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1
S\geata lui  Valentine

— TOT MAI E{TI SUP|RAT?
Alec, sprijinit cu spatele de peretele liftului, arunc\ o c\ut\tur\ 

fioroas\ prin spa]iul îngust c\tre Jace.
— Nu sunt sup\rat.
— Ba da, e[ti.
Jace f\cu un gest acuzator c\tre fratele lui vitreg, apoi gemu scurt

când durerea îi s\get\ bra]ul pân\ sus. Îl durea fiecare buc\]ic\ din corp
de la bu[itura luat\ în dup\ - amiaza aceea, când c\zuse trei etaje prin
lemnul putred [i aterizase pe un mald\r de fiare vechi. Pân\ [i degetele
îi erau ferfeni]\. Alec, care abia de curând l\sase deoparte cârjele de
care fusese silit s\ se foloseasc\ dup\ lupta sa cu Abbadon, nu se sim]ea
mai str\lucit decât Jace. Hainele îi erau pline de noroi, iar p\rul îi atârna
în [uvi]e sub]iri, n\du[ite. Pe un obraz avea o crest\tur\ lung\.

— Ba nu sunt, zise Alec, printre din]i. Doar pentru c\ tu ai spus c\
demonii dragoni erau o specie disp\rut\…

— Am spus „aproape disp\rut\”.
Alec împunse aerul cu degetul spre el:
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— Aproape disp\rut\, zise el, cu vocea tremurând de mânie, nu e
DESTUL DE DISP|RUT|.

— În]eleg, zise Jace. Va trebui s\ schimb referin]a din dreptul lor
în cartea demonologiei [i în loc de „aproape disp\rut\” s\ scriu „nu
destul de disp\rut\ pentru Alec; el prefer\ ca mon[trii lui s\ fie cu totul
[i cu totul disp\ru]i”. Asta o s\ te fac\ fericit?

— B\ie]i, b\ie]i, zise Isabelle, care - [i cerceta fa]a în oglinda din pe-
retele ascensorului. Nu v\ mai certa]i! Se întoarse cu spatele la oglind\,
afi[ând un zâmbet luminos. Bun, deci am avut ceva mai mult\ ac]iune
decât ne - am a[teptat, dar eu cred c - a fost amuzant.

Alec se uit\ la ea [i cl\tin\ din cap.
— Cum izbute[ti s\ nu te murd\re[ti niciodat\?
Isabelle ridic\ din umeri, filozofic.
— Am inima curat\. Asta respinge mizeria.
Jace pufni atât de zgomotos, încât ea se întoarse [i se încrunt\ la el.

El î[i flutur\ degetele pline de noroi c\tre ea. Unghiile lui erau ca ni[te
semiluni negre.

— Mizerabil [i pe din\untru, [i pe dinafar\.
Isabelle se preg\tea s\ - i r\spund\, când ascensorul se opri, cu

scrâ[net de frâne.
— E timpul s\ rezolv\m chestia asta, zise ea, deschizând brusc u[a.
Jace o urm\ în hol, abia a[teptând s\ - [i cure]e armura [i armele [i s\

fac\ un du[ fierbinte. Î[i convinsese fra]ii vitregi s\ vin\ s\ vâneze cu el,
în ciuda faptului c\ nici unul dintre ei n - avea chef s\ ias\ pe cont pro-
priu, acum, c\ Hodge nu mai era acolo s\ le dea instruc]iuni. Dar Jace
î[i dorea uitarea în lupt\, divertismentul crud în ucidere [i distrac]ia
r\nilor. {i [tiind ce - [i dorea, ei fuseser\ de acord s\ - l înso]easc\, tâ-
rându - se prin tunelurile de metrou murdare [i abandonate pân\ g\siser\
un demon Dragonidae [i - l uciseser\. To]i trei lucraser\ împreun\ într - o
perfect\ coordonare, cum f\ceau întotdeauna. Ca o familie.

Î[i deschise fermoarul jachetei [i o ag\]\ într - unul din cuiele pentru
haine, fixate în perete. Alec se a[ezase pe b\ncu]a joas\ de lemn de lâng\
el, sco]ându - [i bocancii înc\rca]i de murd\rie. Fredona f\r\ melodie ca

C a s s a n d r a  C l a r e

18



q

pentru el, dându - i de în]eles lui Jace c\ nu era chiar atât de sup\rat.
Isabelle î[i scoase agrafele din p\rul ei lung [i negru, îng\duindu - i s\ se
r\sfire în jurul ei.

— Acum mi - e foame, zise ea. Ce n - a[ da s\ fie mama aici ca s\ ne
g\teasc\ ea ceva.

— Mai bine c\ nu e, zise Jace, desf\cându - [i centironul cu arme. Ar
fi ]ipat deja din pricina covoarelor.

— Aici ai dreptate, zise o voce calm\, iar când Jace se r\suci, cu mâi-
nile înc\ la centiron, d\du cu ochii de Maryse Lightwood, cu bra]ele în-
cruci[ate, stând în pragul u[ii.

Purta un costum negru, scor]os, de c\l\torie, iar p\rul ei, negru ca
al lui Isabelle, era piept\nat pe spate [i împletit într - o coad\ groas\ 
ca o frânghie, ce - i atârna pân\ la jum\tatea spin\rii. Ochii s\i, de un 
albastru glacial, trecur\ peste ei trei ca un reflector de urm\rire.

— Mam\!
Isabelle, rec\p\tându - [i st\pânirea de sine, alerg\ la mama ei s - o

îmbr\]i[eze. Alec se ridic\ în picioare [i li se al\tur\, încercând s\ 
ascund\ faptul c\ înc\ mai [chiop\ta.

Jace r\mase unde se afla. Existase ceva în ochii lui Maryse, când î[i
plimbase privirea peste el, care - l ]intuise în loc. Oare ceea ce spusese el
fusese chiar atât de r\u? Doar glumeau pe socoteala obsesiei sale pentru
covoarele antice…

— Unde - i tata? întreb\ Isabelle, f\când un pas înapoi de lâng\ mama
ei. {i Max?

Urm\ o pauz\ aproape imperceptibil\. Apoi Maryse r\spunse:
— Max e în camera lui. Iar tat\l vostru, din p\cate, este înc\ în 

Alicante. Erau ni[te chestiuni acolo care - i solicitau aten]ia.
Alec, în general mult mai sensibil la nuan]ele de dispozi]ie decât

sora lui, p\ru s\ ezite.
— S - a întâmplat ceva?
— Asta a[ putea s\ te întreb eu pe tine. Tonul vocii mamei sale era

sec. {chiop\tezi?
— Eu…
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Alec nu se pricepea deloc s\ mint\. Isabelle interveni, r\spunzând în
locul lui, cu dulcea]\:

— Am avut o ciocnire cu un demon Dragonidae în tunelurile de la
metrou. Dar n - a fost mare lucru.

— {i b\nuiesc c\ nici Demonul C\petenie cu care v - a]i luptat
s\pt\mâna trecut\ n - a fost mare lucru, nu?

Pân\ [i Isabelle amu]i la asta. Se uit\ la Jace, care - [i dori ca ea s\
n - o fi f\cut.

— Aia n - a fost planificat\.
Jace f\cea mari eforturi s\ se concentreze. Maryse nu - l salutase înc\,

nu - i zisese nici m\car „bun\” [i înc\ se uita la el cu ochi ca dou\ pum-
nale albastre. În capul pieptului sim]ea un gol care începuse s\ se în-
tind\. Nu se uitase niciodat\ la el a[a înainte, indiferent ce f\cuse.

— A fost o gre[eal\…
— Jace!
Max, cel mai mic dintre fra]ii Lightwood, î[i f\cu loc pe lâng\

Maryse [i se n\pusti în camer\, sc\pând de mâna întins\ de mama lui
s\ - l opreasc\.

— Te - ai întors! V - a]i întors cu to]ii! Se întoarse în cerc, rânjind tri-
umf\tor la Alec [i la Isabelle. Mi s - a p\rut mie c\ aud ascensorul.

— {i parc\ ]i - am spus s\ stai în camera ta, zise Maryse.
— De - asta nu - mi amintesc, zise Max cu o seriozitate care - l f\cu pe

Alec s\ zâmbeasc\.
Max era scund pentru vârsta lui   —   ar\ta de vreo [apte ani —, dar

avea o gravitate aparte care, combinat\ cu ochelarii lui supradimen -
siona]i, îi d\dea aerul unui pu[ti mai matur. Alec întinse mâna [i - i ciu-
fuli p\rul fratelui s\u mai mic, dar Max înc\ se mai uita la Jace, cu ochi
str\lucitori. Jace sim]i pumnul înghe]at din capul pieptului relaxându - [i
pu]in strânsoarea. Max întotdeauna îl venerase ca pe eroul lui, cum nu - l
venera pe propriul s\u frate mai mare, probabil pentru c\ Jace era mult
mai îng\duitor cu prezen]a lui Max.

— Am auzit c\ te - ai luptat cu un Demon C\petenie, zise el. A fost
stra[nic?

C a s s a n d r a  C l a r e
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— A fost… altfel, se eschiv\ Jace. Cum a fost la Alicante?
— A fost stra[nic. Am v\zut cele mai tr\snet chestii. E arsenalul \la

uria[ din Alicante [i m - au dus s\ v\d [i unele locuri unde f\ceau ar-
mele. Mi - au ar\tat [i o nou\ metod\ de a fabrica pumnale de seraf, ca
s\ fie mai durabile, [i o s\ - ncerc s\ - l pun pe Hodge s\ - mi arate [i mie…

Jace nu se putu ab]ine; nevenindu - i s\ cread\, ochii lui o s\getar\ in-
stantaneu pe Maryse. Deci Max nu [tia despre Hodge? Nu - i spusese [i lui?

Maryse îi prinse privirea [i buzele i se sub]iar\ ca t\i[ul unui cu]it.
— Destul, Max.
Îl apuc\ pe fiul ei mezin de bra].
El î[i întoarse capul, uitându - se în sus la ea, surprins.
— Dar vorbeam cu Jace…
— V\d asta. Îl împinse u[urel spre Isabelle. Isabelle, Alec, duce]i - l

pe fratele vostru în camer\. Jace   —   ap\ru o încordare în glasul ei când
îi rosti numele, de parc\ un acid invizibil îi usca literele în gur\   —   du - te
s\ te cure]i [i vino cât mai curând în bibliotec\, s\ st\m de vorb\.

— Nu pricep, zise Alec, uitându - se de la mama lui la Jace [i înapoi.
Ce se petrece aici?

Jace sim]i o n\du[eal\ rece cum începe s\ - i curg\ pe [ira spin\rii.
— E în leg\tur\ cu tat\l meu?
Maryse tres\ri de dou\ ori, ca [i cum cuvintele „tat\l meu” ar fi

fost dou\ p\lmuiri separate.
— În bibliotec\, zise ea, printre din]ii încle[ta]i. O s\ discut\m 

chestiunea acolo.
Alec spuse:
— Ce s - a întâmplat cât timp a]i fost voi pleca]i n - a fost vina lui

Jace. Am fost cu to]ii implica]i. Iar Hodge a zis…
— O s\ discut\m [i despre Hodge mai târziu.
Ochii lui Maryse erau pironi]i asupra lui Max, iar tonul ei era de

avertisment.
— Dar, mam\, protest\ Isabelle, dac\ ai de gând s\ - l pedepse[ti pe

Jace, va trebui s\ ne pedepse[ti [i pe noi, deopotriv\. A[a ar fi corect.
Cu to]ii am f\cut exact acelea[i lucruri.

O r a [ u l  d e  C e n u [ \
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— Nu, zise Maryse, dup\ o pauz\ atât de lung\, încât lui Jace i se
p\ruse c\ nu avea s\ mai r\spund\ nimic. N - a]i f\cut acelea[i lucruri.

— Regula num\rul unu a desenelor animate, zise Simon.
St\tea proptit de o gr\mad\ de perne la picioarele patului s\u, cu o

pung\ de chipsuri de cartofi într - o mân\ [i telecomanda televizorului
în cealalt\. Purta un tricou negru pe care scria M - AM ÎNTRE}INUT PE

BLOG CU MAMA TA [i o pereche de jean[i sfâ[ia]i la un genunchi.
— Niciodat\ s\ nu te pui cu un c\lug\r orb.
— {tiu, zise Clary, luând un chips [i cufundându - l în cutia cu sos

pus\ în echilibru pe m\su]a pliant\ dintre ei. Din anumite motive sunt
întotdeauna ni[te lupt\tori mult mai buni decât c\lug\rii care pot vedea.
Se uit\ mai cu aten]ie la ecran. Tipii \ia danseaz\?

— |sta nu e dans. Încearc\ s\ se omoare unul pe altul. |sta e tipul
care e du[manul de moarte al celuilalt tip, nu ]ii minte? I - a omorât tat\l.
De ce ar dansa acum?

Clary, ron]\ind un chips, se uit\ meditativ la ecran, unde turbioane
animate de nori roz [i galben se ondulau între siluetele înaripate ale
celor doi b\rba]i, care pluteau unul în jurul celuilalt, fiecare ]inând în
mân\ câte o suli]\ luminoas\. Din când în când, câte unul mai vorbea,
dar, de vreme ce filmul era în japonez\ cu subtitrare în chinez\, nu - i
l\murea cine [tie ce.

— Tipul cu p\l\rie, zise ea, era \la r\u?
— Nu, tipul cu p\l\rie era tat\l. Era împ\ratul magic [i aia era

p\l\ria puterii lui. Tipul r\u era cel cu mân\ mecanic\ vorbitoare.
Sun\ telefonul. Simon puse punga de chipsuri jos [i d\du s\ se 

ridice s\ r\spund\. Clary î[i puse mâna pe încheietura lui.
— Nu. Las\ - l s\ sune.
— Dar ar putea fi Luke. Poate sun\ de la spital.
— Nu e Luke, zise Clary, dând impresia c\ era mai convins\ decât

se sim]ea. M - ar fi sunat pe mobil, nu pe fixul t\u de - acas\.
Simon se uit\ lung la ea, dup\ care se trânti înapoi pe covor, lâng\ ea.
— Dac\ spui tu.

C a s s a n d r a  C l a r e
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Ea deslu[i îndoiala din vocea lui, dar deopotriv\ [i încredin]area ne-
rostit\ Vreau doar s\ fii tu fericit\. Nu era prea sigur\ c\ „fericit\” era în-
tocmai starea ei din momentul de fa]\, nu când mama ei era în spital,
conectat\ la tuburi [i ma[in\rii care piuiau, iar Luke ca un zombie,
pr\bu[it într - un scaun tare de plastic lâng\ patul ei. Nu cu grijile per-
manente pentru Jace [i luat telefonul de zeci de ori pentru a suna la In-
stitut, apoi renun]ând [i ag\]ându - l la loc în furc\, f\r\ a fi format
num\rul. Dac\ Jace ar fi vrut s\ - i vorbeasc\, ar fi putut s\ sune el.

Poate c\ fusese o gre[eal\ s\ - l duc\ s - o vad\ pe Jocelyn. Fusese atât
de sigur\ c\ dac\ mama ei ar fi putut doar s\ - i aud\ vocea fiului s\u, în-
tâiului s\u n\scut, s - ar fi trezit. Îns\ nu se trezise. Jace st\tuse ]eap\n [i
stingherit lâng\ pat, cu fa]a ca a unui înger pictat, cu ochi goi [i indife-
ren]i. În cele din urm\, Clary î[i pierduse r\bdarea [i ]ipase la el, iar el
îi r\spunsese tot ]ipând, dup\ care ie[ise furtunos pe u[\. Luke îl
urm\rise plecând, cu un soi de interes rece zugr\vit pe fa]a lui epuizat\.

— Asta e prima oar\ când v - am v\zut purtându - v\ ca sor\ [i frate,
remarcase el.

Clary nu - i r\spunsese nimic. N - avea nici un rost s\ - i fi spus cât de
mult [i - ar fi dorit ca Jace s\ nu fie fratele ei. Nu - ]i po]i schimba ADN - ul,
oricât de mult ai vrea s - o po]i face. Oricât de fericit\ te - ar face asta.

Dar [i dac\ nu era chiar fericit\, gândi ea, cel pu]in aici, la Simon,
în dormitorul lui, se sim]ea bine, ca acas\. Îl cuno[tea de suficient de
mult timp ca s\ - [i aduc\ aminte de vremea când avea un pat de forma
unui camion de pompieri [i un morman de piese de LEGO într - un
col] al camerei. Acum, patul era pliant, cu o saltea groas\ [i o cuvertur\
matlasat\, cu dungi în culori vii, un cadou de la surorile lui, iar pere]ii
erau tapeta]i cu afi[e cu trupe ca Rock Solid Panda [i Stepping Razor.
În col]ul camerei unde fuseser\ piesele de LEGO, acum era înfipt\ o
baterie, iar în cel\lalt col], un computer, pe al c\rui monitor înghe]ase
o imagine din World of Warcraft. Totul îi era aproape la fel de fami-
liar ca [i dormitorul ei de - acas\   —   care nu mai exista, a[adar acesta era
cel pu]in urm\torul loc foarte pl\cut.

O r a [ u l  d e  C e n u [ \
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— Iar chibi1, zise Simon, dezam\git.
Toate personajele de pe ecran se transformaser\ în versiunile lor la

scar\ mic\ — copii de - o [chioap\ care se alergau unul pe altul în jurul
oalelor [i ale tig\ilor.

— Schimb canalul, anun]\ Simon, în[f\când telecomanda. M - am
s\turat de filmul \sta. Nu - mi dau seama care e intriga [i nu face 
nimeni sex.

— Bineîn]eles c\ nu, zise Clary, luând înc\ un chips. Desenele 
animate sunt destinate distrac]iei unei familii s\n\toase.

— Dac\ ai chef de o distrac]ie ceva mai pu]in s\n\toas\, am putea
încerca pe canalele porno, remarc\ Simon. Ce preferi, Vr\jitoarele din
Sâni - r\ut\cio[i sau Când m\ culcam cu Dianne?

— Ia d\ - o - ncoa’!
Clary se repezi la telecomand\, dar Simon, chicotind, schimbase deja

canalul.
Râsul i se stinse brusc. Clary î[i ridic\ ochii, surprins\, [i - l v\zu 

uitându - se f\r\ expresie la televizor. Se transmitea un film vechi,
alb - negru   —   Dracula. Ea îl mai v\zuse înainte, cu mama ei. Bela Lu-
gosi, cu fa]\ ascu]it\ [i alb\, era pe ecran, înf\[urat în celebra - i mantie
cu guler înalt, cu buzele r\sfrânte dezvelindu - i din]ii ascu]i]i.

— Eu nu beau niciodat\… vin, intona el, cu accentul lui greoi, 
unguresc.

— Ador cum sunt f\cute pânzele de p\ianjen din cauciuc, zise Clary,
încercând s\ aib\ un ton degajat. Se v\d de la o po[t\.

Dar Simon se ridicase deja în picioare [i aruncase telecomanda pe pat.
— M\ întorc imediat, morm\i el.
Fa]a lui avea culoarea cerului de iarn\ chiar înainte de ninsoare. Clary

îl urm\ri plecând [i î[i mu[c\ tare buza de jos   —   era prima oar\, de
când o duseser\ pe mama ei la spital, când îi trecea prin minte c\ poate
nici Simon nu era prea fericit.

***
1 Cuvânt japonez, însemnând persoan\ scund\ sau copil mic.
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{tergându - [i p\rul cu prosopul, Jace î[i studie chipul în oglind\, în-
cruntat [i interogator. O run\ vindec\toare avusese grij\ de cele mai
serioase r\ni, dar nu ajutase cu nimic cearc\nele de la ochi sau cutele
adânci de la col]urile gurii. Îl durea capul [i se sim]ea u[or ame]it. {tia
c\ ar fi trebuit s\ m\nânce pu]in în diminea]a aceea, dar se trezise cu
grea]\ [i gâfâind din pricina co[marurilor [i nu voise s\ se mai opreasc\
s\ m\nânce, ci doar s\ se descarce prin activitate fizic\, s\ - [i consume
visele în vân\t\i [i n\du[eal\.

L\sând prosopul deoparte, se gândi cu dor la ceaiul negru [i dulce
pe care obi[nuia s\ - l fiarb\ Hodge din florile ce se deschideau la mie-
zul nop]ii în ser\. Ceaiul î]i domolea junghiurile foamei [i - ]i d\dea un
val de energie. Dup\ dispari]ia lui Hodge, Jace încercase s\ fiarb\ frun-
zele plantelor în ap\, ca s\ vad\ dac\ ob]inea acela[i efect, dar singurul
rezultat fusese un lichid amar, cu un gust de cenu[\, care - l f\cuse s\ 
icneasc\ [i s\ scuipe.

Descul], se duse în dormitor [i îmbr\c\ la repezeal\ ni[te jean[i [i o
bluz\ curat\. Î[i d\du p\rul blond [i ud pe spate, încruntându - se. Era
prea lung acum, îi c\dea în ochi   —   motiv pentru care Maryse avea s\ - l
certe în mod sigur. Întotdeauna o f\cea. Chiar dac\ nu era fiul biolo-
gic al so]ilor Lightwood, amândoi se purtau cu el ca [i cum ar fi fost,
înc\ de când îl adoptaser\, de la vârsta de zece ani, dup\ moartea pro-
priului tat\. Presupusa moarte, î[i reaminti Jace [i în clipa aceea îi reap\ru
senza]ia de gol în capul pieptului. În ultimele câteva zile, se sim]ise ca
un dovleac f\cut felinar de Halloween, de parc\ m\runtaiele i - ar fi fost
scobite cu furculi]a [i aruncate într - o gr\mad\, în timp ce un rânjet
larg îi r\m\sese fixat pe fa]\. Se întrebase deseori dac\ vreunul dintre
lucrurile în care crezuse în via]a lui, sau chiar el însu[i, fusese vreodat\
adev\rat. Crezuse c\ era orfan   —   nu era. Crezuse c\ era copil unic   —   
avea o sor\.

Clary. Durerea se întoarse, mai puternic\. Se str\dui s - o în\bu[e.
Ochii îi c\zur\ pe ciobul de oglind\ care st\tea pe comoda lui, înc\ re-
flectând tufele verzi [i un romb de cer albastru. Acum era aproape
amurg în Idris. Cerul era întunecat precum cobaltul. Sim]ind c\ se
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îneac\ de atâta gol în piept, Jace î[i trase repede ghetele în picioare [i
porni s\ coboare spre bibliotec\.

În timp ce boc\nea pe treptele de piatr\, se întreb\ oare ce anume
voia Maryse s\ discute numai cu el. Se purtase de parc\ ar fi vrut doar
s\ - [i ia avânt [i s\ - l pocneasc\. Nici nu - [i mai aducea aminte când îl 
altoise ultima oar\. So]ii Lightwood nu erau adep]ii pedepsei corpo-
rale   —   o mare schimbare dup\ ce fusese[i crescut de Valentine, care
n\scocea tot soiul de pedepse dureroase pentru a încuraja supunerea.
Pielea de vân\tor de umbre pe care - o avea Jace se vindeca întotdeauna,
ascunzând dovezile, mai pu]in pe cele mai severe. În zilele [i s\pt\mâ-
nile de dup\ moartea tat\lui s\u, Jace î[i amintea cum î[i c\uta pe corp
ni[te cicatrice, ni[te urme care s\ - i fie semne distinctive, amintiri care
s\ - l lege fizic de tat\l s\u.

Ajunse la bibliotec\ [i b\tu în u[\ o dat\, înainte de a o deschide.
Maryse se afla acolo, a[ezat\ în vechiul jil] al lui Hodge, de lâng\ foc.
Lumina c\dea de sus, p\trunzând prin ferestrele înalte, iar Jace putu
vedea c\ p\rul începuse s\-i înc\run]easc\. }inea în mân\ un pahar de
vin ro[u; lâng\ ea, pe mas\, se afla o caraf\ de sticl\.

— Maryse, zise el.
Ea tres\ri, v\rsând un pic de vin din pahar.
— Jace, n - am auzit când ai intrat.
El nu se mi[c\.
— Î]i aduci aminte cântecul acela pe care obi[nuiai s\ - l cân]i pen-

tru Isabelle [i Alec   —   când erau ei mici [i le era fric\ de întuneric   —   ca
s\ - i faci s\ adoarm\?

Maryse p\ru prins\ pe picior gre[it.
— Despre ce vorbe[ti?
— Te auzeam prin pere]i, zise el. Dormitorul lui Alec era lâng\ al

meu, pe atunci.
Ea nu spuse nimic.
— Era în francez\, continu\ Jace. Cântecul.
— Nu [tiu de ce îmi aduci aminte de asta.
Se uit\ la el, de parc\ el ar fi acuzat - o de ceva.
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— Mie nu mi - ai cântat niciodat\.
Urm\ o pauz\ abia perceptibil\. Apoi:
— Ah, ]ie, zise ea. }ie nu - ]i era niciodat\ fric\ de întuneric.
— Care copil de zece ani nu se teme de întuneric?
Sprâncenele ei se ridicar\ mult.
— Ia loc, Jonathan, zise ea. Acum.
El se apropie, destul de încet cât s - o enerveze, str\b\tând înc\perea

[i l\sându - se s\ cad\ într - unul dintre scaunele înalte tapi]ate de lâng\
birou.

— A[ prefera s\ nu - mi spui Jonathan.
— De ce nu? E numele t\u. Îl m\sur\ din priviri. De când [tii?
— Ce s\ [tiu?
— Nu face pe prostul. În]elegi foarte bine ce te întreb. R\suci 

paharul între degete. De când [tii c\ Valentine e tat\l t\u?
Jace concepu [i înl\tur\ mai multe r\spunsuri. De regul\, o scotea

la cap\t cu Maryse f\când - o s\ râd\. El era una dintre pu]inele fiin]e
pe lume care o puteau face pe ea s\ râd\.

— Cam de când [tii [i tu.
Maryse cl\tin\ capul încet.
— Nu cred.
Jace î[i îndrept\ pozi]ia. Î[i strânse pumnii, de[i continu\ s\ [i - i ]in\

pe bra]ele capitonate ale scaunului. Z\ri un u[or tremur al propriilor 
degete [i se întreb\ dac\ - i mai tremuraser\ vreodat\ pân\ atunci. Nu - [i
aducea aminte. Mâinile îi fuseser\ întotdeauna la fel de sigure [i st\pâ-
nite ca [i b\t\ile lui de inim\.

— Nu m\ crezi?
Auzi uluirea din propria sa voce [i tres\ri l\untric. Bineîn]eles c\ ea

nu - l credea. Fusese evident din clipa în care ea sosise acas\.
— Nu are sens, Jace. Cum ai fi putut s\ nu [tii cine este tat\l t\u?
— Mi - a spus c\ e Michael Wayland. Am locuit în casa de la ]ar\ a

familiei Wayland…
— Bun\ încercare, zise Maryse. {i numele t\u? Care e adev\ratul

t\u nume?
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— {tii care este adev\ratul meu nume.
— Jonathan. Am [tiut c\ \sta era numele fiului lui Valentine. Am

[tiut c\ [i Michael a avut un fiu numit Jonathan. E un nume destul de
comun printre vân\torii de umbre   —   nu m - am gândit niciodat\ c\ era
ciudat c\ amândoi îl aleseser\ pe acela[i, cât despre numele întreg al
b\iatului lui Michael, n - am întrebat niciodat\. Dar acum nu m\ pot
ab]ine s\ nu m\ întreb. De cât timp a pl\nuit Valentine ce avea de gând
s\ fac\? De cât timp [tia c\ avea s\ - l ucid\ pe Jonathan Wayland…?

Se întrerupse, cu ochii a]inti]i asupra lui Jace:
— N - ai sem\nat niciodat\ cu Michael, [tii, zise ea. Dar uneori 

copiii nu seam\n\ cu p\rin]ii lor. Nu m - am gândit la asta înainte. 
Dar acum îl pot vedea pe Valentine în tine. Felul în care te ui]i la mine.
Sfidarea asta. Nu - ]i pas\ de ce spun eu, nu - i a[a?

Îns\ îi p\sa. Doar c\ se pricepea foarte bine s\ nu o lase pe ea s\ 
observe asta.

— Ar fi fost vreo diferen]\ dac\ mi - ar fi p\sat?
Ea î[i a[ez\ paharul pe m\su]a de lâng\ ea. Era gol.
— {i r\spunzi la întreb\ri cu alte întreb\ri ca s\ - mi aba]i aten]ia,

întocmai cum f\cea întotdeauna Valentine. Poate c - ar fi trebuit s\ - mi
dau seama.

— Poate c\ n - ar fi fost nici o diferen]\. Sunt înc\ exact aceea[i per-
soan\ care am fost în ultimii [apte ani. Nimic nu s - a schimbat în ceea
ce m\ prive[te. Dac\ nu ]i - am amintit de Valentine înainte, nu v\d de
ce s - ar întâmpla asta acum.

Ea î[i lu\ privirea de la el, de parc\ n - ar fi suportat s\ se uite în ochii
lui.

— Cu siguran]\ c\, atunci când vorbeam despre Michael, trebuie s\
fi [tiut c\ nu era cu putin]\ s\ ne fi referit la tat\l t\u. Lucrurile pe care
le spuneam despre el nu s - ar fi potrivit în veci cu Valentine.

— A]i spus c\ a fost un om bun. Mânia se zvârcolea în el. Un 
viteaz vân\tor de umbre. Un tat\ iubitor. Mi s - a p\rut c\ se potrivea
destul de bine.
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— Dar fotografiile? Trebuie s\ fi v\zut fotografii cu Michael 
Wayland [i s\ - ]i fi dat seama c\ nu era el cel pe care îl numeai tu tat\l
t\u. Î[i mu[c\ buza. Ajut\ - m\ s\ în]eleg asta, Jace.

— Toate fotografiile au fost distruse în timpul R\zmeri]ei. A[a
mi - a]i spus voi. Acum m\ întreb dac\ n - a fost pentru c\ Valentine le 
arsese inten]ionat, ca nimeni s\ nu mai [tie cine fusese în Cerc. Eu n - am
v\zut niciodat\ o fotografie de - a tat\lui meu, zise Jace [i se întreb\ dac\
sunase la fel de amar pe cât sim]ea el.

Maryse î[i duse o mân\ la tâmpl\ [i se mas\, de parc\ ar fi durut - o
capul.

— Nu pot s\ cred, zise ea, ca pentru sine. E o demen]\.
— Atunci n - o crede. Crede - m\ pe mine, zise Jace [i sim]i c\ îi cres-

cuse tremurul mâinilor.
Ea î[i l\s\ mâna jos.
— Ai impresia c\ n - a[ vrea? întreb\ ea.
Pentru o clip\, el deslu[i în vocea ei tonul acela pe care - l avea Maryse

când venea în dormitorul lui, noaptea, pe când avea el zece ani, [i - l
g\sea uitându - se în gol la tavan [i gândindu - se la tat\l lui   —   iar ea se
a[eza pe marginea patului [i r\mânea cu el pân\ când adormea, cu pu]in
înainte de a se cr\pa de ziu\.

— N - am [tiut, zise Jace din nou. Iar când mi - a cerut s\ m\ întorc
cu el în Idris, am spus nu. Sunt înc\ aici. Asta nu conteaz\ deloc?

Ea se întoarse s\ se uite la caraf\, de parc\ s - ar fi gândit s\ - [i mai
toarne un pahar, apoi p\ru s\ alunge ideea.

— A[ vrea eu s\ conteze, zise ea. Dar exist\ atât de multe motive
pentru care tat\l t\u s\ fi vrut s\ r\mâi la Institut. Când e vorba de Va-
lentine, nu - mi pot îng\dui s\ am încredere în nici unul dintre cei care - au
fost vreodat\ atin[i de influen]a lui.

— Influen]a lui te - a atins [i pe tine, zise Jace [i regret\ numaidecât,
v\zând expresia de pe fa]a ei.

— Iar eu l - am repudiat, zise Maryse. Dar tu? Ai putut? Ochii ei al -
ba[tri aveau aceea[i nuan]\ ca ai lui Alec, dar Alec nu se uitase niciodat\
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la el în felul acesta. Spune - mi c\ - l ur\[ti, Jace. Spune - mi c\ - l ur\[ti pe
omul \la [i tot ce reprezint\ el.

Se scurse un moment, apoi înc\ unul, iar Jace, uitându - se în jos, v\zu
c\ pumnii îi erau atât de strân[i, încât nodurile degetelor, ie[ite în afar\,
erau albe [i dure ca oasele din coloana vertebral\ a unui pe[te.

— Nu pot s\ spun asta.
Maryse trase scurt aer în piept.
— De ce nu?
— Tu de ce nu po]i spune c\ ai încredere în mine? Am tr\it lâng\

tine aproape jum\tate din via]a mea. Cu siguran]\ m\ cuno[ti mai bine
decât atât?

— Pari atât de cinstit, Jonathan. Întotdeauna ai vorbit a[a, chiar [i
atunci când erai mic [i încercai s\ te justifici când f\ceai câte ceva r\u
fa]\ de Isabelle sau Alec. N - am mai întâlnit decât o singur\ persoan\
care putea vorbi atât de conving\tor ca tine.

Jace sim]i gust de cocleal\ în gur\.
— Vrei s\ spui tat\l meu.
— Niciodat\ nu existau decât dou\ feluri de oameni pentru Valen-

tine, zise ea. Cei care erau pentru Cerc [i cei care erau împotriva lui. Cei
din urm\ erau du[manii, iar cei dintâi erau armele din arsenalul s\u.
L - am v\zut încercând s\ - [i prefac\ fiecare prieten, ba chiar [i pe so]ia lui,
într - o arm\ pentru cauz\   —   [i acum vrei s\ cred c\ n - ar fi f\cut acela[i
lucru cu fiul s\u? Cl\tin\ din cap. L - am cunoscut mult prea bine.

Pentru prima oar\, Maryse se uit\ la el cu mai mult\ triste]e decât
mânie:

— Tu e[ti o s\geat\ aruncat\ drept în inima Conclavului, Jace. Tu
e[ti s\geata lui Valentine. Indiferent dac\ [tii sau nu.

Clary închise u[a dormitorului în care beh\ia televizorul [i se duse s\ - l
caute pe Simon. Îl g\si în buc\t\rie, aplecat deasupra chiuvetei în care
curgea apa. Se ]inea strâns cu mâinile de marginea cuvei.

— Simon?
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Buc\t\ria era zugr\vit\ într - un galben viu, vesel, iar pere]ii, decora]i
cu schi]ele înr\mate, f\cute în cret\ [i creioane colorate de Simon [i
Rebecca în [coala general\. Rebecca avea un oarecare talent la desen, ai
fi putut spune, dar în schi]ele lui Simon oamenii ar\tau ca ni[te con-
toare de parcare cu smocuri de p\r.

El nu - [i ridic\ privirea, de[i ea - [i d\du seama, dup\ încordarea
mu[chilor umerilor s\i c\ o auzise. Se duse pân\ la chiuvet\ [i - [i puse
o mân\ pe spatele lui. Îi sim]i nodurile proeminente ale vertebrelor prin
tricoul sub]ire de bumbac [i se întreb\ dac\ sl\bise. N - ar fi putut spune,
uitându - se la el, dar când se uita la Simon era de parc\ s - ar fi uitat
într - o oglind\   —   când vezi pe cineva în fiecare zi, nu observi întot-
deauna micile schimb\ri din înf\]i[area sa.

— Te sim]i bine?
El închise apa cu un gest smucit.
— Desigur. Sunt bine.
Ea î[i puse un deget pe o parte a b\rbiei lui [i îi întoarse fa]a spre

ea. Era n\du[it, p\rul negru ce - i c\dea pe frunte i se lipise de piele, de[i
aerul ce p\trundea pe fereastra semideschis\ a buc\t\riei era rece.

— Nu ar\]i bine. Din cauza filmului?
El nu - i r\spunse.
— Îmi pare r\u. N - ar fi trebuit s\ râd, doar c\…
— Nu - ]i aduci aminte? Vocea lui suna r\gu[it\.
— P\i…
Clary l\s\ fraza neterminat\. Noaptea aceea, gândindu - se acum la ea,

p\rea un lung episod neclar, cu fug\, sânge [i sudoare, cu umbre z\rite
în pragul u[ilor, cu o c\dere în gol. Î[i aducea aminte de fe]ele albe ale
vampirilor, ca decupate din hârtie, pe fundalul întunecat, [i î[i aducea
aminte de Jace, care o ]inea, strigându - i r\gu[it la ureche.

— Nu chiar. Totul e înce]o[at.
Privirea lui trecu rapid peste ea, apoi el se întoarse.
— }i se pare c\ eu sunt altfel? întreb\ el.
Ea - [i ridic\ privirea [i - l privi în ochi. Aveau culoarea cafelei negre   —   

nu chiar negri, ci un c\prui - închis, f\r\ nici o f\râm\ de cenu[iu sau de
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c\prui - deschis. Ar\ta diferit? Poate c\ dobândise un plus de încredere
în sine din ziua în care îl ucisese pe Abbadon, Demonul C\petenie; dar
mai exista [i un soi de circumspec]ie, de parc\ a[tepta sau urm\rea s\
se întâmple ceva. Dar asta observase ea [i la Jace. Probabil era doar
con[tientizarea faptului c\ nimeni nu era nemuritor.

— E[ti tot Simon.
El închise ochii pe jum\tate, ca u[urat, iar când genele i se l\sar\ în

jos, ea b\g\ de seam\ cât de ascu]i]i p\reau pome]ii obrajilor lui.
Într - adev\r sl\bise, gândi ea, [i tocmai se preg\tea s\ i - o spun\, când el
se aplec\ [i o s\rut\.

R\mase atât de surprins\ s\ - i simt\ gura lipit\ de a ei, încât înlemni,
apucându - se de marginea chiuvetei ca s\ se ]in\ pe picioare. Totu[i nu - l
respinse [i, în mod evident considerând asta drept un semn de încurajare,
Simon î[i strecur\ mâna la ceafa ei [i o s\rut\ [i mai intens, deschizându - i
buzele cu ale lui. Gura lui era moale, mai moale decât fusese a lui Jace,
iar mâna care o ]inea de ceaf\ era cald\ [i blând\. El avea gust s\rat.

Ea închise ochii [i, pentru o clip\, pluti ame]itor în întuneric [i fier-
bin]eal\, sim]ind cum degetele lui Simon i se plimb\ prin p\r. Când so-
neria strident\ a telefonului o trezi din uluire, s\ri ca un arc înapoi de
parc\ el ar fi împins - o, de[i el nu se mi[case. Se uitar\ o clip\ unul la
altul, n\uci]i, ca doi oameni care se trezesc transporta]i brusc într - un
peisaj str\in, unde nimic nu le era familiar.

Simon se întoarse cel dintâi cu spatele, întinzând mâna spre telefo-
nul care atârna de perete, în spatele raftului cu mirodenii.

— Alo?
Glasul îi sun\ normal, dar pieptul i se ridica [i - i cobora cu repezi-

ciune. Întinse receptorul spre Clary:
— E pentru tine.
Clary lu\ receptorul. Înc\ î[i mai putea sim]i b\t\ile inimii în gât, ca

o zbatere de aripi ale unei insecte prinse sub pielea ei. E Luke, m\ sun\ de
la spital. S - a întâmplat ceva cu mama.

Înghi]i în sec.
— Luke? Tu e[ti?
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— Nu. Sunt Isabelle.
— Isabelle?
Clary î[i ridic\ ochii [i - l v\zu pe Simon care o privea, rezemat de

chiuvet\. Ro[ea]a din obraji îi p\lise.
— De ce m\… vreau s\ spun, ce s - a întâmplat?
Glasul celeilalte fete se poticni, de parc\ ea ar fi plâns.
— Jace e acolo?
Clary pur [i simplu îndep\rt\ receptorul ca s\ - i poat\ arunca o 

privire, apoi [i - l lipi din nou la ureche.
— Jace? Nu. De ce s\ fie aici?
Respira]ia lui Isabelle r\sun\ în ecou prin firul telefonului, ca un

icnet.
— Treaba e c\… a plecat.
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