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CAPITOLUL 1

Noaptea era liniştită în Angeles şi o vreme am
rămas nemişcată, ascultând sunetul respiraţiei lui

Maxon. Era din ce în ce mai greu să-l prind într-un mo-
ment de relaxare şi mă bucuram de fiecare clipă, recunos-
cătoare că părea să se simtă în largul lui doar atunci când
eram singuri.

De când Alegerea fusese restrânsă la şase fete, devenise
mai neliniştit. Îşi imaginase, bănuiam eu, că va avea mai
mult timp la dispoziţie ca să aleagă. Şi cu toate că mă sim-
ţeam vinovată să o recunosc, ştiam că eu eram motivul
pentru care îşi dorea asta.

Prinţul Maxon, moştenitorul tronului Illéei, mă plăcea.
Îmi spusese cu o săptămână în urmă că, dacă aş fi putut
pur şi simplu să ţin la el, la fel cum ţinea el la mine, fără
nicio reţinere, întreaga competiţie ar fi încheiată. Câteo-
dată cochetam cu ideea asta, întrebându-mă cum ar fi fost
să formăm un cuplu.
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Dar problema era că, din start, Maxon nu era al meu.
Existau alte cinci fete — pe care le scotea la întâlniri şi că-
rora le şoptea tot felul de lucruri —, iar eu nu ştiam ce să
mai cred. În plus, odată cu Maxon acceptam şi o coroană,
gând pe care aveam tendinţa să-l ignor, fie şi doar pentru
că nu eram sigură ce ar fi însemnat asta pentru mine.

Şi desigur, mai era şi Aspen.
Totul se terminase între noi — ne despărţiserăm înainte

ca numele meu să fie extras pentru Alegere —, dar când
apăruse la palat în uniformă de soldat, toate sentimentele
de care încercasem să scap până atunci mă copleşiseră.
Aspen era prima mea dragoste; când îl priveam... eram
toată a lui.

Maxon nu ştia că Aspen era în palat, dar era conştient
că exista cineva acasă pe care încercam să-l uit, şi îmi
dădea, cu bunăvoinţă, răgaz să îmi revin, încercând între
timp să găsească pe altcineva alături de care ar fi putut fi
fericit, în eventualitatea în care eu nu reuşeam, până la
urmă, să-l iubesc.

Şi-a mişcat capul, inspirând chiar deasupra creştetului
meu, iar eu m-am gândit: „Cum ar fi, pur şi simplu, să-l
iubesc pe Maxon?”

— Ştii când am privit ultima oară cu adevărat stelele?
m-a întrebat el.

M-am apropiat de el pe pătura pe care stăteam, încer-
când să mă încălzesc în răcoarea nopţii din Angeles.

— Habar n-am.
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— Un profesor m-a pus să învăţ astronomie acum câ-
ţiva ani. Dacă te uiţi cu atenţie, poţi vedea că stelele sunt de
fapt de culori diferite.

— Stai aşa, ultima oară când te-ai uitat la stele a fost ca
să le studiezi? Nu să te distrezi?

Maxon a râs înăbuşit.
— Distracţie. Va trebui să o înghesui undeva între dis-

cuţiile despre buget şi întâlnirile comitetului care se ocupă
de infrastructură. Ah, şi stabilirea strategiilor de război, la
care, apropo, nu mă pricep deloc.

— La ce altceva nu te pricepi? am întrebat, trecându-mi
mâna peste cămaşa lui apretată.

Încurajat de această atingere, Maxon a început să de-
seneze cercuri pe umărul meu, cu mâna cu care-mi cuprin-
sese spatele.

— De ce ai vrea să ştii asta? a întrebat, prefăcându-se
iritat.

— Pentru că în continuare ştiu atât de puţine despre
tine. Şi pari perfect. E plăcut să am dovada că nu-i aşa.

El s-a sprijinit într-un cot, privindu-mă cu atenţie.
— Tu ştii că nu e aşa.
— Eşti pe-aproape, am replicat.
Atingeri timide au pâlpâit între noi. Genunchi, braţe,

degete.
A clătinat din cap, surâzând.
— Bine, atunci. Nu ştiu să organizez războaie. La asta

sunt un antitalent. Şi presupun că aş fi un bucătar îngrozi-
tor. Nu am încercat niciodată, aşa că...

— Niciodată?
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— Poate că ai observat echipele de servitori care te ser-
vesc cu produse de patiserie? Tot ei mă hrănesc şi pe mine.

Am chicotit. Acasă ajutam la pregătirea fiecărei mese.
— Mai zi-mi, i-am cerut. La ce altceva nu te pricepi?
M-a tras mai aproape de el, în ochii săi căprui scânteind

un secret.
— Ar fi o chestie, pe care am descoperit-o recent...
— Spune.
— Se pare că nu sunt deloc în stare să stau departe de

tine. E o problemă foarte serioasă.
Am zâmbit.
— Te-ai străduit?
S-a prefăcut că se gândeşte.
— Ei bine, nu. Şi nu te aştepta să încep să o fac.
Am râs amândoi pe înfundate, ţinându-ne unul de

altul. În asemenea momente era atât de uşor să-mi imagi-
nez că aşa putea arăta şi restul vieţii mele.

Foşnetul frunzelor era un semn că venea cineva. Deşi
întâlnirea noastră era perfect onorabilă, m-am simţit un pic
stânjenită şi m-am ridicat repede. Maxon mi-a urmat
exemplul, în timp ce un soldat îşi croia drum către noi
printre tufişuri.

— Alteţa Voastră, a spus el, făcând o plecăciune. Îmi cer
scuze că vă deranjez, însă nu e deloc înţelept să staţi afară
atât de mult, când e aşa de târziu. Rebelii ar putea...

— Am înţeles, a zis Maxon oftând. Vom intra imediat.
Soldatul ne-a lăsat singuri, iar Maxon s-a întors din nou

către mine.
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— Un alt defect de-al meu: îmi pierd răbdarea cu rebe-
lii ăştia. M-am săturat să am de-a face cu ei.

S-a ridicat şi mi-a oferit mâna. I-am luat-o, remarcând
frustrarea posomorâtă din ochii lui. Fuseserăm atacaţi de
rebeli de două ori de când începuse Alegerea — o dată de
Nordici, simpli perturbatori, şi o dată de Sudici, adevăra-
ţii distrugători — şi chiar şi din scurta mea experienţă, îi
puteam înţelege epuizarea.

Maxon strângea pătura şi o scutura, vădit nemulţumit
că întâlnirea noastră fusese întreruptă.

— Hei, am zis, determinându-l să mă privească. M-am
distrat.

A clătinat din cap.
— Nu, serios, am continuat, ducându-mă lângă el.
A luat pătura într-o mână ca să mă poată cuprinde

cu cealaltă.
— Ar trebui să mai facem asta cândva. Îmi poţi spune

ce culoare are fiecare stea, pentru că eu nu-mi dau seama.
Maxon mi-a oferit un zâmbet trist.
— Câteodată îmi doresc ca lucrurile să fi fost mai sim-

ple, mai normale.
Mi-am schimbat poziţia ca să-l pot îmbrăţişa şi, în timp

ce făceam asta, Maxon a dat drumul păturii ca să poată răs-
punde gestului meu.

— Regret să vă informez, Alteţa Voastră, dar chiar şi
fără soldaţi, sunteţi departe de a fi normal.

S-a destins puţin, dar încă era serios.
— M-ai fi plăcut mai mult dacă eram normal.
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— Ştiu că îţi vine greu să crezi, dar te plac aşa cum eşti.
Am doar nevoie de mai mult...

— Timp. Ştiu. Şi sunt pregătit să ţi-l ofer. Mi-aş dori doar
să ştiu că după aceea o să vrei într-adevăr să fii cu mine.

Am privit în altă parte. Asta era ceva ce nu puteam să-i
promit. Îi puneam în balanţă pe Maxon şi Aspen, în inima
mea, iar şi iar, însă niciunul nu ieşea vreodată, cu adevărat,
în avantaj. Exceptând, poate, momentele când eram sin-
gură cu unul dintre ei. Fiindcă, atunci, eram tentată să-i
promit lui Maxon că îi voi fi alături în cele din urmă.

Dar nu am putut.
— Maxon, i-am şoptit, văzând cât de descurajat părea de

lipsa unui răspuns din partea mea. Nu-ţi pot promite asta.
Dar ce pot să-ţi spun este că vreau să fiu aici. Vreau să aflu
dacă există o posibilitate pentru... pentru... , m-am bâlbâit,
neştiind cum să formulez mai bine ceea ce voiam să spun.

— Pentru noi? a ghicit Maxon.
Am zâmbit, fericită că mă înţelege cu atâta uşurinţă.
— Da. Vreau să ştiu dacă există posibilitatea să deve-

nim noi.
Mi-a dat o şuviţă de păr pe spate.
— Cred că sunt şanse foarte mari, a spus el cu convingere.
— Şi eu cred la fel. Doar... timp, bine?
A încuviinţat, părând ceva mai fericit. Aşa am vrut să

încheiem seara, cu speranţă. Ei, şi poate cu ceva în plus.
Mi-am muşcat buza şi m-am apropiat de Maxon, cu ochi
rugători.

Fără să ezite o secundă, s-a aplecat să mă sărute. A fost
cald şi delicat, făcându-mă să mă simt adorată şi cumva
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dorind mai mult. Aş fi putut rămâne acolo ore întregi, doar
ca să văd dacă m-aş putea sătura de acea senzaţie, însă,
mult prea curând, Maxon s-a retras.

— Hai să mergem, a zis el, pe un ton jucăuş, trăgân-
du-mă în direcţia palatului. Mai bine intrăm înăuntru,
înainte să vină soldaţii călare după noi, cu suliţele scoase.

Când Maxon m-a lăsat lângă trepte, oboseala m-a lovit
ca un pietroi. M-am târât, practic, până la etajul al doilea şi
apoi după colţ, spre camera mea, când, brusc, am devenit
din nou energică.

— Oh, a spus Aspen, şi el surprins să mă vadă. Faptul
că am presupus tot timpul ăsta că erai în camera ta mă face
cel mai prost soldat din lume.

Am chicotit. Se presupunea că Elita trebuia să doarmă
cu cel puţin una dintre slujnicele lor pe timpul nopţii. Mie
chiar nu-mi plăcea asta, aşa că Maxon insistase să posteze
un soldat la uşa mea, în caz de urgenţă. Iar în cea mai mare
parte a timpului, acel soldat era Aspen. Era o combinaţie
ciudată de euforie şi groază să-l ştiu, aproape în fiecare
seară, chiar lângă uşă.

Voioşia momentului a dispărut rapid, pe măsură ce
Aspen îşi dădea seama ce însemna faptul că nu fusesem în
siguranţă, cuibărită în patul meu. Şi-a dres stânjenit vocea.

— Te-ai simţit bine?
— Aspen, am şoptit, asigurându-mă că nu era nimeni

prin preajmă. Nu te necăji. Fac parte din Alegere şi pur şi
simplu aşa stau lucrurile.

— Cum aş putea să am vreo şansă, Mer? Cum pot să
câştig dacă tu vorbeşti doar cu unul dintre noi?
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Îi înţelegeam punctul de vedere, dar ce puteam să fac?
— Te rog, Aspen, nu fi supărat pe mine. Încerc să-i dau

de capăt.
— Nu, Mer, a zis el, cu glasul înmuiat din nou de blân-

deţe. Nu sunt supărat pe tine. Mi-e dor de tine.
Nu a îndrăznit să spună cuvintele cu voce tare, dar i

le-am citit pe buze. Te iubesc.
M-am topit.
— Ştiu, am răspuns, punându-mi mâna pe pieptul lui,

permiţându-mi să uit pentru o clipă tot ceea ce riscam. Dar
asta nu schimbă faptul că acum fac parte din Elită. Am ne-
voie de timp, Aspen.

A întins mâna după a mea şi a încuviinţat.
— Îţi pot da asta. Doar că... încearcă să-ţi găseşti timp şi

pentru mine.
Nu voiam să aduc în discuţie cât de complicat era să

fac asta, aşa că am schiţat un zâmbet înainte să-mi retrag
uşor mâna.

— Trebuie să plec.
M-a urmărit cu privirea până am intrat în cameră şi am

închis uşa în urma mea.
Timp. Îl ceream din plin în ultima vreme. Speram că

toate aveau să se aşeze cumva de la sine, dacă dispuneam
de suficient timp.
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