Unele îi venereaz\ pe zeii Întunericului;
altele slujesc Lumina;
eu, îns\, sunt pe cont propriu.
Eu sunt Grimalkin.

A

m urm\rit totul în t\cere, neputincioas\, chiar
dac\ furia începea s\ se acumuleze în mine. Bestia
se asigurase c\ lamia nu se mai putea întoarce. Pentru
Wynde, nu mai exista via]\ de apoi, ca vr\jitoare moart\.
Fusese trimis\ direct pe T\râmul Întunericului.
Dup\ ce a devorat inima vr\jitoarei lamia, sinistrul
kretch [i-a ridicat privirea spre noi [i a strigat:
145

JOSEPH DELANEY

— Curând, asta o s\-]i fac [i ]ie! Zilele î]i sunt num\rate. Inima ta îmi va apar]ine, Grimalkin. Iat\ soarta
care-i a[teapt\ pe du[manii st\pânului meu!
— Pentru ce-a]i f\cut, o s\ v\ ucid pe to]i! am urlat.
Absolut to]i ve]i muri de mâinile mele. Pute]i s\ v\
împr\[tia]i [i s\ fugi]i… dar eu v\ voi h\itui pân\ la
cap\tul lumii! O jur!
Creatura [i magul au început pur [i simplu s\ râd\
de spusele mele [i imediat li s-au al\turat [i vr\jitoarele,
vacarmul de râsete gâlgâite [i chiuituri amuzate r\sunând prin tot lumini[ul.
Era timpul s\ le dau un r\spuns pe care s\-l în]eleag\, a[a c\ m-am aplecat, am dezlegat sacul [i am scos
din el capul Diavolului. L-am ridicat de coarne, cu fa]a
spre ei, pe deasupra crenelurilor.
— Acum, îl voi lovi pe cel pe care-l iubi]i mai mult [i
mai mult: pe cel pe care-l sluji]i cu to]ii! Iat\ ce pre] va
pl\ti st\pânul vostru, pentru faptele s\vâr[ite de voi! {i
v\ va socoti r\spunz\tori!
Am scos un pumnal [i l-am împlântat în ochiul drept
al Diavolului, r\sucind lama cu s\lb\ticie.
Capul nu avea cum s\ ]ipe, pentru c\ avea în gur\
m\rul verde [i ]epii de trandafir. Dar, chiar [i-a[a, s-a
auzit un zbieret cumplit. P\rea s\ se fi în\l]at de undeva
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de sub t\lpile noastre. Apoi, o voce bubuitoare s-a auzit
din m\runtaiele p\mântului:
Mi-a]i în[elat a[tept\rile! Vai de voi to]i! O ve[nicie de
chinuri îi a[teapt\ pe cei care-mi în[al\ a[tept\rile [i a doua
oar\! Ceea ce îndur eu, fiecare dintre voi va îndura înmiit!
P\mântul s-a cutremurat, turnul s-a zguduit [i un fulger a spintecat cerul de la nord la sud, bubuitul tunetului care s-a auzit apoi fiind atât de puternic, încât a
acoperit cu totul ]ipetele de oroare ale vr\jitoarelor de
jos. Le vedeam gurile c\scate, ochii plini de groaza provocat\ de ceea ce f\cusem eu [i de ce spusese Diavolul.
Alergau în cerc, ca ni[te g\ini f\r\ cap, în timp ce un vânt
grozav izbea copacii, îndoindu-le [i cutremurându-le
crengile.
În cele din urm\, s-a a[ternut lini[tea, iar eu le-am
privit pe rând pe vr\jitoare, astfel încât fiecare s\-[i
poat\ vedea în ochii mei moartea care o a[tepta.
— Pleca]i din locul \sta! Cât mai departe! am urlat.
Mâine-noapte, la ora asta, o s\ m\ întorc pe creneluri.
Dac\ v\ v\d sau doar v\ adulmec prezen]a prin p\durile
dimprejur, îi scot st\pânului vostru [i cel\lalt ochi! Am
vorbit cât se poate de clar?
De jos nu mi-a r\spuns nimeni. To]i t\ceau: pân\ [i
b\rbosul mag [i fiorosul kretch. Cu capetele plecate,
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mi-au întors spatele [i s-au îndreptat, încet, spre ad\postul copacilor.
Thorne m\ privea cu ochi str\lucitori.
— Le-ai înv\]at minte! Asta le-a închis gurile! a exclamat ea.
Am încuviin]at, mohorât\.
— Da, dar pentru cât timp? am întrebat.
Pic\turi de sânge negru se prelingeau din orbita mutilat\. Am scuipat pe fruntea Diavolului, dup\ care am
vârât din nou în sac oribilul cap.
— Dac\ stau la distan]\ mâine-noapte, plec\m de-aici,
am zis.
— Nu suntem mai la ad\post aici, decât oriunde altundeva? s-a mirat Thorne.
— Nu asta e problema, feti]o. F\r\ lamia înaripat\,
care s\ vâneze pentru noi, în cele din urm\ am muri de
foame. {i nu numai atât: vr\jma[ii no[tri se vor aduna în
num\r din ce în ce mai mare. Niciun asediu nu poate s\
dureze la nesfâr[it.
— {i unde-o s\ mergem? s-a interesat ea, strâmbându-se.
— Sunt mai multe posibilit\]i, dar niciuna nu ne
ofer\ o pozi]ie la fel de bine ap\rat\ ca aici. Las\-m\ s\
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m\ gândesc. Între timp, ar trebui s\ coborâm [i s\-i spunem lui Slake ce s-a ales de sora ei.
Am intrat în c\mar\ [i am coborât pe scara în spiral\
pân\ în frigul [i umezeala de sub turn. Când am ajuns la
temni]e, am sim]it-o pe lamia. P\r\sise deja tunelurile.
Am g\sit-o îngenuncheat\ la picioarele spânzur\torii
lamia. Animalele moarte atârnau înc\ în lan]uri, dar
sângele nu mai picura în hârd\ul acum plin pân\ la
buz\. O singur\ tor]\ pâlpâia pe peretele din apropiere.
N-am sim]it vreo primejdie iminent\. Doar câ]iva [obolani mi[unau prin întuneric.
Slake murmura ceva în]eles numai de ea [i se leg\na
ritmic dintr-o parte în alt\. La început, am crezut c\ roste[te un descântec sau c\ intoneaz\ cine [tie ce incanta]ie, îns\ dintr-odat\ a p\rut s\ se înfl\c\reze, ca [i cum
voia cu disperare s\ se fac\ auzit\. {i-a ridicat bra]ele
spre spânzur\toare [i s-a aplecat de trei ori. S\ fi fost
vreo form\ de adorare religioas\? S\ se fi rugat la zeul
ei? {i, dac\ da, cine putea fi acela?
I-am f\cut un semn lui Thorne [i ne-am retras
amândou\ în penumbra de dincolo de stâlpi.
— Las-o s\ fac\ tot ce trebuie. O s\ vorbim cu ea
când o s\ fie gata, i-am zis în [oapt\.
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Peste câteva minute, Slake s-a aplecat adânc, apoi
s-a ridicat în picioare. Pe urm\, s-a întors spre hârd\ul
cu sângele animalelor [i, sco]ând un ]ip\t gutural, l-a ridicat pân\ la buze [i a b\ut din el. De trei ori a ]ipat,
dup\ care, imediat, a b\ut. La al treilea ]ip\t, mi-am dat
seama c\ striga ceva… numele cuiva, poate.
Dup\ ce a golit hârd\ul, l-a pus la loc la picioarele
spânzur\torii, s-a întors [i a venit spre noi. Mi-am dat
seama c\, oricât de absorbit\ ar fi fost de ritualul ei,
[tiuse tot timpul c\ noi eram acolo.
Slake s-a aplecat în fa]a noastr\, chiar dac\ nu la fel
de adânc ca în fa]a spânzur\torii. Partea din fa]\ a rochiei îi era p\tat\ de sângele scurs din hârd\u. Ciudat
lucru, fa]a îi era mai pu]in omeneasc\ decât ultima oar\
când o v\zusem, sus, pe creneluri. Ochii îi erau s\lbatici,
iar gura ca o ran\ ro[ie, de parc\ din]ii ei ascu]i]i ar fi
devorat-o pe din\untru.
— Îmi pare r\u c\ trebuie s\-]i aduc ve[ti proaste,
i-am zis, cu toat\ delicate]ea, dar sora ta a murit viteje[te, luptându-se cu acel kretch. Nemiloasa creatur\
i-a mâncat inima.
Nici m\car o umbr\ de emo]ie n-a trecut pe fa]a ei.
— {tiu, a r\spuns. Am sim]it când a murit. De-asta
m\ rugam.
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— Cui te rugai? am întrebat-o. C\rui zeu?
— Zeit\]ii tuturor vr\jitoarelor lamia, fire[te.
— Eu n-am auzit de o astfel de zeitate, am zis, încruntându-m\.
— O numim Zenobia. Ea a fost cea dintâi: str\buna
noastr\, a tuturor. Ai fost împreun\ cu ea în Grecia. E
mama lui Thomas Ward, ucenicul Vraciului.
— Dar ea a fost nimicit\ în lupta cu Ordeen! am zis.
Cu toate c\ n-am fost de fa]\ la întâmplare, Tom Ward
îmi povestise cum mama lui, în forma ei înaripat\, o prinsese pe Ordeen într-o încle[tare de moarte. Numai c\, în
timp ce se luptau, ad\postul ei fusese mistuit de o coloan\ de fl\c\ri, iar ea fusese trimis\ înapoi în Întuneric.
— Nu nimicit\: spiritul ei tr\ie[te în continuare. A
vorbit cu noi. Mi-a dat indica]ii în timp ce m\ rugam.
Mi-am amintit atunci cât de apropiat fusese Tom
Ward de mama lui. Dac\ ea vorbise cu aceast\ lamia,
atunci nu cumva luase leg\tura [i cu el?
— Indica]ii… cu privire la ce? m-am interesat.
— Mi-a poruncit s\ r\mân aici, chiar dac\ sora mea
a murit, [i s\ ap\r turnul împotriva vr\jma[ilor no[tri.
Mai presus de orice, trebuie s\ ap\r cuf\rul, fiindc\ el
con]ine informa]ii care l-ar putea ajuta pe fiul ei în încercarea sa de a-l nimici pe Diavol.
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— Dar ai cercetat deja cuf\rul [i ai citit c\r]ile. Ce-ai
aflat? Spune-mi [i eu o s\ transmit mai departe.
— Nu e o cale dreapt\… departe de asta. Acum
mult\ vreme, Zenobia era în conflict cu Diavolul. A încercat zadarnic s\-l nimiceasc\… dar cu toate astea a
izbutit s\-l „priponeasc\” prin mijloacele magiei negre,
limitându-i astfel puterea. Iat\ care sunt condi]iile acestei priponiri: dac\ el îl va omorî personal pe Thomas
Ward, atunci va domni timp de o sut\ de ani peste
lumea noastr\, dup\ care va fi silit s\ se retrag\ din nou
în Întunericul din care a venit. Dar dac\ Diavolul î[i
atrage serviciile unuia dintre copiii lui pentru s\vâr[irea
faptei — fiul sau fiica unei vr\jitoare — atunci va putea
domni peste lumea noastr\ la nesfâr[it. {i mai exist\ [i
un a treilea drum posibil: dac\ reu[e[te s\-l conving\ pe
b\iat s\ slujeasc\ Întunericului, în acest caz, de asemenea, st\pânirea lui va d\inui pân\ la sfâr[itul lumii.
Slake s-a oprit pu]in, apoi a continuat.
— Dac\ studiem modul în care i-a fost impus\ priponirea, e posibil s\ ne facem o idee despre cum am
putea s\ mergem mai departe: despre cum ar putea fi
nimicit, pân\ la urm\, Diavolul. Zenobia crede c\ fiul ei
ar putea descoperi ceva ce ei i-a sc\pat. Ar putea s\
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existe o porti]\ pe undeva, o fisur\ prin care se poate
strecura ceva nou [i foarte eficace.
Mai auzisem [i înainte despre priponiri, de la Alice
Deane. Slake îmi oferea confirmarea faptului c\ mama
lui Tom fusese r\spunz\toare pentru asta. Aceast\ limitare a puterilor Diavolului era de o importan]\ vital\:
altfel, el l-ar fi ucis pe Tom Ward în urm\ cu mul]i ani.
B\nuiam c\ Diavolul înc\ spera s\-l poat\ converti pe
b\iat de partea Întunericului. Era clar c\ ucenicul se îndrepta încetul cu încetul în acea direc]ie, fiind silit s\-[i
compromit\ crezurile prin întrebuin]area unui urcior cu
sânge [i alian]e cu vr\jitoarele. Dar mai b\nuiam [i c\
ura pe care o nutrea Diavolul pentru Tom [i nevoia lui
de r\zbunare aveau s\-l împing\ s\-l ucid\ pe b\iat, de
îndat\ ce ar fi fost eliberat.
— Dac\ r\mâi aici, în turn, cum o s\ supravie]uie[ti
f\r\ mâncare?
— M\ duc s\ vânez, a r\spuns lamia. Eu [i sora mea
speram s\ înv\]\m ce trebuie, apoi s\ plec\m din acest
refugiu sub înf\]i[are omeneasc\ [i s\-i ducem ucenicului informa]iile. Acum, totul s-a schimbat. Ceea ce
c\ut\m e mai presus de puterea noastr\ de în]elegere.
Cât de curând, b\iatul va trebui s\ se întoarc\ aici [i
s\ studieze el însu[i c\r]ile. În ceea ce m\ prive[te, a
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început deja procesul care m\ va readuce la starea
s\lbatic\. Timp de câteva s\pt\mâni, voi fi nevoit\ s\
supravie]uiesc bând sângele [i mâncând carnea [obolanilor, dar de îndat\ ce-mi vor cre[te din nou aripi,
voi lua cerul cu asalt [i voi vâna pr\zi mai mari: la început, animale, dar pân\ la urm\ [i pe cei care mi-au
ucis sora.
Am cl\tinat din cap a încuviin]are.
— Dar po]i s\ aperi turnul de una singur\?
— Va fi greu la început, dar o s\ reu[esc. Mai târziu,
imediat dup\ ce-o s\ fiu pe deplin transformat\, nu vor
mai îndr\zni s\ atace. Cât despre kretch, el e prea mare
ca s\ încap\ în tuneluri.
— Atunci, cred c\ e mai bine ca eu [i Thorne s\
plec\m, cât mai putem. În plus, am ad\ugat, cu un zâmbet aspru, eu nu-]i împ\rt\[esc gustul pentru [obolani.
Slake a încuviin]at, la rândul ei.
— Pleca]i imediat?
— Nu acum, ci mâine-noapte, pe vremea asta. Mai
întâi, o s\ m\ duc pe creneluri, cu capul Diavolului. Imediat dup\ moartea surorii tale, ca r\zbunare, i-am scos
un ochi cu pumnalul. Dac\ vr\jma[ii no[tri sunt prin
apropiere, atunci o s\ i-l scot [i pe cel\lalt, exact cum
le-am promis. Dar ei [tiu c\ st\pânul lor le va cere
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socoteal\ pentru tot ce sufer\. M\ a[tept ca p\durea s\
fie eliberat\ de vr\jitoare ca s\ putem parcurge o bucat\
de drum înainte s\ fim urm\rite din nou.
— Unde-o s\ mergem? a vrut s\ [tie Thorne.
— Varianta cea mai bun\ e, probabil, Clitheroe, i-am
zis eu.
— Se spune c\ acum e distrus, plin de bandi]i [i de
asasini, a remarcat Thorne.
— {i-atunci, unde-ai putea g\si un loc mai potrivit?
am replicat, cu un zâmbet sub]ire.
Mult timp, castelul Clitheroe rezistase împotriva o[tilor ocupante. Când, în cele din urm\, c\zuse pentru c\
ap\r\torii fuseser\ înfometa]i de asediatori, ca r\zbunare, ace[tia din urm\ îi trecuser\ pe to]i prin t\i[ul sabiei
[i arseser\ ora[ul. Acum, era o ruin\, dar fortifica]iile
r\m\seser\ în picioare.
Între timp, vr\jma[ul fusese înfrânt [i împins c\tre
sud, dar foarte pu]ini dintre locuitorii s\i se mai întorseser\ în Clitheroe ca s\-[i cl\deasc\ din nou c\mine.
În schimb, devenise o ascunz\toare pentru tâlharii asasini care jefuiau satele de la vest de Pendle. F\r\ îndoial\, cu timpul, aveau s\ fie trimise trupe armate ca s\
pun\ cap\t tuturor acestor f\r\delegi, îns\ în starea
actual\, era exact ce ne trebuia. Poate reu[eam s\
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ajungem în castel, s\-l prelu\m de la actualii ocupan]i
[i s\ ne refugiem acolo.
Dar mai întâi de toate, trebuia s\ p\r\sim neobservate Turnul Malkin [i s\ ne g\sim sc\parea, spre nord,
prin p\duri.
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Un adev\rat cavaler are un cod strict de reguli
dup\ care î[i conduce întreaga via]\:
nu poate s\ refuze o provocare
[i întotdeauna î[i ]ine cuvântul.
{i eu am un cod al onoarei,
dar e mai flexibil.

N

e-am petrecut timpul r\mas pân\ la plecare
odihnindu-ne, ca s\ ne rec\p\t\m puterile pentru încercarea care ne a[tepta, mâncând por]ii foarte
mici din oaia adus\ de Wynde. Slake avea mai mult\
nevoie decât noi de aceast\ mâncare; mult timp dup\
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plecarea noastr\ trebuia s\ supravie]uiasc\ mâncând
doar [obolani.
În timp ce Thorne p\zea tunelurile, iar Slake st\tea
de veghe sus, pe creneluri, eu m-am hot\rât s\ mai vorbesc o dat\ cu Diavolul. Inten]ia mea era s\ fac ceva presiuni asupra lui, ca s\ m\ asigur c\ evadarea noastr\ din
turn avea s\ se petreac\ în siguran]\, a[a c\ am scos
capul din sac [i l-am a[ezat pe o m\su]\ scund\. Apoi,
dup\ ce am scos m\rul [i ]epii, m-am a[ezat turce[te
înaintea lui, astfel încât s\ fim cu ochii cam la acela[i
nivel.
— Dac\ po]i, vorbe[te acum cu slujitorii t\i. Spune-le
s\ plece. Dac\ nu o s\ p\r\seasc\ p\durea, o s\-]i scot
[i cel\lalt ochi.
— Ce înseamn\ r\ul? a întrebat Diavolul, ignorând
cu des\vâr[ire ce-i cerusem.
— Tu s\-mi spui! i-am întors-o. Tu e[ti cel care-ar
trebui s\ [tie.
Gura i s-a strâmbat într-un rânjet de superioritate,
dezvelind cioturile din]ilor spar]i.
— Singurul r\u e s\-]i refuzi ceea ce-]i dore[ti cu
adev\rat, a r\spuns el. A[a c\ eu nu fac niciun r\u, fiindc\ întotdeauna îmi impun voin]a asupra celorlal]i. Eu
ob]in mereu ce-mi doresc!
158

ALIATA VRACIULUI: EU SUNT GRIMALKIN

— Tu deformezi totul, am rostit, pe un ton acuzator.
Nu m\ mir c\ ]i se spune P\rintele Minciunilor.
— {i cum e mai bine: s\-]i folose[ti puterile pân\ la
ultima [i s\ ]i le pui la încercare sau s\-]i înfrânezi nevoile fire[ti? a întrebat el. Mai bine e s\ alegi prima variant\, s\ te dezvol]i [i s\ cre[ti a[a. Dar tu, Grimalkin?
Care e diferen]a dintre noi doi? Tu faci acela[i lucru!
Am scuturat din cap.
— Mie îmi place s\-mi încerc puterile [i s\-mi dezvolt for]a [i priceperea, dar nu pe seama celor slabi. Tu
mereu le-ai f\cut r\u altora, numai pentru pl\cerea ta.
Dar ce pl\cere g\se[ti în a-i r\ni pe cei care nu se pot
ap\ra singuri?
— E cea mai mare pl\cere dintre toate! a r\cnit Diavolul.
Mai aveam o întrebare, pe care n-o rostisem înc\, deoarece îmi venea foarte greu s-o exprim în cuvinte. Dar
l-am întrebat acum, cu gâtul strâns de emo]ie în asemenea m\sur\, încât abia se putea în]elege ce spuneam.
— De ce mi-ai omorât copilul? Copilul meu? l-am
întrebat, sim]ind c\ durerea amenin]\ s\ m\ cople[easc\
de tot.
— Copilul nostru, Grimalkin! Copilul nostru! Am
f\cut-o pentru c\ mi-a stat în putere. {i ca s\ te r\nesc!
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Am f\cut-o pentru c\ nu suportam ca el s\ tr\iasc\!
Dac-ar fi ajuns b\rbat, copilul \la mi-ar fi devenit du[man de moarte, [i înc\ unul foarte primejdios. Dar acum
un altul i-a luat locul: b\iatul pe nume Thomas Ward. Îl
voi nimici [i pe el. Nu-i pot permite s\ ajung\ b\rbat.
Trebuie s\ moar\ [i el, exact la fel ca fiul t\u. În primul
rând, o s-o fac pentru c\ pot! Iar în al doilea, ca s\-l împiedic s\ m\ nimiceasc\. {i în al treilea rând, ca s\-]i fac
r\u, Grimalkin. Pentru c\, f\r\ el, ultima ta speran]\ de
r\zbunare se va risipi!
F\r\ s\ mai scot o vorb\, am îndesat m\rul [i ]epii în
gura lui pocit\ [i l-am împins la loc în sac. Tremuram
de furie.
Mai târziu, împreun\ cu Thorne, am frunz\rit c\r]ile din
cuf\rul acela mare, dar n-am descoperit nimic de folosin]\ imediat\. Am citit, totu[i, ceva interesant scris pe
o singur\ coal\ de hârtie: povestirea mamei lui Tom,
despre cum îl priponise pe Diavol. Numai c\, spre deosebire de paginile acoperite cu cerneal\ decolorat\ din
alte caiete, aceste rânduri d\deau impresia c\ fuseser\
scrise foarte recent… era posibil oare s\ fi ie[it de sub
mâna ei?
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Suveranul Întunericului dorea ca eu s\ m\ întorc în
turma lui [i s\-i fiu din nou supus\. Mult\ vreme
m-am împotrivit, primind regulat sfaturi din partea
prietenilor [i sprijinitorilor mei. Unii m-au sf\tuit
s\-i port copilul în pântec, a[a cum procedeaz\ vr\jitoarele ca s\ se descotoroseasc\ de el pentru totdeauna. Dar pân\ [i simplul gând îmi repugna.
Într-o vreme, am fost chinuit\ de o hot\râre pe care
trebuia s-o iau cât de curând. Vr\jma[ii m-au capturat, luându-m\ prin surprindere. Am fost legat\ cu un
lan] de argint [i b\tut\ în piroane de o stânc\, astfel
încât, la r\s\ritul soarelui, razele lui aprige s\ m\ distrug\. M-a salvat un marinar, John Ward, care m-a
ap\rat de soare [i m-a eliberat din lan]ul de argint.
Pe urm\, ne-am refugiat în casa mea [i curând a
devenit limpede faptul c\ salvatorul meu avea anumite sentimente pentru mine. Îi eram recunosc\toare
pentru ce f\cuse, dar era doar un om ca to]i oamenii [i
nu sim]eam cine [tie ce atrac]ie fizic\ fa]\ de el. Totu[i,
când am aflat c\ e al [aptelea fiu al tat\lui s\u, un
plan a început s\ mi se contureze în minte. Dac-ar fi
fost s\-i port copiii în pântec, al [aptelea lui fiu ar fi
avut puteri speciale când ar fi înfruntat Întunericul.
{i nu numai atât: copilul ar fi mo[tenit [i unele dintre
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calit\]ile mele, daruri care i-ar fi sporit celelalte puteri. Astfel, copilul acesta ar fi putut avea, într-o zi,
puterea de a-l nimici pe Diavol. Nu mi-a fost u[or s\
m\ hot\r\sc ce s\ fac. Dac\-l n\[team pe al [aptelea
fiu, puteam s\ cap\t mijloacele de a-mi distruge, în
sfâr[it, du[manul. Cu toate acestea, John Ward nu era
decât un marinar s\rman. Provenea din ]\rani. Chiar
dac\ i-a[ fi cump\rat o ferm\, tot a[ fi fost nevoit\
s\-mi duc via]\ al\turi de el, cu acea duhoare în n\ri.
Sfatul surorilor mele a fost, fie s\-l omor, fie s\-l
dau pe mâinile lor. Am refuzat, fiindc\-i datoram
via]a. Alegerea era între a-l da afar\ din casa mea,
obligându-l s\-[i caute o corabie care s\-l duc\ la el
acas\, [i a pleca împreun\ cu el.
Dar, pentru ca a doua variant\ s\ devin\ posibil\,
mai întâi trebuia s\-l priponesc pe du[manul meu, pe
Diavol. Ceea ce am [i f\cut, printr-un vicle[ug. Am
aranjat o întâlnire la Osp\]ul Vr\jitoarelor Lamia:
doar eu [i Diavolul. Dup\ ce mi-am ales locul cu mare
grij\, am aprins un rug mare [i la miezul nop]ii am
rostit invoca]ia de care aveam trebuin]\ ca s\-l aduc,
temporar, în lumea noastr\.
{i-a f\cut apari]ia drept în mijlocul fl\c\rilor, iar
eu m-am aplecat în fa]a lui, l\sându-i impresia c\-i
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ar\t supunere; îns\ deja murmuram cuvintele unui
descântec puternic [i aveam în mân\ dou\ obiecte
sacre.
În timp ce citeam, aveam senza]ia c\ Zenobia îl urâse
pe Diavol la fel ca mine, [i riscase tot atât, când îl invocase. M\ sim]isem bine când luptasem al\turi de ea, în
Grecia. Iar acum, chiar dac\ nu mai era în carne [i oase,
r\mânea o entitate cu care nu puteai s\ te joci. Era
pl\cut s\ [tiu c\ e de partea mea.
Am continuat s\ citesc.
În pofida tuturor încerc\rilor lui de împotrivire, am
reu[it s\-l priponesc, deschizând drumul spre urm\toarea etap\ a planului meu, care începea cu o vizit\
în Comitat [i cump\rarea unei ferme.
{i a[a am devenit so]ie de fermier [i am n\scut
[ase fii, iar apoi, în sfâr[it, pe al [aptelea, pe care
l-am botezat Thomas Jason Ward; cel dintâi prenume
a fost ales de tat\l lui, iar cel de-al doilea, de mine,
dup\ un erou din ]ara mea natal\, la care am ]inut
odinioar\.
Noi, vr\jitoarele lamia, suntem obi[nuite s\ ne
schimb\m înf\]i[area, îns\ modific\rile aduse de timp
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asupra noastr\ nu pot fi prezise niciodat\. Pe m\sur\
ce-au trecut anii, am ajuns s\-mi accept soarta [i
s\-mi iubesc so]ul. Treptat, m-am apropiat tot mai
mult de Lumin\, [i pân\ la urm\ am devenit t\m\duitoare [i moa[\, ajutându-mi vecinii ori de câte ori
am putut. A[a s-a f\cut ca un om, John Ward, b\rbatul care m-a salvat, s\ m\ împing\ pe o cale neprev\zut\ de mine.
Nu puteam s\-mi dau seama cum l-ar fi putut ajuta
aceste informa]ii pe Thomas Ward în nimicirea Diavolului, dar ad\ugându-le altor frânturi de scrieri g\site în
cuf\r, era posibil s\ ne spun\ ceva. Era de o importan]\
vital\ ca ucenicul Vraciului s\ vin\ [i s\-[i întreprind\
propriile cercet\ri am\nun]ite prin cuf\r. M-am hot\rât
s-o caut din nou pe Alice, cu prima ocazie, [i s\-i spun
c\ trebuie s\-l aduc\ din nou într-o vizit\ la turn.
— Cine-a scris asta? am întrebat-o pe Slake.
— E scris\ de mâna mea, mi-a r\spuns lamia. Ini]ial,
a fost scris\ de Zenobia, codificat, fiind ascuns prin toate
caietele ei. Ea ni s-a ar\tat, ca o vedenie, [i mi-a încredin]at cheia pentru descifrarea povestirii pe care ai
citit-o.
— Care erau obiectele sacre pomenite de ea?
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— Unul dintre ele se g\se[te în cuf\r, mi-a r\spuns.
Cel\lalt e altundeva.
— Unde, adic\?
— Nu [tiu.
— Dar cel din cuf\r? Arat\-mi-l! i-am cerut.
Slake a scuturat din cap [i m-a privit piezi[.
— N-am voie s\ ]i-l ar\t. Zenobia mi-a atras aten]ia
c\ numai Thomas Ward îl poate vedea.
Am cl\tinat aprobator din cap.
— Atunci, p\ze[te-l bine, pân\ când se va putea întoarce. Ai zis c\ trebuie s\ vin\ curând. Cât de urgent
este?
— Trebuie s\ vin\ cu mult înainte de Halloween.
Altfel, ar putea s\ fie prea târziu.
— Într-adev\r, trebuie s\-l nimici pe Diavol cât mai
repede, am r\spuns. Dar de ce acum, de Halloween?
Care s\ fie semnifica]ia?
— Exist\ un ciclu al s\rb\torilor de acest fel. Cel mai
prielnic apare o dat\ la fiecare [aptesprezece ani. În octombrie, vor fi treizeci [i patru de ani — de dou\ ori câte
[aptesprezece — de când l-a priponit Zenobia pe Diavol.
— Prin urmare, avem r\gaz pân\ atunci…
Slake a f\cut un semn de încuviin]are.
— Doar atât timp ne-a mai r\mas.
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Dac\ n-ar fi fost acel kretch [i vr\jma[ii care ne
urm\reau, m-a[ fi dus direct la Chipenden [i l-a[ fi adus
pe Tom Ward în turn, ca s\-[i înceap\ c\ut\rile prin cufere. Dar cum a[ fi putut s\-i cer s\ vin\ pân\ aici, [tiind
c\-l pun în primejdie?
Mai întâi, trebuia s\-mi nimicesc vr\jma[ii. {i timpul r\mas era foarte scurt. Ne aflam deja pe la sfâr[itul
lunii aprilie.
În sfâr[it, a venit vremea s\ ne c\ut\m sc\parea spre
nord, a[a c\ m-am urcat pe creneluri, c\rând sacul dup\
mine, încadrat\ de Thorne [i de Slake. Am privit în jos,
dincolo de lumini[, spre linia întunecat\ a copacilor din
margine. Deasupra noastr\ erau nori grei [i b\tea o
briz\ dinspre apus. Lumina slab\ ne putea ajuta s\
evad\m nev\zute. Am adulmecat repede de trei ori.
N-am sim]it miros de kretch, nici de mag, îns\ o vr\jitoare tot r\m\sese: probabil, ca iscoad\. A[a c\ aveam
s\-i dau ceva de povestit!
Am dezlegat sacul, am scos din el capul retezat al
Diavolului [i l-am ridicat la vedere, ]inându-l cu fa]a
spre locul în care [tiam c\ se ascunde vr\jitoarea.
— Simt miros de vr\jitoare! am strigat. N-ai luat seama la avertismentul meu de ieri? Atunci, ocara pentru
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