, când Emma începuse primele antrenamente fizice. Ea îi înv\]ase
limbi str\ine [i le pansase r\nile, le tratase juliturile [i le d\duse primele arme; ea fusese ca un membru al familiei, iar acum p\[ea, cu ochii
goi, peste dezastrul de pe podea, întinzând mâna s\-l apuce pe Mark.
Dru tres\ri, smulgând-o brusc pe Emma din trans\. Emma se r\suci
[i-l puse pe Tavvy în bra]ele lui Dru; Dru se cl\tin\ pu]in, apoi î[i reveni, ]inându-l pe fratele ei mai strâns.
— Fugi, îi zise Emma. Fugi la birou. Spune-i lui Julian c\ vin [i eu
imediat.
Ceva din urgen]a din glasul Emmei comunica de la sine; Drusilla nu
protest\, doar îl strânse mai tare pe Tavvy [i o lu\ la fug\, f\r\ ca t\lpile
ei goale s\ scoat\ vreun sunet pe podeaua culoarului. Emma se întoarse
s\ se uite mai departe la groz\via ce se petrecea jos. Katerina era în spatele lui Mark, împingându-l înainte, cu un pumnal ap\sat între omopla]ii lui. El se cl\tin\ [i aproape c\ se poticni în fa]a lui Sebastian;
Mark era mai aproape de trepte acum, iar Emma putu vedea c\ se luptase. Avea r\ni defensive pe încheieturi [i pe mâini, t\ieturi pe fa]\, c\ci
f\r\ îndoial\ nu fusese timp pentru rune vindec\toare. Tot obrazul îi
era plin de sânge; Sebastian se uit\ la el, pungindu-[i buzele, iritat.
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