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1

Drag\ Jurnalule,

Mi  -  e atât de fric\.

Inima îmi bate nebune[te, mi s  -  a uscat gura,

mâinile îmi tremur\. M  -  am confruntat cu atâtea [i am su-

pravie]uit: vampiri, vârcolaci, fantome. Lucruri pe care nu

mi le - am imaginat niciodat\ c\ ar putea fi reale. Iar acum

sunt îngrozit\. De ce?

Pur [i simplu pentru c\ plec de acas\. 

{i [tiu c\ e total [i îngrozitor de ridicol. De fapt, nici nu

prea pot spune c\ plec de acas\. M\ duc la colegiu, la doar

câteva ore cu ma[ina de casa mea drag\, în care stau din-

totdeauna. Nu, n - am s\ plâng acum din nou. O s\ împart

o camer\ cu Bonnie [i Meredith, prietenele mele cele mai

bune. În acela[i c\min, cu doar câteva etaje între noi, o s\

fie iubitul meu Stefan. Cel\lalt prieten foarte bun, Matt, se

va afla în partea opus\ campusului, la câteva minute



dep\rtare. Chiar [i Damon va sta într - un apartament în

ora[ul învecinat. 

Z\u, nici n - a[ putea fi mai aproape de cas\, poate doar

dac\ n - a[ pleca deloc de aici. Sunt a[a o plâng\cioas\. Dar

am sentimentul c\ abia mi - am rec\p\tat c\minul   —  fami-

lia, via]a   —  dup\ ce am fost exilat\ atât de mult timp, iar

acum dintr - odat\ trebuie s\ plec din nou. 

Cred c\ sunt a[a de speriat\ de plecarea asta în parte

pentru c\ ultimele câteva s\pt\mâni au fost atât de grozave.

Am îngr\m\dit toat\ distrac]ia de care ne - am fi putut bu-

cura în ultimele luni   —  asta dac\ n - am fi luptat cu kit-
sune - le, n - am fi c\l\torit în Dimensiunea Întunecat\, nu

ne - am fi b\tut cu fantoma geloas\ [i toate celelalte chestii

Îngrozitor de Neamuzante pe care le - am f\cut   —  în trei

s\pt\mâni absolut minunate. Am f\cut picnicuri [i petreceri

în pijamale [i am înotat [i ne - am dus la cump\r\turi. Am

mers la bâlci, unde Matt a câ[tigat pentru Bonnie un tigru

de plu[ [i s - a f\cut ro[u ca sfecla când ea a ]ipat de încân-

tare [i i - a s\rit în bra]e. Stefan m - a s\rutat în roata mare,

chiar când am ajuns în vârf, exact la fel cum [i - ar s\ruta

orice b\iat normal iubita într - o sear\ frumoas\ de var\.

Am fost atât de ferici]i. Atât de normali, într - un fel în

care nu credeam c\ aveam s\ mai fim vreodat\.

Cred c\ asta m\ [i sperie. Mi - e team\ c\ acele câteva

s\pt\mâni au fost doar un interludiu luminos [i c\ acum

lucrurile or s\ se schimbe iar, c\ ne îndrept\m din nou c\tre
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întuneric [i groaz\. E ca în poezia aia pe care am citit - o

toamna trecut\ la ora de englez\, care spunea c\ „nimic din

ce e aur nu d\inuie”1. Nu pentru mine. 

Chiar [i Damon…

Zgomotul de pa[i în holul de la parter o distrase [i
Elena Gilbert se opri din scris. Ridic\ privirea c\tre ulti-
mele cutii r\spândite prin camer\. Stefan [i Damon
urmau s\ vin\ s - o ia.

Dar ea voia s\ - [i termine mai întâi gândul, s\ pun\ în
cuvinte acea ultim\ îngrijorare care o nec\jise pe tot par-
cursul acelor s\pt\mâni minunate. Se întoarse din nou la
jurnal, scriind mai repede acum, pentru a putea a[terne
pe hârtie tot ce sim]ea înainte de a trebui s\ plece.

Damon s - a schimbat. De când am învins fantoma ge-

loas\, a devenit mai… binevoitor. Nu numai cu mine, nu

numai cu Bonnie, pentru care a avut întotdeauna o sl\bi-

ciune, dar chiar [i cu Matt [i Meredith. Înc\ mai poate fi

teribil de enervant [i imprevizibil    —  nici n - ar fi el însu[i

f\r\ asta   —, dar n - am mai sim]it la el acea not\ de cru-

zime. Nu a[a cum avea înainte.

El [i Stefan par s\ fi ajuns la o în]elegere. Ei [tiu c\ îi

iubesc pe amândoi [i totu[i n - au l\sat gelozia s\ îi despart\.

1 Nothing Gold Can Stay, de Robert Frost, poet american (1874–
1963), faimos pentru poeziile lui lirice despre zona rural\ din New
England.
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Sunt apropia]i [i se poart\ ca ni[te fra]i adev\ra]i, într - un

fel cum nu i - am mai v\zut pân\ acum. Exist\ un echilibru

delicat între noi trei, care s - a men]inut în tot acest sfâr[it de

var\. {i m\ tem c\ orice pas gre[it de - al meu l - ar putea dis-

truge [i c\, la fel ca prima lor dragoste, Katherine, i - a[

desp\r]i pe cei doi fra]i. {i atunci l - am pierde pe Damon

pentru totdeauna. 

— Elena! se auzi vocea ner\bd\toare a m\tu[ii Judith.
— Vin! r\spunse Elena, scriind repede alte câteva

propozi]ii în jurnalul ei.

{i totu[i, e posibil ca aceast\ nou\ via]\ s\ fie minu-

nat\. Poate c\ am s\ g\sesc toate lucrurile pe care le c\utam.

Nu pot s\ m\ ag\] pentru totdeauna de liceu sau de via]a

mea de aici, de acas\. {i cine [tie? Poate c\ de data asta

auriul va d\inui.

— Elena! Ma[ina te a[teapt\!
Era clar c\ m\tu[a Judith începea s\ se enerveze.

Voise s\ o duc\ ea îns\[i pe Elena la [coal\. Dar Elena
[tia c\ nu va putea s\ - [i ia la revedere de la familia ei f\r\
s\ plâng\, a[a c\ îi rugase pe Stefan [i pe Damon s\ vin\
s - o ia. Avea s\ fie mai pu]in jenant s\ fac\ o scen\ senti-
mental\ aici, acas\, decât s\ plâng\ în campusul de la
Dalcrest. De când Elena hot\râse s\ plece împreun\ cu
fra]ii Salvatore, m\tu[a Judith se tot agitase pentru
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fiecare detaliu, îngrijorat\ c\, dac\ nu era ea acolo s\
supervizeze totul, via]a Elenei la colegiu nu va avea un
început perfect. {i asta se întâmpla pentru c\ m\tu[a
Judith o iubea [i Elena [tia bine. 

Elena închise brusc jurnalul cu coper]i de catifea
albastr\ [i îl arunc\ într - o cutie deschis\. Se ridic\ în
picioare [i o porni spre u[\, dar, înainte s\ o deschid\, se
întoarse [i - [i mai privi camera pentru ultima oar\. 

Era atât de goal\, f\r\ posterele ei favorite de pe
pere]i [i cu jum\tate din c\r]i disp\rute de pe rafturi.
Doar câteva haine mai r\m\seser\ în scrin [i în dulap.
Mobila era înc\ la locul ei dintotdeauna. Dar acum, c\
majoritatea dintre lucrurile ei lipseau, camera sem\na
mai degrab\ cu una de hotel decât cu refugiul tihnit al
copil\riei sale. 

Atât de multe se petrecuser\ aici. Elena î[i aduse
aminte cum se cuib\rea al\turi de tat\l ei pe bancheta de
sub fereastr\ când era micu]\ [i citeau împreun\. Ea [i
Bonnie [i Meredith    —  [i Caroline, care cândva fusese [i
ea prietena ei bun\    —  petrecuser\ aici cel pu]in o sut\
de nop]i împ\rt\[indu - [i secrete, înv\]ând, îmbr\cân-
du - se pentru baluri sau doar stând împreun\. Aici o s\ru-
tase Stefan, în zori, [i disp\ruse repede când venise
m\tu[a Judith ca s\ o trezeasc\. Elena î[i amintea de
zâmbetul lui Damon, crud [i triumf\tor, când îl invitase
prima oar\ s\ intre, un moment care acum i se p\rea c\
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se petrecuse cu un milion de ani în urm\. {i, nu de mult,
bucuria ei când el ap\ruse aici într - o noapte întunecat\,
dup\ ce to]i erau convin[i c\ murise. 

Se auzi un cioc\nit u[or, apoi u[a se deschise. Stefan
st\tea în prag [i o privea. 

— E[ti gata? o întreb\. M\tu[a ta e pu]in cam îngri-
jorat\. Se gânde[te c\, dac\ nu plec\m acum, n - o s\ ai
timp s\ - ]i despachetezi lucrurile înainte de turul de pre-
zentare a campusului.

Elena se apropie de el [i îl cuprinse cu bra]ele. Stefan
mirosea a curat [i a p\dure, [i ea î[i l\s\ capul pe um\-
rul lui. 

— Vin, spuse. Doar c\, [tii, e greu s\ - mi iau r\mas - bun.
Totul se schimb\. 

Stefan se întoarse c\tre ea [i o s\rut\ u[or pe gur\. 
— {tiu, spuse el când s\rutul se încheie [i î[i trecu

alene un deget peste buzele ei. O s\ duc cutiile astea jos
[i te mai las un minut. M\tu[a Judith o s\ se simt\ mai
bine dac\ vede toate lucrurile b\gate în camionet\. 

— Bine. Cobor imediat. 
Stefan ie[i cu cutiile [i Elena oft\, privind din nou în

jur. Draperiile albastre înflorate pe care i le f\cuse mama
ei când Elena avea nou\ ani atârnau înc\ la fereastr\.
Elena î[i aduse aminte cum o îmbr\]i[ase mama ei, cu
ochii umezi, când feti]a ei îi spusese c\ e prea mare pen-
tru draperii cu Winnie the Pooh. 
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Ochii Elenei se umplur\ [i ei de lacrimi [i î[i d\du
p\rul dup\ urechi, acela[i gest pe care îl f\cea [i mama
ei atunci când era pierdut\ în gânduri. Elena fusese atât
de mic\ atunci când p\rin]ii ei muriser\. Poate c\ dac\
ar mai fi fost în via]\, ea [i mama ei ar fi fost prietene
acum, ar fi fost mai mult decât mam\ [i fiic\. 

{i p\rin]ii ei studiaser\ la Dalcrest. De fapt, acolo se
[i cunoscuser\. Jos, pe pian, se afla o fotografie cu ei în
robele de absolvire pe paji[tea sc\ldat\ în soare din fa]a
bibliotecii de la Dalcrest, râzând, incredibil de tineri.

Poate c\ mergând la Dalcrest, Elena se va sim]i mai
aproape de ei. Poate c\ va afla mai multe despre cine au
fost ei, nu doar mama [i tat\l pe care îi [tiuse când era
mic\, [i, printre cl\dirile neoclasice [i vastele paji[ti verzi
ale colegiului, î[i va reg\si familia pierdut\. 

De fapt, Elena nu pleca. Doar mergea înainte. 
Elena î[i împinse hot\rât\ b\rbia înainte [i ie[i din

camer\, stingând lumina în urma ei. 
La parter, m\tu[a Judith, so]ul ei, Robert, [i Marga-

ret, surioara de cinci ani a Elenei, o a[teptau în hol, pri-
vind - o cum coboar\ sc\rile. Bineîn]eles, m\tu[a Judith
se agita. Nu putea sta lini[tit\; î[i fr\mânta mâinile, î[i
netezea p\rul, se juca întruna cu cerceii.

— Elena, spuse ea, e[ti sigur\ c\ ]i - ai luat toate lu-
crurile de care ai nevoie? Sunt atâtea de ]inut minte,
ad\ug\ ea, încruntându - se. 
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Îngrijorarea vizibil\ a m\tu[ii ei o f\cu pe Elena s\
zâmbeasc\ lini[titor [i s\ o îmbr\]i[eze. M\tu[a Judith o
strânse cu putere, relaxându - se pentru o clip\, [i se
smiorc\i pu]in. 

— O s\ - mi fie tare dor de tine, scumpo.
— {i mie o s\ - mi fie dor de tine, spuse Elena [i o

strânse mai tare pe m\tu[a Judith, sim]ind c\ [i ei îi tre-
mur\ buzele. Râse nesigur\. Dar o s\ m\ întorc. Dac\
am uitat ceva sau dac\ mi se face dor de cas\, o s\ m\
întorc în weekend. Nu trebuie s\ a[tept pân\ de Ziua
Recuno[tin]ei. 

Lâng\ ele, Robert se muta de pe un picior pe altul
[i - [i dregea glasul. Elena îi d\du drumul m\tu[ii Judith [i
se întoarse c\tre el.

— Ei, [tiu c\ studen]ii au o mul]ime de cheltuieli,
spuse Robert. {i noi nu vrem s\ - ]i faci griji pentru bani,
a[a c\ ai un cont la magazinul din campus, dar… Î[i des-
chise portmoneul [i îi întinse Elenei un teanc de banc -
note. Pentru orice eventualitate. 

— Oh, f\cu Elena, înduio[at\ [i înro[indu - se u[or.
Mul]umesc mult, Robert, dar chiar nu trebuie s\ faci
asta.

El o mângâie stângaci pe um\r. 
— Vrem s\ ai tot ce - ]i trebuie, spuse pe un ton hot\rât. 
Elena îi zâmbi recunosc\toare, îndoi bancnotele [i le

b\g\ în buzunar. 
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Lâng\ Robert, Margaret st\tea cu privirea în jos,
fixat\ cu înc\p\]ânare pe pantofii ei. Elena îngenunche
în fa]a surioarei sale [i îi lu\ mânu]ele. 

— Margaret? rosti ea.
Doi ochi mari [i alba[tri se a]intir\ în ochii ei. Mar-

garet se încrunt\ [i cl\tin\ din cap, cu buzele strânse.
— O s\ - mi fie a[a de dor de tine, Meggie, spuse Elena,

tr\gând - o pe surioara sa lâng\ ea, cu ochii din nou plini
de lacrimi, [i lipindu - [i obrazul de p\rul ei, moale ca
puful de p\p\die. Dar o s\ m\ întorc de Ziua Recu -
no[tin]ei [i poate c\ o s\ vii [i tu s\ m\ vizitezi în campus.
Mi - ar pl\cea s\ m\ mândresc cu surioara mea la to]i noii
mei prieteni.

Margaret înghi]i cu greu. 
— Nu vreau s\ pleci, spuse ea cu o voce jalnic\, abia

auzit\. Întotdeauna pleci. 
— Oh, scumpo, spuse neajutorat\ Elena, strângând - o

mai aproape pe surioara ei. Dar întotdeauna m\ întorc,
nu - i a[a?

Elena se înfior\. Se întreb\ din nou cât î[i mai aducea
aminte Margaret din tot ce se întâmplase cu adev\rat în
Fall’s Church în ultimul an. Gardienele promiseser\ s\
schimbe amintirile tuturor despre acele luni întunecate
când vampirii, vârcolacii [i kitsune - le aproape c\ distru-
seser\ ora[ul   —  [i când Elena îns\[i murise [i înviase din
nou   —, dar se p\rea c\ existau unele excep]ii. Caleb
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Smallwood î[i aducea aminte, iar uneori pe chipul nevi-
novat al lui Margaret ap\rea o expresie ciudat de atot -
[tiutoare.

— Elena, spuse din nou m\tu[a Judith, cu vocea
r\gu[it\ de plâns, ar trebui s\ pleci. 

Elena o mai strânse o dat\ în bra]e pe surioara ei
înainte de a - i da drumul. 

— OK, spuse, ridicându - se [i luându - [i geanta. V\
sun disear\ s\ v\ spun cum m - am instalat. 

M\tu[a Judith încuviin]\ din cap [i Elena o s\rut\ din
nou repede, apoi î[i [terse ochii [i deschise u[a de la intrare.

Afar\, lumina soarelui era atât de puternic\, încât

trebui s\ clipeasc\. Damon [i Stefan st\teau rezema]i de

camioneta pe care o închiriase Stefan, cu toate lucrurile

ei a[ezate în spate. Când Elena f\cu un pas afar\, cei doi

ridicar\ în acela[i timp privirea [i îi zâmbir\. 
Oh. Erau amândoi atât de frumo[i, încât o mai tul-

bura înc\ vederea lor, dup\ atâta timp. Stefan, iubitul ei
Stefan, cu ochii lui verzi ca frunzele sclipind la vederea
ei, era superb, cu profilul lui clasic [i cu buza de jos
arcuit\ a[a de dulce, a[teptând s\ fie s\rutat\. 

{i Damon   —  cu pielea lui pal\, luminiscent\, cu ochii
negri de catifea [i p\rul ca m\tasea   —  era gra]ios [i mor-
tal deopotriv\. V\zând zâmbetul str\lucitor al lui
Damon, Elena sim]i ceva în adâncul ei întinzându - se [i
mârâind ca o panter\ care î[i recunoa[te perechea.
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Cele dou\ perechi de ochi o priveau cu dragoste, po-
sesiv. 

Fra]ii Salvatore erau ai ei acum. {i ce avea ea de gând
s\ fac\ în aceast\ privin]\? Gândul o f\cu s\ se încrunte
[i umerii îi tres\rir\ într - un gest nervos. Apoi se str\dui
s\ - [i descre]easc\ fruntea, se relax\ [i le zâmbi [i ea. Ce
va fi va fi.

— E timpul s\ plec\m, spuse [i - [i ridic\ fa]a c\tre soare.
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