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Suntem oare dou\ jum\t\]i ale aceluia[i întreg? (În lb. francez\ în original.)

Mul ] umiri
Ca întotdeauna, familia îmi ofer\ din inim\ sprijinul necesar pentru
ca romanul meu s\ ia fiin]\: so]ul meu Josh, mama mea [i tat\l meu, Jim
Hill [i Kate Connor; familia Esons; Melanie, Jonathan [i Helen Lewis;
Florence [i Joyce. Aceast\ carte, într-o m\sur\ chiar mai mare decât
oricare alta scris\ de mine, a fost rodul muncii intense de grup, prin urmare mul]umirile mele se îndreapt\ c\tre: Delia Sherman, Holly Black,
Sarah Rees Brennan, Justine Larbalestier, Elka Cloke, Robin Wasserman, cu o men]iune special\ pentru Maureen Johnson, care i-a împrumutat numele ei personajului Maureen. Mul]umiri lui Wayne Miller
care m-a ajutat la traducerile din latin\. Mul]umiri lui Margie Longoria pentru sprijinul acordat Proiectului Book Babe: Michael Garza, proprietarul restaurantului Big Apple Deli, a primit numele dup\ fiul ei,
Michael Eliseo Joe Garza. Recuno[tin]a mea etern\ se îndreapt\ c\tre
agentul meu, Barry Goldblatt; redactorul meu, Karen Wojtyla; Emily
Fabre, care a f\cut modific\ri cu mult peste termenul în care se mai
puteau face modific\ri; Cliff Nielsen [i Russell Gordon, pentru frumoasele coperte; [i c\tre echipele de la Simon and Schuster [i Walter
Books, pentru c\ au f\cut posibil restul magiei. {i, în final, mul]umirile mele lui Linus [i Lucy, pisicile mele, care n-au vomat pe manuscrisul
meu decât o dat\.
Ora[ul Îngerilor C\zu]i a fost scris cu programul Scrivener, în San
Miguel de Allende, Mexic.

PARTEA ÎNTÂI

Îngerii Nimicirii

q

Sunt [i nenorociri care mi[un\ în întuneric;
sunt [i îngeri ai nimicirii, care zboar\ înf\[ura]i
în v\luri de natur\ imaterial\ [i inexprimabil\;
noi nu-i putem vedea, dar le sim]im for]a
[i ne pr\bu[im sub sabia lor.
— Jeremy Taylor, O predic\ funerar\

1
St\ p ân ul

— O CAFEA, TE ROG.
Chelneri]a î[i ridic\ sprâncenele trasate cu dermatograf.
— Nu vrei nimic de mâncare? întreb\ ea.
Tonul fusese grav, atitudinea tr\da dezam\gire.
Simon Lewis n-o putea învinui; sperase probabil la un bac[i[ mai
bun decât cel pe care avea s\-l primeasc\ pentru o singur\ cea[c\ de
cafea. Dar nu era nici vina lui c\ vampirii nu mâncau. Uneori, în restaurante, mai comanda totu[i mâncare, doar ca s\ p\streze aparen]ele
de normalitate, dar într-o sear\ târzie de mar]i, când Veselka era
aproape lipsit\ de clien]i, nu i se p\ruse c\ ar merita efortul.
— Doar cafea.
Cu o ridicare din umeri, chelneri]a îi lu\ meniul laminat [i plec\ s\
transmit\ comanda. Simon se rezem\ de speteaza tare a scaunului de
plastic [i se uit\ în jur. Veselka, un restaurant la intersec]ia dintre Ninth
Street [i Second Avenue, era unul dintre localurile sale preferate din
Lower East Side — un vechi birt de cartier cu tapet în alb [i negru,
unde te l\sau s\ stai toat\ ziua, dac\ î]i comandai câte o cafea din
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jum\tate în jum\tate de or\. Serveau, de asemenea, [i ceea ce fusese odinioar\ meniul lui vegetarian preferat — col]una[i [i bor[ — dar zilele
acelea se duseser\ de mult.
Era jum\tatea lui octombrie [i tocmai împodobiser\ localul pentru
Halloween — o pancart\ mobil\ pe care scria TRICK OR BORSCHT!1 [i
o imita]ie de vampir, decupat din carton, poreclit Contele Fursecula.
Odinioar\, Simon [i Clary g\siser\ amuzante decora]iile astea ieftine de
s\rb\toare, dar Contele, cu imita]iile lui de col]i albi [i cap\ neagr\, nu
i se mai p\rea lui Simon chiar atât de nostim.
Simon arunc\ o privire spre fereastr\. Era o noapte friguroas\ [i
vântul împr\[tia frunzele peste Second Avenue ca pe ni[te confetti
aruncate cu pumnii. Pe strad\ venea o fat\ — o fat\ într-un fulgarin
strâns bine în talie, cu p\rul lung [i negru fluturând în vânt. Oamenii
întorceau capul dup\ ea. Simon se mai uitase la fete ca ea [i înainte, întrebându-se într-o doar\ unde s-or fi ducând, cu cine s-or fi întâlnind.
Nu cu tipi ca el, de asta era con[tient.
Numai c\ fata de acum chiar asta f\cea. Clopo]elul de la u[a din
fa]\ a restaurantului scoase clinchete vioaie, iar Isabelle Lightwood
intr\. Zâmbi când îl v\zu pe Simon [i se îndrept\ c\tre el, sco]ându-[i
pardesiul [i a[ezându-l pe sp\tarul unui scaun înainte de a se a[eza. Pe
sub pardesiu purta ceea ce Clary numea „toalet\ tipic Isabelle”: o rochie strâmt\ [i scurt\ de catifea, ciorapi-plas\ [i cizme. În carâmbul cizmei stângi avea vârât un pumnal pe care Simon [tia c\ numai el îl putea
vedea; altminteri, to]i ochii din restaurant o privir\ când lu\ loc [i î[i
scutur\ pletele pe spate. Indiferent ce ar fi purtat, Isabelle atr\gea aten]ia
ca un foc de artificii.
Frumoasa Isabelle Lightwood. Când Simon o cunoscuse, î[i închipuise c\ ea n-avea s\-[i piard\ timpul cu un tip ca el. Ceea ce se dovedise în mare parte adev\rat. Lui Isabelle îi pl\ceau b\ie]ii cu care p\rin]ii
ei nu erau de acord, iar în universul ei asta se referea la repudia]ii din
1

Formula de Halloween este trick or treat, asem\n\toare cu „ne da]i ori nu ne
da]i”, dar sugerând c\ în cazul refuzului de a le da colind\torilor dulciuri (treat), gazdei i se va juca o fest\ (trick); aici, treat e înlocuit glume] cu borscht — bor[.
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Lumea de Jos — elfi, vârcolaci [i vampiri. Faptul c\ ei doi se întâlniser\ regulat în ultimele vreo dou\ luni îl uluia, cu toate c\ rela]ia lor se
limita la întâlniri ocazionale ca aceasta de acum. {i cu toate c\ nu putea
s\ nu se întrebe dac\, în caz c\ el n-ar fi fost niciodat\ transformat în
vampir [i întreaga lui via]\ n-ar fi fost radical schimbat\ în clipa aceea,
s-ar mai fi întâlnit totu[i cu el?
Ea î[i d\du o [uvi]\ de p\r pe dup\ ureche, zâmbind luminos.
— Ar\]i bine.
Simon arunc\ o privire scurt\ la reflexia lui în vitrina restaurantului. Influen]a lui Isabelle era evident\ în schimbarea înf\]i[\rii lui, de
când începuser\ s\ se întâlneasc\. Ea îl obligase s\ renun]e la hanoracele lui în favoarea jachetelor de piele [i la teni[i în favoarea ghetelor
de designer. Care, în parantez\ fie spus, costau trei sute de dolari perechea. Înc\ mai purta tricourile sale caracteristice, cu inscrip]ii — pe
cel de acum scria EXISTEN}IALI{TII O ARD DEGEABA —, dar jean[ii lui
nu mai aveau g\uri în genunchi [i buzunare rupte. De asemenea, î[i
l\sase p\rul s\ creasc\, încât acum îi c\dea în ochi [i-i acoperea fruntea, de[i mai mult de nevoie decât pentru Isabelle.
Clary f\cuse b\[c\lie de noua lui înf\]i[are, îns\ la drept vorbind, ea
g\sea din cale-afar\ de amuzant totul despre via]a amoroas\ a lui
Simon. Nu-i venea s\ cread\ c\ el se întâlnea cu Isabelle la modul serios. Fire[te, nu-i venea s\ cread\ nici c\ se întâlnea, la fel de serios, cu
Maia Roberts, o prieten\ de-a lor care se întâmpla s\ fie vârcolac. {i
chiar i se p\rea de necrezut c\ Simon nu-i spusese înc\ nici uneia dintre ele despre cealalt\.
Simon nu [tia prea bine cum se întâmplase. Maiei îi pl\cea s\ vin\
pe la el pe acas\ [i s\-i foloseasc\ Xbox-ul — n-aveau a[a ceva la sec]ia
de poli]ie abandonat\ unde locuia haita de vârcolaci — [i abia la a treia
sau a patra vizit\ ea se aplecase [i-l s\rutase la plecare. El fusese încântat [i o sunase pe Clary ca s-o întrebe dac\ ar fi trebuit s\-i spun\ lui
Isabelle. „L\mure[te-te ce e între tine [i Isabelle”, îl îndemnase ea.
„Apoi, spune-i.”
|sta se dovedise a fi un sfat prost. Trecuse o lun\ [i înc\ nu [tia
sigur ce era între el [i Isabelle, a[a c\ nu-i spusese nimic. {i cu cât
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trecea mai mult timp, cu atât mai nepotrivit\ devenea ideea de a-i spune
ceva. Pân\ acum, îi mersese a[a. Isabelle [i Maia nu erau prietene apropiate [i rareori se vedeau una cu alta. Din nefericire pentru el, lucrurile
aveau s\ se schimbe. Mama lui Clary [i prietenul ei de o via]\, Luke,
aveau s\ se c\s\toreasc\ peste câteva s\pt\mâni [i amândou\ — [i
Isabelle, [i Maia — erau invitate la nunt\, o perspectiv\ care lui Simon
i se p\rea mult mai îngrozitoare decât ideea de a fi fug\rit pe str\zile
New Yorkului de o gloat\ furioas\ de vân\tori de vampiri.
— Deci, zise Isabelle, smulgându-l din reverie. De ce aici [i nu la
Taki? Acolo ]i-ar fi servit sânge.
La vorbele ei, Simon s\ri ca ars. Isabelle era oricum, numai subtil\
nu. Spre norocul lui, p\rea s\ nu fi auzit nimeni, nici m\car chelneri]a,
care se întoarse [i trânti o cea[c\ de cafea în fa]a lui Simon, o m\sur\
scurt din ochi pe Izzy [i plec\ f\r\ a-i lua [i ei comanda.
— Îmi place aici, r\spunse el. Aici obi[nuiam s\ vin cu Clary, pe
vremea când lua lec]ii la Tisch. Au un bor[ grozav [i blinii — sunt ca
ni[te col]una[i dulci cu brânz\ —, plus c\ e deschis toat\ noaptea.
Isabelle, totu[i, nu-l asculta. Se uita fix peste um\rul lui.
— Ce e aia?
Simon îi urm\ri privirea.
— |la e Contele Fursecula.
— Contele Fursecula?
Simon ridic\ din umeri.
— E o decora]iune de Halloween. Contele Fursecula e pentru copii.
Cum e [i Contele {ocula sau Contele din Sesame Street.
Zâmbi v\zându-i privirea pierdut\.
— {tii. |la de-i înva]\ pe copii s\ numere.
Isabelle cl\tin\ din cap.
— E o emisiune la televizor unde copiii sunt înv\]a]i s\ numere de
un vampir?
— Ai fi în]eles dac-ai fi v\zut-o, morm\i Simon.
— Exist\ o baz\ mitologic\ pentru o astfel de n\scocire, zise
Isabelle, alunecând în tonul didactic de vân\tor de umbre. Unele legende sus]in c\ vampirii sunt obseda]i de num\r\toare [i c\, dac\ ver[i
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ni[te boabe de orez în fa]a lor, ei se simt obliga]i s\ se opreasc\ din ce
f\ceau [i s\ le numere pân\ la ultimul. Nu e nimic adev\rat în asta, bineîn]eles, nu mai mult decât e în treaba cu usturoiul. Iar vampirii n-au
nici o leg\tur\ cu înv\]atul copiilor. Vampirii sunt înfrico[\tori.
— Mersi, zise Simon. E o glum\, Isabelle. El e Conte. Îi place s\
contorizeze. {tii. „Ce a mâncat Contele azi, copii? O pr\jitur\ cu fulgi
de ciocolat\, dou\ pr\jituri cu fulgi de ciocolat\, trei pr\jituri cu fulgi de
ciocolat\…”
P\trunse o pal\ de aer rece pân\ la ei când u[a restaurantului se deschise, l\sând s\ intre un alt client. Isabelle se înfior\ [i întinse mâna
dup\ e[arfa ei de m\tase neagr\.
— Nu e realist.
— {i ce-ai vrea? „Ce a mâncat Contele azi, copii? O s\teanc\ neajutorat\, dou\ s\tence neajutorate, trei s\tence neajutorate…”
— Sst!
Isabelle î[i înnod\ e[arfa la gât [i se aplec\ în fa]\, punându-[i mâna
pe încheietura lui Simon. Ochii ei mari [i negri erau deodat\ însufle]i]i,
în modul în care se însufle]eau doar când ea fie vâna demoni, fie se
gândea la vân\toarea de demoni.
— Uit\-te acolo!
Simon îi urm\ri privirea. Doi b\rba]i st\teau lâng\ vitrina de sticl\
în care erau expuse produsele de patiserie: pr\jituri cu glazur\ groas\,
platouri de cornule]e cu diverse umpluturi [i specialit\]i daneze cu
crem\. Nici unul dintre ei nu p\rea interesat de mâncare, totu[i. Amândoi erau scunzi [i numai piele [i os, atât de slabi, c\ pome]ii le ie[eau
din fe]ele str\vezii, ascu]ite ca ni[te pumnale. Amândoi aveau p\rul rar,
cenu[iu, [i ochii cenu[ii decolora]i, [i purtau haine lungi pân\ la podea,
de culoarea ardeziei, strânse în talie cu centuri.
— Ei, întreb\ Isabelle, ce b\nuie[ti tu c\ sunt?
Simon arunc\ o privire în direc]ia lor. Amândoi se uitar\ ]int\ la el,
cu ochii lor lipsi]i de gene ca ni[te g\vane goale.
— Arat\ ca ni[te malefici pitici de peluz\.
— Sunt subjuga]i umani, [uier\ Isabelle. Apar]in unui vampir.
— „Apar]in” în sensul de…?
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Ea scoase un sunet de ner\bdare.
— Pe Înger, nu [tii chiar nimic despre specia ta, nu-i a[a? M\car [tii
cum sunt f\cu]i vampirii?
— P\i, când o m\mic\ vampir [i un t\tic vampir se iubesc foarte
mult…
Isabelle se strâmb\ la el.
— Bine, [tii c\ vampirii nu au nevoie de sex ca s\ se reproduc\, dar
pariez c\ nu [tii cum se petrec de fapt lucrurile.
— Ba [tiu, zise Simon. Eu îs vampir pentru c\ am b\ut ni[te sânge de
la Raphael înainte de a muri. B\utul de sânge plus moarte egal vampir.
— Nu chiar, zise Isabelle. Tu e[ti vampir pentru c\ ai b\ut ni[te sânge
de la Raphael [i apoi ai fost mu[cat de al]i vampiri, dup\ care ai murit. E
obligatoriu s\ fii mu[cat la un moment dat, în timpul procesului.
— De ce?
— Saliva vampirilor are… anumite propriet\]i. Propriet\]i de transformare.
— Îhh! f\cu Simon.
— Nu te îhâi la mine. Tu e[ti \la cu saliva magic\. Vampirii îi ]in
pe oameni prin preajm\ [i se hr\nesc din ei când duc lips\ de sânge —
ca ni[te tonomate de gust\ri umbl\toare, ad\ug\ Izzy cu dezgust. Ai
crede c\ sunt sl\bi]i fiindc\ tot pierd sânge, dar saliva de vampir are de
fapt propriet\]i vindec\toare. Le cre[te num\rul celulelor ro[ii din
sânge, îi face mai puternici [i mai s\n\to[i, îi face s\ tr\iasc\ mai mult.
De aceea nu e împotriva Legii ca un vampir s\ se hr\neasc\ dintr-un
om. Nu le face chiar r\u. Bineîn]eles, din când în când, vampirul va decide c\ vrea mai mult de o gustare rapid\, vrea un rob — [i atunci va
începe s\-i hr\neasc\ pe oamenii pe care i-a mu[cat cu mici cantit\]i de
sânge de vampir, doar ca s\-i p\streze docili, s\-i ]in\ lega]i de st\pânul
lor. Subjuga]ii î[i venereaz\ st\pânii [i ador\ s\-i slujeasc\. Tot ce-[i doresc e s\ fie aproape de ei. A[a cum a fost [i cu tine când te-ai întors la
Dumont. Ai fost atras înapoi de vampirul al c\rui sânge l-ai consumat.
— Raphael, zise Simon, f\r\ intona]ie. Nu simt o dorin]\ arz\toare
s\ fiu cu el, zilele astea, d\-mi voie s\-]i spun.
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— Nu, î]i trece când ai devenit vampir pe de-a întregul. Li se întâmpl\ numai subjuga]ilor care-[i venereaz\ „p\rin]ii” [i nu pot s\ nu
li se supun\. Nu în]elegi? Când te-ai întors la Dumont, clanul lui Raphael te-a secat de sânge, ai murit, iar dup\ aceea ai devenit vampir.
Dar dac\ nu te secau, dac\ ]i-ar fi dat în schimb mai mult sânge de
vampir, ai fi devenit, în cele din urm\, un subjugat.
— Toate astea sunt foarte interesante, zise Simon. Dar nu explic\
de ce se holbeaz\ \[tia la noi.
Isabelle se uit\ din nou spre cei doi.
— Se holbeaz\ la tine. Poate c\ st\pânul lor a murit [i î[i caut\ un
alt vampir c\ruia s\-i apar]in\. Ai putea avea anim\lu]e de companie,
rânji ea.
— Sau, zise Simon, poate c\ sunt aici pentru cartofii fier]i [i pr\ji]i.
— Subjuga]ii umani nu m\nânc\ mâncare. Tr\iesc cu un amestec de
sânge de vampir [i sânge de animal. Asta îi ]ine într-o stare de suspensie animat\. Nu sunt nemuritori, dar îmb\trânesc foarte încet.
— Din p\cate, zise Simon, uitându-se la ei, nu-[i pot p\stra înf\]i[area.
Isabelle se îndrept\ în scaun.
— {i vin încoace. B\nuiesc c-o s\ afl\m ce vor.
Subjuga]ii umani se mi[cau ca pe rotile. Nu p\reau s\ p\[easc\ propriu-zis, ci mai curând alunecau f\r\ nici un zgomot. Le trebui doar câteva secunde s\ traverseze restaurantul; pân\ ajunser\ lâng\ masa lui
Simon, Isabelle î[i scosese din carâmbul cizmei pumnalul ascu]it ca un
stilet. Îl puse pe mas\, unde lucea în lumina neoanelor din local. Era din
argint greu, întunecat, cu ni[te cruci gravate cu foc pe ambele p\r]i ale
mânerului. Majoritatea armelor împotriva vampirilor p\reau s\ aib\
cruci pe ele, presupunând, gândi Simon, c\ majoritatea vampirilor erau
cre[tini. Cine ar fi [tiut c\ frecventarea unei religii minoritare putea fi
un lucru atât de avantajos?
— A[a este, zise Isabelle, când cei doi subjuga]i se oprir\ lâng\ mas\,
degetele ei fiind la numai câ]iva centimetri de pumnal. Hei, voi doi, ia
spune]i care-i treaba?
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