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CAPITOLUL 1

Dup\ un an de sclavie `n Minele de Sare din Endovier,
Celaena Sardothien era obi[nuit\ s\ fie escortat\ pretutin -
deni `n lan]uri [i sub amenin]area sabiei. Cei mai mul]i
dintre miile de sclavi din Endovier aveau parte de tratament
similar, de[i era nevoie de `nc\ [ase g\rzi pentru a o conduce
pe Celaena `napoi c\tre mine. Nu era nimic surprinz\tor
pentru cel mai faimos asasin al Adarlanului. ~n schimb, ea
nu se a[tepta la prezen]a b\rbatului cu glug\ de lâng\ ea, a[a
cum se `n tâm pla acum.
O strângea puternic de bra] `n timp ce o conducea prin

cl\direa luminoas\ care g\zduia majoritatea func]ionarilor [i
supraveghetorilor din Endovier. Str\b\teau coridoare, urcau
trepte [i `n stânga, [i `n dreapta, pentru ca ea s\ nu mai aib\
nici cea mai mic\ [ans\ de a g\si din nou ie[irea.
Cel pu]in aceasta era inten]ia escortei sale, dar ea obser -

vase cu u[urin]\ când urcaser\ [i coborâser\ aceea[i scar\ la
câteva minute. De asemenea, observase [i c\ merseser\ `n
zigzag printre etaje, de[i cl\direa era o re]ea obi[nuit\ de
holuri [i sc\ri.
De parc\ ea [i-ar pierde atât de u[or sim]ul orient\rii.

S-ar fi putut sim]i umilit\ dac\ b\rbatul nu ar fi fost nevoit
s\-[i dea atât de mult silin]a.



Intrar\ `ntr-un hol teribil de lung, pa[ii lor fiind `ncon -
jura]i de o t\cere mormântal\. De[i b\rbatul care o ]inea
de bra] era `nalt [i viguros, gluga `i ascundea `n `ntregime
tr\s\ turile. ~nc\ o tactic\ menit\ s\ o deruteze [i s\ o inti -
mideze. Hainele negre f\ceau probabil [i ele parte din plan.
~[i `ntoarse capul spre Celaena, iar ea `i arunc\ un rânjet.
El privi din nou `nainte, `nt\rind strân soarea asupra bra -
]ului ei.
Era flatant, presupuse ea, chiar dac\ nu [tia ce se `ntâmpla

sau de ce o a[teptase la ie[irea din pu]ul minei. Dup\ o zi de
sf\râmat blocuri de sare `n m\runtaiele muntelui, s\-l g\ -
seasc\ acolo `mpreun\ cu [ase gardieni nu `i `mbun\t\]ise
starea de spirit.
Dar ciulise urechile când el se prezentase suprave gheto -

rilor drept Chaol Westfall, C\pitanul G\rzii Regale, iar
cerul se `ntunec\ brusc, mun]ii p\rur\ s\ o `mping\ de la
spate [i chiar [i p\mântul p\ru s\ `i `nghit\ genunchii. Nu
mai sim]ise gustul fricii de ceva vreme – nu `[i mai `ng\duise
s\ simt\ frica. ~n fiecare diminea]\ când se trezea, repeta
acelea[i cuvinte: Nu `mi va fi team\. Timp de un an, aceste
cuvinte `i `nt\riser\ voin]a de a nu se l\sa distrus\; o `mpie -
dicaser\ s\ se piard\ `n `ntunericul minelor. Nu c\ i-ar da de
`n]eles c\pitanului acest lucru.
Celaena examin\ mâna ascuns\ de m\nu[\, care `i strân -

gea bra]ul. Pielea neagr\ a m\nu[ii aproape c\ se asorta cu
p\mântul de pe pielea ei. 
Cu mâna liber\ `[i aranj\ tunica murdar\ [i zdren]\roas\

[i `[i reprim\ un suspin. Intrând `n mine `naintea r\s\ritului
[i p\r\sindu-le dup\ apus, nu mai avea cum s\ vad\ soarele.
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Sub stratul de p\mânt [i praf de pe fa]a sa, era teribil de pa -
lid\. Era adev\rat c\ odi nioar\ fusese atr\g\toare, frumoas\
chiar, dar – ei, bine, acum nu mai conta, nu-i a[a?
Se `ntoarser\ pe un alt coridor, iar ea studie sabia splen -

did\ a str\inului. Mânerul sclipitor era sculptat sub forma
unui vultur `n zbor. Observându-i privirea, mâna c\pita -
nului cobor` pe capul auriu al vulturului. Gestul `i smulse
Celaenei `nc\ un zâmbet.
– E[ti departe de Rifthold, c\pitane, spuse ea dregân du-[i

glasul. Ai sosit `mpreun\ cu armata pe care am auzit-o m\r -
[\luind mai devreme? Cercet\ `ntunericul de sub gluga lui,
dar nu z\ri nimic. Totu[i, `i sim]i privirea pe chipul ei, cuge -
tând, analizând, cânt\rind. Ea nu-[i plec\ ochii. C\pitanul
G\rzii Regale ar putea fi un adversar interesant. Poate chiar
demn de pu]in efort din partea ei.
~n cele din urm\, b\rbatul ridic\ mâna de pe sabie, iar

faldurile mantiei `i ascunser\ t\i[ul. ~n timp ce mantia flu -
tur\, ea `ntrez\ri balaurul auriu cu dou\ picioare [i aripi
brodat pe tunica lui. Pecetea regal\.
– Ce `]i pas\ ]ie de armatele din Adarlan? r\spunse el. Cât

de minunat era s\ aud\ din nou un glas asem\n\tor cu al
ei – rece [i articulat –, chiar dac\ era a unei bestii periculoase!
– Nimic, spuse ea ridicând din umeri. El scoase un mor -

m\it jos [i iritat.
O, ar fi dr\gu] s\ `i v\d sângele v\rsat pe podeaua de mar -

mur\. Celaena `[i mai pierduse cump\tul `nainte – odat\,
când primul ei supraveghetor alesese ziua gre[it\ de a o
`mpinge prea tare. ~nc\ `[i amintea sentimentul pe care `l
sim]ise când `i `nfipsese târn\copul `n burt\ [i vâscozitatea
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sângelui pe mâinile [i chipul ei. ~i putea dezarma pe doi din -
tre gardieni `ntr-o secund\. Oare c\pitanul ar sfâr[i mai bine
decât ultimul ei supraveghetor? Contemplând poten]ialele
urm\ri, Celaena rânji din nou.
– S\ nu `ndr\zne[ti s\ te ui]i a[a la mine, o avertiz\ el, iar

mâna `i poposi din nou pe sabie. Celaena `[i ascunse rânjetul
de data asta. Trecur\ pe lâng\ o serie de u[i din lemn pe care
le z\rise `n urm\ cu câteva minute. Dac\ voia s\ scape, tre -
buia, pur [i simplu, s\ o ia la dreapta pe urm\torul cori dor
[i s\ coboare trei etaje. Singurul lucru pe care `l reu[ise dezo -
rientarea aceasta inten]ionat\ la care fusese supus\ a fost
acela s\ o familiarizeze cu cl\direa. Idio]i.
– {i unde mergem? se interes\ ea suav, `nl\turându-[i o

[uvi]\ de p\r `ncâlcit de pe fa]\.
Când el nu `i r\spunse, `[i `ncle[t\ maxilarul.
Ecoul coridoarelor ar fi r\sunat prea tare [i nu l-ar fi putut

ataca pe c\pitan f\r\ s\ alerteze `ntreaga cl\dire. Nu v\zuse
unde pusese cheia lan]urilor ei, iar cei [ase gardieni care `i
ur mau ar fi fost o pacoste. Ca s\ nu mai spunem de c\tu[e.
P\[ir\ pe un coridor cu candelabre din fier. Din colo de

ferestrele `n[irate de-a lungul peretelui se l\sase `n tunericul;
felinarele luminau atât de puternic, `ncât de-abia ofereau
câteva umbre `n care te puteai ascunde.
~n curte `i putea auzi pe ceilal]i sclavi târ[indu-[i picioa -

rele c\tre cl\direa din lemn `n care dormeau. Gemetele de
ago nie printre z\ng\nitul lan]urilor produceau un cor la fel
de familiar precum cântecele posomorâte de munc\ pe care
le `ngânau toat\ ziua. Soloul ocazional al loviturilor de bici
acompania simfonia brutalit\]ii pe care Adarlanul o crease
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pentru cei mai mari criminali ai s\i, pentru cei mai s\raci
din tre cet\]eni [i pentru ultimele cuceriri.
~n timp ce unii dintre prizonieri erau oameni acuza]i c\ ar

fi `ncercat s\ practice magia – nu c\ ar fi putut, dat fiind
faptul c\ magia disp\ruse din regat –, `n prezent, din ce `n ce
mai mul]i rebeli soseau la Endovier. Majoritatea erau din
Eyllwe, una dintre ultimele ]\ri care `nc\ se opunea condu -
cerii Adarlanului. Dar când insistase pe lâng\ ei, ̀ ncercând s\
afle nout\]i, mul]i se holbaser\ doar la ea cu ochii goi. Deja
d\râma]i. Se cutremur\ la gândul ororilor pe care pro babil le
`nduraser\ din partea for]elor Adarlanului. Uneori, se `n -
treba dac\ nu le-ar fi fost mai bine s\ fi murit pe e[afod `n
schimb. {i dac\ ei nu i-ar fi fost mai bine s\ fi pierit `n noap -
tea aceea `n care fusese tr\dat\ [i capturat\.
Dar avea alte lucruri la care s\ se gândeasc\ `n timp ce `[i

continuau plimbarea. Oare `n sfâr[it avea s\ fie spânzurat\?
Sim]i cum o cuprinde grea]a. Era suficient de important\ ̀ ncât
s\ aib\ o execu]ie asigurat\ chiar de C\pitanului G\rzii Regale.
Dar de ce s\ o aduc\ `ntâi `n aceast\ cl\dire?
~n cele din urm\, se oprir\ `naintea unor u[i duble din

sticl\ ro[ie [i aurie, atât de groas\ `ncât nu puteai vedea prin
ea. C\pitanul Westfall ridic\ b\rbia spre cele dou\ g\rzi pla -
sate de-o parte [i de a alta a u[ilor, iar acestea lovir\ po deaua
cu l\ncile `n semn de salut.
Strânsoarea c\pitanului se intensific\ dureros. O trase pe

Celaena mai aproape, dar picioarele ei p\reau f\cute din
plumb [i opuneau rezisten]\.
– Ai prefera s\ r\mâi `n min\? `ntreb\ el, p\rând u[or

amuzat.
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– Poate c\, dac\ mi s-ar fi spus despre ce este vorba, nu a[
fi fost atât de reticent\.
– Vei afla `n curând.
Palmele ei transpirar\. Da, urma s\ moar\. Momentul

sosise, `n sfâr[it.
U[ile se deschiser\ pentru a dezv\lui camera tronului.

Un candelabru de cristal `ntortocheat sub forma unei
vi]e-de-vie ocupa mare parte din tavan, aruncând str\luciri
de diamant pe ferestrele din cap\tul `ndep\rtat al camerei. ~n
compara]ie cu pustietatea de dincolo de acele geamuri, opu -
len]a din interior te izbea ca o palm\ peste fa]\. O dovad\ a
cât de mult profitau ei de pe urma muncii sale.
– Aici, strig\ C\pitanul G\rzii, ̀ mpingând-o [i eliberând-o

`n sfâr[it. Celaena se `mpiedic\, picioarele ei b\t\torite alu -
necând pe podeaua lustruit\ `n timp ce se redres\. Privi `n
urm\ [i v\zu alte [ase g\rzi ap\rând.
Paisprezece g\rzi, plus c\pitanul. Emblema aurie regal\

brodat\ pe pieptul uniformelor negre. Ace[tia erau membri
ai g\rzilor personale ale familiei regale: nemilo[i, solda]i
ageri antrena]i `nc\ de la na[tere s\ protejeze [i s\ ucid\.
Celaena `nghi]i `n sec.
Sim]indu-se deodat\ buimac\ [i ]eap\n\, Celaena privi

`nc\perea. Pe un tron sculptat din lemn de santal st\tea un
tân\r chipe[. Inima ei se opri `n timp ce to]i ceilal]i f\cur\
o plec\ciune.
Se afla dinaintea prin]ului mo[tenitor al Adarlanului. 
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CAPITOLUL 2

– ~n\l]imea Voastr\, spuse C\pitanul G\rzii.
Se `ndrept\ din plec\ciunea adânc\ [i `[i d\du jos gluga,

dezv\luindu-[i p\rul castaniu, scurt. Cu siguran]\, gluga avu -
 sese menirea de a o intimida [i de a o face s\ se simt\ supus\
cât timp se plimbaser\. De parc\ un truc de felul \sta ar fi func -
]ionat `n cazul ei. ~n ciuda irit\rii pe care o sim]ea, Celaena
clipi la vederea chi pului s\u. Era atât de tân\r!
C\pitanul Westfall nu era prea chipe[, dar ea nu se putea

ab]ine s\ nu g\seasc\ atr\g\toare asprimea chipului s\u [i
cla ritatea ochilor de un c\prui-auriu. Plec\ privirea, acum
con [tient\ de murd\ria ei.
– Aceasta este ea? `ntreb\ prin]ul mo[tenitor al

Adarlanului, iar Celaena `ntoarse capul `n timp ce c\pita -
nul `ncuviin]\. Amândoi o priveau st\ruitor, a[teptând ca ea
s\ fac\ plec\ciunea. Când ea nu f\cu nicio mi[care, Chaol
se sprijini de pe un picior pe altul, iar prin]ul `[i privi c\ -
pitanul `nainte de a ridica b\rbia mai sus.
S\ se `nchine `naintea lui! Dac\ tot era sortit\ spânzur\ -

torii, cu siguran]\ nu [i-ar petrece ultimele clipe din via]\
`njo sindu-se [i supunându-se.
Pa[i bubuitori r\sunar\ `n spatele ei, iar cineva o prinse

de gât. Celaena doar `ntrez\ri o frântur\ de obraji rumeni [i



o musta]\ ro[iatic\ `nainte de a fi aruncat\ pe podeaua rece
ca ghea]a. Durerea `i izbi chipul, lumina fulgerând-o dureros
`n ochi. Bra]ele o dureau `n timp ce mâinile legate `i `mpie -
dicau `ncheieturile s\ se alinieze corespunz\tor. De[i `ncerc\
s\ [i le st\pâneasc\, lacrimi de durere `i umplur\ ochii.
– Acesta este felul corespunz\tor de a-l `ntâmpina pe vii -

torul t\u rege, zbier\ un b\rbat cu chipul ro[u c\tre Celaena.
Asasina [uier\ printre din]ii dezgoli]i `n timp ce `[i `n -

toarse capul pentru a-l privi pe nemernicul care o `ngenun -
chease. Era aproape la fel de mare precum supraveghetorul
ei, `mbr\cat `n ro[u [i portocaliu, asortându-se cu p\rul s\u
rar. Ochii s\i de obsidian str\luceau `n timp ce `nt\rea strân -
soarea `n jurul gâtului ei. Dac\ [i-ar putea mi[ca bra]ul drept
cu câ]iva centimetri, i-ar distruge echilibrul [i l-ar putea
dezarma de sabie... Lan]urile `i s\pau `n stomac, iar furia
clocotind\ `i cuprinsese fa]a `ntr-un ro[u intens.
Dup\ un moment mult prea `ndelungat, prin]ul

mo[tenitor vorbi.
– Nu prea `n]eleg de ce ai for]a pe cineva s\ fac\ o ple -

c\ciune când scopul ei este s\ exprime supunere [i respect.
Cuvintele `i erau c\ptu[ite cu o plictiseal\ grozav\.
Celaena `ncerc\ s\ arunce o privire spre prin], dar tot

ce putu z\ri fu o pereche de ghete negre din piele pe po -
deaua alb\.
– Este limpede c\ dumneatam\ respec]i, duce Perrington,

dar este zadarnic s\ faci un asemenea efort pentru a o for]a
pe Celaena Sardothien s\ aib\ aceea[i p\rere. Noi doi [tim
foarte bine c\ ea nu iube[te familia mea. A[adar, poate c\
inten]ia ta este de a o umili. F\cu o pauz\, iar Celaena putea
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jura c\ privirea prin]ului poposise acum pe chipul ei. Dar
cred c\ a primit destul tratament asem\n\tor, continu\ el.
Se opri pentru `nc\ un moment, apoi `ntreb\: Nu cumva ai
o `ntâlnire cu administratorul Endovierului? Nu a[ vrea s\
`ntârzii, mai ales c\ ai b\tut atâta drum pentru a-l `ntâlni.
~n]elegând aluzia, persecutorul ei protest\ printr-un mor -

m\it [i o eliber\. Celaena `[i dezlipi obrazul de pe po deaua
de marmur\, dar r\mase `ntins\ acolo pân\ ce acesta se
ridic\ [i plec\. Dac\ ar reu[i s\ evadeze, poate c\ l-ar vâna pe
acest duce Perrington [i i-ar `ntoarce primirea c\lduroas\.
~n timp ce se ridic\, se `ncrunt\ v\zând amprenta obra -

zului ei murdar pe podeaua de altfel impecabil\ [i auzind
z\ng\nitul lan]urilor sale r\sunând cu ecou prin camera
t\cut\. Dar fusese antrenat\ s\ de vin\ un asasin `nc\ de la
vârsta de opt ani, când Regele Asasinilor o g\sise pe jum\ tate
moart\ pe malul unui râu `nghe]at [i o luase sub aripa sa.
Nimic nu o putea umili, cu atât mai pu]in mur d\ria. Adu -
nându-[i mândria, `[i d\du peste um\r p\rul `mpletit [i-[i
`n\l]\ capul. Ochii s\i `i `n tâlnir\ pe cei ai prin]ului.
Dorian Havilliard `i zâmbi. Fusese un zâmbet elegant

care emana un farmec exersat de curte. Tol\nit pe tron, `[i
spiji nea b\rbia `ntr-o mân\, coroana sa aurie lic\rind `n
lumina palid\. Pieptarul s\u negru afi[a o variant\ din aur a
balaurului de pe blazonul regal. Mantia sa ro[ie se dropa
elegant `n jurul s\u [i al tronului.
Totu[i, ceva `n ochii s\i izbitor de alba[tri – culoa rea

apelor din ]\rile sudice – [i felul `n care ei contrastau cu
p\rul precum pana corbului, o f\cur\ s\ p\streze t\cerea.
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Era dureros de chipe[ [i nu putea avea mai mult de dou\ -
zeci de ani.

Se presupune c\ prin]ii nu ar trebui s\ fie ar\to[i! Sunt crea -
turi smiorc\ite, proaste [i resping\toare! Acesta... acest... Cât
de nedrept din partea lui s\ fie [i de vi]\ nobil\, [i frumos.
Celaena se mut\ de pe un picior pe altul `n timp ce el se

`ncrunt\, analizând-o.
– Credeam c\ ]i-am cerut s\ o speli, spuse el c\tre C\pita -

nul Westafll, care p\[i `nainte. Ea uitase c\ mai era cineva `n
`nc\pere. ~[i privi zdren]ele [i pielea murdar\ [i nu `[i putu
ascunde ru[inea. Ce ipostaz\ mizerabil\ pentru o fat\ când -
va superb\!
La o privire gr\bit\, cineva ar putea crede c\ ochii ei erau

alba[tri sau cenu[ii, poate chiar verzi, `n func]ie de culoarea
hainelor sale. De aproape totu[i aceste culori erau echili -
brate de inelul str\lucitor de auriu din jurul pu pilelor. ~ns\
p\rul ei auriu era cel care atr\gea aten]ia tu turor, p\r care
`nc\ ̀ [i p\stra un lic\r de glorie. Pe scurt, Celaena Sardothien
fusese binecuvântat\ cu multe tr\s\turi atr\g\ toare ce com -
pensau pentru majoritatea celor comune; [i, odat\ cu
`nceputurile adolescen]ei, descoperise c\, ajutate de cosme -
tice, aceste tr\s\turi comune se puteau potrivi de mi nune
celor deosebite.
Dar acum s\ stea `naintea lui Dorian Havilliard asemenea

unui [obolan de canal! Chipul i se `nfierbânt\ `n timp ce c\ -
pitanul Westfall vorbi.
– Nu voiam s\ v\ fac s\ a[tepta]i. 
Prin]ul mo[tenitor d\du din cap când Chaol se `ntinse

c\tre ea.
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– ~nc\ nu te deranja cu baia. ~i pot vedea poten]ialul.
Prin]ul `[i `ndrept\ postura, men]inându-[i aten]ia asupra
Celaenei. Nu cred c\ am avut vreodat\ pl\cerea de a face
cuno[tin]\. Dar, dup\ cum probabil [tii, eu sunt Dorian
Havilliard, prin]ul mo[tenitor al Adarlanului, acum poate
prin]ul mo[tenitor a mare parte din Erilea.
Ea ignor\ valurile spumegânde ale emo]iilor amare care

o cuprinser\ odat\ cu auzul numelui.
– Iar tu e[ti Celaena Sardothien, cel mai mare asasin al

Adarlanului. Probabil cel mai mare asasin al `ntregii Erilea.
~i studie corpul ̀ ncordat ̀ nainte de a ridica sprâncenele ̀ ntu -
necate [i `ngrijite. Pari destul de tân\r\. ~[i odihni coatele pe
coapse. Am auzit pove[ti fascinante despre tine. Ce p\rere ai
despre Endovier dup\ traiul pe care `l aveai `n Rifthold?

Idiot arogant.
– Nu a[ putea fi mai fericit\ de-atât, fredon\ ea `n timp

ce unghiile sale zdren]uite `i s\pau nervoase `n palme.
– Dup\ un an, pari mai mult sau mai pu]in vie. M\ `ntreb

cum este posibil a[a ceva când speran]a medie de via]\ `n
aceste mine este de o lun\.
– Un adev\rat mister, sunt sigur\. ~[i flutur\ genele [i `[i

ajust\ lan]urile de parc\ ar fi fost m\nu[i din dantel\.
Prin]ul mo[tenitor se `ntoarse c\tre c\pitanul s\u.
– Are o limb\ cam ascu]it\, nu-i a[a? {i nu pare a face

parte din gloat\.
– Sper c\ nu! interveni Celaena.
– ~n\l]imea Voastr\! Chaol Westfall se repezi c\tre ea.
– Ce? `ntreb\ Celaena.
– I te vei adresa cu „~n\l]imea Voastr\“.
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Celaena afi[\ un zâmbet batjocoritor, apoi `[i `ntoarse
aten]ia c\tre prin].
Dorian Havilliard, spre surprinderea ei, râse.
– {tii c\ acum e[ti o sclav\, nu-i a[a? Nu ai `nv\]at nimic

din sentin]a ta?
Dac\ bra]ele i-ar fi fost desc\tu[ate, le-ar fi `ncruci[at

la piept.
– Nu v\d cum munca `n min\ ar putea s\ te `nve]e altceva

`n afar\ de cum s\ folose[ti un târn\cop.
– {i nu ai `ncercat niciodat\ s\ evadezi?
Un zâmbet meschin `i ap\ru pe chip.
– Odat\, r\spunse ea.
Prin]ul ridic\ o sprâncean\ [i se `ntoarse c\tre C\pitanul

Westfall.
– Nu mi s-a spus asta.
Celaena privi peste um\r c\tre Chaol, care `i oferi prin -

]ului o privire de scuz\.
– Supraveghetorul-{ef m-a informat `n aceast\ dup\-a -

miaz\ c\ a existat un incident. Acum trei luni...
– Patru luni, `l `ntrerupse ea.
– Acum patru luni, spuse Chaol, dup\ sosirea lui

Sardothien, a `ncercat s\ fug\.
Celaena a[tepta restul pove[tii, dar era limpede c\ se

terminase.
– Asta nu este nici m\car partea cea mai bun\!
– Exist\ o parte mai bun\? spuse prin]ul mo[tenitor,

chipul fiindu-i blocat `ntre un fior [i un zâmbet.
Chaol `i arunc\ o privire du[m\noas\ Celaenei `nainte

de a vorbi.
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– Nu exist\ nicio speran]\ de a evada din Endovier. Tat\l
~n\l]imii Voastre s-a asigurat c\ fiecare dintre santi nelele
Endovierului poate `mpu[ca o veveri]\ de la dou\ sute de
pa[i distan]\. ~ncercarea de evadare este sinucidere curat\.
– Dar tu e[ti `n via]\, `i spuse prin]ul asasinei.
Zâmbetul Celaenei pieri treptat `n timp ce amintirea `i

reveni `n minte.
– Da.
– Ce s-a `ntâmplat? `ntreb\ Dorian.
Ochii ei devenir\ duri.
– Mi-am ie[it din fire.
– Asta este explica]ia ta pentru ceea ce ai f\cut? `ntreb\

C\pitanul Westfall. {i-a ucis supraveghetorul [i dou\zeci [i
trei de gardieni pân\ s\ o prind\. Era la un vârf de deget de
zid `nainte ca g\rzile s\ o trânteasc\ incon[tient\ la p\mânt.
– {i? spuse Dorian.
Celaena fierbea de furie.
– {i? {tii cât de departe de mine se afl\ zidul? El `i arunc\

o privire indiferent\. Celaena `nchise ochii [i oft\ teatral.
De la pu]ul meu erau o mie dou\ sute de metri. Am pus pe
cineva s\ m\soare.
– {i? repet\ Dorian.
– C\pitane Westfall, cât de departe de mine ajung sclavii

când `ncearc\ s\ evadeze?
– Doi metri, morm\i el. Santinelele de la Endovier de

obicei `mpu[c\ un om `nainte de a se `ndep\rta la doi metri.
T\cerea prin]ului mo[tenitor nu era efectul pe care [i-l

dorise ea.
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– {tiai c\ era sinucidere curat\, spuse el `n cele din urm\,
amuzamentul stingându-se din glasul s\u. 
Poate c\ fusese o idee proast\ s\ aduc\ zidul `n discu]ie.
– Da, r\spunse ea.
– Dar nu te-au ucis.
– Regele a ordonat s\ fiu ]inut\ `n via]\ cât mai mult timp

posibil – s\ `ndur suferin]a pe care Endovier o ofer\ din
abunden]\. Un fior care nu avea nicio leg\tur\ cu tempe ra -
tura `i str\b\tu corpul. Niciodat\ nu am inten]ionat s\ eva -
dez. Mila din ochii lui o f\cu s\ `[i doreasc\ s\ `l loveasc\.
– Ai multe cicatrici? `ntreb\ prin]ul. Ea d\du din umeri,

iar el zâmbi, sporindu-i fetei furia `n timp ce se ridic\ de pe
podium. ~ntoarce-te [i las\-m\ s\ `]i v\d spatele. Celaena se
`ncrunt\, dar se supuse `n timp ce el p\[i c\tre ea, Chaol
apro piindu-se [i el. Nu le pot vedea clar prin tot jegul \sta,
spuse prin]ul, inspectând pielea vizibil\ prin rup turile
c\m\[ii ei. Ea se `ncrunt\ din nou când el spuse: {i ce
duhoare teribil\, de nesuportat!
– Când cineva nu are acces la o baie [i parfum, presupun

c\ nu poate mirosi atât de elegant precum dumneavoastr\,
~n\l]imea Voastr\!
Prin]ul mo[tenitor se plimb\ agale `n jurul ei. Chaol [i

toate g\rzile `i priveau cu mâinile pe s\bii. A[a cum trebuia.
~n mai pu]in de o secund\, ea `[i putea pune bra]ele pe dup\
gâtul prin]ului, zdrobindu-i traheea. Planul \sta merita efor -
tul chiar [i numai pentru a vedea expresia de pe chipul lui
Chaol. Dar prin]ul continu\, uitând cât de periculos de
aproape se afla de ea. Poate c\ ar trebui s\ se simt\ jignit\.
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– Din ceea ce v\d, spuse el, sunt trei cicatrici mari [i poate
câteva mai mici. Nu atât de urâte pe cât m\ a[teptam, dar...
m\ rog, presupun c\ rochiile le pot acoperi.
– Rochiile? Prin]ul st\tea atât de aproape, `ncât Celaena

putea vedea detaliile minuscule brodate pe haina sa [i `i
putea sim]i mirosul, nu de parfum, ci de cai [i fier.
Dorian rânji.
– Ce ochi uluitori ai! {i cât de furioas\ e[ti!
Stând suficient de aproape pentru a-l sugruma pe prin]ul

mo[tenitor al Adarlanului, fiul celui care o condamnase la
o moarte lent\ [i mizerabil\, autocontrolul ei atârna de un
fir de a]\.
– Vreau s\ [tiu, `ncepu ea, dar C\pitanul G\rzii o trase

`napoi de lâng\ prin] cu o for]\ n\ucitoare. Nu aveam de
gând s\ `l ucid, m\sc\riciule!
– M\soar\-]i cuvintele `nainte s\ te arunc `napoi `n mine,

spuse c\pitanul cu ochi c\prui.
– O, nu cred c\ ai face asta.
– {i de ce, m\ rog? spuse Chaol.
Dorian se `ndrept\ c\tre tronul s\u [i se a[ez\.
Ea privi de la un b\rbat la altul [i `[i `ndrept\ umerii.
– Pentru c\ vre]i ceva de la mine, ceva ce v\ dori]i atât

de mult, `ncât a]i venit voi `n[iv\ aici. Nu sunt idioat\, de[i
am fost suficient de proast\ pentru a fi capturat\, [i `mi dau
seama c\ asta este un fel de afacere secret\. Din ce alt motiv
a]i p\r\si capitala [i v-a]i aventura atât de departe? M-a]i
testat tot timpul \sta pentru a vedea dac\ sunt s\n\toas\
atât fizic, cât [i psihic. Ei, bine, [tiu c\ `nc\ sunt `ntreag\ la
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minte [i c\ nu sunt d\râmat\, `n ciuda a ceea ce ar putea
sugera in cidentul de lâng\ zid. A[a c\ cer s\ mi se spun\ de
ce sun te]i aici [i ce servicii vre]i de la mine, dac\ nu sunt
des tinat\ [treangului.
B\rba]ii schimbar\ o privire. Dorian pocni din degete.
– Am o propunere pentru tine.
Pieptul ei se `ncord\. Niciodat\, nici `n cele mai fru -

moase vise ale sale, nu `[i imaginase c\ se va ivi ocazia de a
vorbi cu Dorian Havilliard. L-ar putea ucide atât de u[or,
[tergându-i rânjetul acela de pe fa]\... L-ar putea distruge pe
rege a[a cum el o distrusese pe ea...
Dar poate c\ propunerea lui ar putea duce la evadare.

Dac\ ar putea ajunge dincolo de zid, ar putea reu[i. S\ fug\,
s\ fug\ [i s\ dispar\ `n mun]i [i s\ tr\iasc\ `n pustietate, `n
verdele `ntunecat al s\lb\ticiei, cu un covor de ace de pin
sub ea [i o p\tur\ de stele deasupra capului. Ajunsese atât
de aproape `nainte...
– Ascult, fu tot ce rosti Celaena.
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