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CEL MAI ÎNALT DEAL DIN COMITAT 

ESTE ÎNVĂLUIT ÎN MISTER.

SE ZICE CĂ UN OM A MURIT AICI ÎNTR-O 

APRIGĂ BĂTĂLIE, ÎN TIMP CE ÎNCERCA 

SĂ SUPUNĂ UN DEMON 

CARE AMENINŢA ÎNTREAGA LUME.

APOI GHEŢURILE AU VENIT DIN NOU PESTE PĂMÂNT, 

IAR CÂND S-AU RETRAS, PÂNĂ ŞI FORMA DEALURILOR 

SAU NUMELE TÂRGURILOR DIN VALE 

SE SCHIMBASERĂ.

ASTFEL, PE VÂRFUL CEL MAI ÎNALT 

DIN LANŢUL DEALURILOR N-A RĂMAS NICIUN SEMN 

DIN CE S-A ÎNTÂMPLAT ODINIOARĂ. 

DOAR NUMELE I S-A PĂSTRAT. 

I SE SPUNE 

WARDSTONE —

LESPEDEA CARE PECETLUIEŞTE RÃUL.



PERSONAJELE Personajele
Tom
Thomas Ward este al [aptelea fiu al unui al [aptelea fiu 

[i totodat\ odrasla unei puternice vr\jitoare lamia. Aceasta 
înseamn\ c\ s-a n\scut cu anumite haruri, mai presus decât ale 
unui vraci obi[nuit. Nu numai c\ poate s\-i vad\ [i s\-i aud\ 
pe cei mor]i, dar poate încetini scurgerea timpului, pentru 
a-i ajuta în b\t\lie. De peste trei ani sluje[te ca ucenic al unui 
vraci local [i, acum, ca purt\tor al Sabiei Destinului, el a r\mas 
probabil unica speran]\ a lumii de a-l învinge pe Cel R\u. 

Vraciul
Vraciul este o figur\ inconfundabil\. Este înalt [i are 

o înf\]i[are destul de însp\imânt\toare. Poart\ o pelerin\ cu 
glug\ [i întotdeauna are la el un toiag [i un lan] de argint. 
Timp de mai bine de [aizeci de ani el a ap\rat Comitatul 
de toate lucrurile înfrico[\toare, dar aceste b\t\lii prelungite 
l-au istovit. Tom se teme c\ zilele în care se poate bizui 
pe magistrul s\u sunt num\rate.

Alice
Tom nu-[i poate da prea bine seama dac\ Alice e rea sau bun\. 

Ea se înrude[te cu dou\ dintre cele mai malefice clanuri ale 
vr\jitoarelor (Malkin [i Deane), îns\ a înv\]at toate aceste lucruri 
vr\jitore[ti împotriva voin]ei sale. De[i se socote[te o aliat\ a 
Luminii, Alice este nevoit\ s\ foloseasc\ magia neagr\ tot mai 
des în ultima vreme pentru a-[i ap\ra prietenii. Iar Tom se teme 
c\ acest lucru o apropie [i mai mult de Întuneric de fiecare dat\.



Mama
Mama lui Tom a [tiut dintotdeauna c\ fiul ei va deveni 

ucenicul Vraciului. Ea îl nume[te „darul ei pentru Comitat”. 
Sunt destule lucruri misterioase legate de mama, dar nici 
m\car Tom nu a b\nuit adev\rul: c\ ea fusese o vr\jitoare
lamia [i c\ a pus la cale b\t\lia fiului ei împotriva Necuratului 
chiar dinainte ca Tom s\ se nasc\. A c\zut r\pus\ în lupta 
cu Ordeen, îns\ Tom sper\ c\ ea mai vegheaz\ cumva [i acum 
asupra lui…

Grimalkin
Grimalkin este asasina clanului de vr\jitoare Malkin. 

Foarte iute [i puternic\, ea se ghideaz\ dup\ un cod al onoarei 
[i nu apeleaz\ niciodat\ la vicle[uguri. De[i cinstit\, are 
o latur\ întunecat\ [i reputa]ia de a folosi tortura. De curând, 
a legat o alian]\ surprinz\toare cu Tom Ward, pentru a lupta 
împreun\ împotriva du[manului lor comun, Necuratul. 
Dar cât\ încredere po]i avea într-o slujitoare devotat\ a 
Întunericului?

Necuratul
Întruchipare a Întunericului, acesta este cel mai de 

temut dintre vr\jma[ii ucenicului [i cel mai vârstnic dintre 
Vechii Zei. Este cunoscut sub multe alte nume, printre care 
Diavolul, Satana, Lucifer [i P\rintele Minciunilor. Ajutat 
de alia]i, Tom a izbutit s\ îi reteze capul în lupt\, îns\ b\t\lia 
pentru a-l înfrânge pe Cel R\u odat\ pentru totdeauna de-abia 
a început…
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V raciul se aşezase pe un buştean în grădina sa din 
Chipenden. Soarele cânta printre copaci şi aerul 

strălucea de ciripitul păsărilor. Era sfârşitul lui mai şi o 
dimineaţă caldă de primăvară – pe cât de bună poate fi 
vremea în Comitat. Lucrurile păreau să se fi schimbat 
în bine. Eu stăteam pe iarbă, înfulecând micul dejun, în 
timp ce Vraciul zâmbea în sinea lui, destul de mulţumit 
de această dată, uitându-se înapoi spre casă.

De acolo venea zgomot de fierăstrău; chiar şi de la 
distanţă, simţeam mirosul rumeguşului. Casa magis-
trului era în reparaţie, începând de sus, de la acope-
riş. Fusese arsă din temelii de soldaţii duşmani şi cum 

V
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războiul se încheiase în Comitat venise vremea să fie 
reconstruită, iar noi să ne vedem de treburile noastre, 
de vraci şi ucenic care se ocupă cu creaturile Întuneri-
cului – duhuri, stafii, spectre şi vrăjitoare.

— Nu înţeleg cum de Alice a plecat fără să spună o 
vorbă, m-am plâns eu Vraciului. Nu-i stă deloc în fire. 
Mai ales că ştia bine că în curând vom porni spre răsărit 
şi vom lipsi de acasă cel puţin câteva zile.

Prietena mea Alice dispăruse în urmă cu trei nopţi. 
Stătusem de vorbă cu ea în grădină şi am plecat de lân-
gă ea pentru câteva clipe, atât cât să îi spun ceva Vra-
ciului. La întoarcere, nu mai era acolo. La început nu 
m-am îngrijorat prea tare, însă pe urmă am văzut că nu 
apare la cină, şi nici după aceea.

Vraciul oftă.
— N-aş vrea să te supăr, flăcăule, dar mă gândesc că 

poate a plecat pentru totdeauna. La urma urmei, voi doi 
aţi fost legaţi în ultima vreme prin nevoia de a folosi urcio-
rul cu sânge. Acum ea se poate duce oriunde, după bunul 
plac. Şi după ce a fost târâtă în Întuneric şi ţinută acolo 
atâta vreme, nu mai e aceeaşi persoană.

Magistrul meu rostea cuvinte aspre. Cu toate că Alice 
ne ajutase ani buni, el tot nu avea încredere în ea. Alice se 
născuse în Pendle şi, timp de doi ani, primise învăţături 
pentru a deveni vrăjitoare; lui John Gregory i-ar fi plăcut 
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să nu o mai vadă deloc. Când am fost în Grecia, Alice 
făurise un urcior cu sânge care să-l ţină pe Necuratul la 
dis tanţă; altfel, am fi căzut amândoi pradă Întunericului. 
Acum urciorul nu ne mai era de folos; îl priponisem pe 
Cel Rău şi îi retezasem capul – care se afla acum în pose-
sia lui Grimalkin, vrăjitoarea asasină. Grimalkin fugea 
din calea servitorilor Diavolului. Dacă cele două părţi ale 
corpu lui aveau să se reunească vreodată, Necuratul avea 
să fie iarăşi slobod în lume, slobod să se răzbune, fără 
doar şi poate, într-un mod înfricoşător. Iar consecinţele 
urmau să fie cumplite, nu numai pentru Comitat, ci pen-
tru întreaga lume; o nouă era a Întunericului avea să în-
ceapă. Astfel câştigasem ceva timp, destul cât să găsim o 
cale de a-l distruge pe Cel Rău odată pentru totdeauna. 

Ultimele cuvinte ale magistrului meu m-au întristat 
cel mai tare. Necuratul o răpise într-adevăr pe Alice şi o 
dusese în Întuneric, iar la întoarcere ea păruse dramatic 
schimbată. Părul îi albise, dar asta nu era decât o 
schim bare fizică; eu mă temeam că şi sufletul îi fusese 
întinat – că se apropiase mai mult de Întuneric. Alice 
era şi ea îngrijorată din acelaşi motiv. Poate că n-ar fi 
trebuit să se mai întoarcă. Dacă avea să nu mai poată sta 
niciodată în preajma unui ucenic de vraci? După patru 
ani în care înfruntaserăm împreună primejdiile am 
devenit prieteni buni, iar gândul că acum începuserăm 
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să ne îndepărtăm unul de celălalt mă amăra. Mi-am 
amintit ceva ce îmi spusese tata pe vremea când eram 
mai mic. Tata nu era decât un fermier de rând, însă 
un bărbat înţelept, care mă învăţase în copilărie multe 
adevăruri despre viaţă.

— Ascultă bine, Tom, mi-a spus el odată, trebuie 
să accepţi că pe lumea aceasta lucrurile se schimbă tot 
timpul. Nimic nu rămâne veşnic la fel. Şi tu va trebui să 
înveţi să te împaci cu asta!

Câtă dreptate a avut! Ce fericit fusesem să trăiesc 
acasă cu familia mea. Acum şi mama şi tata erau morţi 
şi nu mă mai puteam întoarce la acele vremuri. Tot ce 
puteam spera era ca prietenia mea cu Alice să nu se 
sfârşească şi ea.

— Ce fel de loc e Todmorden? îl întrebai pe Vraci, 
vrând să schimb subiectul. 

Nu avea niciun rost să mă cert cu el din pricina lui Alice.
— Vezi tu, flăcăule, îndatoririle mele nu m-au purtat 

niciodată până în acest oraş, dar ştiu câte ceva despre 
el. Todmorden se află la hotarul de răsărit al Comitatu-
lui şi este traversat de râul Calder. Aşa că jumătate din 
târg se găseşte în Comitat, iar cealaltă jumătate în afara 
lui. Nu încape îndoială că oamenii care locuiesc dincolo 
de râu au alte obiceiuri şi purtări. În ultimii doi ani noi 
am călătorit un pic – mai întâi am fost în Grecia, apoi în 
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Insula Mona şi mai apoi în Irlanda. În fiecare ţinut prin 
care am trecut am avut de înfruntat alte probleme şi 
dificultăţi. Faptul că destinaţia noastră de acum nu este 
foarte îndepărtată de casă nu înseamnă că nu trebuie să 
fim cu băgare de seamă.

Biblioteca Vraciului fusese distrusă de foc – pierise în 
flăcări toată moştenirea lăsată în urmă de generaţii de 
vraci, toate cunoştinţele dobândite în sute de ani de lup-
tă împotriva Întunericului. Aflaserăm însă de o colecţie 
de cărţi despre Întuneric care se afla în Todmorden. Cu o 
săptă mână înainte, într-o noapte, un oaspete misterios a 
sunat clopotul la arbuştii de la răspântia de drumuri şi ne-a 
lăsat acolo un bileţel. Unul foarte scurt şi la obiect:

Dragă domnule Gregory,
Am auzit cu mare tristeţe de pierderea bi-

bliotecii dumitale din Chipenden. Condoleanţele 
mele! Sper totuşi să vă fiu de ajutor, căci mă 
aflu în posesia unei colecţii vaste de cărţi des-
pre Întuneric. Poate că v-ar putea fi de folos! 
Sunt gata să v-o vând la un preţ rezonabil. 
Dacă sunteţi interesat, vă rog să mă vizitaţi 
cât de curând în Todmorden. Locuiesc în casa 
din vârful Drumeagului Cotit.

Coniţa Fresque
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Din biblioteca magistrului meu nu rămăsese decât o 
carte – Bestiarul, pe care o scrisese şi o ilustrase cu mâna 
lui. Era mai mult decât o simplă carte, mai degrabă un 
document viu, un document de lucru plin de adnotări 
făcute de alţi ucenici de-ai săi – inclusiv de mine. Era o 
mărturie a muncii lui de-o viaţă, a ceea ce descoperise 
cu ajutorul altora. Acum el spera să-şi refacă biblioteca. 
Cu toate astea nu a acceptat să ia nicio carte din micuţa 
colecţie de la moara de apă aflată la nord de Caster, 
care fusese casa lui Bill Arkwright, unul dintre foştii săi 
ucenici. Spera ca moara să devină din nou, cândva, că-
minul unui vraci; şi dacă asta se va întâmpla, noul ocu-
pant avea să aibă nevoie de cărţile acelea. John Gregory 
socotea că vizita la Todmorden urma să fie primul pas 
în refacerea bibliotecii sale.

Magistrul meu plănuise iniţial să pornească neîntârziat 
la drum, însă, oricât de tare l-ar fi interesat achiziţionarea 
de cărţi, reconstrucţia care se afla pe primul loc, aşa că a 
petrecut ore în şir revăzând planurile şi schiţele împreună 
cu constructorul. Avea o listă de priorităţi şi, printre ele, 
se număra şi refacerea odăii care adăpostise biblioteca. Iar 
eu îl încurajasem, pentru că voiam să amân cât mai mult 
plecarea astfel dându-i răgaz lui Alice să se întoarcă.

— Ce rost ar avea să cumpărăm cărţi dacă nu avem 
unde să le punem? argumentasem eu.
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Vraciul mi-a dat dreptate şi uite aşa mai câştigasem 
ceva timp, însă, în cele din urmă, a sosit vremea să pornim 
spre Todmorden pentru a o întâlni pe coniţa Fresque.

În după-amiaza aceea, cam cu o oră sau aşa ceva 
înainte de a pleca la drum, am scris şi eu un bileţel. Îi 
era adresat lui Alice:

Dragă Alice,
De ce ai plecat aşa, fără un cuvânt? Îmi fac 

griji pentru tine. Din clipă în clipă voi pleca cu 
Vraciul spre Todmorden, unde am auzit că e o bi-
bliotecă. Ne vom întoarce probabil peste vreo două 
zile.

Ai grijă ce faci. Mi-e dor de tine.
Tom

Abia dacă am apucat să prind biletul de uşa nouă 
din spate, că brusc am simţit un soi de răceală – acel 
semnal de alarmă pe care îl primeşti uneori când ceva 
din Întuneric se află prin preajmă. Apoi am auzit cum 
cineva se apropie de mine prin spate. Toiagul meu era 
proptit de zid, aşa că l-am înşfăcat şi m-am răsucit iute 
pentru a da piept cu primejdia, ţinându-l în diagonală, 
în poziţie de apărare.
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Spre marea mea surpriză, am dat ochii cu Alice. Zâm-
bea, deşi părea obosită şi răvăşită, ca şi cum fusese plecată 
într-o călătorie lungă şi istovitoare. Senzaţia de răceală a 
dispărut rapid. Alice nu-mi era duşmancă, însă semnalul 
acela scurt de alarmă mă tulburase. În ce măsură fusese 
ea întinată de Întuneric? m-am întrebat.

— Alice! Mi-am făcut atâtea griji din pricina ta! De 
ce ai plecat aşa, fără să spui nimic?

A făcut un pas în faţă şi, fără să-mi răspundă, m-a 
îmbrăţişat. După câteva clipe am îndepărtat-o, ţinând-o 
la distanţă de un braţ.

— Se pare că ai trecut prin momente grele, dar mă 
bucur să te revăd! i-am spus. Părul tău îşi revine la cu-
loarea naturală. Cât de curând o să fie la fel ca întot-
deauna.

A dat din cap în semn de încuviinţare, însă zâmbetul 
i s-a şters de pe faţă, dând la iveală un aer serios.

— Am ceva cu adevărat important să-ţi spun, Tom, 
zise ea. Şi ar fi mai bine dacă ar auzi şi Moş Gregory.

Aş fi vrut să mai rămân aşa, singur cu Alice, ca să mai 
stăm de vorbă, dar ea a stăruit să-l vadă de îndată pe ma-
gistru. M-am dus după el şi, cum după-amiaza era însori-
tă, Vraciul ne-a condus spre banca din grădina de apus.

M-am aşezat pe bancă, lângă el, dar Alice a rămas 
în picioare. Mi-a venit să râd, fiindcă mi-am amintit 


