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Prolog
York, 1847
— MI-E TEAM|, SPUSE FETI}A, CARE ST|TEA PE PAT. BUNICULE, PO}I
s\ stai cu mine?
Aloysius Starkweather scoase un mârâit iritat când î[i trase un scaun
lâng\ marginea patului [i se a[ez\. Acel sunet era doar în parte adev\rat.
De fapt, era încântat de faptul c\ nepoata sa avea atât de mult\ încredere
în el, c\ adesea el era singurul care o putea lini[ti. Pe fat\ nu o deranjase
niciodat\ atitudinea lui moroc\noas\, în pofida firii ei delicate.
— Adele, n-ai de ce s\ te temi, o lini[ti el. Ai s\ vezi.
Feti]a îl privi cu ochii mari. În mod normal, ceremonia primei însemn\ri ar fi trebuit s\ se aib\ loc într-una dintre marile înc\peri ale Institutului din York, îns\, ]inând cont de starea precar\ a s\n\t\]ii [i a
nervilor lui Adele, se luase hot\rârea ca aceasta s\ se desf\[oare în siguran]a dormitorului ei. Feti]a st\tea la marginea patului, cu spatele foarte
drept. Rochia ei ro[ie de ceremonie se asorta cu panglica ce îi ]inea strâns
p\rul blond [i frumos. Ochii îi erau mari prin compara]ie cu chipul
sub]ire [i mâinile slabe. Era la fel de fragil\ precum o ce[cu]\ de por]elan.
— Fra]ii T\cu]i, spuse ea. Ce-o s\-mi fac\?
— D\-mi mâna, spuse el, iar ea î[i ridic\ bra]ul drept cu încredere.
El îl întoarse [i v\zu pe sub piele traseul venelor de un albastru
deschis.
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— Ei î[i vor folosi stelele — [tii ce e aia o stel\ — pentru a desena
o Pecete pe tine. De obicei se începe cu runa Previziunii, despre care ai
înv\]at deja, dar, în cazul t\u, vor începe cu o run\ de For]\.
— Deoarece nu sunt foarte puternic\.
— Pentru a-]i îmbun\t\]i constitu]ia.
— Ca supa de vit\, spuse Adele, strâmbând din nas.
Aloysius râse.
— S\ sper\m c\ nu va fi atât de nepl\cut. Ai s\ sim]i o mic\
în]ep\tur\, dar trebuie s\ fii curajoas\ [i s\ nu plângi, întrucât vân\torii
de umbre nu plâng de durere. Apoi în]ep\tura o s\ dispar\, iar tu te vei
sim]i mai bine [i vei fi mult mai puternic\. Pe urm\, ceremonia va lua
sfâr[it, iar noi vom merge jos, unde vom s\rb\tori cu torturi glazurate.
Adele î[i pocni c\lcâiele.
— {i o petrecere!
— Da, o petrecere. {i cadouri.
Lovi cu degetul în buzunar, unde era ascuns un pache]el — o cutie
mic\, împachet\ în hârtie albastr\, elegant\, în care se afla un inel de
familie.
— Am unul pentru tine chiar aici. Ai s\-l prime[ti când ceremonia
Însemn\rii va lua sfâr[it.
— Nu s-a mai dat niciodat\ o petrecere în cinstea mea.
— Ei bine, acum vei avea partea de una, întrucât devii vân\tor de
umbre, spuse Aloysius. {tii de ce e important acest lucru, nu-i a[a? Primele tale Pece]i î]i asigur\ statutul de nefilim, a[a cum suntem eu [i
p\rin]ii t\i. Asta înseamn\ c\ faci parte din Conclav. C\ faci parte din
familia noastr\ de r\zboinici. O familie diferit\ [i mai bun\ decât toate
celelalte.
— Mai bun\ decât toate celelalte, repet\ ea t\r\g\nat, când u[a dormitorului se deschise [i intrar\ doi Fra]i T\cu]i.
Aloysius v\zu scânteia de fric\ din ochii nepoatei sale. Adele î[i trase
bra]ul din strânsoarea lui, iar el se încrunt\ — nu îi pl\cea s\ vad\ fric\
în progenitura lui, de[i nu putea nega faptul c\ Fra]ii erau lugubri în
t\cerea lor [i în mi[c\rile nep\mântene, lunecoase. Se mutar\ într-o parte
a patului, când u[a se deschise din nou [i intrar\ p\rin]ii lui Adele: tat\l
ei, fiul lui Aloysius, în echipament stacojiu; so]ia lui, îmbr\cat\ într-o
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rochie ro[ie, care ar\ta precum un clopot de la talie în jos, cu un colier
auriu la gât, de care atârna o run\ enkeli. Îi zâmbir\ feti]ei, care le întoarse
un zâmbet tremurat, chiar [i atunci când Fra]ii T\cu]i o înconjurar\.
Adele Lucinda Starkweather. Era vocea primului Frate T\cut — Fratele
Cimon. Ai ajuns la vârsta maturit\]ii. E timpul s\ cape]i prima Pecete a Îngerului.
E[ti con[tient\ de onoarea care ]i se ofer\ [i vei face tot ce-]i st\ în putin]\ pentru a o
merita?
Adele încuviin]\ din cap ascult\toare.
— Da.
{i accep]i aceste Pece]i ale Îngerului, care vor r\mâne pe trupul t\u pentru totdeauna, ca o aducere aminte a tuturor lucrurilor pe care i le datorezi Îngerului [i a
îndatoririi sacre fa]\ de aceast\ lume?
D\du din nou din cap, ascult\toare. Aloysius era deosebit de mândru.
— Le accept, spuse ea.
Atunci, începem.
O stel\ str\luci în mâna alb\, prelung\ a Fratelui T\cut. Acesta lu\
bra]ul tremur\tor al lui Adele [i puse vârful stelei pe pielea ei, dup\ care
începu s\ deseneze.
Linii negre învârtejite ie[eau din vârful stelei, iar Adele privea uimit\
cum simbolul Puterii c\p\ta form\ pe pielea palid\ a bra]ului ei, un
model delicat de linii care se intersectau între ele, trecând peste venele
ei, înv\luindu-i mâna. St\tea încordat\ toat\, cu din]i[orii vârâ]i în buza
superioar\. Îi arunc\ o privire lui Aloysius, iar el se înfior\ când v\zu ce
se afla în ochii ei.
Durere. Era normal s\ sim]i o oarecare durere când primeai o Pecete,
dar ceea ce v\zu în ochii lui Adele era… agonie.
Aloysius se ridic\ brusc, d\râmând scaunul.
— Opri]i-v\! strig\ el, dar era prea târziu.
Runa fusese ispr\vit\. Fratele T\cut se d\du înapoi, uitându-se lung.
Pe stel\ era sânge. Adele scâncea, îns\ nu uitase c\ bunicul o prevenise
c\ nu trebuia s\ plâng\ — dar apoi, pielea ei sfâ[iat\ [i plin\ de sânge începu s\ se decojeasc\ de pe oase, înnegrindu-se [i arzând sub run\ de
parc\ ar fi fost o flac\r\, iar ea nu putu decât s\-[i lase capul pe spate [i
s\ ]ipe f\r\ încetare…

q
11

Cassandra Clare

Londra, 1873
— Will? Charlotte Fairchild împinse încet u[a s\lii de antrenament
de la Institut. Will, e[ti acolo?
Un geam\t în\bu[it fu singurul r\spuns. U[a se deschise larg, sco]ând
la iveal\ o înc\pere mare, cu tavan înalt. Charlotte se antrenase acolo de
când era mic\ [i [tia fiecare deformare din podea, ]inta antic\ vopsit\ pe
peretele de nord, ferestrele cu rame p\trate atât de vechi, încât erau mai
groase jos [i mai sub]iri sus. În centrul înc\perii st\tea Will Herondale,
cu un cu]it în mâna dreapt\.
Î[i întoarse capul pentru a se uita la Charlotte, iar ea se gândi, nu
pentru prima oar\, c\ era un copil ciudat — cu toate c\ la doisprezece
ani de-abia îi mai puteai spune copil. Era un b\iat foarte dr\gu], cu p\r
des [i negru, u[or buclat acolo unde îi atingea gulerul — umed acum
din pricina sudorii [i lipit de frunte. Când ajunsese pentru prima oar\
la Institut, pielea îi era bronzat\ de soarele [i de aerul de la ]ar\, îns\
cele [ase luni petrecute în ora[ alungaser\ culoarea, f\când ca îmbujorarea de pe pome]i s\ îi ias\ în eviden]\. Ochii îi erau de un albastru
neobi[nuit de luminos. Într-o bun\ zi avea s\ fie un b\rbat chipe[, dac\
putea face ceva în leg\tur\ cu încruntarea care îi strâmba permanent
tr\s\turile.
— Ce vrei, Charlotte? se r\sti el.
Înc\ vorbea cu un u[or accent galez, o t\r\g\nare a vocalelor care ar
fi fost încânt\toare, dac\ tonul lui nu ar fi fost atât de aspru. Se [terse
cu mâneca pe frunte când ea f\cu un pas pe u[\, dup\ care se opri.
— Te caut de câteva ore, spuse ea cu o oarecare severitate, cu toate
c\ acel ton dur nu avu niciun efect asupra lui Will.
De fapt, când Will avea toane, nu prea exista vreun lucru care s\ aib\
efect asupra lui, iar el avea mereu toane.
— Nu-]i aduci aminte ce ]i-am spus ieri? C\ ast\zi sose[te un nou
b\iat la Institut?
— {tiu asta.
Will azvârli cu]itul. Acesta se înfipse chiar lâng\ cercul de pe ]int\,
m\rindu-i încruntarea.
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— Doar c\ nu-mi pas\, ad\ug\ el.
B\iatul din spatele lui Charlotte scoase un sunet în\bu[it. Un hohot
de râs, gândi ea, dar el oare chiar râdea? Fusese avertizat\ c\ b\iatul care
venea de la Institutul din Shanghai nu st\tea bine cu s\n\tatea, îns\ tot
fusese surprins\ atunci când el coborâse din tr\sur\, palid [i leg\nându-se precum o frunz\ în vânt, cu p\rul negru [i ondulat înspicat cu fire
argintii, ca cel al unui b\rbat de optzeci ani, nu al unui b\iat de doisprezece ani. Avea ochii mari, negri-argintii, ciudat de frumo[i, dar tulbur\tori pe un chip atât de delicat.
— Will, ar trebui s\ fii politicos, spuse ea acum, dup\ care îl trase pe
b\iatul din spatele ei [i îl împinse în sal\. Nu-l b\ga în seam\ pe Will;
are toane. Will Herondale, ]i-l prezint pe James Carstairs, de la Institutul din Shanghai.
— Jem, spuse b\iatul. Toat\ lumea îmi spune Jem.
Mai f\cu un pas în sal\, studiindu-l cu o curiozitate prietenoas\ pe
Will. În vocea lui nu se sim]ea nicio urm\ de accent, spre surprinderea
lui Charlotte, îns\ ea î[i aminti c\ tat\l lui era — fusese — englez.
— {i tu po]i s\-mi spui a[a, ad\ug\ el.
— Ei bine, dac\ toat\ lumea î]i spune a[a, nu prea îmi faci o favoare,
nu-i a[a?
Tonul lui Will era acid; pentru un b\iat atât de tân\r, era extrem de
dezagreabil.
— Cred c-ai s\-]i dai seama, James Carstairs, c\ dac\ î]i vezi de ale
tale [i m\ la[i în pace, va fi foarte bine pentru amândoi.
Charlotte oft\ în sinea ei. Sperase din tot sufletul c\ acest b\iat, de
aceea[i vârst\ cu Will, avea s\ se dovedeasc\ instrumentul care s\-l dezarmeze pe Will de furia [i r\utatea lui, dar se vedea c\ Will spusese
adev\rul atunci când o în[tiin]ase c\ nu îi p\sa dac\ un alt vân\tor de
umbre venea la Institut. Nu voia prieteni, nu avea nevoie de ei. Charlotte
îi arunc\ o privire lui Jem, a[teptându-se s\-l vad\ clipind surprins sau
r\nit, îns\ el pur [i simplu zâmbea u[or, ca [i când Will era un pisoi
care încercase s\-l mu[te.
— Nu m-am mai antrenat de când am plecat din Shanghai, spuse el.
Mi-ar prinde bine un partener — cineva cu care s\ m\ antrenez.
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— {i mie, spuse Will. Dar am nevoie de cineva care poate s\ ]in\
pasul cu mine, nu de o creatur\ boln\vicioas\ care arat\ de parc\ se îndreapt\ cu pa[i târ[âi]i spre mormânt. De[i b\nuiesc c-ai putea fi bun
drept ]int\.
Charlotte, [tiind ce [tia despre James Carstairs — un lucru pe care nu
i-l împ\rt\[ise [i lui Will —, sim]i c\ i se întoarce stomacul pe dos. Se
îndreapt\ cu pa[i târ[âi]i spre mormânt, o, Doamne Dumnezeule! Ce anume îi spusese tat\l ei? C\ Jem era dependent de un medicament pentru a putea tr\i,
un soi de leac care îi putea prelungi via]a, dar nu i-o putea salva. Of, Will!
D\du s\ se interpun\ între cei doi b\ie]i, ca [i când îl putea proteja
pe Jem de r\ut\]ile lui Will, care de data asta erau mai veridice decât
putea [ti el — dar apoi se opri.
Jem nici m\car nu-[i schimbase expresia.
— Dac\ prin „se îndreapt\ cu pa[i târ[âi]i spre mormânt” voiai s\
spui c\ mor, atunci da, s\ [tii c\ sunt pe moarte, spuse el. Mai am vreo
doi ani de tr\it, trei dac\ sunt norocos, cam asta mi s-a spus.
Nici m\car Will nu putu s\-[i ascund\ [ocul; se înro[i pân\ în vârful urechilor.
— Eu…
Îns\ Jem porni spre ]inta vopsit\ pe perete; când ajunse acolo, smulse
cu]itul din placa de lemn. Apoi se întoarse [i se duse direct spre Will.
De[i era mai delicat, aveau cam aceea[i în\l]ime [i, stând la doar o palm\
dep\rtare, se uitar\ unul la altul [i î[i sus]inur\ privirile.
— Dac\ vrei, po]i s\ m\ folose[ti drept ]int\, spuse Jem pe un ton
simplu, de parc\ ar fi vorbit despre vremea de afar\. Se pare c\ n-am de
ce s\ m\ tem, ]inând cont c\ nu prea le ai cu aruncatul.
Se întoarse, ]inti [i l\s\ cu]itul s\ zboare. Acesta p\trunse în mijlocul
]intei, vibrând u[or.
— Sau, continu\ Jem, întorcându-se spre Will, ai putea s\ m\ la[i
pe mine s\ te înv\]. Întrucât eu m\ pricep foarte bine la asta.
Charlotte îi urm\ri cu aten]ie. Vreme de jum\tate de an îl v\zuse pe
Will îndep\rtându-i pe to]i cei care încercaser\ s\ se apropie de el — tutorii; tat\l ei; logodnicul ei, Henry; cei doi fra]i Lightwood — cu o combina]ie de ur\ [i cruzime în]ep\toare. Dac\ n-ar fi fost faptul c\ ea era
singura persoan\ care îl v\zuse plângând, se gândea c\ [i ea ar fi renun]at,
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acum mult timp, s\ mai cread\ c\ Will avea s\ fie vreodat\ bun cu cineva. {i totu[i, iat\-l aici, uitându-se la Jem Carstairs, un b\iat care p\rea
atât de fragil, încât aveai senza]ia c\ era pl\m\dit din sticl\, în vreme ce
expresia lui dur\ se transforma treptat în incertitudine.
— Tu nu e[ti cu adev\rat pe moarte, spuse el pe un ton extrem de ciudat, a[a-i?
Jem d\du din cap.
— A[a mi s-a spus.
— Îmi pare r\u, spuse Will.
— Nu, zise Jem pe un ton blând. Î[i d\du jos sacoul [i scoase un
cu]it de la cing\toare. Nu fi ca to]i ceilal]i. Nu-mi spune c\-]i pare r\u.
Spune c\ vrei s\ te antrenezi cu mine.
Întinse cu]itul spre Will, cu pl\selele înainte. Charlotte î[i ]inu respira]ia, temându-se s\ fac\ vreo mi[care. Sim]ea c\ urma s\ fie martora
unui moment foarte important, cu toate c\ nu [tia ce anume avea s\ se
întâmple.
Will întinse mâna [i lu\ cu]itul, f\r\ s\-[i dezlipeasc\ ochii de pe chipul lui Jem. Când lu\ arma, degetele lui le atinser\ pe ale lui Jem. Era
pentru prima oar\, gândi Charlotte, când îl v\zuse pe Will atingând pe
cineva de bun\voie.
— Am s\ m\ antrenez cu tine, spuse el.
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1
U n t\r\ b oi infe rnal
Cine nunta luni o face
S\n\tate î[i atrage,
Mar]i, avea-va bog\]ie,
Miercuri, tot ce-i bun, se [tie,
Joi, discordie, vr\jm\[ie,
Vineri, pierderi peste o mie,
Sâmb\t\, necazuri pe vecie.
— Poezie popular\

— DECEMBRIE E LUNA PERFECT| PENTRU M|RITI{, SPUSE CROITOREASA,
printre boldurile pe care le ]inea cu dib\cie între buze, dup\ ani [i ani
de practic\. {ti]i cum se spune: „Când z\pada iute vine, m\rit\-te [i te
va ]ine.” Prinse un ultim bold în rochie [i f\cu un pas înapoi. Gata, spuse
ea. Ce p\rere ave]i? E f\cut\ chiar dup\ unul dintre modelele lui Worth1.
Tessa se studie în oglinda de pe peretele camerei sale. Rochia era
cusut\ dintr-o m\tase aurie, a[a cum presupunea obiceiul vân\torilor de
umbre, care considerau c\ albul era culoare de doliu [i refuzau s\ îl
poarte la nunt\, în pofida faptului c\ îns\[i regina Victoria lansase acea
mod\. Corsajul strâmt era tivit cu dantel\ belgian\, care, de asemenea,
se reg\sea [i pe mâneci.
1
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— E minunat\! exclam\ Charlotte, apoi î[i uni palmele [i se aplec\
înainte; ochii ei c\prui str\luceau de încântare. Tessa, culoarea asta te
prinde atât de bine!
Tessa se întorcea dintr-o parte în alta în fa]a oglinzii. Auriul îi aducea în obraji acea culoare de care avea mare nevoie. Corsetul în form\ de
clepsidr\ îi modela [i îi arcuia silueta, iar îngerul mecanic din jurul gâtului o lini[tea cu tic\itul lui constant. Sub el atârna pandantivul cu jad
pe care i-l d\ruise Jem. Î[i lungise lan]ul, astfel încât s\ le poat\ purta pe
amândou\ în acela[i timp, neputând s\ se despart\ de vreunul.
— Nu crezi, totu[i, c\ dantela e un ornament u[or exagerat?
— Deloc!
Charlotte se l\s\ pe spate [i, f\r\ s\-[i dea seama, puse o mân\ protectoare pe pântece. Ea fusese dintotdeauna prea sub]ire — slab\, ca s\
spunem adev\rul — pentru a avea nevoie de un corset, iar acum, când
urma s\ aib\ un copil, începuse s\ poarte rochii simple [i largi, în care
ar\ta ca o p\s\ruic\.
— Tessa, e pentru nunta ta. Dac\ exist\ o ocazie când po]i purta ornamente în exces, asta e. Imagineaz\-]i doar!
Tessa î[i petrecuse multe nop]i f\când exact acela[i lucru. Înc\ nu
era sigur\ de locul în care ea [i Jem aveau s\ se c\s\toreasc\, ]inând cont
c\ cei din Consiliu înc\ mai discutau situa]ia lor. Dar când î[i imagina
nunta, era mereu într-o biseric\, mergând spre altar, poate la bra]ul lui
Henry, f\r\ s\ arunce priviri în stânga [i în dreapta, ci doar înainte, la alesul inimii ei, a[a cum trebuia s\ fac\ o mireas\. Jem avea s\ poarte un
echipament — nu cel în care se lupta, ci unul ca o uniform\ militar\,
f\cut la comand\ pentru aceast\ ocazie: negru, cu man[ete aurii [i rune
aurii în relief pe guler [i rever.
Avea s\ par\ foarte tân\r. De fapt, amândoi erau foarte tineri. Tessa [tia
c\ era neobi[nuit s\ te c\s\tore[ti la [aptesprezece [i la optsprezece ani,
îns\ se aflau într-o curs\ contracronometru.
De vin\ era ceasul vie]ii lui Jem, care p\rea dornic s\ se opreasc\.
Î[i duse o mân\ la gât [i sim]i vibra]ia familiar\ a îngerului mecanic,
iar aripile lui îi zgâriar\ palma. Croitoreasa se uita la ea ner\bd\toare. Era
mundan\, nu nefilim\, îns\ avea darul Vederii, la fel ca to]i ceilal]i care
îi slujeau pe vân\torii de umbre.
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— Domni[oar\, vre]i s\ v\ scot dantela?
Înainte ca Tessa s\ poat\ r\spunde, la u[\ se auzi un cioc\nit, urmat
de o voce cunoscut\.
— Sunt eu, Jem. Tessa, e[ti acolo?
Charlotte se îndrept\ de spate.
— Oh! Nu se poate s\ te vad\ îmbr\cat\ în rochie de mireas\!
Tessa o privi perplex\.
— De ce, Dumnezeule, nu poate s\ m\ vad\?
— E un obicei de-al vân\torilor de umbre — aduce ghinion! exclam\
Charlotte, ridicându-se în picioare. Repede! Ascunde-te dup\ [ifonier!
— Dup\ [ifonier? Dar…
Tessa icni când Charlotte o apuc\ de talie [i o împinse în spatele
[ifonierului, a[a cum ar fi procedat un poli]ist cu un infractor care opunea rezisten]\. Eliberat\, Tessa î[i scutur\ rochia [i se strâmb\ la Charlotte, apoi amândou\ pândir\ pe dup\ [ifonier, în timp ce croitoreasa,
dup\ ce le arunc\ o privire uluit\, deschise u[a.
În cadrul u[ii se ivi p\rul argintiu al lui Jem. Ar\ta pu]in în neorânduial\, cu haina strâmb\. Încurcat, se uit\ nedumerit prin camer\
înainte ca privirea s\-i cad\ asupra lui Charlotte [i Tessei, pe jum\tate
ascunse de [ifonier.
— Slav\ Domnului! exclam\ el. Habar n-aveam unde a]i disp\rut.
Gabriel Lightwood e jos [i face un t\r\boi infernal.
— Will, scrie-le! îl implor\ Cecily Herondale. Te rog! M\car o scrisoare.
Will î[i d\du pe spate p\rul negru, îmbibat de sudoare, [i îi arunc\
o c\ut\tur\ urât\ surorii lui.
— }ine-]i picioarele în pozi]ia corect\, se m\rgini el s\-i spun\. Îi
ar\t\ cu vârful pumnalului: Aici [i aici.
Cecily oft\ [i î[i mut\ picioarele. {tiuse c\ nu st\tea în pozi]ia corect\;
o f\cuse inten]ionat, pentru a-l sâcâi pe Will. Era u[or s\-[i enerveze
fratele. M\car atâta î[i amintea despre el de când avea doisprezece ani.
Chiar [i s\-l provoace s\ fac\ ceva, cum ar fi s\ se ca]ere pe acoperi[ul
ascu]it [i abrupt al conacului lor, avea ca rezultat acela[i lucru: o flac\r\
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albastr\ de furie în ochii s\i, maxilarul încle[tat [i, uneori, în final, Will
cu un bra] sau un picior fracturat.
Desigur, acest frate, aproape adultul Will, nu era fratele pe care [i-l
amintea din copil\rie. Devenise mai exploziv [i mai retras. Mo[tenise
toat\ frumuse]ea mamei lor [i întreaga înc\p\]ânare a tat\lui — [i, se
temea ea, predilec]ia acestuia pentru vicii, cu toate c\ ghicise asta numai
din schimbul de [oapte ale ocupan]ilor Institutului.
— Ridic\-]i pumnalul! îi ceru Will.
Vocea lui era la fel de rece [i de profesional\ ca cea a guvernantei ei.
Cecily îl ridic\. Îi trebuise ceva timp s\ se obi[nuiasc\ cu senza]ia pe
care i-o d\dea echipamentul pe piele: tunica larg\ [i pantalonii, centura
de pe talie. Acum se mi[ca îmbr\cat\ în echipament la fel cum se mi[case
întotdeauna în cea mai comod\ c\ma[\ de noapte.
— Nu în]eleg de ce nu iei în considerare s\ le scrii o scrisoare. O
singur\ scrisoare.
— Nu în]eleg de ce nu iei în considerare s\ te duci acas\, îi zise Will.
Dac\ ai fi de acord s\ te întorci în Yorkshire de bun\voie, ai putea înceta s\-]i mai faci griji pentru p\rin]ii no[tri [i eu a[ putea aranja s\…
Cecily îl întrerupse, c\ci auzise discursul de o mie de ori.
— Ce-ai zice de un r\m\[ag?
Cecily era, în egal\ m\sur\, încântat\ [i u[or dezam\git\ s\ vad\ scânteia din ochii lui Will, exact la fel cum scânteiau [i ochii tat\lui lor atunci
când se sugera o prinsoare între domni. B\rba]ii erau atât de previzibili.
— Ce fel de r\m\[ag?
Will f\cu un pas în fa]\. {i el era îmbr\cat în echipament; Cecily îi
vedea Pece]ile de pe încheieturile mâinilor, runa mnemosyne de pe gât. Îi
trebuise ceva timp pentru a vedea Pece]ile altfel decât un lucru care desfigureaz\, îns\ acum era obi[nuit\ cu ele — dup\ cum se obi[nuise cu
echipamentul, cu marile s\li din Institut care reverberau [i cu locatarii
ciuda]i de aici.
Ea ar\t\ spre peretele din fa]a lor. O ]int\ veche fusese pictat\ pe peretele negru: cercul din centrul ]intei într-un cerc mai mare.
— Dac\ nimeresc în centru de trei ori, trebuie s\ le scrii o scrisoare
tatei [i mamei [i s\ le spui ce faci. Trebuie s\ le spui de blestem [i de ce
ai plecat.
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Chipul lui Will se închise asemenea unei u[i, în felul în care se întâmpla mereu atunci când ea îi solicita acest lucru.
— Cecy, n-ai s\ nimere[ti de trei ori f\r\ s\ ratezi.
— Ei bine, atunci n-ar trebui s\ te îngrijoreze r\m\[agul, William.
Ea folosi dinadins numele lui întreg. {tia c\, venind de la ea, îl deranja, de[i atunci când cel mai bun prieten al s\u — ba nu, parabatai-ul
s\u; ea aflase înc\ de când venise la Institut c\ acestea erau lucruri diferite —, Jem, o f\cea, Will p\rea s\ o ia drept un termen de afec]iune. Posibil fiindc\ el înc\ mai avea amintiri cu ea bebelu[, ]inându-se dup\ el
pe picioru[ele rotofeie, strigându-l Will, Will, într-o galez\ [optit\. Ea
nu-l strigase niciodat\ „William”, de fiecare dat\ numai „Will” sau pe
numele lui galez, Gwilym.
El miji ochii, ochii lui de un albastru întunecat, de aceea[i culoare ca
ai ei. Când mama lor spusese cu afec]iune c\, atunci când va fi mare,
Will avea s\ fie un frânge-inimi, Cecily o privise cu suspiciune. Pe atunci
Will era numai bra]e [i picioare, sl\b\nog [i dezordonat [i mereu murdar. Îl vedea acum, cu toate c\ îl v\zuse atunci când intrase prima dat\
în sufrageria Institutului [i el se ridicase uluit, iar ea gândise: |sta nu se
poate s\ fie Will.
El î[i întorsese ochii spre ea, ochii mamei lor, iar ea v\zuse mânia din ei.
Nu fusese câtu[i de pu]in încântat s\ o vad\. {i unde în amintirile ei existase un b\iat sl\b\nog cu o claie de p\r negru ca a unui ]igan [i cu frunze
în ve[minte, acum, în locul s\u, era acest b\rbat înalt [i însp\imânt\tor. Cuvintele pe care voise s\ le rosteasc\ i se dizolvaser\ pe limb\ [i îi r\spunsese
cu aceea[i moned\, o c\ut\tur\ urât\ pentru o c\ut\tur\ urât\. {i a[a fusese
de atunci, Will suportându-i cu greu prezen]a, de parc\ ea ar fi fost o pietricic\ în pantoful lui, o pacoste constant\, dar minor\.
Cecily trase adânc aer în piept, î[i ridic\ b\rbia [i se preg\ti s\ arunce
primul cu]it. Will nu [tia, nu avea s\ [tie niciodat\ despre orele petrecute de ea în aceast\ înc\pere, înv\]ând s\ echilibreze greutatea cu]itului în mân\, descoperind c\ o bun\ aruncare a cu]itului începea din
spatele trupului. Ea ]inu ambele mâini în jos [i î[i duse apoi bra]ul drept
la spate, în dreptul capului, înainte de a-l aduce, împreun\ cu greutatea
trupului, în fa]\. Vârful cu]itului era pe direc]ia ]intei. Îl eliber\ [i î[i
trase brusc bra]ul, inspirând cu un icnet.
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Cu]itul p\trunse fix în centrul ]intei.
— Una, spuse Cecily, zâmbindu-i cu superioritate lui Will.
El o privi cu chipul împietrit, smulse cu]itul din perete [i i-l înmân\
din nou.
Cecily îl arunc\. În cea de-a doua aruncare, la fel ca în prima, cu]itul
zbur\ direct spre ]int\ [i se înfipse acolo, vibrând asemenea unui deget
batjocoritor.
— Dou\, spuse Cecily pe un ton sumbru.
Will î[i încle[t\ maxilarul în timp ce trase cu]itul [i i-l aduse. Ea îl
lu\ cu un zâmbet. Încrederea îi curgea prin vene asemenea unui sânge
nou. {tia c\ putea s\ fac\ asta. Întotdeauna fusese capabil\ s\ se ca]ere
la fel de sus ca [i Will, s\ alerge la fel de repede, s\-[i ]in\ la fel de mult
respira]ia…
Azvârli cu]itul. Acesta nimeri ]inta, iar ea s\ri în sus, b\tând din palme,
uitând de maniere, pe moment, în încântarea dat\ de victorie. P\rul i se
desprinse din agrafe [i îi acoperi fa]a; [i-l d\du pe spate [i îi zâmbi lui Will.
— O s\ scrii scrisoarea! Ai fost de acord cu r\m\[agul!
Spre surprinderea ei, [i el îi zâmbi.
— Oh, o voi scrie, îi spuse. O voi scrie [i apoi o voi arunca în foc.
La izbucnirea ei de indignare, el ridic\ o mân\.
— Am spus c\ o voi scrie. N-am spus niciodat\ c\ o voi trimite.
Cecily icni.
— Cum îndr\zne[ti s\ m\ p\c\le[ti în halul \sta?
— }i-am spus c\ nu e[ti croit\ din stof\ de vân\tor de umbre, altminteri n-ai putea fi atât de u[or p\c\lit\. Nu inten]ionez s\ scriu nicio
scrisoare, Cecy. Este împotriva Legii, [i cu asta basta.
— Ca [i cum ]ie ]i-ar p\sa de Lege!
Cecily b\tu din picior [i imediat fu mai iritat\ ca oricând; le detesta
pe fetele care b\teau din picior.
Will miji ochii.
— Iar ]ie nu-]i place s\ fii vân\tor de umbre. Ce spui de asta? Voi
scrie o scrisoare [i ]i-o voi da, dac\ îmi promi]i c\ o livrezi personal
acas\ — [i nu te mai întorci.
Cecily tres\ri. Avea multe amintiri despre confrunt\ri ]ipate cu Will,
despre p\pu[ile din por]elan pe care le avusese [i pe care el le sp\rsese
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aruncându-le pe geamul din pod, îns\ acolo, în amintirile ei, era [i
bun\tate — fratele care îi pansase un genunchi t\iat sau care îi legase la
loc panglicile din p\r atunci când acestea se dezlegau. Bun\tatea aceea
lipsea din persoana care st\tea acum în fa]a ei. Mama plânsese în primii
doi ani dup\ ce Will plecase; spusese, ]inând-o pe Cecily la pieptul ei,
c\ vân\torii de umbre aveau „s\ înl\ture toat\ iubirea din el”. Un neam
rece, îi spusese ea lui Cecily, un neam care îi interzisese s\ se c\s\toreasc\
cu so]ul ei. Ce putea el s\ vrea de la ei, Will al ei, micu]ul ei?
— Nu m\ voi duce, zise Cecily, pironindu-[i fratele cu privirea. {i
dac\ tu insi[ti c\ trebuie, eu voi… voi…
U[a podului se deschise [i în cadrul ei ap\ru Jem.
— Ah, f\cu el, v\ amenin]a]i reciproc, în]eleg. Asta s-a petrecut toat\
dup\-amiaza sau de-abia a]i început?
— El a început, spuse Cecily, ar\tând spre Will cu o mi[care a
b\rbiei, cu toate c\ [tia c\ n-avea rost.
Jem, parabatai-ul lui Will, o trata cu blânde]ea dulce [i distant\ rezervat\ surorilor mai mici ale unui prieten, îns\ avea s\-i ]in\ întotdeauna
partea lui Will. Blând, dar cu fermitate, îl punea pe Will mai presus de
orice altceva pe lume.
Ei bine, aproape orice. Când Cevily venise prima dat\ la Institut, cel
mai tare fusese impresionat\ de Jem — avea o frumuse]e nep\mântean\,
neobi[nuit\, cu p\rul [i ochii lui argintii [i cu tr\s\turile acelea delicate.
Ar\ta ca un prin] din c\r]ile de pove[ti, [i poate c\ ea s-ar fi gândit s\ se
ata[eze de el, dac\ n-ar fi fost cum nu se putea mai limpede c\ el era cu
totul îndr\gostit de Tessa Gray. O urm\rea cu privirea oriunde se ducea,
iar vocea i se schimba atunci când îi vorbea. Cecily o auzise cândva pe
mama ei spunând amuzat\ c\ unul dintre b\ie]ii din vecini se uita la o
fat\ de parc\ ea ar fi fost „unica stea de pe cer” [i acela era felul în care
se uita Jem la Tessa.
Cecily nu era ofensat\: Tessa era pl\cut\ [i amabil\ cu ea, chiar dac\
pu]in timid\, [i mereu cu nasul într-o carte, la fel ca Will. Dac\ acela era
genul de fat\ pe care îl voia Jem, ea nu s-ar fi potrivit niciodat\ cu el —
[i cu cât r\mânea mai mult la Institut, cu atât mai bine î[i d\dea seama
cât de ciudat\ ar fi devenit rela]ia ei cu Will. El era extrem de protector
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cu Jem [i ar fi supravegheat-o în mod constant, ca nu cumva s\-l supere
sau s\-l r\neasc\ în vreun fel. Nu — ei îi era mult mai bine dac\ nu
se implica.
— Tocmai m\ gândeam s\ o facem pachet pe Cecily [i s-o d\m hran\
ra]elor din Hyde Park, zise Will, dându-[i p\rul ud de pe fa]\ [i f\cându-i lui Jem favoarea de a-i oferi un zâmbet rar. Mi-ar prinde bine ajutorul t\u.
— Din p\cate, va trebui s\-]i amâni pu]in planurile de suroricid. Gabriel Lightwood e jos [i am dou\ vorbe pentru tine. Dou\ dintre vorbele
tale preferate, cel pu]in atunci când le pui laolalt\.
— N\tâng sadea? întreb\ Will. Neobr\zat mizerabil?
Jem rânji.
— Variola demonului, preciz\ el.
Sophie echilibr\ tava de argint într-o mân\ cu u[urin]a dat\ de exerci]iul îndelungat, în timp ce cu mâna cealalt\ b\tu la u[a lui Gideon
Lightwood.
Auzi sunetul unui mers târ[âit, gr\bit, [i u[a se deschise în l\turi. Gideon st\tea în fa]a ei, în pantaloni, bretele [i o c\ma[\ alb\, cu mânecile
suflecate pân\ la coate. Era ud pe mâini, ca [i cum [i-ar fi trecut degetele prin p\rul care era [i el ud. Inima ei f\cu un mic salt în piept înainte
de a se lini[ti. Se for]\ s\ se încrunte la el.
— Domnule Lightwood, îi spuse, v-am adus brio[ele pentru care a]i
sunat, iar Bridget v-a preg\tit [i o farfurie cu sandvi[uri.
Gideon se d\du înapoi un pas pentru a-i permite s\ intre în camer\.
Era la fel ca celelalte camere din Institut: mobilier întunecat [i greu, un
pat imens cu baldachin, un [emineu mare [i ferestre înalte, care, în acest
caz, d\deau spre curtea de dedesubt. Sophie sim]ea privirea lui a]intit\
asupra ei în timp ce traversa camera pentru a pune tava pe masa din fa]a
focului. Se îndrept\ de spate [i se întoarse spre el, cu mâinile împreunate
pe [or].
— Sophie…, începu el.
— Domnule Lightwood, îl întrerupse ea. Mai dori]i ceva?
El o privi pe jum\tate revoltat, pe jum\tate trist.
— Mi-a[ dori s\-mi spui Gideon.

q
24

Prin]esa mecanic\

— V-am mai zis, nu v\ pot spune pe numele de botez.
— Sunt vân\tor de umbre, nu am un nume de botez. Sophie, te rog.
F\cu un pas spre ea [i continu\: Înainte s\ m\ mut la Institut, am crezut c\ eram pe cale s\ devenim prieteni. {i totu[i, din ziua în care am
sosit, ai fost foarte rece cu mine.
Involuntar, Sophie î[i duse mâinile la fa]\. Î[i aminti de cona[ul
Teddy, fiul fostului ei angajator, [i de modul îngrozitor în care o înghesuia prin cotloanele întunecate [i o lipea de perete, de mâinile care se
strecurau pe sub corsetul ei, de felul în care îi spunea la ureche c\ era mai
bine s\ fie mai prietenoas\ cu el. Gândul o umplea de grea]\, chiar [i
acum.
— Sophie.
În col]ul ochilor plini de îngrijorare ap\rur\ cute.
— Ce este? Dac\ ]i-am gre[it cu ceva, dac\ te-am desconsiderat, te
rog s\-mi spui ce pot s\ fac pentru a îndrepta…
— Nu mi-a]i gre[it cu nimic [i nici nu m-a]i desconsiderat. Sunte]i un gentilom, iar eu sunt o servitoare; orice altceva ar fi o purtare necuviincioas\. V\ rog, nu m\ face]i s\ m\ simt nelalocul meu, domnule
Lightwood.
Gideon, care ridicase pe jum\tate mâna, o l\s\ s\ cad\ pe lâng\ corp.
Ar\ta atât de cople[it de durere, încât lui Sophie i se înmuie inima. Eu
am totul de pierdut, iar el n-are nimic de pierdut, î[i reaminti ea. Era ceea ce-[i
spusese în sinea ei, târziu în noapte, culcat\ în patul ei îngust, cu amintirea unei perechi de ochi de culoarea furtunii bântuindu-i gândurile.
— Am crezut c\ suntem prieteni, zise el.
— Nu pot fi prietena dumneavoastr\.
El f\cu un pas înainte.
— {i dac\ te-a[ ruga s\…
— Gideon! Era Henry, în fa]a u[ii deschise, cu r\suflarea t\iat\,
îmbr\cat cu una din îngrozitoarele lui jiletci în dungi verzi [i portocalii.
Fratele t\u e aici. Jos…
Gideon f\cu ochii mari.
— Gabriel e aici?
— Da. Strig\ ceva despre tat\l vostru, îns\ jur\ c\ n-o s\ ne spun\
nimic dac\ nu e[ti [i tu de fa]\. Vino!
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Gideon [ov\i, privind când la Henry, când la Sophie, care încerca s\
par\ invizibil\.
— Eu…
— Acum, Gideon. Henry arareori vorbea t\ios, iar când o f\cea, efectul era nea[teptat. E plin de sânge, ad\ug\ el.
Gideon p\li [i întinse mâna dup\ sabia care atârna într-un cuier de
lâng\ u[\.
— Imediat!
Gabriel Lightwood se sprijinea de peretele de lâng\ u[a de intrare în Institut, f\r\ hain\, cu c\ma[a [i pantalonii îmbiba]i în stacojiu. Afar\, prin
u[a deschis\, Tessa v\zu tr\sura familiei Lightwood tras\ la baza sc\rilor,
cu blazonul cu fl\c\ri pe portier\. Probabil c\ Gabriel o mânase singur.
— Gabriel, zise Charlotte lini[titor, de parc\ încerca s\ calmeze un
cal s\lbatic. Gabriel, spune-ne ce s-a întâmplat, te rog!
Gabriel — înalt [i zvelt, cu p\rul lui [aten n\cl\it de sânge — î[i frec\
fa]a, cu ochii tulburi. {i mâinile îi erau pline de sânge.
— Unde e fratele meu? Trebuie s\ vorbesc cu fratele meu!
— Vine acum. L-am trimis pe Henry s\-l aduc\, iar pe Cyril s\
preg\teasc\ tr\sura Institutului. Gabriel, e[ti r\nit? Ai nevoie de
iratze?
Charlotte avea o voce foarte matern\, ca [i cum b\iatul nu ar fi sfidat-o niciodat\ cu privirea din spatele jil]ului lui Benedict Lightwood,
de parc\ nu ar fi conspirat niciodat\ cu tat\l lui ca s\-i ia Institutul.
— Ai mult sânge pe tine, zise Tessa, pornind spre el. Gabriel, nu e
numai al t\u, nu?
Gabriel o privi. Era pentru prima dat\, gândi Tessa, c\ îl vedea atât
de r\v\[it. În ochii lui nu era decât team\ uluit\, team\ [i… confuzie.
— Nu… E al lor…
— Al lor? Al cui?
Era Gideon, coborând în grab\ treptele, cu sabia în mâna dreapt\.
Cu el veneau [i Henry, [i Jem, iar în spatele lor, Will [i Cecily. Jem se
opri pe trepte, tres\rind, iar Tessa î[i d\du seama c\ o z\rise în rochia
de mireas\. El f\cu ochii mari, îns\ ceilal]i se precipitau deja, a[a c\ fu
dus în jos, pe trepte, ca o frunz\ purtat\ de vânt.
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— Tata e r\nit? continu\ Gideon, oprindu-se în fa]a fratelui s\u. Tu
e[ti r\nit?
Ridic\ o mân\ [i îi prinse b\rbia fratelui în c\u[ul palmei, întorcându-l cu fa]a c\tre el. De[i Gabriel era mai înalt, se vedea clar în privirea lui c\ era mai mic ca vârst\ — u[urare c\ fratele lui era acolo [i un
lic\r de resentiment fa]\ de tonul lui categoric.
— Tata…, începu Gabriel. Tata e un vierme.
Will râse scurt. Era îmbr\cat în echipament, de parc\ tocmai ie[ise
din sala de antrenament, iar p\rul îi atârna în bucle umede pe tâmple. Nu
se uita la Tessa, îns\ ea se obi[nuise cu asta. Will rareori se uita la ea,
doar atunci când era nevoit s-o fac\.
— E bine s\ vedem c-ai îmbr\]i[at felul nostru de-a vedea lucrurile,
dar e o modalitate foarte neobi[nuit\ de a o anun]a, remarc\ el.
Înainte de a se întoarce spre fratele s\u, Gideon îi arunc\ lui Will o
privire urât\.
— Ce vrei s\ spui, Gabriel? Ce-a f\cut tata?
Gabriel scutur\ din cap.
— E un vierme, repet\ el, cu glas egal.
— {tiu. A acoperit de ocar\ numele Lightwood [i ne-a min]it pe
amândoi. Ne-a f\cut mama de râs [i a distrus-o. Îns\ noi nu trebuie s\
fim ca el.
Gabriel se trase din strânsoarea fratelui s\u, cu din]ii scânteindu-i din
pricina încrunt\turii furioase.
— Tu nu m-ascul]i! exclam\ el. E un vierme. Un vierme. O dihanie ca
un afurisit de [arpe uria[. De când Mortmain a încetat s\-i mai trimit\
leacul, starea i s-a tot înr\ut\]it. S-a schimbat. R\nile alea de pe bra]e au
început s\ se extind\. Pe mâini, pe gât, pe fa]a lui…
Ochii verzi ai lui Gabriel îi c\utau pe ai lui Will.
— A fost variola, nu-i a[a? Tu [tii totul despre ea, nu-i a[a? Nu e[ti
un soi de specialist?
— Ei bine, nu e nevoie s\ te por]i de parc\ eu a[ fi inventat-o, îi
r\spunse Will. Numai fiindc\ eu am crezut c\ e adev\rat\. Exist\ relat\ri
despre asta — vechi pove[ti în bibliotec\…
— Variola demonului? întreb\ Cecily cu o expresie nedumerit\. Will,
despre ce vorbe[te el?
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Will deschise gura, înro[indu-se u[or la fa]\. Tessa î[i ascunse un
zâmbet. Trecuser\ s\pt\mâni de când Cecily venise la Institut [i prezen]a ei înc\ îl deranja [i sup\ra pe Will. Nu p\rea s\ [tie cum s\ se
poarte în preajma surorii lui mai mici, care nu mai era copila pe care
[i-o amintea [i a c\rei prezen]\, insista el, nu era bine-venit\. {i totu[i,
Tessa îl v\zuse urm\rind-o pe Cecily din priviri, cu aceea[i iubire protectoare pe care uneori o îndrepta asupra lui Jem. Cu certitudine, existen]a variolei demonului [i felul în care o c\p\ta cineva era ultimul lucru
pe care ar fi vrut s\ i-l explice lui Cecily.
— Nimic din ceea ce ar trebui tu s\ [tii, murmur\ el.
Gabriel se uit\ la Cecily [i r\mase cu gura c\scat\. Tessa îl v\zu cum
o studia din cap pân\-n picioare. Probabil c\ ambii p\rin]i ai lui Will
erau foarte frumo[i, gândi Tessa, c\ci Cecily era la fel de dr\gu]\ ca
Will, cu acela[i p\r negru str\lucitor [i cu aceia[i ochi uimitor de alba[tri.
Cecily îi întoarse cu îndr\zneal\ c\ut\tura, având o expresie curioas\;
probabil c\ ea se întreba cine era b\iatul care p\rea s\-[i antipatizeze
atât de tare fratele.
— Tata a murit? vru Gideon s\ [tie, cu un glas gâtuit. L-a omorât
variola demonului?
— Nu l-a omorât, r\spunse Gabriel. L-a schimbat. Acum câteva
s\pt\mâni ne-am mutat la Chiswick. Nu a spus de ce. Apoi, în urm\ cu
câteva zile, s-a încuiat în biroul s\u. N-a vrut s\ ias\, nici m\car s\
m\nânce. Azi-diminea]\, m-am dus în biroul lui s\ încerc s\-l smulg
din mole[eal\. U[a fusese scoas\ din ]â]âni. Era o… dâr\ de ceva alunecos care se întindea pe coridor. Am urmat-o pân\ jos [i apoi în gr\din\.
Gabriel se uit\ în jur, spre intrarea acum t\cut\, [i ad\ug\: A devenit
vierme. Asta tot încerc s\ v\ spun.
— Nu cred c-ar fi cu putin]\, zise Henry în t\cerea l\sat\, s\… \\\…
fie c\lcat?
Gabriel îl privi dezgustat.
— Am c\utat prin gr\din\. I-am g\sit pe unii dintre servitori. {i când
spun c\ „i-am g\sit” pe unii dintre ei, asta înseamn\ exact ceea ce spun.
Au fost f\cu]i… buc\]i. Gabriel înghi]i [i î[i privi hainele pline de sânge:
Am auzit un sunet — un urlet ascu]it. M-am întors [i l-am v\zut
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venind spre mine. Un vierme uria[, orb, ca un dragon ie[it dintr-o
legend\. Avea gura larg deschis\, [i în ea se vedea [irul de din]i ascu]i]i
ca ni[te pumnale. M-am r\sucit pe c\lcâie [i am luat-o la goan\ spre
grajduri. A [erpuit dup\ mine, dar am s\rit în tr\sur\ [i am ie[it pe
poart\. Creatura… tata… nu m-a urmat. Cred c\ se teme s\ nu fie v\zut
de vecini.
— Ah! f\cu Henry. A[adar, prea mare pentru a fi c\lcat.
— N-ar fi trebuit s\ fug, spuse Gabriel, uitându-se la fratele s\u. Ar
fi trebuit s\ stau [i s\ lupt cu creatura. Poate c\ s-ar fi putut discuta
ra]ional. Poate c\ tata e undeva în\untrul creaturii.
— {i poate c\ te-ar fi rupt în dou\, spuse Will. Ceea ce descrii tu,
transformarea în demon, e ultimul stadiu al variolei.
— Will! Charlotte ridic\ mâinile în sus. De ce n-ai spus a[a?
— {ti]i, c\r]ile despre variola demonului sunt în bibliotec\, spuse
Will pe un ton r\nit. N-am împiedicat pe nimeni s\ le citeasc\.
— Da, dar dac\ Benedict urma s\ se transforme într-un [arpe enorm,
cred c\ ai fi putut m\car s\ men]ionezi asta, zise Charlotte. Ca o chestiune de interes general.
— Mai întâi, continu\ Will, nu [tiam c\ avea s\ se transforme într-un
vierme uria[. Stadiul final al variolei demonului este transformarea
într-un demon. Ar putea fi de orice fel. În al doilea rând, procesul de
transformare dureaz\ mai multe s\pt\mâni. A[ fi zis c\ pân\ [i un idiot
cu acte în regul\, a[a cum e Gabriel, ar fi putut s\-[i dea seama de asta
[i s\ anun]e pe cineva.
— Pe cine s\ anun]e? întreb\ Jem.
Venise mai aproape de Tessa în timp ce conversa]ia continuase. A[a
cum st\teau unul lâng\ cel\lalt, î[i atinser\ u[or mâinile.
— Conclavul. Po[ta[ul. Pe noi. Pe oricine, zise Will, fulgerându-l cu
o privire iritat\ pe Gabriel, care începuse s\-[i recapete culoarea [i ar\ta
furios.
— Nu sunt un idiot cu acte în regul\…
— Lipsa actelor nu prea demonstreaz\ inteligen]a, murmur\ Will.
— {i dup\ cum am spus, tata s-a încuiat în biroul lui în ultima
s\pt\mân\…
— Iar tu n-ai considerat c\ asta necesita o aten]ie special\, zise Will.
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— Tu nu-l cuno[ti pe tata, spuse Gideon pe acel ton egal al vocii pe
care îl folosea uneori când discu]iile despre familia sa erau imposibil de
evitat.
Se întoarse cu spatele la fratele s\u [i î[i puse mâinile pe umerii lui
Gabriel, vorbind lini[tit, pe tonuri m\surate pe care niciunul dintre ei nu
le putea auzi.
Jem, al\turi de Tessa, î[i petrecu degetul mic pe dup\ al ei. Era un gest
obi[nuit de afec]iune, unul cu care Tessa se obi[nuise în ultimele luni,
suficient cât, uneori, când st\teau unul lâng\ altul, ea s\-[i întind\ mâna
f\r\ s\ se gândeasc\.
— Asta e rochia ta de mireas\? o întreb\ în [oapt\.
Tessa fu salvat\ de a mai r\spunde de apari]ia lui Bridget, care avea
în mân\ un echipament. Gideon se întoarse brusc spre ceilal]i [i spuse:
— Chiswick. Trebuie s\ mergem. Gabriel [i cu mine, dac\ altcineva
nu vrea.
— S\ merge]i singuri? întreb\ Tessa, destul de speriat\ cât s\ vorbeasc\ f\r\ s\-i fi venit rândul. Dar de ce s\ nu apela]i [i la al]ii pentru
a merge cu voi…
— Conclavul, spuse Will, cu ochii s\i alba[tri p\trunz\tori. Nu vrea
s\ [tie Conclavul despre tat\l lui.
— Tu ai vrea? întreb\ Gabriel cu ardoare. Dac\ ar fi vorba de familia ta? Schi]\ un zâmbet dispre]uitor. Nu conteaz\. Nu e ca [i cum ai [ti
ce înseamn\ s\ fii loial…
— Gabriel!
Vocea lui Gideon era dojenitoare.
— Nu-i vorbi lui Will în felul \sta.
Gabriel p\ru surprins, iar Tessa cu greu ar fi putut s\-l învinuiasc\.
Gideon [tia de blestemul lui Will, de credin]a care îi cauzase ostilitatea
[i purtarea nepoliticoas\, a[a cum [tiau to]i cei de la Institut, îns\ povestea o [tiau doar ei doi [i nim\nui din afar\ nu i se spusese despre asta.
— Vom veni cu tine. Sigur c\ vom veni cu tine, spuse Jem, dând drumul mâinii Tessei [i p\[ind în fa]\. Gideon ne-a f\cut un serviciu. Noi
n-am uitat, nu-i a[a, Charlotte?
— Fire[te c\ nu, r\spunse Charlotte, întorcându-se. Bridget, echipamentul…
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— Eu sunt deja echipat, zise Will, în timp ce Henry se dezbr\ca repede de jiletc\, schimbând-o cu o jachet\ de echipament [i cu o centur\
pentru arme; Jem f\cu la fel [i, deodat\, intrarea se afla în plin\
mi[care — Charlotte vorbindu-i în [oapt\ lui Henry, cu mâna pus\ peste
abdomen.
Tessa î[i întoarse privirea de la acel moment de intimitate [i v\zu un
cap brunet aplecat al\turi de unul blond. Jem era al\turi de Will, cu stela
scoas\, trasând o run\ pe gâtul lui Will. Cecily se uit\ la fratele ei [i se
încrunt\.
— {i eu sunt îmbr\cat\ deja în echipament, anun]\ ea.
Will ridic\ brusc capul, f\cându-l pe Jem s\ mârâie iritat.
— Cecily, în niciun caz!
— Nu ai niciun drept s\-mi spui dac\ pot merge sau nu! se r\sti ea
[i ochii îi sc\p\rar\. Merg [i eu!
Will se uit\ în direc]ia lui Henry, care ridic\ din umeri a scuz\.
— Are dreptul. Se antreneaz\ de aproape dou\ luni…
— E o feti]\!
— {i tu f\ceai acelea[i lucruri la cincisprezece ani, îi zise Jem pe un
ton calm, iar Will se r\suci brusc spre el.
Pre] de o clip\, toat\ lumea p\ru s\-[i ]in\ r\suflarea, chiar [i Gabriel.
Jem îi sus]inu privirea lui Will cu fermitate, iar Tessa avu impresia, nu
pentru prima dat\, c\ între ei avea loc un schimb de cuvinte nerostite.
Will oft\ [i î[i miji ochii.
— Tessa va fi urm\toarea care va dori s\ vin\.
— Sigur c\ vin, spuse Tessa. Se prea poate s\ nu fiu vân\tor de umbre,
dar [i eu m-am antrenat. Jem nu se duce f\r\ mine.
— Dar e[ti îmbr\cat\ în rochia de mireas\! protest\ Will.
— Ei bine, acum c\ a]i v\zut-o deja cu to]ii, nu mai pot s\ o port
când m\ c\s\toresc, zise Tessa. Dup\ cum [ti]i, asta aduce ghinion.
Will morm\i ceva în galez\ — neinteligibil, dar clar pe tonul unui om
înfrânt. În cealalt\ parte a înc\perii, Jem îi arunc\ Tessei un zâmbet slab,
îngrijorat. U[a Institutului se deschise, l\sând str\lucirea soarelui de
toamn\ s\ p\trund\ în\untru. Cyril se opri pe prag, încercând s\-[i recapete r\suflarea.
— A doua tr\sur\ e deja gata, anun]\ el. A[adar, cine vine?
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*
C\tre: Consulul Josiah Wayland
De la: Consiliu
Stimate domn,
Dup\ cum sunte]i, f\r\ îndoial\, con[tient, dup\ zece ani de activitate, mandatul dumneavoastr\ de Consul se apropie de sfâr[it. A sosit momentul s\ numi]i
un succesor.
În ceea ce ne prive[te, ne gândim foarte serios la numirea lui Charlotte Branwell, n\scut\ Fairchild. În calitate de conduc\toare a Institutului din Londra,
a desf\[urat o activitate deosebit\ [i credem c\ ve]i fi de acord cu acest lucru, c\ci
a fost numit\ de c\tre dumneavoastr\ dup\ moartea tat\lui ei.
Întrucât apreciem în cel mai înalt grad opinia [i considera]ia dumneavoastr\,
v-am fi recunosc\tori s\ ne comunica]i orice gânduri a]i avea cu privire la aceast\
chestiune.
Al dumneavoastr\, cu mult\ stim\,
Victor Whitelaw, Inchizitor, în numele Consiliului
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