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P r o l o g

De  l a  d i s t a n ˇ Å , bårbatul care se chinuia så se ca†åre 
pe peretele alb al ghe†arului semåna cu o furnicå ce se urca pe 

marginea unei farfurii. Departe sub el, mahalaua La Rinconada aråta 
ca o gråmadå de pete împråßtiate, vântul pårea så se înte†eascå pe 
måsurå ce urca, aruncându-i în fa†å zåpadå måruntå ßi înghe†ându-i 
ßuvi†ele jilave ale pårului negru. Cu toate cå avea ochelari de pro-
tec†ie chihlimbarii, tot trebuia så-ßi strângå ochii în strålucirea 
soarelui care se reflecta în zåpadå, la apus.

Cu toate acestea, bårbatului nu îi era teamå cå o så cadå, deßi nu 
se folosea nici de frânghii ßi nici de chingi.Avea doar crampoane ßi 
un singur piolet. Numele lui era Alastair Hunt ßi era mag. Pe måsurå 
ce înainta, substan†a rece a ghe†arului se topea ßi lua diverse forme 
sub palmele sale. 

 El înainta cu greu, iar urmele låsate de mâinile ßi de picioarele 
sale råmâneau imprimate în ghea†å.

Când a ajuns la grotå, cam pe la mijlocul ghe†arului, era pe 
jumåtate înghe†at ßi complet epuizat din cauza efortului de voin†å 
depus ca så înfrunte asprimea naturii. Îl secåtuise de energie exer-
citarea permanentå a puterilor sale magice, dar nu îndråznise så se 
opreascå.

Grota se deschidea în munte ca o gurå imenså, dar nu se vedea 
nici de sus, nici de jos. Se târî în mâini peste marginea ei ßi respirå 
adânc, cu greutate, blestemându-se cå nu a putut ajunge acolo mai 
devreme, cå a permis så fie påcålit. În La Rinconada, oamenii våzu-
serå explozia ßi se întrebau, în ßoaptå, ce putea så fie focul acela din 
ghea†å.

Focul din ghea†å. Ar fi trebuit så fie un semnal de îngrijorare… 
sau de atac. Grota era plinå de magi, prea båtrâni sau prea tineri ca så 
lupte, de råni†i ßi de bolnavi, de mame de copii mici, care nu puteau 
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fi låsa†i singuri – aßa cum era ßi so†ia lui Alastair cu fiul såu. To†i 
ståteau ascunßi aici, într-unul dintre cele mai îndepårtate col†uri ale 
påmântului.

Maestrul Rufus îl convinsese cå altfel ar fi vulnerabili, în voia 
sor†ii, iar Alastair avusese încredere în el. Atunci când Inamicul 
Mor†ii nu-ßi fåcu apari†ia pe câmpul de båtålie pentru a da ochii 
cu fata Makar, campionul magilor în care-ßi puseserå to†i speran†a, 
Alastair îßi dådu seama ce greßealå fåcuse. Se gråbi înapoi în La Rin-
conada, zburând aproape tot drumul, în sensul curen†ilor de aer. De 
acolo a mers pe jos deoarece Inamicul de†inea un control puternic ßi 
imprevizibil asupra elementelor naturii. Cu cât urca mai sus, cu atât i 
se fåcea mai fricå. De-ar fi cu to†ii bine! se gândi el când påßi în grotå. 
Ah, de-ar fi cu to†ii bine!

Ar fi trebuit så se audå scâncetele copiilor. Ar fi trebuit så se 
audå murmurul discu†iilor îngrijorate ßi zumzetul incanta†iilor. Dar 
nu se auzea decât urletul vântului care se izbea de culmea golaßå a 
muntelui. Pere†ii grotei de ghea†å albå erau påta†i de sânge, iar acolo 
unde acesta cåzuse, ghea†a se topise. Alastair îßi scoase ochelarii de 
zåpadå, låsându-i så cadå în stratul de omåt, ßi înaintå mai mult în 
grotå, încercând din toate puterile så se ståpâneascå.

Pere†ii grotei aveau o sinistrå luminozitate fosforescentå. Singura 
luminå de acolo era la mare distan†å de intrare, fapt care ar putea 
explica de ce s-a împiedicat de primul cadavru, fiind gata så cadå în 
genunchi. Alastair s-a tras înapoi cu un urlet, apoi a strâns tare din 
ochi când ecoul i-a råspuns cu acelaßi urlet. Fata-mag peste care då-
duse era arså ßi peste putin†å de recunoscut, dar purta brå†ara de piele 
cu placa de cupru båtutå pe ea, ce demonstra cå era studentå în anul al 
doilea la Magisterium. Nu putea så aibå mai mult de treisprezece ani. 

Trebuia så te fi obißnuit cu moartea pânå acum! îßi spuse el. Erau 
în råzboi cu Inamicul de zece ani, deßi uneori i se pårea cå trecuse 
un secol. La început påruse imposibil – un tânår, chiar dacå Makar, 
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care îßi propusese så învingå moartea însåßi. Dar pe måsurå ce Ina-
micul creßtea în putere, iar armata lui de Cålåre†i ai Haosului se fåcea 
tot mai numeroaså, amenin†area îi pusese într-o situa†ie disperatå… 
culminând cu acest masacru nemilos al celor mai neajutora†i ßi mai 
nevinova†i.

Alastair se ridicå în picioare ßi înaintå în grotå, cåutând cu dispe-
rare pe cineva anume. Îßi fåcu loc cu greu printre cadavrele maeßtrilor 
de la Magisterium ßi Collegium, ale copiilor prietenilor ßi cunoscu†i-
lor lui ßi ale magilor råni†i în båtåliile de dinainte. Printre ele zåceau 
ßi cadavrele håcuite ale Cålåre†ilor Haosului, cu ochii lor tulburi, 
acum întuneca†i pe vecie. Deßi magii fuseserå lua†i prin surprindere, 
era evident cå dåduserå o luptå crâncenå, din moment ce doborâserå 
atâ†ia solda†i din armata Inamicului. Luptându-se cu oroarea pe care 
o sim†ea în stomac, cu mâinile ßi picioarele amor†ite, Alastair merse 
împleticit… pânå când a våzut-o.

Sarah.
A gåsit-o zåcând chiar în spatele grotei, lângå un zid de ghea†å 

înnegurat. Ochii îi erau larg deschißi, privind în gol. Irisul era ce†os, 
iar genele erau acoperite cu ghea†å finå. Se aplecå spre ea, trecân-
du-ßi mâna ußor peste obrazul ei rece. Respira†ia îi ießi ßuieråtor din 
piept, iar plânsul lui umplu tot aerul. Dar unde era fiul lor? Unde era 
Callum?

Mâna dreaptå a lui Sarah era încleßtatå pe un pumnal. Se pri-
cepuse de minune så modeleze minereul scos din adâncuri. Ea îßi 
confec†ionase singurå pumnalul, în ultimul an de Magisterium. 
Avea ßi un nume: Semiramis. Alastair ßtia cât de mult pre†uise Sarah 
pumnalul acela. Când va fi så mor, vreau så am în mânå arma mea! îi 
 spunea ea mereu. Dar el nu voia ca ea så moarå vreodatå.

Degetele i se încleßtarå pe obrazul ei rece. Plânsul îl fåcu så se 
întoarcå brusc. În grota asta plinå de moarte ßi tåcere, un plânset.

Un copil.
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El se întoarse, cåutând surescitat locul de unde se auzea scâncetul 
firav. Pårea så vinå din apropierea intrårii în grotå. Se gråbi înapoi de 
unde venise, împiedicându-se de cadavrele înghe†ate bocnå, ca nißte 
statui, pânå când, brusc, din mijlocul masacrului îl privi o altå fa†å 
familiarå.

Declan. Fratele lui Sarah, rånit în ultima båtålie. Fusese sufocat 
printr-o magie extrem de crudå – fa†a îi era albåstruie, ochii erau 
împåienjeni†i de vasele de sânge sparte. Unul dintre bra†e era cumva 
råsucit, iar sub el, apårat de råceala ghe†ii printr-o påturå de lânå, era 
fiul lui Alastair. Pe când privea scena aceasta uluit, båie†elul deschise 
gura ßi începu så plângå slab, ca un pisoi.

Ca în transå, tremurând de ußurare, Alastair se aplecå ßi îßi luå 
copilul în bra†e. Båiatul se uitå la el cu ochii lui mari, cenußii, ßi des-
chise gura så plângå iar. Când påtura cåzu într-o parte, Alastair våzu 
ßi de ce. Piciorul stâng al copilului atârna într-o pozi†ie oribilå, ca o 
creangå ruptå de copac.

Alastair încercå så invoce magia påmântului ca så-l vindece, dar 
nu avu destulå putere ßi nu reußi decât så-i aline pu†in durerea. Cu 
inima båtând så-i spargå pieptul, îßi înfåßurå copilul cât mai strâns 
în påturå ßi se chinui så ajungå înapoi în fundul grotei, acolo unde 
zåcea Sarah.

ˇinând copilul în fa†a ei, de parcå ea ar fi putut så îl vadå, înge-
nunche lângå trupul mort.

– Sarah, ßopti el, cu lacrimile înecându-i glasul, o så-i spun cum 
ai murit încercând så-l protejezi! O så am grijå så ßtie întotdeauna 
cât de curajoaså ai fost!

Ochii ei îl priveau fix, goi ßi lipsi†i de via†å. El strânse mai tare 
copilul la piept ßi întinse mâna så-l ia pe Semiramis din mâna ei. 
Când se aplecå, observå nißte semne ciudate în ghea†å, ca ßi cum ea 
ar fi scrijelit acolo înainte de a muri. Dar erau mult prea uniforme 
ca så fie simple zgârieturi. Aplecându-se mai mult, îßi dådu seama 
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cå erau de fapt nißte cuvinte – cuvintele pe care so†ia lui le såpase în 
ghea†a grotei cu ultimele ei puteri.

Fiecare cuvânt citit a fost ca o loviturå grea în stomac.
UCIDE COPILUL
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C a p i t o l u l  u n u

Ca l l u m  H u n t  E R a  o legendå în micul såu oråßel din 
North Carolina, dar nu în sensul bun al cuvântului. Era faimos 

pentru remarcile sale sarcastice, care îi scoteau din sårite pe profesori, 
dar mai era specializat ßi în iritarea directorilor, a monitorilor de pe 
hol ßi a femeilor de la cantinå. Consilierii psihologici, care mereu 
încercau så-l ajute (la urma urmelor, mama bietului båiat murise), 
ajungeau så spere cå niciodatå nu-ßi va mai face apari†ia în cabinetul 
lor. Era absolut jenant så ajungi så-†i pierzi controlul în fa†a unui 
pußti furios de doisprezece ani. 

Încruntarea permanentå a lui Call, pårul lui negru ciufulit ßi ochii 
cenußii, plini de suspiciune, erau mult prea bine cunoscute prin vecini. 
Îi plåcea så se dea cu skateboardul, deßi durase ceva pânå când se obiß-
nuise så-l manevreze – o mul†ime de maßini poartå ßi acum semnele 
acestor începuturi. Era våzut adesea în fa†a diverselor vitrine – unde 
se vindeau benzi desenate, såli de jocuri sau magazine care vindeau 
jocuri. Pânå ßi primarul ajunsese så-l cunoascå. Ar fi fost ßi greu så-l 
uite dupå ce nåvålise peste vânzåtorul de la magazinul cu animale de 
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companie, în ziua Paradei de Mai, când a înhå†at cârti†a cu care acesta 
voia så hråneascå un boa constrictor. Îi pårea råu de creatura oarbå, cu 
pielea ridatå, care pårea neajutoratå… ßi, în numele corectitudinii, a 
mai eliberat ßi to†i ßoarecii albi care erau felul doi în meniul ßarpelui.

Nu se gândise niciun moment cå to†i ßoriceii aceia aveau så aler-
ge haotic printre picioarele participan†ilor la paradå, dar la ce så te 
aßtep†i… ßoarecii nu sunt prea deßtep†i. Nu-i trecuse prin gând nici 
cå spectatorii vor fugi aßa de nißte ßoareci amårâ†i, dar nici oamenii 
nu sunt prea deßtep†i – cel pu†in aßa încercase så explice situa†ia tatål 
lui Call, la sfârßit. Nu era vina båiatului cå se stricase parada, dar toa-
tå lumea – mai ales primarul – se purta de parcå aßa ar fi fost. Într-un 
final, Call fu convins så înapoieze cârti†a vânzåtorului.

Tatål lui Call nu era de acord cu furatul. Din punctul lui de ve-
dere, furatul era aproape la fel de råu ca ßi magia.

≋△○ 

Callum se foia pe scaunul tare din fa†a biroului directorului, în-
trebându-se dacå avea så mai vinå a doua zi la ßcoalå ßi dacå îi va 
sim†i cineva lipsa, în cazul în care nu va veni. Trecu în revistå, iar ßi 
iar, diferitele moduri în care putea så dea peste cap testarea magilor 
– de dorit într-un mod spectaculos. Tatål lui îi înßira mereu toate 
posibilitå†ile de ratare: Goleßte-†i mintea complet. Sau concentreazå-te 
la ceva absolut diferit de ce vor monßtrii aceia de la tine. Sau gândeßte-te 
la testul altcuiva, în loc så te gândeßti la al tåu. Call îßi frecå piciorul, 
care în†epenise ßi îl duruse în timpul orelor toatå diminea†a – i se 
întâmpla asta de multe ori. Cu cât creßtea mai mult, cu atât îl durea 
mai tare. Cel pu†in partea fizicå de la testul de magie – indiferent în 
ce ar fi constat – era simplu de ratat.

În capåtul holului se auzeau copiii din sala de sport, se auzeau 
adidaßii lor scâr†âind pe lemnul lucios al podelei, vocile lor ridicate 



8

în timp ce se tachinau unii pe al†ii. Íi-ar fi dorit så joace ßi el måcar o 
datå. Poate nu ar fi fost atât de rapid ca ceilal†i copii ßi poate cå i-ar 
fi fost greu så-ßi †inå echilibrul, dar era plin de o energie fårå limite. 
Era scutit de ora de sport din cauza problemelor la picior; chiar ßi 
în ßcoala elementarå, atunci când voia så alerge sau så sarå în pauze, 
monitorii veneau la el ßi-i spuneau så se potoleascå, ca så nu se rå-
neascå. Iar dacå nu se potolea, îl obligau så intre în claså.

Ca ßi cum nißte vânåtåi ar fi fost cel mai groaznic lucru care i se putea 
întâmpla cuiva. Ca ßi cum piciorul lui ar fi putut så fie ßi mai råu de atât.

Call oftå ßi continuå så fixeze geamurile ußilor pe care tatål såu 
urma så le deschidå în curând. Avea o maßinå care nu putea tre-
ce neobservatå, un Rolls-Royce Phantom din 1937, de un argintiu 
strålucitor. Nu mai avea nimeni în oraß aßa ceva. Tatål lui Call avea 
un magazin de antichitå†i pe Main Street, care purta numele Acum 
ßi Din Nou; era plåcerea lui cea mai mare så ia un lucru vechi ßi så-l 
facå så arate strålucitor, ca nou. Ca så-ßi men†inå maßina func†ionalå, 
trebuia så meßtereascå câte ceva la ea aproape în fiecare weekend. 
Íi tot timpul îl ruga pe Call s-o spele ßi s-o ungå cu un fel de cearå 
veche, ca så nu rugineascå.

Rolls-Royce-ul mergea perfect… spre deosebire de Call. Îßi privi 
adidaßii, aßa cum ståtea ßi båtea din picioare. Când purta jeanßi din 
åßtia nu se vedea nimic în neregulå la piciorul lui, dar imediat ce se 
ridica ßi începea så meargå, deja era evident. A fåcut opera†ii peste 
opera†ii, încå de când era mic, ßi tot felul de tratamente de recupera-
re, dar adevårul este cå nimic nu l-a ajutat. Tot ßchiopåta ußor când 
mergea, de parcå ar fi încercat så påßeascå într-o barcå aflatå pe apå, 
care se legåna dintr-o parte în alta. Câteodatå, când era mai mic, se 
juca de-a pira†ii sau zicea cå e un marinar neînfricat, cu un picior de 
lemn, gata så se scufunde odatå cu corabia lui dupå o båtålie lungå, 
cu nenumårate salve de tun. Se juca de-a pira†ii ßi de-a ninja, de-a 
cowboy-i ßi de-a exploratorii extratereßtri.
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Dar niciun joc cu magie. Asta niciodatå.
Auzi hârâitul unui motor ßi se ridicå în picioare – doar ca så se 

aßeze la loc plictisit. Nu era tatål lui, ci doar o banalå Toyota roßie. 
În clipa urmåtoare, Kylie Myles, o fatå din clasa lui, trecu în grabå pe 
lângå el, urmatå de un profesor. 

– Succes la proba de balet! îi spuse domnul Kemal ßi se întoarse 
repede în claså.

– Da, mersi, spuse Kylie, care apoi se uitå ciudat la Call, ca ßi 
cum l-ar fi evaluat. Asta era una dintre tråsåturile ei caracteristice, 
la fel ca pårul ei blond ßi lucios sau rucsacul cu unicorn. Când se 
aflau în aceeaßi camerå, privirea ei trecea peste el de parcå ar fi fost 
invizibil. Ciudat ßi surprinzåtor, ea ßi-a unduit mâna ca ßi când l-ar 
fi salutat, dupå care s-a îndreptat spre Toyota. De unde ståtea el, 
putea så-i vadå pe pårin†ii ei stând pe scaunele din fa†å, afißând un 
aer neråbdåtor.

Era oare posibil så meargå ßi ea tot acolo? Se ducea tot la Testul 
Fierului? Dar, dacå ar fi aßa… Se ridicå repede de pe scaun. Dacå se 
ducea acolo, trebuia s-o avertizeze cineva.

Foarte mul†i copii cred cå sunt cumva speciali, spusese tatål lui Call 
cu un dispre† nedisimulat în voce. Íi pårin†ii lor cred la fel. Mai ales 
în familiile în care puterile magice dateazå de genera†ii întregi. Iar în 
familiile în care magia nu s-a mai manifestat de mult timp, un copil cu 
puteri magice e o speran†å de a se întoarce la putere. Dar cei mai jalnici 
sunt copiii care nu au rude cu puteri magice. Ei cred cå o så fie ca în filme.

N-are nicio legåturå cu filmele.
Chiar în clipa aceea, tatål lui Call intrå în curba de lângå ßcoalå 

cu un scâr†âit strident de frâne, iar Call nu mai putu s-o vadå pe 
Kylie. Íchiopåtå spre ußå ßi ießi, dar când ajunse la Rolls, Toyota 
familiei Myles dåduse deja col†ul ßi nu se mai vedea.

S-a zis cu avertizårile.
– Call!
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 Tatål lui coborâse din maßinå ßi se aplecå så deschidå ußa din 
dreapta. Pårul lui negru, ca o måturå – acelaßi pår negru vâlvoi pe 
care îl avea ßi Call –, începuse så încårun†eascå pe la tâmple. Cu toatå 
cåldura de afarå, bårbatul era îmbråcat cu un sacou din tweed, cu pe-
tice de piele la coate. Lui Call i se pårea adesea cå tatål såu seamånå 
cu Sherlock Holmes din vechiul serial BBC; uneori, oamenii chiar 
erau surprinßi cå nu are accent britanic. 

– Eßti gata?
Call ridicå din umeri. Cum ai putea så zici cå eßti gata pentru 

ceva care, dacå o dai în barå, î†i va da toatå via†a peste cap? Sau dacå 
n-o dai în barå, în cazul lui. 

– Cred cå da.
Tatål lui deschise portiera. 
– Bine. Urcå!
Interiorul Rollsului era impecabil, ca pe dinafarå. Call observå cu 

surprindere cå pe bancheta din spate erau douå cârje. Nu mai avusese 
nevoie de cârje de ani de zile, de când cåzuse de pe spalier ßi îßi sucise 
glezna – glezna de la piciorul bun. Dupå ce tatål lui urcå în maßinå ßi 
porni motorul, Call aråtå cu mâna spre cârje ßi întrebå:

– Ce-i cu astea?
– Cu cât arå†i mai råu, cu atât sunt mai multe ßanse de a fi 

 respins, zise tatål såu încruntat, privind cu aten†ie în spate, fiindcå 
ießeau din parcare.

– Dar nu e un fel de påcålealå? obiectå Call.
– Call, oamenii trißeazå ca så câßtige. Nu po†i så trißezi ca så pierzi.
Call îßi dådu ochii peste cap, låsându-l pe tatål såu så creadå 

ce vrea. Call era sigur de un singur lucru – nu se va folosi de cârje-
le alea decât dacå nu va avea încotro. Dar nu avea chef så se certe 
pe tema asta, nu azi, când tatål, într-un mod absolut surprinzåtor, 
 arsese  pâinea pentru micul dejun ßi se råstise la el când îndråznise så 
se plângå cå se duce la ßcoalå doar pentru douå ore.




