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Pandemonium

— Glume{ti, deSiGur, SpuSe Gardianul, împreunându‑{i braţele 
peste pieptul masiv. Se uit\ în jos la b\iatul în jacheta ro[ie cu 
fermoar [i-[i cl\tin\ capul ras. N-ai voie în\untru cu a[a ceva.

Cei vreo cincizeci de adolescen]i care st\teau la coad\ s\ intre 
în clubul Pande monium se aplecar\ s\ trag\ cu urechea. Era mult 
de a[teptat pân\ s\ p\trunzi în clubul tuturor vârstelor, mai ales 
într-o zi de duminică, [i la coad\ nu se întâmpla de regul\ mare 
lucru. Gardienii erau fioro[i [i s-ar fi repezit instantaneu asupra 
oricui ar fi dat semne c\ avea s\-nceap\ un scandal. Clary Fray, 
în vârst\ de cincisprezece ani, care a[tepta la coad\ împreun\ cu 
Simon, cel mai bun prieten al ei, se aplec\ odat\ cu to]i ceilal]i, 
sperând s\ urmeze ceva interesant.

— Ei, haide! Pu[tiul în\l]\ obiectul deasupra capului. Ar\ta ca o 
vergea de lemn, ascu]it\ la un cap\t. Face parte din costuma]ia mea.

Gardianul î[i arcui o sprâncean\:
— Care este aceea de…?
B\iatul rânji. Ar\ta destul de obi[nuit, se gândi Clary, pentru 

Pandemonium. }epii lui de p\r vopsit în albastru-electric i se ri-
dicau pe ]east\ ca bra]ele unei caracati]e speriate, dar n-avea nici 
urm\ de tatuaje minu]ioase pe fa]\ sau belciuge mari de metal prin 
urechi ori buze.
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— Sunt vân\tor de vampiri. Coborî obiectul care ar\ta ca un 
b\] [i se sprijini în el. Acesta se îndoi la fel de u[or ca un fir de 
iarb\. E o imita]ie. De cauciuc. Vezi?

Ochii mari ai b\iatului erau de un verde mult prea str\lucitor, 
observ\ Clary: culoarea antigelului, a ierbii de prim\var\. Lentile 
de contact, probabil. Gardianul d\du din umeri, plictisit brusc:

— Fie. Intr\!
B\iatul se strecur\ pe lâng\ el, agil ca un ]ipar. Lui Clary îi 

pl\cu vioiciunea umerilor s\i, felul în care îi s\lta p\rul în mers. 
Era un cuvânt care s\-l descrie [i pe care l-ar fi folosit mama 
ei – non[alant.

— Crezi c\ era simpatic, zise Simon, p\rând resemnat. Nu-i 
a[a?

Clary îi d\du un cot în coaste, dar nu-i r\spunse.

Clubul era în]esat de fum de ghea]\ carbonic\. Lumini colorate aler- 
gau pe ringul de dans, pref\cându-l într-un t\râm de basm multi-
color, în nuan]e de albastru [i verde acid, de roz strident [i auriu.

B\iatul cu jachet\ ro[ie întinse lama lung\, ascu]it\ ca briciul, 
în mâinile sale, cu un zâmbet lene[ jucându-i pe buze. Fusese atât 
de u[or – un pic de iluzie magic\ asupra lamei, ca s-o fac\ s\ par\ 
inofensiv\. O alt\ iluzie magic\ asupra ochilor lui [i, în clipa în 
care gardianul se uitase drept la el, fusese admis. Desigur, ar fi 
putut ajunge în\untru f\r\ atâta b\taie de cap, dar f\cea [i asta 
parte din distrac]ie – s\ proste[ti mundanii, s\ faci totul la vedere, 
chiar sub nasul lor, s\-i la[i cu expresii tâmpe pe moacele lor de oi.

Nu c\ fiin]ele umane n-ar fi avut [i ele rostul lor. Ochii verzi 
ai b\iatului trecur\ iscoditori peste ringul de dans, unde bra]e sub- 
]irele acoperite cu zdren]e de m\tase [i picioare îmbr\cate în piele 
neagr\ ap\reau [i disp\reau în vârtejurile de fum, în timp ce mun-
danii dansau. Fetele î[i scuturau pletele lungi, b\ie]ii î[i bâ]âiau 
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coapsele strânse în pantaloni de piele, iar fe]ele sclipeau de su-
doare. Vitalitatea pur [i simplu se rev\rsa din ei, valuri de energie 
care-l umpleau cu o ame]eal\ ca de om beat. Buzele sale schi]ar\ un 
zâmbet dispre]uitor. Habar n-aveau ei ce noroco[i erau! Nu [tiau 
cum era s\ tr\ie[ti de azi pe mâine într-o lume moart\, unde soa-
rele atârna inert pe cer, ca pref\cut în cenu[\. Vie]ile lor ardeau la 
fel de str\lucitor ca fl\c\rile lumân\rilor – [i la fel de u[or de stins.

Cu mâna încle[tat\ pe lama pe care o purta, abia p\[ise pe 
ringul de dans, când o fat\ se desprinse din mul]imea dansatorilor 
[i se îndrept\ spre el. O privi lung. Era frumoas\, pentru o fiin]\ 
omeneasc\ – p\r lung, aproape exact ca tu[ul de negru, ochi încon-
deia]i. Rochie alb\ pân\-n podea, de genul celor pe care le purtau 
femeile pe când era lumea asta mai tân\r\. Mâneci de dantel\ se 
înfoiau în form\ de clopot în jurul bra]elor ei delicate. La gât avea 
un lan] gros de argint, de care atârna un pandantiv ro[u-închis cât 
un pumn de bebelu[. I-a fost de ajuns s\-[i mijeasc\ ochii ca s\-[i 
dea seama c\ era autentic – autentic [i pre]ios. Începu s\-i lase gura 
ap\, apropiindu-se de ea. Energia vital\ gâlgâia din ea ca sângele 
dintr-o ran\ deschis\. Ea îi zâmbi, trecând pe lâng\ el, invitându-l 
din ochi s\ vin\ dup\ ea. Se întoarse s-o urmeze, sim]ind pe buze 
gustul mor]ii ei.

Întotdeauna era u[or. Deja sim]ea puterea vie]ii ei ce se evapora 
curgân du-i lui prin vene ca focul. Fiin]ele omene[ti erau atât de 
neghioabe! De]ineau ceva atât de pre]ios [i-abia de [i-l p\zeau. 
Erau gata s\-[i dea vie]ile pentru bani, pentru pachete de droguri, 
pentru zâmbetul fermec\tor al unui str\in. Fata era acum o n\luc\ 
palid\ îndep\rtându-se prin fumul colorat. Ajunse la perete [i se 
întoarse, suflecându-[i poalele rochiei [i ridicându-le, aruncând un 
zâmbet spre el. Sub rochie, purta cizme înalte peste genunchi.

El merse agale pân\ la ea, sim]ind furnic\turi pe piele în preajma 
ei. Privit\ de aproape, nu mai era chiar perfect\: îi putea vedea 
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rimelul întins pe sub ochi, n\du[eala lipindu-i p\rul de ceaf\. Îi 
putea adulmeca mortalitatea, izul dulceag al descompunerii. Te‑am 
prins! gândi el.

Un zâmbet glacial se desen\ pe chipul ei. Se d\du în l\turi, iar 
el v\zu c\ st\tuse sprijinit\ de o u[\ închis\. Pe aceasta, cu vopsea 
ro[ie, era mâzg\lit: intrarea interziSă – depozit. Ea duse mâna la 
spate, dup\ clan]\, o deschise [i se furi[\ în\untru. El întrez\ri l\zi 
stivuite, un h\]i[ de fire electrice. O magazie. Arunc\ o privire peste 
um\r – nu se uita nimeni. Cu atât mai bine dac\ ea voia intimitate.

Se strecur\ [i el în înc\pere, dup\ ea, f\r\ s\-[i dea seama c\ 
fusese urm\rit.

— Ei, zise Simon, muzica-i destul de bun\, nu?
Clary nu-i r\spunse. Dansau, ori cel pu]in a[a s-ar fi zis – o 

serie de leg\n\ri înainte [i înapoi, punctate când [i când cu plon-
joane spre podea, de parc\ vreunul dintre ei sc\pase o lentil\ de 
contact –, în spa ]iul dintre un grup de pu[tani în corsete metalice 
[i o pereche de tineri asiatici îmbr\]i[a]i pasional, ale c\ror extensii 
de p\r colorate se împleteau între ele ca vi]ele s\lbatice. Un b\iat 
cu piercing în buz\ [i un rucsac-ursule] împ\r]ea gratuit tablete de 
ecstasy naturist, pantalonii lui de para[utist fâlfâind în curentul de 
aer al ventilatoarelor. Clary nu le d\dea aten]ie celor din imediata sa 
apropiere – nu-[i dezlipea ochii de la b\iatul cu p\r albastru care-[i 
pledase accesul în club. Trecea prin mul]ime de parc\ ar fi c\utat 
ceva. {i în felul lui de a se mi[ca era ceva care-i amintea de…

— Eu, unul, continu\ Simon, m\ distrez nemaipomenit.
Asta era greu de crezut. Simon, ca de obicei, ie[ea în eviden]\ 

în club ca m\garul între oi, îmbr\cat în jean[i [i un tricou vechi pe 
pieptul c\ruia scria made in brooklyn. P\rul lui proasp\t sp\lat 
era casta niu-închis, în loc de verde sau roz, iar ochelarii îi atârnau 
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strâmb pe vârful nasului. Nu prea p\rea venit s\ contemple pute-
rile întune ricului, ci mai mult în trecere spre clubul lui de [ah.

— Mmm-hmm.
Clary era perfect con[tient\ c\ venise la Pandemonium cu ea 

numai pentru c\-i pl\cea ei, altminteri el socotea c\ era plictisitor. 
Nici m\car ea nu [tia de ce-i pl\cea acolo – hainele, muzica f\ceau 
s\ i se par\ totul un vis, via]a altcuiva, f\r\ nici o leg\tur\ cu via]a 
ei adev\rat\ [i plictisitoare. Dar întotdeauna era prea timid\ s\ 
vorbeasc\ [i cu altcineva decât cu Simon.

B\iatul cu p\r albastru î[i croia drum s\ ias\ de pe ringul de 
dans. P\rea pu]in pierdut, de parc\ nu g\sise persoana pe care o 
c\uta. Clary se întreb\ ce-ar fi fost dac\ s-ar fi dus la el [i s-ar fi 
prezentat, oferindu-se s\-i arate câte ceva prin jur. Poate c\ doar 
s-ar fi holbat la ea. Sau poate c\ [i el era timid. Poate c-ar fi fost 
recunosc\tor [i încântat, de[i ar fi încercat s\ n-o arate, cum fac  
b\ie]ii – dar ea s-ar fi prins. Poate c\…

B\iatul cu p\r albastru î[i îndrept\ deodat\ umerii, devenind 
brusc atent, ca un copoi de vân\toare z\rindu-[i prada. Clary îi 
urm\ri direc]ia privirii [i o v\zu pe fata în rochie alb\.

O, bine, gândi Clary, încercând s\ nu se simt\ ca un balon de 
petrecere dezumflat. B\nuiesc c\ asta e. Fata era superb\, genul de 
fat\ pe care lui Clary i-ar fi pl\cut s-o deseneze – înalt\ [i sub]ire 
ca o trestie, cu o coam\ lung\ de p\r negru. Chiar [i de la distan]a 
aceea, Clary îi putea vedea pandantivul de la gât. Sclipea sub lumi-
nile ringului de dans ca o inim\ aparte, f\r\ vreun trup.

— Mi se pare, continu\ Simon, c\ în seara asta DJ Bat face o 
treab\ deosebit de bun\. Nu crezi?

Clary î[i d\du ochii peste cap [i nu-i r\spunse; Simon ura mu-
zica trance. Aten]ia ei era îns\ fixat\ asupra fetei în rochie alb\. 
Cu tot întunericul, fumul [i cea]a artificial\, rochia ei str\lucea ca 
un far. Nu era de mirare c\ b\iatul cu p\r albastru o urmase ca [i 
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cum ar fi fost vr\jit, prea distras ca s\ mai observe altceva în jurul 
lui – nici m\car cele dou\ siluete întunecate de pe urmele sale, [er-
puind dup\ el prin mul]ime.

Clary î[i încetini dansul [i se uit\ cu aten]ie. Nu putea deslu[i 
decât c\ siluetele întunecate erau b\ie]i, înal]i [i purtând haine 
negre. N-ar fi putut spune cum de [tia c\-l urm\resc pe cel\lalt  
b\iat, dar [tia. O ghicise în felul cum î[i potriveau pa[ii dup\ ai 
lui, în b\garea de seam\ pe care o dovedeau, în gra]ia mi[c\rii, ce 
d\dea impresia c\ se furi[au. O vag\ temere începu s\-i înfloreasc\ 
în piept.

— Totodat\, ad\ug\ Simon, voiam s\-]i spun c\ în ultima 
vreme am fost travestit. De asemenea, c\ m\ culc cu mama ta. 
M-am gândit c\ poate ar trebui s\ [tii [i tu.

Fata ajunsese la perete [i deschisese o u[\ pe care scria in‑
trarea interziSă. Îi f\cuse un semn b\iatului cu p\r albastru s-o 
urmeze [i amândoi se strecurar\ pe u[a aceea. Pentru Clary nu era 
nimic nemaiv\zut în asta, o pereche furi[ându-se în col]urile în-
tunecoase ale clubului ca s\ se giugiuleasc\ – dar asta f\cea [i mai 
ciudat faptul c\ fuseser\ urm\ri]i.

Se ridic\ pe vârfuri, încercând s\ vad\ peste mul]ime. Cei doi 
b\ie]i se opriser\ la u[\ [i p\reau s\ se sf\tuiasc\ între ei. Unul 
era blond, cel\lalt, brunet. Blondul b\g\ mâna în jacheta lui [i 
scoase ceva lung [i ascu]it care sclipi în lumina stroboscoapelor. 
Un pumnal.

— Simon! strig\ Clary [i-l apuc\ de bra].
— Ce este? zise Simon, alarmat. De fapt, nu m\ culc cu mama 

ta, [tii? Doar încercam s\-]i atrag aten]ia. Nu c\ mama ta n-ar fi o 
femeie foarte atr\g\toare, pentru vârsta ei.

— Îi vezi pe tipii \ia?
Îi ar\t\ înnebunit\ cu mâna, aproape lovind-o pe o negres\ 

apetisant\ care dansa al\turi. Fata îi arunc\ o privire furioas\.
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— Scuze… scuze! Clary se întoarse spre Simon. Îi vezi pe 
tipii-\ia doi de colo? De la u[a aia?

Simon î[i miji ochii, apoi ridic\ din umeri.
— Nu v\d nimic.
— Sunt doi. L-au urm\rit pe b\iatul cu p\r albastru…
— Cel care ]i se p\rea simpatic?
— Da, dar nu-i vorba de asta. Blondul a scos un cu]it.
— E[ti sigur\? Simon se uit\ cu toat\ aten]ia, cl\tinând din cap. 

Tot nu v\d pe nimeni.
— Sunt sigur\.
Brusc foarte serios, Simon î[i îndrept\ umerii.
— O s\ aduc un gardian. Tu stai aici.
Plec\ hot\rât, croindu-[i drum prin mul]ime.
Clary se întoarse exact la timp ca s\-l vad\ pe blond strecu-

rându-se pe u[a pe care scria intrarea interziSă, [i pe prietenul 
lui urmându-l. Se uit\ în jur; Simon înc\ f\cea eforturi s\-[i des-
chid\ drum cu coatele pe ringul de dans, dar nu înaintase prea 
mult. Acum [i dac-ar fi ]ipat n-ar fi auzit-o nimeni, iar pân\ când 
s-ar fi întors Simon, ceva groaznic s-ar fi putut întâmpla deja. 
Mu[cându-[i tare buza de jos, Clary începu s\-[i fac\ loc prin 
mul]ime.

— Cum te cheam\?
 Ea se întoarse [i zâmbi. Bruma de lumin\ din magazie venea de 

sus, filtrat\ prin ferestrele z\brelite, cu geamuri negre de mizerie. 
Gr\mezi de cabluri electrice, laolalt\ cu buc\]i sparte din globuri 
disco de oglinzi [i bidoane goale de vopsea acopereau podeaua.

— Isabelle.
— E-un nume frumos.
Se duse spre ea, p\[ind cu grij\ printre fire, în caz c\ vreunul ar 

fi fost b\gat în priz\. În lumina slab\, ea p\rea semitransparent\, 
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decolorat\, înv\luit\ în alb ca un înger. Avea s\ fie o pl\cere s-o 
fac\ s\ cad\…

Nu te-am mai v\zut pân\ acum.
— M\ întrebi dac\ vin des pe-aici? chicoti ea, acoperindu-[i 

gura cu mâna.
Avea un soi de br\]ar\ în jurul încheieturii, imediat sub man[eta 

rochiei – [i atunci, când se apropie de ea, v\zu c\ nu era nicidecum 
o br\]ar\, ci un desen întip\rit în pielea ei, un motiv decorativ din 
linii împletite.

Înlemni.
— E[ti…
Nu apuc\ s\ sfâr[easc\. Ea se mi[c\ iute ca fulgerul, atacându-l 

cu mâna deschis\, aplicându-i o lovitur\ în piept care l-ar fi trimis 
la p\mânt, cu r\suflarea t\iat\, dac\ ar fi fost fiin]\ omeneasc\. Se 
d\du înapoi cl\tinându-se, dar acum ap\ruse ceva în mâna ei, un 
bici înf\[urat care sclipi auriu când îl repezi în jos, încol\cindu-l 
în jurul gleznelor lui [i tr\gându-l de picioare. Se trezi trântit la 
podea, zvârcolindu-se, metalul detestat mu[cându-i adânc din 
carne. Ea râse, aplecat\ deasupra lui, iar el î[i spuse, ame]it, c\ ar fi 
trebuit s\-[i dea seama. Nici o fat\ uman\ n-ar fi purtat o rochie 
ca a lui Isabelle. Ea o purta ca s\-[i acopere pielea – toat\ pielea 
corpului.

Isabelle smuci tare de bici, fixându-l bine. Zâmbetul ei scânteia 
ca apa toxic\.

— E-al vostru, b\ie]i!
Un hohot de râs în\bu[it r\sun\ în spatele lui [i deodat\ sim]i 

cum ni[te bra]e îl apuc\ [i-l ridic\ în picioare, izbindu-l de unul 
dintre stâlpii de beton. Sim]ea piatra umed\ sub spinare. Mâinile 
îi fur\ trase la spate [i încheieturile legate cu sârm\. În timp ce se 
zb\tea s\ scape, cineva veni de dup\ stâlp, în fa]a lui: un b\iat, de 
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aceea[i vârst\ ca Isabelle [i la fel de frumos. Ochii lui c\prui-aurii 
scânteiau ca dou\ cioburi de ambr\.

— Deci, zise b\iatul, mai sunt [i al]ii cu tine?
B\iatul cu p\r albastru sim]i cum îi d\ sângele sub sârma prea 

strâns\, f\cându-i încheieturile alunecoase.
— Care al]ii?
— Ei, haide! B\iatul cu ochii ar\mii î[i ridic\ bra]ele, [i mâne-

cile negre îi alunecar\, dezvelindu-i runele ca desenate cu cerneal\ 
de jur-împrejurul încheieturilor, pe spatele mâinilor, pe palme. {tii 
ce sunt eu.

Într-un cotlon îndep\rtat al min]ii, al doilea rând de din]i ai b\- 
iatului înc\tu[at începu s\ scrâ[neasc\.

— Vân\tor de umbre, [uier\ el.
Rânjetul celuilalt b\iat i se întinse pe toat\ fa]a:
— Te-am prins! zise.

Clary deschise u[a magaziei [i p\[i în\untru. Pentru o clip\, crezu 
c\ era pustie. Singurele ferestre erau sus, aproape de tavan, [i  
z\brelite; prin ele p\trundeau slab zgomotele str\zii, claxoane de 
ma[ini [i scrâ[nete de frâne. Înc\perea mirosea a vopsea veche; un 
strat gros de praf acoperea podeaua, în care se vedeau urme de 
pantofi.

Nu e nimeni aici, î[i d\du ea seama, uitându-se în jur, nedume-
rit\. În înc\pere era frig, în pofida caniculei de august de-afar\. Pe 
spinare î[i sim]ea sudoarea rece ca ghea]a. Mai f\cu un pas înainte, 
încurcându-[i picioarele în cabluri electrice. Se aplec\ s\-[i elibe-
reze teni[ii dintre cabluri – [i auzi voci. Râsul unei fete, r\spunsul 
t\ios al unui b\iat. Când se ridic\, îi v\zu.

Parc\ se întrupaser\ brusc, între o clipire de ochi [i alta. Acolo 
era fata cu rochia lung\ [i alb\, cu p\rul ei negru atârnându-i pe 
spate ca ni[te alge ude. Cei doi b\ie]i erau împreun\ cu ea – cel 
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înalt, cu p\r negru ca al ei, [i cel mai scund, blondul, al c\rui p\r 
lucea ca alama în lumina mohorât\ ce p\trundea prin ferestrele de 
sus. B\iatul blond st\tea cu mâinile în buzunare, în fa]a b\iatului 
punk, care era legat de un stâlp, cu mâinile duse la spate [i strânse 
cu o sârm\ ca o coard\ de pian [i cu gleznele legate. Fa]a îi era 
crispat\ de durere [i de fric\.

Cu inima b\tându-i tare în piept, Clary se ascunse dup\ cel 
mai apropiat stâlp de beton, de unde se uit\ pe furi[. Privi cum 
b\iatul cu p\r blond se plimb\ pu]in, înainte [i-napoi, cu bra]ele 
încruci[ate pe piept.

— Deci, zise el, tot nu mi-ai spus dac\ mai e vreunul din specia 
ta cu tine.

„Specia ta”? Clary se întreb\ ce-o fi vrând s\ spun\. Poate c\ 
nimerise într-un fel de r\zboi al g\[tilor.

— Nu [tiu despre ce vorbe[ti.
Tonul b\iatului cu p\r albastru era îndurerat, dar sfid\tor.
— Vrea s\ spun\ al]i demoni, zise b\iatul brunet, deschizând 

gura pentru prima dat\. {tii ce-i acela un demon, nu-i a[a?
B\iatul legat de stâlp î[i întoarse fa]a într-o parte, fr\mân-

tându-[i buzele.
— Demoni, rosti t\r\g\nat b\iatul blond, scriind cuvântul prin 

aer cu degetul. Defini]i de religie ca locuitori ai iadului, slujitori ai 
lui Satan, dar în]ele[i aici, dup\ hot\rârile Conclavului, drept orice 
spirit r\uvoitor a c\rui origine este în afara dimensiunii în care  
tr\im noi…

— Destul, Jace! zise fata.
— Isabelle are dreptate, ad\ug\ b\iatul mai înalt. Nimeni 

de-aici n-are nevoie de lec]ii de semantic\ – sau demonologie.
Sunt nebuni, gândi Clary. Nebuni de‑adev\ratelea.
Jace î[i în\l]\ capul [i zâmbi. Era ceva s\lbatic în gestul s\u, 

ceva care-i amintea lui Clary de documentarele despre lei pe care 
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le v\zuse pe Discovery Channel, de felul în care felinele î[i ridicau 
capetele [i adulmecau prin aer dup\ prad\.

— Isabelle [i Alec sunt de p\rere c\ vorbesc prea mult, zise el, 
confiden]ial. Tu crezi c\ vorbesc prea mult?

B\iatul cu p\r albastru nu-i r\spunse. Înc\-[i fr\mânta buzele.
— A[ putea s\ v\ dau informa]ii, zise el. {tiu unde se afl\ 

Valentine.
Jace îi arunc\ scurt o privire lui Alec, care ridic\ din umeri.
— Valentine e în p\mânt, zise Jace. |sta vrea doar s\ se joace 

cu noi.
Isabelle î[i scutur\ pletele.
— Ucide-l, Jace! zise ea. N-o s\ ne spun\ nimic.
Jace ridic\ mâna, iar Clary v\zu lumina slab\ sclipind pe cu]i- 

tul pe care-l ]inea. Era straniu de translucid, cu lama ca de cristal, 
ascu]it ca un ciob de sticl\ [i cu pl\selele incrustate cu pietre ro[ii.

B\iatul legat tres\ri.
— Valentine s-a întors! protest\ el, smucind de leg\turile 

care-i ]ineau mâinile la spate. Toate Lumile Infernale o [tiu… O 
[tiu [i eu… Pot s\ v\ spun unde se afl\…

Mânia fulger\ deodat\ în ochii glaciali ai lui Jace:
— Pe Înger, de fiecare dat\ când îl prindem pe vreunul dintre 

voi, bastarzilor, pretinde]i c\ [ti]i unde se afl\ Valentine. Ei bine, 
[i noi [tim unde se afl\. E în iad. Iar tu… Jace învârti cu]itul în 
mân\, ascu]i[ul scânteind ca o linie de foc. Tu i te po]i al\tura 
acolo.

Clary nu mai putu îndura. Ie[i de dup\ stâlp:
— Stai! strig\ ea. Nu po]i face asta.
Jace se r\suci pe-un c\lcâi, atât de surprins, încât pumnalul 

îi zbur\ din mân\ [i z\ng\ni pe betonul podelei. Isabelle [i Alec 
se întoarser\ odat\ cu el, cu aceea[i expresie de uluire pe chipuri.  
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B\iatul cu p\r albastru r\mase atârnând în leg\turile lui, buimac [i 
cu gura c\scat\.

Alec fu cel dintâi care vorbi:
— Ce-i asta? întreb\ el, uitându-se de la Clary la camarazii lui, 

de parc\ ei ar fi putut [ti ce c\uta ea acolo.
— E o fat\, zise Jace, rec\p\tându-[i sângele rece. Cu siguran]\ 

ai mai v\zut fete pân\ acum, Alec. Sora ta Isabelle este una.
F\cu un pas spre Clary, mijindu-[i ochii de parc\ nu-i venea s\ 

cread\ ce vede.
— O fat\ mundan\, zise el, ca pentru sine. {i ne poate vedea.
— Bineîn]eles c\ v\ pot vedea! se răsti Clary. Nu sunt oarb\, 

s\ [tii.
— Ba da, e[ti, insistă Jace, aplecându-se ca s\-[i ia pumnalul. 

Numai c\ n-o [tii. Se ridic\ la loc. Mai bine o [tergi de-aici, dac\ 
nu vrei s-o încurci.

— Nu m\ duc nic\ieri, zise Clary. Dac\ plec, o s\-l omori pe 
el, ar\t\ ea spre b\iatul cu p\r albastru.

— Asta-i adev\rat, recunoscu Jace, învârtind cu]itul între de-
gete. Dar de ce-]i pas\ ]ie dac\-l omor sau nu?

— Pen-pentru c\…, bolborosi Clary, nu po]i pur [i simplu s\ 
te-apuci s\ omori oamenii.

— Ai dreptate, zise Jace. Nu po]i pur [i simplu s\ te-apuci s\ 
omori oamenii.

Ar\t\ spre b\iatul cu p\r albastru, care-[i ]inea ochii 
întredeschi[i. Clary se întreb\ dac\ nu cumva le[inase.

— |sta nu e om, feti]o. Poate c\ arat\ ca un om [i vorbe[te ca 
un om, ba poate chiar [i sângereaz\ ca un om. Dar e un monstru.

— Jace, îl avertiz\ Isabelle. Destul!
— E[ti nebun! zise Clary, dându-se înapoi, s\ fie mai departe de 

el. Am chemat poli]ia, s\ [tii. O s-apar\ dintr-o secund\ într-alta.
— Minte, zise Alec, dar cu îndoiala zugr\vit\ pe fa]\. Jace, f\-]i…
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Nu apuc\ s\-[i termine propozi]ia. În clipa aceea, b\iatul cu 
p\r albastru, slobozind un urlet ascu]it [i prelung, se smulse din 
leg\turile care-l ]ineau de stâlp [i se arunc\ asupra lui Jace.

Se pr\bu[ir\ amândoi la p\mânt [i se rostogolir\, b\iatul cu 
p\r albastru încercând s\-l sfâ[ie pe Jace cu mâinile care sclipeau 
de parc\ ar fi avut gheare de metal. Clary se întoarse vrând s\ 
fug\, dar piciorul i se prinse într-un ochi de cablu [i c\zu, bu[itura 
t\indu-i r\suflarea. O auzi pe Isabelle strigând. R\sucindu-se cu  
fa]a-n sus, Clary îl v\zu pe b\iatul cu p\r albastru stând pe pieptul 
lui Jace. Sângele lucea în vârfurile ghearelor sale ca ni[te brice.

Isabelle [i Alec alergau spre ei, Isabelle agitând un bici în mân\. 
B\iatul cu p\r albastru îl atac\ pe Jace cu ghearele r\[chirate. 
Jace ridic\ un bra] s\ se apere, iar ghearele îl greblar\ adânc, um-
plându-l de sânge. B\iatul cu p\r albastru se repezi din nou – [i-n 
clipa aceea, biciul lui Isabelle îl plesni pe spinare. El ]ip\ [i c\zu 
pe-o parte.

Iute ca [fichiul biciului lui Isabelle, Jace se rostogoli ajungând  
deasupra lui. În mân\ îi sclipea un pumnal. Înfipse lama în piep-
tul b\iatului cu p\r albastru. Un lichid negricios ]â[ni în jurul  
pl\selelor. B\iatul î[i arcui spinarea pe podea, bolborosind [i zvâr-
colindu-se. Cu o strâmb\tur\, Jace se ridic\ în picioare. C\ma[a 
lui neagr\ era [i mai întunecat\, acum, în unele locuri, îmbibat\ 
de sânge. Se uit\ în jos, la trupul spasmodic de la picioarele lui, 
se aplec\ [i smulse cu]itul. Pl\selele erau mânjite de fluidul negru.

Pleoapele b\iatului cu p\r albastru se zb\tur\ [i el deschise 
ochii. Privirea lui, a]intit\ asupra lui Jace, p\rea s\ ard\. {uier\ 
printre din]i:

— A[a s\ fie! Damnatul o s\ v\ termine pe to]i!
Jace p\ru s\-[i arate col]ii la el. Ochii b\iatului se d\dur\ peste 

cap. Trupul lui începu s\ tresalte [i s\ se zgâl]âie convulsiv, în 
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timp ce se chircea, strângându-se în el [i devenind din ce în ce mai 
mic, pân\ când disp\ru cu totul.

Clary se for]\ s\ se ridice în picioare, eliberându-se din ca-
blurile electrice. Începu s\ se retrag\. Nici unul dintre ei nu-i  
d\dea aten]ie. Alec se apropiase de Jace [i îi ]inea bra]ul, ridi-
cându-i mâneca, probabil încercând s\-i examineze rana. Clary se 
întoarse s\ fug\ – [i se trezi cu Isabelle t\indu-i calea, cu biciul în 
mân\. Pe toat\ lungimea limbii aurii era n\cl\it de fluidul întune-
cat. Plesni din el spre Clary, iar cap\tul se înf\[ur\ în jurul încheie-
turii mâinii, strângându-se smucit. Clary icni de durere [i surpriz\.

— Mundan\ mic\ [i proast\! zise Isabelle printre din]i. Din 
cauza ta, Jace era s\ moar\.

— E nebun, zise Clary, încercând s\-[i trag\ încheietura spre 
ea. Biciul mu[c\ mai adânc din carne. To]i sunte]i nebuni. Ce v\ 
închipui]i c\ sunte]i, asasini justi]iari? Poli]ia…

— Poli]ia de regul\ nu este interesat\, cel pu]in dac\ nu-i ar\]i 
un cadavru, preciză Jace.

}inându-[i bra]ul îndoit la piept, î[i f\cu drum peste cablurile 
de pe podea c\tre Clary. Alec venea imediat în spatele lui, cu fa]a 
schimonosit\ într-o încrunt\tur\.

Clary arunc\ o privire spre locul de unde b\iatul disp\ruse, [i 
nu zise nimic. Nu exista nici m\car o pat\ de sânge acolo – nimic 
care s\ arate c\ b\iatul existase vreodat\.

— Se întorc în dimensiunea lor de origine când mor, zise Jace. 
În caz c\ te-ntrebai.

— Jace, [uier\ Alec, ai grij\!
Jace î[i feri bra]ul într-o parte. Pistrui macabri de sânge îi îm-

podobeau fa]a. Tot îi mai aducea aminte de un leu, cu ochii lui 
dep\rta]i, deschi[i la culoare, [i p\rul blond ar\miu.

— Ea ne poate vedea, Alec, îi r\spunse el. Deja [tie prea mult.
— Deci ce vrei s\ fac cu ea? întreb\ Isabelle.
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— D\-i drumul, zise Jace, lini[tit.
Isabelle îl fulger\ cu o privire surprins\, aproape mânioas\, dar 

nu coment\. Biciul [erpui înapoi la ea, eliberându-i lui Clary bra]ul. 
Ea-[i frec\ încheietura dureroas\ [i se întreb\ cum naiba avea s\ 
mai ias\ de-acolo.

— Poate ar trebui s-o lu\m cu noi, zise Alec. Pariez c\ Hodge 
ar vrea s\ stea de vorb\ cu ea.

— Exclus s-o ducem la Institut, protest\ Isabelle. E o mundan\.
— Oare? zise Jace, încet. Tonul s\u calm era mai înfrico[\tor 

decât cel r\stit al lui Isabelle sau cel furios al lui Alec. Ai mai avut 
de-a face cu demoni, feti]o? Te-ai plimbat cu magicieni, ai vorbit 
cu Copiii Nop]ii? Ai…

— Nu m\ cheam\ „feti]o”, îl întrerupse Clary. {i habar n-am 
despre ce vorbe[ti. Z\u? [opti o voce ascuns\ în capul ei. L‑ai v\zut 
pe b\iatul \la disp\rând pur [i simplu. Jace nu e nebun – ai vrea tu s\ fie. Eu 
nu cred în… în demoni sau cum le zice]i voi…

— Clary?
Era vocea lui Simon. Ea se r\suci în loc. El st\tea în cadrul u[ii 

magaziei. Unul dintre masivii gardieni care puneau [tampile pe 
mâini la intrare era lâng\ el.

— Te sim]i bine? Se zgâia la ea, prin penumbr\. De ce e[ti 
singur\ aici? Ce s-a întâmplat cu b\ie]ii… [tii tu, cei care-aveau 
cu]ite?

Clary f\cu ochii mari la el, apoi se uit\ în spatele ei, unde Jace, Isa-
belle [i Alec a[teptau, Jace înc\ în c\ma[a lui neagr\ însângerat\ [i cu 
pumnalul în mân\. El rânji [i ridic\ din umeri pe jum\tate a scuz\, pe 
jum\tate a zeflemea. În mod cert nu era surprins c\ nici Simon, nici 
gardianul nu-i puteau vedea.

Cumva, nici Clary nu era. Încet, se întoarse iar\[i c\tre Simon, 
con[tient\ de felul în care trebuie s\ fi ar\tat ea în ochii lui, stând 
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singur\ într-o magazie umed\, cu picioarele afundate în cablurile 
electrice pestri] colorate.

— Am crezut c\ au intrat aici, zise ea neconving\tor. Dar  
b\nuiesc c\ nu. Îmi pare r\u!

Se uit\ de la Simon, a c\rui expresie se schimbase de la îngrijo-
rare la stinghereal\, la gardianul care ar\ta doar plictisit.

— A fost o gre[eal\.
În spatele ei, Isabelle chicoti.

— Nu cred, zise Simon înc\p\]ânat, în timp ce Clary, stând la 
cotitura drumului, încerca disperat\ s\ opreasc\ un taxi. 

M\tur\torii de strad\ coborâser\ pe Orchard când fuseser\ ei 
în club, iar strada lucea neagr\ de ap\ uleioas\.

— {tiu, admise ea. Te gândeai c\ trebuie s\ fie ni[te taxiuri. 
Unde se duce toat\ lumea la miezul nop]ii, într-o duminic\? Se 
întoarse iar spre el, ridicând din umeri. Crezi c-am fi avut mai 
mult noroc la Huston?

— Nu e vorba de taxiuri, zise Simon. Tu… pe tine nu te cred. 
Nu cred c\ tipii \ia care aveau cu]ite au disp\rut pur [i simplu.

Clary oft\.
— Poate c\ nu era nici un tip care s\ aib\ cu]it, Simon. Poate 

c\ doar mi-am închipuit eu toat\ treaba asta.
— Exclus. Simon ridic\ mâna deasupra capului, dar taxiul 

care venea trecu vâjâind pe lâng\ el, împro[când cu ap\ murdar\.  
}i-am v\zut chipul când am intrat în magazia aia. Ar\tai speriat\ 
pe bune, de parc\ v\zuse[i o stafie.

Clary se gândi la Jace, cu ochii lui ca de leu. Se uit\ în jos, la 
încheietura mâinii sale, pe care înc\ mai avea o linie ro[ie, sub]ire 
ca o br\]ar\, acolo unde se încol\cise biciul lui Isabelle. Nu, nu o 
stafie, gândi ea. Ceva [i mai ciudat de‑atât.

— A fost doar o gre[eal\, zise ea, obosit\.
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Se întreb\ de ce oare nu-i spunea adev\rul. În afara faptului c\, 
bineîn]eles, el ar fi crezut-o s\rit\ de pe fix. {i exista ceva în leg\-
tur\ cu cele ce se întâmplaser\ – ceva cu sângele negru gâlgâind în 
jurul pumnalului lui Jace, ceva cu tonul vocii lui când o întrebase 
„Ai vorbit cu Copiii Nop]ii?” – despre care n-ar fi vrut s\ vor-
beasc\ nim\nui.

— Ei bine, a fost o gre[eal\ a naibii de stingheritoare, zise 
Simon. Arunc\ o privire înapoi, spre club, unde un [ir sub]ire de 
tineri înc\ [erpuia dincolo de u[\ [i pe lâng\ cl\diri, pân\ aproape 
de intersec]ie. M\ îndoiesc c\ ne vor mai l\sa vreodat\ s\ punem 
piciorul în Pandemonium.

— Ce-]i pas\? Tu nu po]i s\ suferi clubul Pandemonium.
Clary ridic\ iar\[i mâna, în timp ce o ma[in\ galben\ gonea 

spre ei, prin cea]\. De data asta totu[i, taxiul se opri cu scrâ[net de 
frâne la col]ul unde se aflau ei, [oferul sprijinindu-se în claxon de 
parc\ ar fi fost nevoie s\ le atrag\ aten]ia.

— În sfâr[it, avem noroc!
Simon deschise energic portiera taxiului [i se strecur\ pe ban-

cheta din spate, acoperit\ cu folie de plastic. Clary se sui dup\ 
el, adulmecând familiarul miros al taxiurilor din New York – iz  
st\tut de ]igar\, piele de banchete [i fixativ de p\r.

— Mergem în Brooklyn, zise Simon [oferului, apoi se întoarse 
spre Clary. Uite, [tii c\ mie po]i s\-mi spui totul, nu?

Clary [ov\i o clip\, apoi d\du din cap:
— Desigur, Simon, zise ea, [tiu c\ pot.
Închise cu zgomot portiera [i taxiul porni în noapte.


