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Prolog
Londra, aprilie 1878.
DEMONUL EXPLOD| ÎNTR-UN {UVOI DE M|RUNTAIE {I SÂNGE.
William Herondale smuci pumnalul, îns\ fu prea târziu. Acidul vâscos din sângele demonului începuse deja s\ corodeze lama str\lucitoare.
Înjur\ [i azvârli arma cât colo; aceasta ateriz\ într-o b\ltoac\ împu]it\ [i
începu s\ fumege ca un chibrit stins în ap\. Demonul, desigur, disp\ruse — expediat înapoi în lumea infernal\, oricare ar fi fost aceea, din
care venise, nu f\r\ s\ fi l\sat în urm\ un dezastru.
— Jem! strig\ Will, r\sucindu-se pe c\lcâie. Unde e[ti? Ai v\zut? Ucis
dintr-o singur\ lovitur\! Nu-i r\u, ha?
Dar nimeni nu r\spunse chem\rii lui; cu doar câteva clipe înainte,
partenerul lui de vân\toare st\tea în urma lui, pe strada umed\ [i întortocheat\, p\zindu-i spatele — putea s\ jure —, îns\ acum Will r\m\sese
singur în întuneric. Enervat, se încrunt\. Era mult mai pu]in amuzant s\
o fac\ pe grozavul, dac\ nu o f\cea pe grozavul în fa]a lui Jem. Arunc\
o privire peste um\r, unde strada se îngusta într-un pasaj ducând spre
apele întunecate [i umflate ale Tamisei. Prin golul acela, Will vedea contururile de umbr\ ale vaselor ancorate la chei, o p\dure de catarge asemenea unei livezi f\r\ frunze. Nici urm\ de Jem; probabil se întorsese
c\tre Narrow Street, în c\utare de mai mult\ lumin\. Ridicând din
umeri, Will o lu\ înapoi pe drumul pe care venise.
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Narrow Street se intersecta cu Limehouse între docurile de lâng\ fluviu [i cocioabele înghesuite care se întindeau în vest, spre Whitechapel.
Strada era la fel de îngust\ pe cât sugera [i numele, m\rginit\ de depozite [i de cl\diri [ubrede din lemn. În acel moment, era pustie; chiar [i
be]ivii care se cl\tinau în drum spre cas\ când plecau de la Grapes î[i
g\siser\ alt loc unde s\ zac\ pe timpul nop]ii. Lui Will îi pl\cea cartierul Limehouse, îi pl\cea sentimentul de margine de lume, de unde plecau zilnic vase spre porturi inimaginabil de îndep\rtate. Nu-l deranja
nici faptul c\ zona era o spelunc\ a marinarilor, [i în consecin]\ plin\ de
tripouri, de bârloguri pentru fum\torii de opiu [i de bordeluri. Era u[or
s\ te pierzi într-un asemenea loc. Nu-l deranja nici m\car duhoarea —
fum [i miros de frânghii [i de smoal\, arome de condimente exotice
amestecate cu mirosul de ap\ murdar\ al Tamisei.
Privind în susul [i în josul str\zii pustii, î[i [terse fa]a cu mâneca hainei, încercând s\ îndep\rteze sângele care-l în]epa [i-i ardea pielea. Mâneca se mânji de ni[te pete verzi [i negre. Avea o t\ietur\ [i pe dosul
mâinii, una urât\. I-ar fi prins bine o run\ vindec\toare. De preferat, una
de-a lui Charlotte. Ea se pricepea foarte bine la desenat iratzes.
O form\ se deta[\ din întuneric, îndreptându-se c\tre Will. Înaint\
pu]in, apoi se opri. Nu era Jem, ci un poli]ist mundan îmbr\cat cu o
hain\ groas\, cu o casc\ în form\ de clopot pe cap [i o expresie încurcat\ pe chip. Privea fix spre Will, sau mai degrab\ prin Will. Chiar dac\
se obi[nuise cu iluziile magice, tot i se p\rea ciudat ca cineva s\ se uite
prin el, ca [i când n-ar fi existat. Will î[i dori brusc s\ în[face bâta poli]istului [i s\ se uite cum b\rbatul s-ar fi întors nedumerit dintr-o parte
într-alta, încercând s\-[i dea seama unde a disp\rut; dar Jem îl certase de
câteva ori când mai f\cuse asta, [i cum Will nu putea nicicum s\
în]eleag\ obiec]iile lui la toat\ povestea, de ce s\-l supere?
Ridicând din umeri [i clipind, poli]istul trecu de Will, scuturând din
cap [i morm\ind ceva cum c\ ar trebui s\ renun]e la gin înainte s\ înceap\ s\ aib\ vedenii. Will se d\du la o parte pentru a-l l\sa pe b\rbat
s\ treac\, apoi strig\:
— James Carstairs! Jem! Unde e[ti, tic\los tr\d\tor?
De data asta se auzi un r\spuns vag.
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— Aici! Urm\re[te lumina l\mpii-vr\jitoarei!
Will porni spre locul din care se auzea vocea lui Jem. P\rea s\ vin\
dintr-un gang întunecat dintre dou\ depozite; în întuneric se vedea o
raz\ firav\ de lumin\, ca o flac\r\ r\t\citoare.
— M-ai auzit [i mai înainte? Demonul \la shax s-a gândit c\ m\
poate învinge cu cle[tii lui afurisi]i, dar l-am încol]it pe o alee…
— Da, te-am auzit.
Tân\rul care ap\ru în capul aleii era palid în lumina l\mpii — mai
palid decât de obicei, adic\ foarte palid. Nu purta nimic pe cap, a[a c\
p\rul îi ie[ea imediat în eviden]\. Avea o culoare argintie str\lucitoare,
ciudat\, ca a unui [iling nou. Ochii erau de aceea[i culoare argintie, iar
pe fa]a lui cu oase fine, prelung\, curbura u[oar\ a ochilor era singurul
indiciu cu privire la originea sa.
Pe piept c\ma[a alb\ îi era plin\ de pete de culoare închis\, iar mâinile îi erau mânjite ici [i colo cu ro[u.
Will se îngrijor\.
— Sângerezi. Ce s-a-ntâmplat?
Jem f\cu un gest cu mâna c\tre Will, s\ stea lini[tit.
— Nu e sângele meu.
Întoarse capul spre aleea din spatele lui.
— E al ei.
Will se uit\ în spatele prietenului s\u, în întunericul dens al aleii. În
col]ul îndep\rtat era o siluet\ chircit\ — doar o umbr\, dar când Will
se uit\ mai atent, v\zu conturul unei mâini palide [i o [uvi]\ de p\r de
culoare deschis\.
— O femeie moart\? întreb\ Will. O mundan\?
— O fat\ chiar. Nu mai mare de paisprezece ani.
Auzind asta, Will înjur\ zdrav\n. Jem a[tept\ r\bd\tor s\ termine.
— Dac\ m\car ne-am fi nimerit pe aici pu]in mai devreme, spuse
Will în cele din urm\. Afurisitul de demon…
— Asta-i ciud\]enia. Nu cred c\ e lucr\tura demonului — se încrunt\ Jem. Demonii shax sunt parazi]i, progenituri de parazi]i. Ar fi
vrut mai degrab\ s\-[i târasc\ victima în bârlogul lui, ca s\-[i depun\
ou\le în pielea ei cât ar mai fi fost înc\ în via]\. Dar fata asta… a fost
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înjunghiat\ de mai multe ori. {i nu cred c\ aici. Pur [i simplu nu e destul sânge pe alee. Cred c\ a fost atacat\ în alt\ parte, [i s-a târât pân\ aici,
unde a murit din cauza r\nilor.
— Dar demonul shax…
— Asta-]i spun, nu cred c\ a fost shaxul. Cred c\ shaxul o urm\rea —
o vâna pentru ceva, sau pentru cineva.
— Demonii shax au un sim] dezvoltat al mirosului, încuviin]\ Will.
Am auzit de magicieni care îi folosesc pentru a lua urma disp\ru]ilor. {i
se pare c\ \sta se deplasa cu un scop ciudat.
Se uit\ din nou în spatele lui Jem, la micimea demn\ de mil\ a formei chircite de pe alee.
— N-ai g\sit arma, nu-i a[a?
— Poftim! — Jem scoase ceva din jachet\, un cu]it înf\[urat într-o
batist\ alb\. E un fel de stilet, sau un pumnal de vân\toare. Uite cât e de
sub]ire lama.
Will îl lu\. Lama era într-adev\r sub]ire, terminat\ într-un mâner din
os [lefuit. Lama [i pl\seaua erau p\tate cu sânge închegat. Încruntându-se, [terse lama cu]itului de materialul aspru al mânecii sale, frecând-o pân\ când începu s\ se vad\ un simbol pirogravat. Doi [erpi,
mu[cându-[i unul celuilalt coada [i alc\tuind un cerc perfect.
— Uroboros, spuse Jem, aplecându-se pentru a privi atent cu]itul. Unul
dublu. Dar ce crezi c\ înseamn\?
— Sfâr[itul lumii, zise Will, uitându-se înc\ la pumnal, cu un zâmbet juc\u[ pe buze, [i începutul.
Jem se încrunt\.
— William, în]eleg simbolul. Dar te întrebam ce crezi c\ semnific\
prezen]a lui pe pumnal.
Briza dinspre fluviu îi r\v\[i p\rul lui Will; acesta [i-l d\du din ochi
cu un gest nervos [i începu din nou s\ studieze cu]itul.
— E un simbol alchimic, nu unul de magician sau de-al vreunui locuitor din Lumea de Jos. Asta-nseamn\ de obicei de-al oamenilor —
mundani nes\bui]i care cred c\ jucându-se de-a magicienii ob]in biletul
câ[tig\tor pentru avere [i faim\.
— Genul care de obicei sfâr[esc într-o gr\mad\ de zdren]e însângerate în interiorul vreunei pentagrame, spuse Jem înver[unat.
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— Genul care se preumbl\ prin Lumea de Jos din frumosul nostru ora[.
Dup\ ce înf\[ur\ batista cu grij\ în jurul lamei, Will o vârî în buzunarul jachetei.
— Crezi c\ Charlotte o s\ m\ lase s\ m\ ocup eu de investiga]ie?
— Crezi c\ în Lumea de Jos ar avea cineva încredere în tine? Tripourile, locurile colc\ind de vicii magice, femeile de moravuri u[oare…
Will zâmbi a[a cum probabil c\ zâmbise [i Lucifer chiar înainte s\
cad\ din Rai.
— Crezi c\ mâine ar fi prea devreme s\ încep s\ caut?
Jem oft\.
— F\ cum vrei, William. Ca-ntotdeauna.

Southampton. Mai.
TESSA NU-{I AMINTEA S| FI FOST O VREME CÂND S| NU-I FI PL|CUT
îngerul mecanic. Îi apar]inuse mamei ei, care îl purtase pân\ în clipa
mor]ii. Dup\ aceea, z\cuse în caseta de bijuterii a mamei pân\ când fratele ei, Nathaniel, îl scosese într-o zi s\ vad\ dac\ mai func]iona.
Îngerul nu era mai mare decât degetul rozaliu al Tessei, o micu]\ statuet\ f\cut\ din alam\, cu aripi de bronz, cât cele de greier. Avea o fa]\
delicat\ din metal, cu pleoapele în form\ de semilun\ închise, [i cu mâinile încruci[ate în fa]\ pe o sabie. Un l\n]i[or sub]ire care trecea pe sub
aripi permitea ca îngerul s\ fie purtat la gât în chip de medalion.
Tessa [tia c\ îngerul avea un mecanism, pentru c\ dac\ îl ducea la
ureche auzea sunetul ma[in\riei, asem\n\tor cu cel al unui ceas. Nate
exclamase surprins c\ înc\ mai func]iona, dup\ atâ]ia ani, [i c\utase, în
zadar, un buton sau un [urub, sau o alt\ modalitate prin care s\ poat\
întoarce mecanismul îngerului. Nimic. Ridicând din umeri, îi înapoiase
Tessei medalionul. Din acel moment, nu se mai desp\r]ise niciodat\ de
el; chiar [i noaptea, în timp ce ea dormea, îngerul îi st\tea la piept, tic\itul
lui constant sem\nând cu b\t\ile unei alte inimi.
Acum îl ]inea în mân\, strâns între degete, în timp ce Main î[i croia
calea printre celelalte vapoare masive cu aburi, pentru a g\si un loc de
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acostat la docul din Southampton. Nate insistase ca în loc de Liverpool
s\ vin\ în Southampton, unde soseau cele mai multe vase transatlantice
cu aburi; pentru c\, zicea el, Southampton era un loc de debarcare mult
mai pl\cut. Dar Tessa nu se putu ab]ine s\ nu se arate pu]in dezam\git\
când v\zu pentru prima dat\ Anglia. Totul era cenu[iu [i trist. Ploaia r\p\ia pe turlele unei biserici din dep\rtare, în timp ce din co[urile vasului
se în\l]a un fum negru, p\tând deja cerul cu o culoare incert\. O mul]ime
de oameni în haine de culoare închis\, cu umbrele în mân\, st\teau pe docuri. Tessa se uit\ atent s\ vad\ dac\ fratele ei era acolo, dar cea]a [i fumul
vasului erau prea groase ca s\ poat\ distinge pe cineva din mul]ime.
Tessa se înfior\. Briza m\rii era rece. În toate scrisorile, Nate pretinsese c\ Londra era frumoas\, cu soare în fiecare zi. Tessa sper\, în
sinea ei, c\ acolo era vreme mai bun\ decât aici, pentru c\ nu-[i luase
haine c\lduroase, în afar\ de vechiul [al de lân\ al m\tu[ii Harriet [i de
o pereche de m\nu[i sub]iri. Î[i vânduse aproape toate hainele ca s\ pl\teasc\ înmormântarea m\tu[ii, gândindu-se c\ fratele ei o s\-i cumpere
altele odat\ ajuns\ la Londra, unde avea s\ locuiasc\ împreun\ cu el.
Se auzi un [uierat. Vasul Main, cu str\lucitorul s\u corp vopsit în
negru, lucios datorit\ ploii, ancorase, iar remorcherele br\zdau apa umflat\ [i cenu[ie, preg\tite s\ transporte bagaje [i pasageri pe mal. Ace[tia
din urm\ se îmbulzeau s\ coboare de pe vas, vizibil ner\bd\tori s\ simt\
p\mântul sub picioare. Când plecaser\ din New York, totul fusese atât
de diferit: cerul senin, [i cântecele unei orchestre de al\muri… Totu[i,
cum nu avusese pe nimeni de la care s\-[i ia r\mas-bun, nu prea fusese
un eveniment fericit.
Zgribulindu-se, Tessa se al\tur\ mul]imii care cobora. Apa îi [iroia
nepl\cut pe cap [i pe gât, neacoperite, ca ni[te împuns\turi de ace mici
de ghea]\, iar mâinile, în m\nu[ile sub]iri, îi erau reci [i umede din cauza
ploii. Ajungând pe chei, privi în jur ner\bd\toare, încercând s\-l z\reasc\
pe Nate. Nu mai vorbise cu nimeni de aproape dou\ s\pt\mâni, stând
mai mult singur\ pe tot parcursul c\l\toriei la bordul lui Main. Ar fi fost
minunat s\ poat\ vorbi din nou cu fratele ei.
Dar nu era acolo. Cheiul era plin de mald\re de bagaje [i de tot felul
de cutii [i alte înc\rc\turi, chiar [i stive de fructe [i legume care se ve[tejeau [i se stricau în ploaie. Un vapor cu aburi din apropiere pleca spre
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Le Havre, iar marinarii uzi pân\ la piele mi[unau în jurul Tessei, strigând
în francez\. Încerc\ s\ se fereasc\, dar aproape c\ fu strivit\ de un grup
de pasageri gr\bi]i s\ se ad\posteasc\ în cl\direa g\rii.
Îns\ Nate nu se vedea nic\ieri.
— Sunte]i domni[oara Gray?
Era o voce gutural\, cu accent puternic. Un b\rbat se postase în fa]a
Tessei. Era înalt [i purta o hain\ lung\, neagr\, ale c\rei poale m\turau
pe jos, [i un joben care strângea apa de ploaie în boruri ca o cistern\.
Avea ochii foarte bulbuca]i, aproape ie[i]i în afar\, ca de broasc\, [i pielea aspr\ ca o cicatrice. Tessa trebui s\-[i st\pâneasc\ impulsul de a fugi
de el. Dar [tia cum o cheam\. Cine altcineva de pe aici ar fi putut s\ [tie
cum o cheam\, dac\ nu-l cuno[tea [i pe Nate?
— Da?
— Fratele dumneavoastr\ m-a trimis. Veni]i cu mine.
— Dar el unde este? întreb\ Tessa, îns\ b\rbatul se îndep\rtase deja.
Mergea chinuit, de parc\ ar fi [chiop\tat ca urmare a unei r\ni mai
vechi. Dup\ un moment, Tessa î[i ridic\ poala hainei [i se gr\bi s\-l
ajung\.
El î[i f\cea loc prin mul]ime, înaintând hot\rât. Oamenii printre care
trecea croindu-[i drum cu coatele se d\deau în l\turi, bomb\nind c\ e un
b\d\ran, iar Tessa aproape c\ alerga încercând s\ ]in\ pasul. Coti brusc
dup\ o gr\mad\ de cutii [i se opri în fa]a unei tr\suri mari, de culoare
neagr\. Pe u[\ era scris ceva cu litere aurii, dar din cauza ploii [i ce]ii
groase Tessa nu reu[i s\ le citeasc\ bine.
Portiera tr\surii se deschise, iar o femeie se aplec\ în afar\. Purta o
p\l\rie enorm\, cu pene, care-i ascundea fa]a.
— Domni[oara Theresa Gray?
Tessa încuviin]\. B\rbatul cu ochi bulbuca]i se gr\bi s-o ajute pe femeie s\ coboare din tr\sur\ — de unde ie[i apoi înc\ o femeie. Amândou\ î[i deschiser\ imediat umbrelele [i le ridicar\, ad\postindu-se de
ploaie. Apoi se uitar\ la Tessa.
Femeile alc\tuiau o pereche ciudat\. Una era foarte înalt\ [i slab\, cu
o fa]\ osoas\, îngust\. P\rul ei decolorat era strâns într-un coc la ceaf\.
Purta o rochie din m\tase de culoare violet str\lucitor, deja stropit\ ici
[i colo de ploaie, [i avea [i m\nu[i violete asortate. Cealalt\ femeie era
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scund\ [i plinu]\, cu ochi mici înfunda]i în orbite; m\nu[ile de un roz
str\lucitor întinse peste mâinile ei mari le f\ceau s\ par\ ni[te labe
colorate.
— Theresa Gray, spuse cea scund\. Ce bine îmi pare s\ ne cunoa[tem,
în sfâr[it! Eu sunt doamna Black, iar aceasta este sora mea, doamna Dark.
Fratele dumitale ne-a trimis s\ te înso]im la Londra.
Tessa — ud\, înfrigurat\ [i uimit\ — î[i strânse mai bine [alul umed
în jurul umerilor.
— Nu în]eleg. Unde e Nate? De ce n-a venit chiar el?
— Dânsul a fost re]inut din p\cate de ni[te afaceri în Londra. Mortmain nu s-a putut dispensa de el. Oricum, a trimis un bilet pentru dumneata — doamna Black întinse o bucat\ de hârtie r\sucit\, deja umed\
de la ploaie.
Tessa se întoarse cu spatele ca s\ citeasc\. Era un bile]el de la fratele
ei, care se scuza pentru c\ nu venise la docuri s\ o întâlneasc\, [i o anun]a
c\ are încredere c\ doamna Black [i doamna Dark — eu le numesc Surorile
Întunecate, Tessie, din motive evidente, iar ele par s\ g\seasc\ numele agreabil! —
o vor aduce în siguran]\ la casa lui din Londra. Cele dou\ erau, mai spunea biletul, propriet\resele lui, [i prietene de încredere, a[a c\ aveau toat\
garan]ia din partea lui.
Asta o f\cu s\ se hot\rasc\. Scrisoarea era cu siguran]\ de la Nate. Era
scrisul lui, [i nimeni altcineva nu-i spunea Tessie. Înghi]i în sec [i vârî
biletul în mânec\, întorcându-se pentru a le privi pe cele dou\ Surori.
— Prea bine, spuse ea, încercând s\-[i în\bu[e dezam\girea pe care
înc\ o mai sim]ea, foarte ner\bd\toare s\-[i vad\ fratele. S\ chem\m un
hamal ca s\-mi care cuf\rul?
— Nu-i nevoie, nu-i nevoie.
Tonul vesel al doamnei Dark nu se potrivea cu tr\s\turile ei cenu[ii
[i ascu]ite.
— Am aranjat deja s\ fie trimis înainte.
Pocni din degete c\tre b\rbatul cu ochi bulbuca]i, care se arunc\
dintr-o mi[care pe capra tr\surii. Ea î[i puse mâna pe um\rul Tessei.
— Vino, copil\; hai s\ te ad\postim de ploaie.
În timp ce Tessa se îndrepta c\tre tr\sur\, împins\ de strânsoarea
osoas\ a doamnei Dark, cea]a se ridica, dezv\luind imaginea aurie [i
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str\lucitoare pictat\ pe portier\. Cuvintele „clubul Pandemonium” se
r\suceau în jurul a doi [erpi care î[i mu[cau unul celuilalt coada, alc\tuind un cerc. Tessa se încrunt\.
— Ce înseamn\ asta?
— Nimic de care s\ te îngrijorezi, spuse doamna Black, care deja se
urcase [i î[i a[ezase fustele pe canapeaua confortabil\.
Interiorul tr\surii era bogat ornamentat, cu dou\ canapele îmbr\cate
în catifea plu[at\ purpurie, a[ezate fa]\ în fa]\, [i cu perdele aurii împodobite cu ciucuri care atârnau la ferestre.
Doamna Dark o ajut\ pe Tessa s\ urce în tr\sur\, [i apoi se urc\ [i
ea. Când Tessa se a[ez\ pe canapea, doamna Black întinse mâna pentru
a închide portiera în urma Surorii ei [i a cerului cenu[iu de afar\. Când
zâmbi, din]ii îi str\lucir\ în întuneric ca [i când ar fi fost f\cu]i din metal.
— Theresa, insist s\ te a[ezi confortabil, te rog. Ne a[teapt\ o c\l\torie lung\.
Tessa strânse în mân\ îngerul mecanic pe care îl purta la gât, sim]indu-se alinat\ de tic\itul constant, în timp ce tr\sura înainta prin ploaie.
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