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Prolog 

Palatul de marmură domnea ca un colos pe pajiștea 
pârjolită în urma luptelor din ultima vreme. Cele patru 
turnuri, care se înălțau semețe înspre nori, erau învăluite într-o 
liniște de mormânt în miezul zilei.  

În sala uriașă a tronurilor cele trei ursitoare se 
apropiară de fuioare. Prima trase un fir, apoi se întoarse spre 
omuleții cu pielea verde care așteptau nerăbdători, în tăcere. 

– Gardianul vostru va fi un mare luptător, le spuse
ursitoarea. 

Apoi cea de-a doua ursitoare luă un alt fuior și formă 
un fir. Se întoarse spre Unicorn. 

– Transmite-i Regentului că gardianul vostru și-a
început menirea! 

Cea de-a treia ursitoare privi la frumoasa stăpână a 
spiritelor aerului și îi zâmbi, scoțând un fir moale și subțire din 
următorul fuior. 

Se pregăteau să plece când în mijlocul sălii apăru un 
fuior luminos din care ieși un fir strălucitor, care se înălța spre 
bolta din marmură albastră a tavanului, apoi se pierdu în 
înălțimi. 
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Capitolul 1 

Cele două familii își așezară corturile în poienița din 
pădure. Copiii alergau printre tufe țipând și râzând.  

Cel mai mic, un băiețel de șapte anișori, observă un 
iepuraș care părea să îl privească. Copilul se îndreptă spre 
animalul care nu dădu niciun semn de teamă. Iepurașul țopăi 
printre tufe, apoi se opri întorcând capul. Băiatul îl urma de la 
distanță. Animalul porni din nou, privind înapoi din când în 
când. După o vreme un alt iepuraș i se alătură. Un pui de 
vulpe mergea la câțiva pași distanță în dreptul lor. Băiatul era 
încântat. Își continuă drumul, fără să-și dea seama că se 
îndepărtase de poieniță.  

Când obosi se așeză pe trunchiul unui copac răsturnat. 
Cei doi iepurași așteptau la distanță, alături de puiul de vulpe. 
Un arici se apropie, băiatul se aplecă și îi atinse căpșorul lipsit 
de ace. Simțea că-i sare inima din piept de bucurie pentru 
aventura pe care o trăia. Va avea ce să le povestească 
prietenilor săi când se va întoarce! 

– Oare visez? îi spuse ariciului. Numele meu este Eduard!
Două veverițe se apropiară și îi așezară la picioare nuci.
– Mulțumesc! Nu mi-am dat seama că mi s-a făcut

foame! 
După câteva minute porniră din nou, adâncindu-se în 

pădure, într-un număr tot mai mare. Li se alăturară șoricei, 
hârciogi și alte animale mici. Iarba și pământul fremătau. 
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Cei doi iepurași care conduceau alaiul intrară în 
trunchiul răsturnat al unui copac găunos. Celelalte animale se 
opriră și îl priviră pe băiețel. 

– Unde s-au dus iepurașii? întrebă supărat Eduard.  
Se aplecă și privi în trunchiul copacului. Era întuneric 

înăuntru. Ariciul intră și el. Apoi îl urmă restul animăluțelor. 
– De ce plecați cu toții? Nu mă lăsați singur! 
Puiul de vulpe se opri în dreptul lui și îl privi. 
– Vreți să intru și eu acolo? Nu știu dacă am loc! Eu 

sunt mai mare decât voi. 
Se așeză pe genunchi și intră în scorbură. Rămase 

surprins când își dădu seama că interiorul nu era atât de îngust 
cum crezuse. Înaintă sprijinindu-se pe genunchi și mâini. Era 
întuneric acolo. După puțină vreme observă o luminiță. Când ieși 
din scorbură, își dădu seama că acum se afla în fața unui copac 
înalt și bătrân, care își înălța crengile spre bolta cerească.  

– Unde sunt? întrebă Eduard speriat. 
Un omuleț cu pielea verde și urechi ascuțite, care nu-i 

ajungea nici măcar până la umeri, își făcu apariția de după un 
tufiș. 

– Ai ajuns în Tărâmul Mistic, îi răspunse omulețul. 
Băiatul îl privi cu neîncredere. 
– Nu-ți fie teamă, Eduard! Nu vrem să-ți facem rău. 

Avem nevoie de ajutorul tău. 
– Cu ce aș putea să vă ajut? 
– Tu ești gardianul nostru. 
– Gardian?! se miră băiatul. Ce e un gardian? 
– Ești protectorul nostru. Eu sunt un gnom, spiriduș al 

pământului. 
 

* 
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– Rafael, mai zăbovești mult?! strigară vânătorii
adunați în fața cabanei. 

Tânărul oftă. Nu îi făcea plăcere să meargă la 
vânătoare. Nu se făcuse medic veterinar ca să asiste la moartea 
animalelor. Când ieși, grupul se îndepărtase. Încălecă mânzul 
pe care îl primise și porni în urma lor încet. Era mult în spatele 
lor, dar nu avea de gând să se grăbească. Știa de regula „să nu 
stai departe de grup”, dar nu-i păsa, se săturase de acele 
partide de vânătoare, iar alt loc de muncă nu se mai ivise de 
mai bine de un an. Era deprimat, trăia de pe o zi pe alta, 
făcând de toate pentru o gură de mâncare. 

La un moment dat observă între copaci un cerb măreț. 
Își opri mânzul și admiră cerbul. Coarnele mari și corpul 
masiv îi dădeau de veste că era un specimen bătrân. Nu știa că 
în acele păduri existau asemenea exemplare rare. Patrupedul 
rămase câteva clipe privindu-l, apoi se îndepărtă încet, parcă îl 
invita să-l urmeze. Îl urmări o vreme, fără să-și dea seama că 
se îndepărtase mult de grup. Cerbul se opri pe potecă și îl 
așteptă să se apropie. Încetini galopul calului, între copaci 
observă o căprioară. Calul începu să necheze. 

– Ce este? îl întrebă mângâindu-i coama.
Animalul se întoarse, iar el observă năluca unui cal alb,

care se îndepărta. Calul lui porni încet în urma arătării. După 
o vreme ieșiră pe pajiștea acoperită de iarbă, de un verde crud.
Animalul său se aplecă să ia o gură de iarbă. Tânărul rămase
uimit la vederea frumosului cal alb-luminos, cu un corn în
frunte. Descălecă. Unicornul îl privea din depărtare. Auzi
mișcare în urma lor, în pădure. Dintre copaci apăru o tânără
îmbrăcată în piele de căprioară, purtând în spate un arc și o
tolbă cu săgeți, urmată de cerbul pe care îl urmărise.

– Nu-ți fie teamă, Rafael! îi zise tânăra.
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– De unde îmi știi numele? Și cine ești? 
– Când erai mic te vegheam când te pierdeai prin pădure.   
Își aminti vag de imaginea ei. 
– Nu mă pierdeam, o contrazise el. 
Fata îi zâmbi. 
– Noi aveam grijă să te întorci nevătămat acasă. 
Avea dreptate, animalele pădurii îl scoaseră din bucluc 

de multe ori. Pribegea din copilărie prin păduri și nu de puține 
ori se pierduse, dar ca prin minune de fiecare dată animalele îl 
conduceau înapoi pe potecă. 

– Ești o închipuire?  
– Nu. Sunt Diana, regina cerbilor. Iar el este Pegas! 
Tânără arătă spre unicornul care se apropiase. 
– Ce se întâmplă? întrebă tânărul speriat. 
– Avem nevoie de ajutorul tău. Tu ești gardianul nostru. 

 
* 

 
Fetița se trezi speriată de zdruncinătura și bubuitura 

puternică. Era întinsă pe bancheta din spate a mașinii părinților 
săi. Afară era întuneric. Își văzu părinții nemișcați pe scaunele 
din față. Apoi auzi o voce blândă care o chema pe nume. Se 
ridică și văzu o ființă luminoasă care stătea afară, lângă 
autoturism. Ființa înfățișa o femeie frumoasă care îi zâmbea. 

– Ești un înger? întrebă fetița. 
– Sunt o silfă, spirit al aerului. 
Înfățișarea își întinse mâinile spre ea. Fetița se lăsă 

luată în brațe. 
– Și mami cu tati? 
– Vor fi bine, îi răspunse spiritul îndepărtându-se de 

mașină. 
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– Au murit?
Silfa o privi cu compasiune.
– Da, Hope.
– Sufletele lor s-au dus la Dumnezeu să se odihnească

în grădina Lui frumoasă? 
– Da.
– Îi voi mai vedea?
– De fiecare dată când vei dori.

* 

Animalele erau adunate în inima pădurii.  
Frunzele începură să se miște în vârtejuri mici, din ele 

materializându-se o ființă care semăna cu un tânăr. Fața nu i 
se deosebea prea bine, avea ochi verzi ca smaraldele și o stea 
strălucitoare în frunte. Toate vietățile se închinară apariției.  

Rămaseră în picioare doar cei trei gardieni, Eduard, 
Rafael și Hope. Înfățișarea se apropie. Fetița îi zâmbi. 

– Vă mulțumim pentru că ați răspuns chemării noastre.
Își întinse brațul, iar în mână îi apăru o spadă din

material strălucitor argintiu, cu mâner bătut în smaralde. 
– Pentru tine, Eduard! zise întinzându-i spada.
Băiatul apucă arma cu amândouă mâinile, dar rămase

uimit cât de ușoară era. 
Apoi înfățișarea se întoarse spre Rafael și îi întinse un 

arc căptușit cu piele de căprioară. 
Urmă micuța Hope, care de puțină vreme împlinise 

cinci anișori. 
– Ție ce pot să-ți ofer? o întrebă înfățișarea. Tu ești cea

mai curajoasă dintre toți și nu ai nevoie de arme. 
Fetița zâmbi. 
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– O baghetă magică? 
– Cred că știu ce ar fi cel mai potrivit pentru tine, zise 

Regentul. 
Își ridică privirea spre bolta cerească. O luminiță coborî 

și se așeză încet în palma fetiței. Era o mică zână. 
– Ea este Aura. Când vei avea nevoie de ajutor, ea va fi 

alături de tine. Aripioarele ei produc un clinchet cristalin pe 
care îl aud toate zânele de pretutindeni. 

– Mulțumesc. 
Apoi Regentul se îndepărtă de ei. 
– Mare Regent, i se adresă o tânără îmbrăcată în alb, cu 

trupul transparent. Noi încă nu ne-am găsit gardianul. 
– Va trebui să începem lupta fără el. Nu mai putem 

aștepta. 
Animalele făcură loc să treacă frumoasa nimfă, regina 

Tetis. 
„Măreț Regent, Stăpânul meu vă cere insistent ajutorul”, i 

se adresă telepatic. 
Mici peștișori albaștri plutind în jurul gâtului ei formau 

un colier viu. 
„Serena, sora mea a pierdut un număr mare de sirene și 

delfini în lupta cu gorgonele.” 
– Și mie îmi atacă puii, începu să se plângă o ursoaică 

uriașă. 
Regentul privi spre grupul felinelor. 
– Rege Lion, i se adresă unui leu impunător cu o coamă 

aurie, va trebui să pui străjeri. 
– Dionis și elfii stau alături de slujitorii mei de pază, 

răspunse leul. 
Regentul se întoarse către Tetis. 
– Din păcate nu avem posibilitatea de a vă ajuta.  
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Capitolul 2 

Tânăra trecu pe malul apei în drum spre casă. Observă 
o vrăbiuță rănită. Se apropie, dar micuța vietate se sperie și
încercă să fugă.

– Nu te speria! Vreau doar să te ajut!
Vrăbiuța se întoarse spre ea. Apoi se apropie încet și i

se urcă în palma întinsă. Tânăra îi cercetă aripa cu grijă. 
– Nu cred că este foarte grav. Te voi duce la mine acasă

și voi încerca să-ți bandajez aripa. 
Vrăbiuța o privea copleșită. O duse acasă, iar după ce o 

bandajă, îi făcu un cuib pe pervazul geamului, dându-i pâine și 
apă. 

Într-o zi un porumbel trecu pe acolo, iar ciripitul 
insistent al vrăbiuței îi atrase atenția. Tânăra nu era acasă. Spre 
seară porumbelul se întoarse și așteptă alături de vrăbiuță pe 
pervaz. Fata îi observă și deschise fereastra. 

– Ți-ai chemat un prieten?
Păsărelele începură să ciugulească firmiturile.
Peste noapte tânăra avu un vis ciudat. Se afla în

parcul pe care îl traversa în fiecare zi în drum spre casă, 
așezată pe o bancă, înconjurată de porumbei. Din senin 
apăru o tânără îmbrăcată într-o rochie albă dintr-un 
material vaporos.  

– Daria, îți mulțumesc pentru că mi-ai îngrijit servitorii,
zise înfățișarea. 

– Nu înțeleg…
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– Sunt Iris, zâna porumbeilor. 
– În copilărie îmi plăceau poveștile cu zâne, se amuză 

Daria. 
– Acum nu-ți mai plac? 
– Uneori mai visez cu ochii deschiși. 
Visul se repetă în fiecare noapte timp de o săptămână. 

Aripioara vrăbiuței se vindecă, iar micuța necuvântătoare își 
luă zborul. 
 

* 
 

Era o noapte furtunoasă, zguduită de fulgere și tunete. 
Într-un târziu adormi, dar se trezi când se trânti geamul, iar o 
rafală de vânt se năpusti în cameră. Se sperie îngrozitor când i 
se păru că vede o fantomă. 

– Nu te speria, Daria. Nu vreau să-ți fac rău. 
Tânăra o privi cu atenție, purta o rochie albă ca zeițele 

din antichitate. 
– Eu sunt Atena.  
– Ești un suflet care nu-și găsește liniștea? 
– Nu. 
Vântul sufla cu putere. 
– Dă-mi voie să închid fereastra! zise, apropiindu-se cu 

speranța ca după ce va închide geamul, să revină totul la 
normal. Ce furtună! 

– Nu este o furtună obișnuită, este un război. 
Se întoarse ușor dezamăgită, înfățișarea nu dispăruse. 
– Ai legătură cu visul pe care l-am avut? 
– Iris a încercat să te convingă. 
– Unde este această Iris acum? 
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– Acolo, răspunse făptura arătând spre un fulger din
depărtare. 

– Ce este acolo?
– Lupta care se dă între Stăpânul focului și Geea.
Rămase tăcută.
– Închide ochii! îi spuse ființa.
O ascultă. Își aminti cum picta, cânta, examenele pe

care le dăduse. 
– Ai fost inspirată de niște spirite numite muze.
– Am crezut că sunt îngeri…
– Și eu sunt o muză.
Tânăra își deschise ochii.
– Voi mi-ați inspirat atracția spre meseria de medic?
– Acea chemare ai avut-o în inima ta.
Se lăsă tăcerea pentru câteva clipe.
– Avem nevoie de ajutorul tău.
– Cu ce pot să vă ajut?
– Tu ești al șaptelea gardian al Tărâmului Mistic.
– Gardian?!
– Există patru stăpâni ai elementelor primordiale:

pământ, apă, foc și aer. În urmă cu ceva vreme acești stăpâni 
au intrat în conflict. Stăpânul Focului vrea să stăpânească 
totul. S-a aliat cu Stăpânul Aerului, iar împreună vor distruge 
tot ce există pe pământ și în ape. 

– Care sunt ceilalți stăpâni?
– Geea, stăpâna pământului și Oceanus, stăpânul apei.
– Ceilalți sunt mai puternici?
– Vom pierde lupta. Geea nu poate să ne ajute pentru

că este un spirit, motiv pentru care a cerut gardieni care să 
lupte pentru apărarea viețuitoarelor. 

– Crezi că eu sunt unul dintre acei gardieni?
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– Da.  
– Unde sunt ceilalți gardieni? 
– Noi avem cinci. Gardianul celor patru vânturi a fost 

găsit de Raul, stăpânul focului. 
– Eu ce gardian ar trebui să fiu? o întrerupse. 
– Tu ești gardianul zburătoarelor. 
– Cum v-ați dat seama că sunt un gardian? 
– Vrăbiuța pe care ai îngrijit-o ți-a înțeles limbajul. 
– Iris nu este un gardian? 
– Nu. 
– Dacă pierdeți, ce se va întâmpla? 
– Nu va fi prea bine. 
– Crezi că v-aș fi de folos? 
– Cu siguranță ne-ai putea ajuta, mai ales pe micile 

zburătoare. 
– Cum le pot ajuta? 
– Va trebui să te trec în Tărâmul Mistic.  
– Nu am mai auzit de acest tărâm.  
– Tărâmul Mistic este un univers de trecere între lumea 

fizică a oamenilor și lumea spiritelor. Este tărâmul care face 
legătura și echilibrul între cele două lumi. 

– Și cum mă vei trece? 
Zâna își ridică brațele, iar un vârtej ușor de aer le 

împrejmui. Nu mai vedea nimic în jurul lor. După câteva clipe 
totul se liniști. Daria se trezi întinsă pe covorul de iarbă crudă. 
Își dădu seama că era privită, înconjurată de ființe fantastice. 
Printre ele o recunoscu pe Atena. 

– Am ajuns? 
– Da, îi răspunse muza. El este Regentul Pădurii, 

servitorul Geei. 
Daria se întoarse spre înfățișarea din frunze. 
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– Mulțumesc, Daria, pentru că ai răspuns chemării
noastre, i se adresă acesta. 

Regentul îi întinse o spadă cu mâner bătut în diamante. 
– Nu știu să o folosesc, zise tânăra.
– Te-ai născut cu acele cunoștințe. Arma te alege pe

tine. 

* 

Daria încălecă pe spinarea unicornului. 
– Pegas, ai grijă de ea! îi spuse micuța Hope. Este

specială! 
Unicornul o privi curios pe mica lui prietenă, își dădu 

seama că Hope observase ceva la acea tânără. Apoi își luă 
zborul. 

– De ce a spus că sunt specială? întrebă Daria.
– Are puterea previziunii.
Aerul deveni tot mai greu de respirat și cețos, iar

zgomotul infernal care se auzea semăna cu un uruit puternic. 
Pământul era pârjolit. Începură să apară primele cadavre de 
animale, care erau tot mai multe cu cât înaintau. 

– De când ține lupta aceasta?
– Aceasta ține de o săptămână. Celelalte au fost mai

scurte. 
– Când vă odihniți?
Pegas nu răspunse.
– Toate animalele participă la luptă?
– În ape se poartă o altă luptă.
Ea observă în văzduh lupta zburătoarelor.
– Cred că ar fi bine să te întorci, îi spuse unicornului,

apoi descălecă. 
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– Fii atentă, îi zise îndepărtându-se. 
Daria călca cu grijă solul, privind la corpurile 

neînsuflețite, i se strângea pieptul. Văzu o harpie hidoasă 
atacând un porumbel, care se prăbuși la pământ. Era uluită. 
Alergă la porumbel și luând spada, lovi harpia. Apoi se 
întoarse la porumbel, care își dădu ultima suflare. Se ridică și 
înaintă. În depărtare o văzu pe Iris înconjurată de porumbei. 
Reuși să ajungă la ei. 

– Iris, ar trebui să fii aici? Ești un spirit! 
– Îmi ajut prietenii.  
Lupta era aprigă, Daria simți pentru prima dată cum 

lama tăia în carne crudă. Trebuia să se miște tot timpul pentru 
ca dușmanul să nu o rănească. La un moment dat fu atacată de 
un bivol fioros. Reuși să-l rănească, dar o trânti la pământ. 
Resimți o durere puternică în tot corpul care îi tăie respirația. 
Din văzduh se năpusti un vultur. Bivolul se apropie plin de 
furie. În fața ei apăru un tânăr. 

– Pune-te cu cineva pe măsura ta! strigă tânărul către 
bivol. 

Daria încercă să lovească vulturul, dar fără reușită. Era 
foarte rapid. Peste o clipă văzu vulturul prăbușindu-se lovit de 
o săgeată. Privi din ce direcție venise săgeata și observă o 
tânără îmbrăcată în piele de căprioară. 

– Ar trebui să ne retragem, spuse noua venită. 
– Să o facem deodată, adăugă tânărul. Iris, anunță 

retragerea!  
Zâna făcu semn păsărilor care începură să se împrăștie. 
Un tânăr cu păr negru ca tăciunele, îmbrăcat cu armură 

de nuanța petrolului se apropia, trecând cu ușurință printre 
luptători. Daria se simțea tot mai agitată, i se făcu teamă. Încă 
era departe. Un băiat îl opri pentru o clipă, dar în curând 
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copilul își pierdu spada. Daria își luă inima în dinți și alergă 
spre ei, apărând copilul. Tânărul o privi surprins. Ea se înfioră, 
avea cei mai negri și adânci ochi pe care îi văzuse vreodată. El 
făcu un pas în spate, susținându-i privirea. 

– Crezi că te descurci mai bine? întrebă cu un zâmbet 
ironic, după o clipă de ezitare. 

– Voi încerca! Nu este frumos să lovești ființe lipsite de 
apărare. 

Tânărul râse zgomotos. 
– Ți se pare lipsit de apărare? 
– Câți anișori crezi că are?  
– Lupta aceasta nu se dă între forțe egale! Urmează să 

aud că nu ar trebui să lovesc o femeie! 
Rămase uimită pentru o clipă. Tânărul cunoștea 

oamenii. Când îi văzu rânjetul batjocoritor, se enervă. Spadele 
lor se loviră cu putere. Daria simți durere în braț, era mult 
prea puternic să i se opună. Se retrase în defensivă, reușind cu 
greu să pareze loviturile. 

– Ești un gardian? întrebă el oprindu-se o clipă pentru 
ca ea să își revină. 

Reuși cu greu să pareze o lovitură. Observă că 
animalele se retrăgeau. O părăseau puterile. Se împiedică și 
căzu. Tânărul așteptă să se ridice. 

Se apropie tânăra în piele de căprioară, călare pe un 
cerb. 

– Daria, apucă-mi mâna! strigă aceasta. 
Daria își întinse brațul, iar tânăra o urcă pe cerb. 

Tânărul în armură le urmări cu privirea. 
– Cine era? întrebă Daria. 
– Gabriel, gardianul celor patru vânturi. 
– Este foarte puternic! 
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Animalele se retraseră în inima pădurii. Regentul 
apăru însoțit de silfe și muze. Gardienii, regii și reginele 
animalelor se apropiară, cu toții erau istoviți. 

– Calisto nu s-a mai întors, spuse cu privirea coborâtă 
regele Lion. 

Daria privi la elful din dreapta ei. 
– Regina urșilor, o lămuri acesta. Eu sunt Dionis, se 

prezentă elful. 
Un pescăruș se apropie în zbor. 
– Serena a fost grav rănită, le spuse pescărușul. 
– L-a văzut cineva pe stăpânul focului în timpul luptei? 

întrebă Regentul. 
– Nu, îi răspunse un tânăr care stătea alături de tânăra 

îmbrăcată în piele de căprioară. Daria a luptat cu Gabriel. 
– Mulțumim, Daria, i se adresă o tânără cu semiluna la 

gât. 
– Selena, gardianul Lunii, o lămuri elful. 
– Acești stăpâni ai focului și aerului sunt mai puternici 

decât restul? îl întrebă în șoaptă Daria.  
– Așa se pare.  
– Cu ajutorul Dariei am reușit să ne retragem, spuse o 

tânără cu lance în mână. 
– Nemesis, gardianul timpului, îi șopti Dionis. 
– Va trebui să ne odihnim, zise tânărul gardian al 

animalelor. 
Fiecare își ridică un cort.  
Eduard intră în cortul Dariei. 
– Mulțumesc pentru ajutor. 
– Măcar atât am făcut și eu… 
Băiatul era trist și obosit. 
– Așază-te, îi spuse ea. 
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Se așeză pe o buturugă și își șterse fața de lacrimi cu 
mâneca hainei. După puțin timp intrară și restul gardienilor. 
Se așezară tăcuți în cerc. 

– Toți suntem obosiți, luă cuvântul Rafael.
– Trebuie să atacăm din mai multe direcții, zise Selena.
– Suntem puțini, spuse Nemesis.
– De ce s-au dezbinat elementele? interveni Daria.
Cu toții se priviră ridicând din umeri.
– Unde este acest stăpân al aerului? întrebă Eduard.
– Hope, ce ai văzut? o întrebă Selena.
– Gardianul vânturilor are multă putere. Daria i-a atras

atenția. 
– Nu înțeleg, zise tânăra.
– A luptat cu tine, dar nu te-a rănit.
Daria râse.
– Eu am avut impresia că se joacă cu mine, ca pisica și

șoarecele.  
– Poate, oftă fetița.
– Ar trebui să luptăm doi câte doi, zise Rafael, așa cum

lupt eu alături de Diana. Ne putem apăra spatele. 
– Eu voi lupta alături de Daria, spuse Selena.
– Fiecare ar trebui să avem alături pe cineva în luptă,

adăugă Nemesis. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Eduard! A fost la 
un pas de moarte, l-a salvat Daria. Eu voi lupta alături de Eduard. 

Adormiră împreună, în același cort.  
La miezul nopții intră o privighetoare. Cu toții se 

treziră într-o clipă. 
– Suntem atacați, zise privighetoarea.
Ieșiră în grabă. Hope strigă după Aura, care se înălță în

văzduh producând un clinchet cristalin. În câteva clipe toată 
pădurea se trezi la viață.  
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Regele Dionis apăru călare pe armăsarul lui de un alb 
uimitor. 

– Suntem atacați din marginea pădurii, zise acesta. 
Diana veni cu un cerb și îl luă pe Rafael. Eduard alergă 

în tabăra gnomilor, iar Nemesis îl urmă. Hope urcă pe Pegas și 
dispăru. Selena îi aduse Dariei un cal, apoi porniră în galop.  

Când se apropiară de marginea ținutului împădurit 
văzură flăcările care mistuiau copacii. 

– Trebuie să stingem focul, zise Daria. 
– Cum? întrebă Selena. 
– Trebuie să aducem nori cu ploaie.  
– Salamandrele! Pot evapora apa, iar silfele să aducă 

norii. Avem nevoie de Hope! 
– Du-te! Mă descurc singură! 
Selena o privi îngrijorată. 
– Trebuie să pleci, îi zise Daria. 
Selena se îndepărtă. Daria își îndreptă calul spre zona 

în care pădurea ardea. Îl văzu pe Rafael alături de căprioare, 
zebre, cai sălbatici, luptându-se între flăcări. Intră și ea în 
luptă. 

Dintr-o dată se porni un vânt puternic. Nu se mai 
vedea nimic în jur.  

– Rafael, retrage-te! strigă Daria. Este o capcană! 
Vântul bătea cu putere, iar în aer se ridicau nori de praf 

și crengi rupte. La un moment dat i se păru că îl vede pe 
Gabriel apropiindu-se, călare. Își feri ochii de praf. Nu mai 
distingea nimic în jur. În următoarea clipă simți o lovitură 
puternică în ceafă și se prăbuși. 
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Capitolul 3 

Daria își deschise ochii. Zăcea în întuneric, pe ceva tare 
și rece. Se ridică, simțind o durere puternică în ceafă. Distinse 
o lumină slabă și se îndreptă într-acolo. În curând își dădu
seama că se afla într-o peșteră. Ajunse la o ușă de fier pe care
încercă să o deschidă, era grea, dar nu era ferecată, fapt ce o
surprinse. Urcă scările de piatră prin coridorul luminat din loc
în loc de câte o lampă cu ulei. Cu cât urca era tot mai rece. Se
sprijini de perete, dar piatra era înghețată și își retrase repede
mâna. Continuă urcușul, cuprinzându-se cu brațele. Rochia
din material subțire, un model medieval, nu îi oferea confortul
termic de care avea nevoie. Ajunse într-un coridor la fel de
slab luminat; era într-un castel. Se apropie de una din
ferestrele mici prin care răzbătea o fâșie de lumină. Afară totul
era alb, acoperit de zăpadă, iar castelul era împrejmuit de
stânci. Auzi mișcări în capătul coridorul și privi în jur, în
speranța că va găsi o ascunzătoare. Se furișă după niște
draperii care acopereau peretele. Se sprijini de zid, care se
mișcă și alunecă, aterizând într-o sală.

Simțea durere în tot corpul, se ridică cu un mic suspin, 
aranjându-și rochia, apoi simți ceva straniu. Inima începu să-i 
bată cu putere, respira sacadat. Se întrebă dacă se speriase 
chiar atât de tare. De asemenea constată căldura din încăpere. 
Își ridică privirea, pereții erau îmbrăcați în marmură. În clipa 
următoare își dădu seama că nu era singură și se întoarse. Îi 
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scăpă un mic scâncet când îl observă la distanță, dincolo de 
masa de marmură, înconjurată de scaune din lemn masiv, 
gravate cu aur. O privea tăcut, cu mâinile la spate. Se uită 
fugitiv la restul sălii, era slab mobilată, cu arhitectură 
medievală. Erau singuri. Își îndreptă atenția din nou spre el. 
Simțea o agitație inexplicabilă, încercă să-și controleze teama, 
nu avea motiv pentru care să se simtă atât de speriată. Dacă ar 
fi dorit să-i facă rău, ar fi putut cât timp era inconștientă. În 
clipa următoare se răzgândi, poate era un sadic căruia îi făcea 
plăcere să-și chinuie victimele înainte de a le omorî. Va fi 
demnă în fața morții sau a orice va urma, se hotărî ea. Își 
îndreptă spatele cu un scâncet de durere, scoțându-și pieptul 
înainte. Așteptă ca el să spună ceva, dar tot ceea ce părea că 
dorea să facă era să se holbeze la ea. 

– Unde sunt? se hotărî să rupă tăcerea. 
– În palatul meu. 
– De ce? 
– Ești cam incoerentă. Te simți bine? 
– Ce caut aici?!  
– De ce te afli aici? reformulă el întrebarea. Pentru că ai 

fost capturată. 
– De ce? 
– De ce sunt închiși ostatecii? 
– Nu am observat să fiu închisă! se răsti nervoasă. 
El schiță un zâmbet rece. 
– Unde crezi că a-i putea să fugi? 
– Afară! 
– Afară sunt minus câteva zeci de grade. 
– Unde suntem? 
– La Polul Sud. 
– Sunt convinsă că sunt căutată, încercă să prindă curaj. 
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– Nicio creatură nu poate rezista frigului de afară. 
– Noi cum putem rezista? 
– Aerul din castel este încălzit. 
Durerea de spate o făcu să se prindă de șale. 
– Nu este cel mai inteligent lucru să te furișezi prin 

tunele secrete. Uneori pot fi periculoase. 
Deci, știa cum ajunsese în sală. Se hotărî să se așeze. Se 

apropie de masă și trase un scaun. El se îndepărtă, era 
îmbrăcat destul de lejer. Daria căută sursa de căldură, privind 
în jur. 

– Aer condiționat, zise el. 
– Nu am înțeles... 
– Modalitatea de încălzire… 
– Este o clădire veche. E dotată cu tehnologie modernă? 
– Nu. 
– Ah, tu ești sursa! comentă ironic. 
– Eu o creez, o corectă pe un ton neutru. 
Răspunsul lui o lăsă gură-cască. Un pitic cu fața 

schimonosită își făcu apariția respirând sacadat, alergase. 
Spuse ceva într-o limbă pe care nu o înțelese. El îi răspunse pe 
un ton ridicat, apoi creatura plecă. Rămași singuri, își îndreptă 
atenția asupra ei. 

– De ce m-ai adus aici? 
– Din curiozitate. 
– Curiozitate! exclamă ea. Nu ai cunoscut femei până 

acum? 
– Nu te-am cunoscut pe tine. 
– Cu ce sunt eu diferită de altele? 
– Sunt convins că voi afla. 
– Nu sunt diferită! 
Zâmbi ironic. 
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– Vrei să mă omori? 
– Să te omor?! ridică o sprânceană. De ce să te omor? 
– Nu știu de ce îți place să ucizi! 
Era agitată.  
– Nu îmi place să ucid. 
– Atunci, de ce îi omori pe alții? 
Făcu o pauză, privind-o inexpresiv. 
– Pe cine am omorât? 
– În luptă... 
– Nu-mi amintesc să fi omorât pe cineva. 
Își privi mâinile, tremura, se enervase. Își dădu seama că 

nu va ajunge la nicio înțelegere cu el. Se ridică și dori să se 
îndrepte spre ușă. Pereții erau acoperiți din loc în loc cu oglinzi. 
Tresări observându-și imaginea reflectată, avea părul ciufulit și 
fața murdară. Își desprinse părul din agrafă și trecându-și 
degetele prin el, îl prinse din nou. El o urmărea tăcut. 

– Ce dorești de la mine? 
– Pentru început, aș dori să te prezinți. Sunt convins că 

tu știi cine sunt. 
– Mă numesc Daria și nu știu ce vreți de la mine! De 

asemenea nu înțeleg acest război sau ce o fi, cu tot felul de 
ființe de care nici măcar nu știam că există! Vreau să merg 
acasă, în lumea mea! 

– Suntem în lumea oamenilor. 
Îl privi clipind nedumerită. 
– Am șanse să ajung acasă? 
– Nu știu unde este această „casă” a ta. 
– Îți pot spune mai exact, dacă mă eliberezi. 
– Este imposibil să supraviețuiești condițiilor de afară. 
Rămase în picioare privindu-l. Era un bărbat înalt, cu 

ten deschis, cel mai frumos chip masculin pe care îl văzuse 
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vreodată. Pentru o clipă se întrebă dacă nu era un demon care 
luase chip de înger. 

– Ești un gardian, zise gânditoare, nu era o întrebare.
El nu schiță niciun gest.
– Știam că gardienii păzesc închisori.
Îl surprinse, porni cu pași mici, ținându-și mâinile la

spate. 
– Ești nouă, comentă pe un ton neutru. De ce te-au

trecut dincolo? 
– Ziceau că sunt gardianul zburătoarelor.
O privi încruntat.
– Sunt studentă la medicină, probabil aveau nevoie de

un medic, continuă pe un ton hotărât. 
Rămase cu aceeași expresie rece. Își dădu seama că nu 

o credea. Se hotărî să pună și ea întrebări.
– Ești gardianul celor patru vânturi?
– Nu e nume de închisoare, o ironiză.
Ea zâmbi.
– Ce sunt cele patru vânturi?
– Vânturile de vest, est, sud și nord.
– Cunosc semnele cardinale.
El nu zise nimic.
– Ce fac vânturile acestea?
– Bat, de ici-colo.
– Interesant! exclamă ea enervată.
Era convinsă că observase o strălucire de amuzament

în ochii lui. 
– Și tu, ca și gardian, ce faci cu ele? Le păzești?
Își așeză mâinile pe spătarul unui scaun. Erau curate,

îngrijite, mari și puternice. Și el inspira teamă și forță, lat în 
umeri, îmbrăcat într-o cămașă bleu, de mătase. 
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– Nu prea ești convinsă cine sunt. 
Nu răspunse. O adiere lină îi mângâie fața, închise 

ochii, înfiorându-se. 
– E cam rece jos, comentă ea. 
– Ți se pregătește încăperea. 
– Ce încăpere? 
– Unde vei sta. 
– Nu vreau să rămân aici! 
– Nu ai unde să mergi. 
– De ce vrei să mă ții aici? 
– Ți-am spus, vreau să aflu cine ești. 
– Dacă mă însoțești, pot să-ți demonstrez că sunt un 

simplu om. 
– Vei rămâne pentru o vreme aici, zise el pe un ton 

apăsat, îndreptându-se spre ușă. 
– Nu pleca!  
O ignoră. Alergă după el. 
– Nu vreau să rămân! 
– Servitorul îți va arăta dormitorul. 
El se îndepărtă. Rămase singură pe hol. Privi în jur, 

lustre de cristal luminau pereții acoperiți de marmură. După 
câteva clipe apăru piticul cu fața hidoasă. Porni în urma lui. 
Deschise o ușă sculptată în lemn masiv, ca toate celelalte pe 
lângă care trecuseră. Daria intră nesigură, dar rămase uimită 
de luxul încăperii. Auzi ușa închizându-se în urma ei.  

Dormitorul cu pereți din chihlimbar, era inundat de 
lumina care se revărsa prin ferestrele înalte, acoperite de 
perdele de mătase albă. Draperiile aurii erau trase de o parte și 
de alta a ferestrelor. În mijlocul încăperii atârna un candelabru 
uriaș, din cristal. Se apropie de patul cu baldachin și trase 
perdelele de mătase. Lenjeria crem, din bumbac satinat îi tăie 
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răsuflarea. Șifonierul era imens, cu uși acoperite de oglinzi. Își 
privi reflexia, hainele îi erau murdare, chiar și pe față avea 
funingine. Trase ușile, rochii cu țesătură scumpă erau înșirate 
pe umerașe. Se așeză în fața măsuței de toaletă de lângă 
fereastră, privind oglinda cu ramă aurită.  

Observă o ușă și împingând-o intră în baie. Era la fel de 
luxoasă. Cada era sprijinită pe patru piciorușe aurite. Chiuveta 
avea robinete aurite, ca rama oglinzii. Era curioasă dacă aveau 
apă caldă. Răsuci robinetul, iar după ce își duse mâna sub jetul 
de apă, zâmbi. Se apropie de mobilă și deschizând ușile, luă 
un prosop alb, pufos, apoi alese șamponul de lavandă... 

Auzi bătăi în ușă, dar nu răspunse. Cineva insista, 
merse și deschise. În fața ușii era piticul. Îi întinse un bilet. Îl 
luă și citi: „Ești așteptată la masă. Urmează-l!” Privi ființa din 
fața ei și clătină capul, înapoindu-i bucata de hârtie, apoi trânti 
ușa. Se întoarse la ferestre, priveliștea era uimitoare. Luă un 
scaun și lovi sticla, dar nu se sparse. Se așeză pe marginea 
patului. 

O treziră loviturile în ușă. Afară era tot lumină. 
Dormise chiar atât de puțin? Deschise ușa, era tot piticul, cu 
alt bilet: „cina”. Trânti ușa. Privi din nou spre fereastră. Dacă 
locul era atât de neprielnic, cum construise acel castel? De 
unde avea electricitate, toate acele lucruri atât de scumpe? O 
viață de om nu era suficientă pentru a construi tot ce era acolo. 
Oare și tatăl său fusese gardian și puterile se moșteneau? Avea 
o grămadă de întrebări. Observă ceasul electronic de pe
noptieră, indica și data. Era aceeași zi, apoi își aminti că la
poluri jumătate de an era lumină, apoi domnea întunericul.

Se trezi din nou datorită loviturilor insistente în ușă. Se 
ridică din pat, dar ameți și se sprijini de perete. Privi la ceas, 
era aproape de amiază, a doua zi. Se hotărî să nu deschidă.  
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După o vreme ieși pe coridor, se simțea slăbită. Privi în 
dreapta și în stânga, nu știa în ce direcție să pornească. Palatul 
părea pustiu. Porni în speranța că se va întâlni cu cineva. 
Umbla de o vreme fără direcție. Obosise, se sprijini de perete 
după ce se asigură că nu ascundea vreo ușă sau tunel secret. 
Auzi pași și își ridică privirea. Era el, o privea încruntat. 

– Iar cauți ieșire?! 
I se întunecă privirea și se prăbuși. Când își deschise 

ochii își dădu seama că era purtată pe brațe. Își ridică privirea, 
admirându-i chipul aspru. Închise din nou ochii, cu capul 
sprijinit de pieptul lui, ascultându-i inima. „Are inimă”, se 
gândi ea. „Și bate la fel ca a oamenilor”. Mirosea plăcut, a 
pădure de brad, iar materialul fin al cămășii îi mângâia fața. O 
duse în dormitor și o așeză pe pat, apoi o acoperi cu cuvertura 
din blană de iepure. 

– Ți se va aduce mâncarea în cameră, zise ieșind. 
După puțină vreme intră în încăpere o femeie în vârstă, 

cu trăsături aspre, care îi aduse bolurile de porțelan pe o tavă 
argintată și le așeză pe masa din lemn masiv. Apoi servitoarea 
ieși.  
 

* 
 

Piticul o conduse în bibliotecă. Încăperea era imensă, 
cu rafturi înalte până în tavan, pline de cărți. Se apropie de 
un raft și luând o carte, încercă să citească, dar nu înțelese 
scrisul. Luă o altă carte, legată în copertă de piele și o 
deschise. Filele erau îngălbenite, vechi. Apoi merse la alt 
raft, se schimbase limba, cărțile erau și mai vechi. Auzi ușa, 
apoi pași. Așeză cartea la loc și se întoarse. Rămaseră la 
distanță unul de altul. 
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– Te simți mai bine? zise pe un ton liniștit, privind-o
fix. 

– Da, mulțumesc pentru grijă.
– Nu are rost să flămânzești doar pentru că nu îți face

plăcere faptul că ești reținută. 
– Reținută?!
Daria se enervă, strânse pumnii. Dar rămase surprinsă

când îi văzu zâmbetul. 
– În cazul în care te plictisești, ai observat că am o

bibliotecă destul de cuprinzătoare.  
– Nu înțeleg scrisul.
– Ce limbi cunoști?
– Pot alege?
– Orice limbă dorești!
Daria râse, dar el se apropie de un raft și luă o carte.
– Aceasta este scrisă în sanscrită.
Era surprinsă. El se apropie, dar ea se retrase.
– Nu îți voi face rău, deocamdată!
– Deocamdată?!
– Dacă nu îmi vei da motive! Vei fi în siguranță.
Îl privi cu teamă. El îi întinse cartea, iar ea o luă,

privind-o. Apoi se îndepărtă și scoase o carte de pe un alt raft. 
– Ebraica veche, zise așezându-i pe brațe cartea.
Următoarea era legată.
– Una din primele Biblii scrise de mână.
Daria o luă cu grijă. El se îndepărtă, trăgând scara pe

roți, iar după ce se urcă la un raft superior, se întoarse cu o 
carte acoperită de praf. O șterse și i-o așeză în brațe. 

– O carte despre medicină, scrisă de Hipocrate.
Tânăra se apropie de masa pentru lectură și așeză

cărțile, erau grele. Apoi deschise Biblia. El zâmbi văzând 
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cartea aleasă, dar ea nu-l observase. Daria se așeză pe jilțul 
vechi, din lemn masiv și răsfoi cu grijă filele învechite. 

– Le-ai citit? 
– Da. 
Își ridică privirea. 
– Pe toate? 
– Am avut timp... 
– Cunoști limbile moarte? 
– Da. 
Îl urmări cum ia o carte, avea copertă mai nouă și 

începu să o răsfoiască. 
– Vrei să spui că ai citit toate cărțile de aici? 
– Da. 
– Pe toate?! repetă ea. 
Se apropie și așeză cartea pe masă, apoi se îndepărtă 

căutând din nou. Daria luă cartea, era o ediție rară de Poezii, 
scrisă de Mihai Eminescu.  

– Am avut timp de-a lungul veacurilor, așeză o altă 
carte. 

– Veacuri?!  
Îl urmări îndepărtându-se. 
– Nu ești om? 
– Ba da, sunt. 
– Nu înțeleg… 
Deschise o carte. După o vreme o închise și o așeză la 

loc. 
– De ce nu dorești să iei masa alături de mine? 
– Nu mi-ai răspuns la întrebare, zise ea. 
– Ba da, am spus că sunt om. 
Rămase din nou la distanță, privind-o. 
– Câți ani ai? 
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– Am pierdut socoteala. 
– Pari destul de tânăr. 
– Așa par, zise schițând un zâmbet. 
– Cât de mulți?  
Își duse mâinile la spate. 
– Să fiu sincer, nu-mi amintesc. La interval de câteva 

sute de ani sufăr de amnezie. 
– Sute de ani?! 
– Ultima dată s-a întâmplat destul de recent, în urmă 

cu vreo două secole. 
Daria rămase mută. Își dădu seama că se holba. Roși, 

ferindu-și privirea. 
– Un om nu poate să trăiască atât de mult. 
– Nu un om obișnuit, o corectă el. 
– Eu sunt foarte tânără... 
– Nu sunt sigur... 
– Eu sunt! îl contrazise. De când sunt aici? 
– Aceasta este a patra zi. 
– S-a oprit acel război? 
– Nu. 
– Ai lipsit? 
– De unde? 
– De aici. 
– Nu. 
– Poți fi prezent în două locuri? 
– Nu. 
– Atunci, cum poți fi aici și să lupți dincolo? 
– Nu am mai luptat. 
Îl privi neîncrezătoare. 
– Care este motivul pentru care nu ai mai luptat? 
– Te am pe tine să-mi omor plictiseala, zâmbi ironic. 
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– Am stat închisă în cameră. 
– Sunt înzestrat cu multă răbdare. 
Daria se enervă. Se ridică și se îndreptă cu pași rapizi 

spre el, uitând de teamă. 
– Pentru binele tău, te sfătuiesc să te oprești. 
– De ce? rămase pe loc, încremenită, privind în jos. Ce 

s-a întâmplat? 
Făcu un ocol larg în jurul ei. Îl urmări speriată, fără să 

se clintească din loc. 
– Ce am făcut? 
– Încearcă să te liniștești, apoi te vei întoarce la masă și 

te vei așeza. 
– De ce? 
– Întotdeauna pui atâtea întrebări? 
– De ce nu-mi spui ce vrei de la mine?! țipă ea 

nervoasă. 
– Ne vom duce în sala de mese, acolo vom fi în 

siguranță. 
– Despre ce siguranță vorbești? 
– Când mă apropiu de tine îmi cresc puterile. Nu vreau 

să ne rănim.  
– Nu cred că din cauza mea îți cresc puterile. 
– Ba da, tu ești cauza.  
– Dar m-ai purtat pe brațe! Atunci am fost în siguranță? 
– Erai slăbită. 
El își drese vocea. 
– Ești nouă între gardieni? 
– Habar n-am ce vreți de la mine! 
– Ce puteri ai? 
– Niciuna. 
– Te-ai întâlnit cu vreun stăpân? 
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– Nu.
Se apropie încet, oprindu-se în fața ei.
– Dacă mie mi se amplifică puterile, s-ar putea să ți se

întâmple și ție la fel. Nu simți nimic? 
Erau la un pas față în față. Se priveau fix, simți că-i bate 

inima cu putere, îi tremurau genunchii. 
– Nu simt nimic, răspunse ea bâlbâindu-se ușor.
– Ești sigură?
– Da.
– Ești prima femeie care spune asta, zise cu un zâmbet

șters, dar cu o strălucire în ochi. 
– Nu știu despre ce vorbești.
Se pierdu în ochii lui adânci. El se îndepărtă, doar

atunci își dădu seama că își pierduse șirul gândurilor și se 
enervă. 

– Probabil ești un catalizator.
Îi observă privirea coborându-i pe trupul ei, fără jenă.
– Ai nevoie de ceva? Nu-mi cere să te eliberez pentru că

nu cred că ar fi cel mai înțelept lucru. Te-ar putea găsi și alții. 
– Care sunt acei „alții”?
– Raul și slujitorii lui.
– Stăpânul focului?
– Da.
– Nu sunteți aliați?
– Nu.
– Dar luptai de partea lui!
– Mă plictiseam, zise el după câteva clipe de tăcere.
– Ciudat mod de a-ți omorî plictiseala!
– Te las să citești, zise îndreptându-se spre ușă.
– Nu pleca! se repezi după el.
Când se întoarse brusc, se sperie.
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– Am uitat! Să nu mă apropiu! 
– Atâta timp cât ție apropierea nu-ți provoacă nimic, eu 

mă pot controla. 
– Am o rugăminte, nu știu de unde sunt rochiile 

acestea, dar sunt incomode. 
El o privi fugitiv. 
– De ce?  
– Sunt prea largi, cu o grămadă de jupe! zise ridicându-și 

fusta. Mă împiedic în ele! 
– E stilul vestimentar al servitorilor. Mai ai plângeri? 
Avea din nou acea strălucire ciudată în privire. 
– Atât! 
– Vei primi reviste de modă ca să-ți alegi modele de 

haine. Te aștept la masă! zise ieșind. 
Era ora cinei. Tânărul se ridică în clipa în care o văzu că 

intră. Daria rămase surprinsă de gestul lui. Tacâmurile erau 
așezate în capul mesei lungi. Între ei ardeau trei sfeșnice cu 
lumânări, fiecare cu câte trei brațe. Se așeză la celălalt capăt al 
mesei, privind tacâmurile de argint.  

– Ai foarte multe bogății. 
– Ai vreo problemă în sensul acesta? 
– Există atâția săraci care nu au ce să mănânce! 
– Nu avem voie să intervenim în destinul oamenilor. Și 

te asigur că nu am sărăcit pe nimeni. 
O servitoare în vârstă le servi cina. Daria gustă. 
– Am omis să îți spun că poți cere alt meniu. Eu sunt 

vegetarian. Ai fost servită cu meniul meu. 
– Și eu sunt vegetariană, mâncarea este foarte bună, 

zise în timp ce gusta. 
Rămase surprins. Daria nu observă, fiind concentrată 

asupra farfuriei. 
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– Nu ți-ai schimbat ținuta.
– Am rămas în bibliotecă.
Începu să mănânce și el.
– De ce vrei să te faci medic?
– Doresc să ajut.
– Am avut o perioadă în care am practicat medicina,

dar m-am simțit copleșit. 
Îl privi uimită. 
– Ai fost medic?!
– E ceva rău în asta?
– Nu-mi vine să cred! Ce motive ai avut?
– Plictiseala.
Daria zâmbi.
– Ce te amuză?
– Nu poți fi medic din plictiseală. Făceai experiențe pe

oameni? 
– Am fost medic, nu cercetător, replică el supărat.
Daria se sprijini într-un cot, zâmbind. Părul ei prindea

nuanțe de chihlimbar în lumina lumânărilor. Draperiile 
acopereau ferestrele, oferind sălii o atmosferă magică. 

– Ce ai mai făcut din plictiseală?
– Multe, răspunse sprijinit de spătar, privind-o printre

licărirea aurie a lumânărilor. 
– Dacă termin de citit toate cărțile, mă eliberezi?
El râse. Daria îl privi surprinsă.
– Când crezi că vei termina de citit toate cărțile din

bibliotecă? 
– Citesc foarte repede.
– Și eu, dar am avut nevoie de câteva decenii.
După ce își termină mâncarea, Daria își ridică privirea

spre candelabrul imens, de cristal. El îi privi fața albă, avea o 
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piele perfectă, genele lungi îi încadrau ochii de culoarea 
cerului senin. Îi urmări arcuirea ușoară a buzelor trandafirii. 
Servitoarea îi servi felul următor în farfurie, atrăgându-i 
atenția. 

După ce termină cina, Daria se ridică și mulțumi 
pentru masă, apoi se retrase în dormitor. O servitoare intră și 
așeză pe masă câteva reviste. 

Pe timpul nopții trase draperiile. Se răsuci din nou în 
pat, nu putea să adoarmă. Privi ceasul cu cifre fosforescente 
care se distingeau în întuneric. Era trecut de miezul nopții, se 
ridică și își luă halatul satinat, apoi papucii plușați și ieși.  

Intră în bibliotecă, dar se sperie când îl văzu la masă, 
citea. El își ridică privirea. 

– Nu dormi? 
– Am nevoie de puțin somn, răspunse el coborându-și 

privirea pe trupul ei. 
Halatul subțire se mula pe formele ei feminine. 
– Tu, de ce nu dormi? 
Se apropia încet, privind la rafturi. El își coborî privirea 

în carte. 
– Nu pot. Mă gândeam să citesc… 
O observa cu coada ochiului cum urmărea titlurile 

cărților cu degetul. După o vreme se apropie și se așeză 
dincolo de masă, fără să-și fi luat vreo carte. El încercă să 
citească în continuare, ignorând-o.  

– Poți să citești fără să întorci paginile? întrebă ea după 
o vreme. 

Știind că își dăduse seama că îi distrăgea atenția, se 
hotărî să renunțe, așezând cartea pe masă. 

– Nu ți-ai găsit ce să citești? 
– Nu mai am chef. 
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O privi, stătea cu bărbia în palme și cu coatele sprijinite de 
masa lată, uitându-se la el fix. Câteva agrafe îi țineau părul. Bucle 
aurii îi cădeau pe umeri. Daria observă o tresărire în ochii lui. 

– Am observat că servitorii sunt în vârstă. Câți ani au?
– Nu i-am întrebat.
– Sunt la fel de bătrâni ca tine?
El râse.
– Nu, sunt oameni obișnuiți. Ți se pare că eu sunt bătrân?
Daria clipi.
– Ai spus că suferi periodic de amnezie. Uiți totul?
Își încrucișă brațele peste piept, sprijinindu-se de

spătar și susținându-i privirea. 
– Nu uit cine sunt, ci doar lucruri lipsite de importanță.
– Îmi vei răspunde la orice întrebare, cu sinceritate?
– Vrei să fiu sincer? zâmbi ironic. Cine îți va confirma

că spun adevărul? 
– Tu.
– Cum?
– Îmi voi da seama.
– Cum? insistă el.
Dădu din umeri. El zâmbi din nou, îl amuza.
– Am o intuiție foarte bine dezvoltată.
– Nu e intuiție, e un simț, o contrazise el după câteva

clipe de tăcere. 
– Femeile au intuiție.
– Unele!
– Câte femei ai mai adus aici?
– Ești prima.
– Prima?! îl privi surprinsă.
– Nimeni nu se înghesuie să stea într-un loc ca acesta.
– Numai tu.
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Se priviră fix. 
– Îți place să trăiești izolat de restul lumii? 
– Definește cuvântul izolat. 
– Aici, unde nimeni nu se înghesuie să stea. 
– Aici sunt deranjat rar... 
– Înțeleg! 
– Da?! 
– Celorlalți stăpâni le este greu să ajungă aici. 
Rămase tăcut.  
– Ești cu adevărat un gardian? 
– Dar tu? 
– Eu nu sunt gardian, sunt un om obișnuit. 
– Cu o intuiție foarte bine dezvoltată. 
– Și cu o memorie foarte bună. 
– Da? se miră el. 
– Dă-mi cartea pe care o citești! 
– E în japoneză, zise împingându-i-o.  
– Spune-mi câteva numere de pagini. 
Îi enumeră câteva pagini. Daria privi cu atenție fiecare 

pagină, apoi îi înapoie cartea, luând o coală curată de hârtie și 
un stilou. 

– Spune pagina, rândul și al câtelea cuvânt. 
O ascultă, apoi verifică scrisul. 
– Nu știu japoneză, preciză ea. 
– Aceasta dovedește că ai memorie vizuală, comentă 

surprins de exactitatea cu care redase cuvintele. 
– Te asigur că pot să redau orice am citit, văzut sau auzit. 
– Nu ai observat să ți se accentueze această capacitate 

de când ești aici? 
– Nu, întotdeauna am avut-o la fel. 
– Există oameni cu memorie perfectă. 
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– Oamenii se sperie de o asemenea memorie, oftă ea.
– Sunt convins, zâmbi.
Ea își reluă poziția cu capul sprijinit în palme.
– Nu mi-ai răspuns la întrebare.
– Care întrebare?
Daria nu repetă întrebarea.
– Ce-ți spune intuiția? continuă tot el.
Ea zâmbi.
– Este adevărat?
– Nu te sperie?
– Puțin, răspunse ea, dar mi-ai lăsat impresia că nu vrei

să-mi faci rău. Și ceilalți trăiesc de când exiști tu? 
– Existăm de la geneza lumii.
– Ori sunteți niște îngeri care ați ajutat la crearea lumii,

ori ați fost creați pentru a veghea asupra creației. 
– Interesantă teorie!
– Nu ați obosit să viețuiți?
– Probabil de aceea suferim uneori de amnezie.
– Și ceilalți au amnezie?
– Da, din cunoștințele mele.
– Ar trebui să fiți foarte inteligenți.
El izbucni în râs.
– Ai dreptate, se pare că ne-am prostit!
Era sincer. El observă ceva care se schimbase în

privirea ei, parcă se întristase. Era tăcută. 
– Ce e?
– Sunteți foarte singuri.
Își ținu respirația, apoi își feri privirea, îl surprinse.
– Îmi pare rău, șopti ea.
Se ridică și dori să plece.
– Daria, așteaptă! o reținu prinzând-o de braț.
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Ea tresări, o eliberă imediat, iar ea se retrase câțiva pași. 
– Sunt obișnuit cu singurătatea. Nu am nevoie de 

compasiune și sunt convins că mai ai întrebări. 
Oftă, evitându-i privirea. 
– Te rog să te așezi! 
Îl ascultă, apoi își reluă locul, la fel și el. 
– Mi-e dor de lumea mea, suspină ea. 
– Raul te va găsi dacă pleci de aici. 
– Nu știu ce vreți de la mine, dar nu sunt specială! 
– Uită-te la mine! 
Își ridică privirea. 
– Crezi că mint când spun că îmi mărești puterile?  
– Acesta este motivul pentru care mă ții aici, să-ți 

mărești puterile? 
– Nu am nevoie să îmi măresc puterile. Dar tu ai nevoie 

să te descoperi. 
– De ce crezi că nu mă cunosc? 
– Când voi considera că ești în siguranță, te voi elibera! 

Îți promit! 
– De ce-ți pasă de siguranța mea? 
– Cât timp te afli aici, ești responsabilitatea mea. 
– Aceasta a fost intenția ta de la început? 
– M-am răzgândit. 
Îl privi cu neîncredere. 
– Învață-mă să mă apăr. 
El se ridică. 
– Vino! Ești obosită, trebuie să te odihnești, zise 

întinzându-i mâna. 
Nu-l atinse, ci îl urmă. Mergeau alături, se cuprinse cu 

brațele, tremura ușor, fără să-și dea seama care era motivul. În 
clipa următoare simți că aerul se încălzise. 
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– Mulțumesc.
Se opri în fața ușii și îl privi.
– Mulțumesc pentru că m-ai însoțit, mă descurc destul

de greu pe coridoare. 
– Chiar și cu memoria ta!
– Probabil nu e perfectă.
El zâmbi.
– Ai sentimente, șopti ea privindu-l în ochi.
I se încreți fruntea.
– Ai crezut că nu am?
– Noapte bună! zise intrând în încăpere, apoi închise

ușa. 
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Capitolul 4 

Daria luă micul-dejun în dormitor, apoi se duse în 
bibliotecă. În palat se răcise și se înveli cu o pătură.  

După o vreme fu anunțată că se servea prânzul, dar 
stăpânul nu se întorsese. 
 După-amiaza temperatura aerului crescu. Se grăbi să 
intre în cameră. O grămadă de cutii de diferite mărimi zăceau 
în mijlocul încăperii. Începu să desfacă pachetele. 

Seara, când se anunță cina, intră în salon și fu gata să se 
lovească de el. 

– Te-ai întors!
O privi din cap până în picioare. Purta o rochie din

mătase, roz-pastelat, cu decolteu ascuțit, dar decent, căzând în 
cloș din talia înaltă, acoperindu-i genunchii. 

– Într-adevăr e altceva! zise în timp ce încă o mai analiza.
– Ce vești ai?
– Despre ce? își ridică privirea.
– Despre toate!
– Chiar dacă stau aici, știu ce se întâmplă afară.
– Aș vrea să știu și eu. Aici nu există nici un mijloc

omenesc de a primi știri. 
Se apropie de masă și îi trase scaunul. Daria se așeză. Îi 

privi pielea albă a gâtului, buclele de culoarea mierii cădeau 
din cocul ridicat. Se îndepărtă, ocupându-și locul din celălalt 
capăt al mesei. 
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– M-am gândit să te învăț lupta cu spada.
– Mi s-a spus că mă pricep.
– Da?! Nu am observat!
– Regentul spunea…
– Regentul spune multe prostii! o întrerupse pe un ton

apăsat. 
– Nu am ținut niciodată în mână o spadă înainte de cea

pe care am primit-o. 
– Una e să știi, alta e să te joci.
– Nu m-am jucat!
– Vrei să înveți?
– Da.
– Ți-am observat spada.
Uitase de ea.
– Am pierdut-o.
– Este într-un loc sigur.
– Mi-ai luat spada?
– Ai uitat că te-am răpit pe când loveai orbește cu ea în

toate direcțiile. O vei primi când vei știi să o folosești. 
Daria se enervă. 
– Încercam să mă apăr. De aceea m-ai lovit atât de tare?
– Trebuia să te opresc înainte să te rănești.
– Încercam să te rănesc pe tine!
El râse încet.
– Regentul mi-a spus că arma mă alege.
– Regentul este un idiot! Dar aici are dreptate.
– E vreunul care nu e idiot în opinia ta?
– Dacă nu ai observat, are creier din frunze!
Daria pufni în râs.
– Ce e? o privi încurcat.
– Totuși, gândește!
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– Așa este. 
– E un spirit? 
– Pe jumătate. Dar gândește superficial. 
Rămase cu privirea fixată în ochii lui câteva clipe, apoi 

luă furculița și gustă. El continuă să o privească. 
– Nu mi-e frică de moarte, oftă ea. 
Îl surprinse, apoi zâmbi.  
– Sunt lucruri mai groaznice decât moartea. 
– Dumnezeu este alături de mine și nu am de ce să-mi 

fie teamă, comentă ea. 
Își ridică privirea și dădu de privirea lui inexpresivă. 
– Ce e? 
– E bine să crezi, răspunse el coborându-și privirea. 
– Tu nu crezi? 
Nu răspunse, mânca tăcut. Daria lăsă furculița în 

farfurie. Gabriel își ridică privirea, se uita la el fix. Înghiți, apoi 
așeză tacâmurile, îndreptându-și atenția asupra ei. 

– Zi repede ce ai de spus!  
– Chiar dacă exiști de când s-a creat lumea nu mă vei 

convinge că nu există Dumnezeu. 
Oftă, așezându-și mâinile pe lângă farfurie. 
– Dumnezeu există! Ești mulțumită? 
– L-ai văzut? 
– E greu să-L vezi, nu e o entitate palpabilă, ca și noi. 
– Isus a fost! 
– Pe El l-am văzut. 
– Da?!  
Ochii ei prinseră o strălucire care îi tăie răsuflarea. 

Daria lăcrimă. 
– Îmi cer iertare, dar aș fi atât de bucuroasă să-L văd! 
Își șterse fața. 
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– Ți-ar fi plăcut.
– Sunt convinsă! Ție nu ți-a plăcut?
– Ba da. Dar din păcate omenirea nu a știut niciodată

să-și aprecieze Creatorul. 
– Îl iubim!
– Am suficiente argumente să te contrazic.
– Vreau să le aud!
Îl observă încleștându-și mandibula, o privea intens.
– Vorbești doar în nume propriu, zise el după câteva

clipe de tăcere. 
Daria clipi, nu găsea niciun argument să-l contrazică. 
– Mulțumesc.
– Pentru ce?
– Pentru compliment.
– Nu ți-am făcut niciunul.
– Ai spus că îl iubesc pe Dumnezeu.
– Ah, da! Nu era un compliment.
– De ce critici atât de dur omenirea?
– Vreau să mănânc!
– A fost rece azi, oftă.
– Am fost plecat din palat.
Își continuară cina în tăcere.
– Îți plac femeile? întrebă ea la un moment dat.
Fu gata să se înece. O privi uimit. Ea îl privea cu

interes. 
– Poftim?!
– Am întrebat dacă îți plac femeile, ca bărbat, dacă ești.
– Ai dubii că sunt bărbat?
Daria roși până în vârful urechilor.
– Sunt bărbați cărora nu le plac femeile, se bâlbâi ea

coborându-și privirea. 
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– Îmi plac femeile! Și da, sunt bărbat! 
– Îmi cer iertare, ai spus că nu ai adus niciodată femei 

aici și am crezut că… 
Simți curenți de aer în încăpere. El se ridică de la masă 

și părăsi sala cu pași mari. 
Seara se întâlniră în bibliotecă. Daria citea. Când o 

văzu, dori să plece, dar ea se repezi după el. 
– Poți să rămâi, eu am terminat în seara aceasta! 
Încercă să treacă pe lângă el, dar o prinse de braț și o 

trânti de perete. Daria se sperie. O prinse de bărbie și îi ridică 
fața. 

– Ai îndoieli că sunt bărbat? Ești medic, ar trebui să știi 
cum arată un bărbat. Te invit la mine în dormitor, să-ți 
demonstrez! 

– Te cred! 
O înșfăcă de ceafă, apoi o sărută apăsat, mușcându-i 

buzele cu poftă. Continuă să o sărute până își dădu seama că 
nu respira. Îi eliberă gura, dar ea rămase cu ochii închiși.  

– Daria, ești bine? era îngrijorat. 
Fata deschise ochii încet, avea o privire suferindă. Nu 

răspunse. 
– Ești bine? insistă el. 
Îl îmbrânci, apoi plecă. 
Peste noapte se făcu foarte rece. A doua zi dimineața 

era la fel de rece. Nu găsi haine groase. Luă pătura și se înveli. 
O servitoare apăru cu tava pentru micul dejun. 

– De ce este atât de rece? 
Femeia o privi încruntată. Plecă, dar se întoarse în 

curând cu pături. 
A doua zi când se trezi simți aerul cald. Se îmbrăcă 

repede și ieși. Îl căută în sala de mese, apoi în bibliotecă.  
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– Unde este stăpânul? îl întrebă pe pitic, întâlnindu-l pe 
coridor. 

Servitorul o privi fără să se miște. Se enervă, era 
convinsă că știa ce-l întrebase. Începu să deschidă ușile. 
Piticul o însoți o vreme, apoi plecă. Obosise, verificase câteva 
zeci de încăperi în câteva ore. Intră într-un salon și se așeză 
pe un fotoliu. După câteva clipe tresări, dându-și seama că 
nu era singură. Își ridică privirea, stătea cu mâinile la spate, 
privind-o. 

– Când ai apărut? 
– De câteva clipe. 
Se ridică, strângându-și mâinile în poală. O privea 

încruntat. 
– Am înțeles că dorești să îmi vorbești, zise el. 
– Unde ai fost? 
– Nu cred că ești în măsură să mă iei la rost! 
Daria se cuprinse cu brațele, era speriată. 
– Te-ai luptat? 
Începu să se plimbe cu pași mari de-a lungul încăperii, 

fără să-i răspundă. 
– De ce te-ai supărat aseară? întrebă ea. 
– Nu m-am supărat. 
– Ba da. După ce ne-am despărțit ai plecat. 
– Trebuia să plec. 
– Ai spus că nu vrei să-mi faci rău. 
Se opri în fața ei la câțiva pași, privind-o. 
– Există mai multe modalități de a-mi face rău. 
Tăcu. El o privi încruntat. 
– Te ascult, încercă să o încurajeze. 
Fata se apropie. 
– De ce m-ai sărutat? 
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Observă în ochii ei aceeași suferință care apăruse și 
după sărut. 

– Vrei să spui că prin acel sărut ți-am făcut rău? 
Zâmbi ironic. Daria își coborî privirea pe pieptul lui. 
– Pentru noi, oamenii obișnuiți, un sărut are o anumită 

semnificație. 
– Știu ce înseamnă un sărut. 
Îl privi pentru o clipă. El îi observă lacrimile din ochi. 
– N-am mai fost sărutată niciodată. 
Se făcu liniște. 
– Îmi pare rău dacă te-am ofensat, nu a fost intenția mea. 
Își ridică privirea. 
– Te rog să mă eliberezi. 
– Raul a aflat de existența ta și știe că ești prizoniera 

mea. Te va căuta. 
– Nu mi-e teamă. Poate, dacă vorbesc cu el, și-ar da 

seama că face o greșeală. 
– Crede-mă, este foarte greu de convins. 
– Odată va trebui să-l înfrunt. 
– Încă nu ești pregătită. 
– Nu voi fi niciodată. Voi aveți puteri speciale. 
– Geea pierde teritoriu. 
– De ce se poartă acest război? 
– Din lăcomie. 
– Nu ai încercat să vorbești cu Raul? 
Râse ironic. 
– Crezi că numai el este vinovat? 
– Geea este și ea? 
– Este influențată.  
– Eu cred că există o neînțelegere. De ce nu încerci să 

vorbești tu cu ei? 
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– Nu ar asculta niciunul de mine.
– Am citit în una din cărți că aerul amplifică sau scade

puterile celorlalte elemente. 
Începu să se plimbe din nou, gânditor. Daria îl urmărea 

atentă. 
– Este complicat. Conflictul dintre elemente produce

un dezechilibru în atmosfera Pământului. 
– Trebuie să punem capăt acestui conflict.
– Niciunul nu va ceda. S-a mers prea departe, comentă el.
– Tu ce vrei?
Se opri în fața ferestrei, privind în depărtare. Daria se

apropie, își coborî privirea pe chipul ei. 
– De ce m-ai sărutat?
Nu răspunse.
– Nu am vrut să te supăr, continuă ea. Uneori vorbesc

fără să gândesc. 
O privea în continuare tăcut. 
– Deci, ești bărbat!
Zâmbiră amândoi.
– Când dorești să începi orele de scrimă?
– Nu am altă ocupație decât să fac ce-mi spui.
– Vom lua masa, apoi te aștept în sala armelor.
– Unde e? Mă pierd în palatul acesta!
– Te va conduse servitorul meu.
– Mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp pentru mine.
O urmări cu privirea cum iese din încăpere.
La prânz Daria se grăbi să termine și mâncă puțin.
– Vei avea nevoie de putere. Mai mănâncă, o îndemnă el.
– Mulțumesc, am terminat.
– Ai o pereche de pantaloni?
– Cred că da. De ce?
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– Va fi mai comod în ei. 
– În lumea cealaltă mi s-a spus că femeile poartă rochii. 
– Așa ți s-a spus?! 
Daria înghiți în sec, i se păruse și ei o prostie. 
– Merg să-mi schimb ținuta! 
Sala armelor era o încăpere spațioasă, cu pereți din 

marmură, cu dulapuri pline cu arme. 
– Ia-ți spada, îi făcu semn spre una din mese. 
Daria luă arma care prinse un luciu deosebit când o 

atinse. 
– Cum te alege arma? 
El luă o spadă din metal închis la culoare, dar după ce 

o prinse în mână primi un luciu albăstrui. Observase că și 
hainele lui aveau nuanțe de albastru. 

– Arma intră în rezonanță cu energia ta. 
Îl privi nedumerită. El se apropie. 
– Prinde această spadă, îi întinse arma sa. 
Daria apucă mânerul, dar era atât de grea, încât o scăpă. 
– Acum înțelegi? Și spada ta este foarte grea de mânuit 

pentru mine.  
Se aplecă și își ridică arma. 
– Va trebui să înveți să cazi astfel încât să nu te lovești. 

Trebuie să înveți de asemenea și lupta corp la corp. 
– Nu-mi place să lupt. 
– Vrei să-ți câștigi libertatea? 
– Da. 
– Atunci va trebui să înveți. 
– Oamenii folosesc armele de foc. 
– Noi nu le folosim, glonțul este rapid și greu de 

controlat. Mai există o problemă. Vom avea contact fizic, va 
trebui să te concentrezi. 



Alina Cosma 

54 

– Ți se pare că nu mă concentrez? se amuză ea, dar 
deveni din nou serioasă când îl văzu încruntându-se. 

– Ce poziție de atac ai? 
– Nu am niciuna. Dacă sunt atacată încerc să mă apăr. 
– Trebuie să ai o anumită poziție a corpului pentru 

echilibru.  
Se opri în spatele ei și îmbrățișând-o, o apucă de mâini.  
– Un pas în față! 
Daria îi simți respirația caldă atingându-i fața și se 

înfioră. 
– Ce faci? întrebă el iritat. 
– Nimic. 
– Nu te concentrezi! 
– Ba da! 
Se îndepărtă. 
– Ai roșit! 
– Am emoții, se enervă ea. Niciun bărbat nu s-a atins 

de mine, iar tu mă iei în brațe! Cum vrei să reacționez? 
El zâmbi. 
– Va fi greu. 
– Sunt ambițioasă! Vreau să plec de aici! 
Se așeză în fața ei și începu să se dueleze, dându-i indicații. 
După o vreme Daria obosise. 
– Ajunge pe ziua de azi! Mi-e foame! Vom lua cina la 

tine în încăpere. 
– De ce? 
Ieșiră pe hol, apoi el se îndepărtă fără să răspundă. 

Dariei i se făcu teamă. Merse în camera sa și își pregăti apa 
pentru baie.  

După o vreme servitoarele intrară și așezară vesela pe 
masă. El își făcu apariția. O servitoare le servi masa, nu 
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vorbiră în timpul cinei. La sfârșit servitoarea adună vesela și 
părăsi încăperea. 

– Va trebui să plec peste noapte. Va fi rece. 
– Tuturor ne-a fost rece. 
– Ei știu să se încălzească. Au primit ordin să-ți aducă 

haine groase. 
– Știe careva cine ești? 
– Nu ar înțelege. 
– Nu pot să merg și eu cu tine? 
– Nu. 
– Va fi o nouă luptă? 
– În aproape fiecare noapte se duce câte o luptă. 
– Vreau să înceteze, suspină ea. Dacă nu-ți place 

războiul acesta, de ce participi? 
– Pentru a-mi proteja supușii, sunt nevoit să fac unele 

compromise. 
Daria îl privi mirată. 
– Fiecare avem teritorii de care răspundem. Am o 

înțelegere cu Raul, nu se atinge de ceea ce îmi aparține. 
– Ai spus că mă caută. Aici nu mă poate găsi? 
– Aici nu are voie să vină decât dacă îi permit. 
– Încă mai cred că faci o greșeală ținându-mă aici. I-ai 

văzut pe ceilalți gardieni? 
– Da. 
– Îi simți și pe ei? 
– Da. 
– Îi simți diferiți de mine? 
– Pe fiecare îl simt altfel. 
– Stăpânii pot fi omorâți? 
– Dorești să mă omori? se amuză el. 
– Nu știu, mai mă gândesc. 
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– Nu există armă fizică obișnuită care poate să ucidă
stăpânul unui element. 

– Ziceai că ești om.
– Am o putere de regenerare foarte mare. Ai susținut că

ți-am făcut rău când te-am sărutat. Vreau să cunosc modul în 
care s-a întâmplat aceasta. 

Daria se ridică de la masă. El se apropie, prinzând-o de 
braț și o întoarse. O privi fix, ridicându-i bărbia. 

– Cum te-am rănit?
– Dacă ai cunoscut femei, nu ți-a spus nici una cum

poți răni cu un sărut?  
– Nu, dimpotrivă, le făcea plăcere.
Îi îndepărtă mâna, apoi făcu câțiva pași, sprijinindu-se

de un spătar. 
– Sufăr când pierd o persoană de care mă atașez.
El zâmbi, încrucișându-și brațele peste piept.
– Te-ai atașat de mine?
– Mă atașez repede.
– De aceea insiști să te eliberez? Ți-e teamă să nu te

atașezi? se amuza el. 
– Nu mai râde!
– Mulțumesc!
– Pentru ce? întrebă ea surprinsă.
Nu-i răspunse, apoi ieși.

* 

La culcare primi blănuri, dar reuși să adoarmă doar 
spre dimineață.  

A doua zi îl găsi în sala armelor, nu era prea bine 
dispus. 
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– Ce s-a întâmplat? întrebă ea intrând. 
– Nimic deosebit, răspunse aranjându-și spada, apoi se 

întoarse. Dar tu, ce ai făcut? 
– De ce? 
– Arăți ca și cum nu ai fi dormit toată noaptea. Iar ți-a 

fost rece? 
– Nu. 
Ieși din sală, Daria îl urmă. Trebuia să alerge ca să țină 

pasul în urma lui. Se opri brusc.  
– Ce e? 
– Se apropie Raul. 
– Ai spus că nu are voie să vină aici. 
Trase draperia și apropiindu-se, o înveli. 
– Este aici, zise îmbrățișând-o. 
În clipa următoare erau înconjurați de viscol. Daria 

scânci, începând să tremure. El îi cuprinse fața. 
– Ascultă-mă cu atenție! Raul nu te va simți aici. Mă voi 

întoarce repede.  
În clipa următoare dispăru. 
Raul îl aștepta în sala de mese. 
– Ce cauți aici? se răsti Gabriel. 
– Unde e prizoniera? 
– Ce prizonieră? 
– Fata! 
– Nu există nicio fată aici. 
– Mi s-a spus că ai luat-o prizonieră. 
– Așa este, doar că nu a fost ce am crezut și am eliberat-o. 
– Ai eliberat-o, pur și simplu? 
– Da. Ne-am înțeles că nu avem treabă cu oamenii. 
Raul începu să se plimbe ca leul în cușcă de-a lungul 

sălii. La un moment dat se opri. 
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– Te-ai convins că nu am pe nimeni cu puteri speciale
aici? 

– Te aștept să mi te alături în luptă!
Stăpânul focului dispăru. Rămase câteva clipe

nemișcat, apoi se făcu nevăzut și el.  
Privi în jur, totul era alb. Făcu câțiva pași, era cumplit 

de rece. Apoi se grăbi să dea la o parte zăpada, era ghemuită 
sub stratul gros de omăt.  

Apăru cu ea pe covorul din blană de urs, în dormitorul 
lui. Era țeapănă, acoperită de gheață și nu-i simțea respirația. 
Apoi încercă să îndepărteze draperia înghețată, cu care o 
învelise. În încăpere se încălzise considerabil. Își dezbrăcă în 
grabă cămașa. Trupul ei era înțepenit în poziția fetusului, 
pielea avea culoare vineție, acoperită de cristale de gheață. 
Începu să-i sfarme hainele congelate, cu grijă, să nu-i rănească 
pielea. Apoi trase cuvertura de blană de pe pat, și se lipi de 
trupul ei, învelindu-se. Simți că-i îngheață și inima când o 
atinse. Îi cuprinse fața, apoi își apropie gura de nările ei și 
începu să sufle încet. După o vreme îi simți respirația 
superficială, i se dezghețase și corpul. Zăceau amândoi într-o 
baltă de apă. Trase pătura și îi privi trupul gol. Pielea îi 
devenise roșie, din loc în loc sângerând. Unghiile i se 
desprinseră, o atinse, dar pielea foarte fragilă i se desprinse de 
asemenea.  
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Capitolul 5 

Trecuse aproape o săptămână, când, într-o după-amiază, 
deveni conștientă. Deschise ochii și privi în tavan, simțea un 
disconfort în tot corpul, apoi observă că era închisă într-un fel 
de cameră cu pereți de plastic. Se sperie și încercă să se miște, 
gemând de durere. În clipa următoare își făcu apariția Gabriel, 
cu o mască pe față, îmbrăcat în echipament de spital. Încercă 
să vorbească, dar nu avea voce. 

– Nu te îngrijora, îți va reveni vocea, zise  el.
Observă perfuziile agățate pe stative în jurul patului.
– Ai dureri?
Nu reuși să răspundă.
– Să ne înțelegem prin clipit. Pentru răspuns afirmativ

clipești, pentru „nu” rămâi cu ochii deschiși. 
Ea clipi. 
– Ai dureri?
Clipi.
– Sunt mari?
Nu clipi.
– Foarte bine. Voi reduce doza de morfină, ca să rămâi

mai mult timp conștientă.  
Făcu ceva la aparatul de lângă pat, apoi își îndreptă 

atenția din nou asupra ei. Din chipul lui vedea doar ochii care 
o priveau cu blândețe și se liniști.

– Îți amintești ce s-a întâmplat?
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Nu clipi. 
– A apărut Raul și te-am dus afară, să nu te simtă. 
Clipi. 
– Deci, asta îți amintești. Pe când m-am întors erai 

congelată. 
Îl privi insistent. 
– Da, congelată, dar nu moartă. Te vindeci repede, dar 

ai avut nevoie de unele condiții speciale. Majoritatea organelor 
sunt vindecate. 

Îl privea în continuare. 
– Îți voi administra un somnifer, ca să te odihnești.  
Încercă să se opună, dar o ignoră. În clipa următoare 

adormi. Îi verifică semnele vitale, apoi perfuziile. 
Nu se mai trezi până în ziua următoare. El era alături 

când își deschise ochii, umbla la aparat şi nu mai purta 
mască. 

– Cum ai dormit? schiță un zâmbet pentru o clipă, 
privind-o, apoi din nou își îndreptă atenția asupra aparatului. 

Daria încercă să ridice mâna, dar avu dureri. 
– Ușor, ai un cateter central pe partea aceea. 
Nu înțelese, dar se sperie când observă bandajele care îi 

înveleau brațul. 
– Daria, uită-te la mine! zise el pe un ton apăsat, 

aplecându-se. A fost nevoie să te bandajez, altfel pierdeai prea 
multe lichide. Vei fi bine! 

Încercă să se miște, dar avu dureri. 
– Dacă nu te liniștești, va trebui să te adorm! 
Era în continuare agitată. În clipa următoare căzu 

într-un somn adânc din care se trezi spre seară. Peretele de 
plastic era deschis într-un loc. Își aminti ce îi spusese despre ce 
se întâmplase. Ridică privirea, observă o perfuzie care picura 
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încet, era pe sfârșite. Rămase nemișcată. În clipa următoare își 
făcu și el apariția. Se terminase perfuzia. Daria nu îl privea. Îi 
detașă perfuzia cu grijă.  

– M-am gândit să verificăm pielea împreună.  
Doar acum îi acordă atenție.  
– Vom încerca pe abdomen. 
Ar fi vrut să-l întrebe cine o bandajase, dar își dădu 

seama că era singur. I se făcu rușine. El observă că lăcrimase. 
– Ce e? 
Privea în tavan. Gabriel își îndreptă atenția asupra 

bandajelor. Daria nu simțea nimic, își pierduse simțul tactil. Îl 
privi îngrijorată, dar el zâmbi. 

– Se vindecă frumos. Vrei să vezi? 
Luă o oglindă. Daria privi îngrozită pata roșie din locul 

unde lipsea bandajul. Ar fi vrut să-l întrebe dacă vede și el ce 
vedea ea, pentru că ei nu i se părea că semăna cu pielea.  

– Organele interne s-au vindecat primele. 
De unde știa atâtea, apoi își aminti că fusese medic.  
– Te voi bandaja din nou. Doar mâine voi schimba 

bandajele. Vrei să dormi? 
Clipi de mai multe ori, uitase ce trebuia să facă atunci 

când dădea un răspuns negativ. El zâmbi. 
– Am înțeles. Ce dorești să faci? 
Habar nu avea. Oricum nu putea să facă nimic. 
– Merg până în bibliotecă și aduc o carte, să-ți citesc. 
Îl urmări cu privirea până dispăru după peretele de 

plastic. Auzi ușa și își dădu seama că se afla în același palat. Ar 
fi vrut să-l întrebe dacă mai era război, ce făcuse cu Raul, ce 
făceau restul. După o vreme se întoarse. Luă un scaun și 
așezându-se lângă pat, începu să urmărească scrisul. 

– Va trebui să-ți traduc, e în indiană.  
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Era o poveste interesantă, despre un tânăr care se 
hotărâse să descopere lumea, plecând de acasă. Daria adormi 
după o vreme. 

A doua zi se trezi auzind zgomot în jurul ei. Gabriel 
făcea ceva la o masă chirurgicală.  

– Vom scoate bandajele, zise el continuând să-și
pregătească masa. 

Simți un disconfort în abdomen. El începu să taie 
bandajele de pe față. Daria îi privi pielea perfectă a tenului, 
ochii negri încadrați de gene lungi, sprâncenele arcuite, 
nasul coborând ușor, forma buzelor. Era atât de frumos, 
concentrat asupra muncii lui. Dar încă nu simțea niciun fel 
de atingere. 

– Încep să-ți crească genele, zise el privind-o în ochi
pentru o clipă. 

Își dădu seama că își pierduse părul. Se gândi la zonele 
intime, va trebui să o atingă, dacă nu o atinse deja. Simți că îi 
sare inima din piept, va trebui să-l oprească, dar nu știa cum. 
Simți din nou disconfortul abdominal. Gabriel o observă. 

– Te doare?
Îl privi îngrijorată. Îi susținu capul cu grijă și scoase

bandajele care o înveleau. Îl privi să-i observe reacția, dar el o 
privea cu același interes. Știa că arătase mult mai rău. Tăie 
bandajele din jurul brațelor. Observa stropii de transpirație de 
pe fruntea lui, se șterse cu mâneca. 

– Ai nevoie de atmosferă umedă, comentă el. Încă
pierzi lichide prin piele. 

Înțelese. Când începu să-i taie bandajele de la torace, 
privi în tavan. Oare cum arăta? se întrebă ea. Abdomenul era 
tot mai dureros, gemu. 

– Ce te doare?
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Își dăduse seama care era problema și se încruntă. Dacă 
fusese imobilizată la pat, cum își făcuse nevoile fiziologice? 
Cum să facă să-i spună că avea nevoie la toaletă? 

– Ce e, Daria? 
O durea burta tot mai tare, începea să se agite.  
– Încearcă să nu te miști, să nu-ți rănesc pielea. 
Își puse mâna pe abdomen. 
– Te doare? 
Nu clipi. 
– Atunci care e problema? 
Cum nu-și dădea seama?! Încercă să se ridice. 
– Daria, stai cuminte! Altfel te adorm! 
Era tot mai agitată. Începu să plângă. Pregăti o seringă, 

apoi în câteva clipe ea adormi. Când îi desfăcu bandajele din 
jurul abdomenului, aduse ecograful și o examină. Își dădu 
seama în câteva clipe care era problema și suspină ușurat. 

A doua zi Daria se trezi pe când era singură. Patul era 
ușor ridicat. Era învelită într-o pânză subțire, observă sonda 
urinară. Ar fi vrut să se acopere, îi era jenă. Se mișcă și își dădu 
seama că simțea atingerea, se bucură. După o vreme apăru și el. 
Închise ochii prefăcându-se că doarme. Gabriel trase un paravan 
de plastic și apropiindu-se, îi descoperi brațul. Daria scânci. 

– Nu are rost să te prefaci, îți simt ritmul respirației 
oriunde m-aș afla în palat. 

Deschise ochii și îl privi fix, el zâmbea.  
– Te doare? 
Își privi brațul, simțea curenții de aer. Pielea era mai 

palidă. 
– Poate vrei să mănânci ceva, se întoarse cu o tavă și un 

bol de supă. Ai rinichii perfect funcționali, ar trebui să poți 
mânca, pentru început lichide. 
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Se uită la sonda urinară încruntată.  
– Ai făcut glob vezical, a trebuit să te sondez.
Ea scutură capul. O ignoră.
– Deschide gura, îi porunci cu lingura ridicată.
Scutură din nou capul.
– Dacă nu deschizi gura, îți introduc o sondă și în

stomac și te alimentez prin ea! 
Deschise gura, înghiți încet lichidul călduț. După 

câteva linguri nu mai putu mânca. 
– Până nu mănânci, nu pot să-ți scot cateterul central.
Folosea termeni medicali și fără să-și dea seama care

era motivul, o liniștea. Îndepărtă paravanele, iar Daria privi 
uimită la aparatura medicală care ocupa toată încăperea. 

– Avem de citit o carte, ieri ai adormit.
Se așeză pe scaunul de lângă pat și începu să traducă.
Nu știa cât era ora, dar era foarte agitată. Se săturase să

zacă la pat. Nu știa de când era acolo. Se ridică, pielea o durea. 
Căută prin sertare și, după ce găsi o seringă, își scoase sonda. 
Resimțise durere și observase picături de sânge pe bandaje. 
Apoi începu să-și scoată bandajele.  

Gabriel apăru la bustul gol, cu pantalonii parțial 
încheiați, dormea când o auzise plângând. Camera ei de 
recuperare era lipită de dormitorul lui. Daria își scosese o 
parte din bandaje, iar pielea descoperită începuse să 
sângereze. Plângea, tremurând vizibil. Îl privea gemând, cu 
brațele depărtate de corp. 

– Întinde-te pe pat, zise el pe un ton scăzut, dar nervos.
Se apropie încet de pat, așezându-se cu greutate, orice

mișcare îi provoca usturime. El luă foarfece, comprese și un 
flacon cu soluție. 

– Se va vindeca mai repede fără bandaje…
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Începu să-i taie și restul bandajelor. Ea continuă să 
plângă, fiecare atingere în provoca dureri.  

– Îmi pare rău, dar va trebui să suporți. Bucură-te că 
simți durerea, e semn că te vindeci! 

Îi îndepărtă toate bandajele, apoi începu să-i 
tamponeze pielea. Durerile deveniră insuportabile. Se opri și îi 
administră un calmant. În curând adormi.  

Când se trezi era acoperită cu un cearșaf. Aproape 
toată aparatura dispăruse din încăpere. Se ridică și își privi 
pielea, nu mai sângera, iar durerea scăzuse în intensitate. 
Observă că dispăruse și cateterul fixat la claviculă. Se înveli în 
cearșaf strângând din dinți, încă o ustura pielea. Intră în baie, 
căutând o oglindă, dar nu găsi niciuna. 

Când se întoarse în încăpere se sperie să-l vadă. O privi 
fugitiv, apoi îi fixă privirea. 

– Ești mai bine? 
Daria aprobă. 
– Vom lua prânzul împreună, dar trebuie să iei ceva pe 

tine. 
Ieși. Daria rămase încurcată, privind la ușă. Se întoarse 

după o vreme cu un furou din mătase. 
– Nu îți va răni pielea. 
Intră în baie. Într-adevăr materialul fin îi atingea ușor 

pielea ca o adiere, dar se mula pe toate formele. Oftă, oricum îi 
știa și cele mai intime părți ale corpului mai bine decât le 
cunoștea chiar ea. Ieși, oprindu-se în fața lui. O privi din cap 
până în picioare. 

– Va fi cald în încăpere. Urmează-mă! 
Ieșiră, fără să se întâlnească cu nimeni și traversând 

coridorul, intrară în încăperea de vis-a-vis unde masa era 
pregătită. Gabriel îi trase scaunul, ajutând-o să se așeze. Daria 



Alina Cosma 

66 

primi supă de mucilagiu. Nu intrase niciun servitor, el servi 
masa. Își dădu seama că starea ei nu permitea să fie văzută.  

Când se întoarse în încăpere găsi mai multe rochii - 
furou și halate din același material mătăsos. De asemenea i se 
adusese o grămadă de cărți. Rămase singură în acea zi.  

A doua zi după micul dejun simți o scădere a 
temperaturii. Se furișă afară după ce se asigură că nu era 
nimeni, apoi deschise o ușă de vis-a-vis, era un salon rece. Se 
apropie de ușa încăperii alăturate celei în care stătea ea. Își 
dădu seama că era un dormitor la fel de luxos ca al ei, doar că 
lipsea măsuța de toaletă. Trase ușile șifonierului, recunoscu 
hainele lui. Observă oglinda uriașă din colțul de după ușă. 

Gabriel o găsi goală în fața oglinzii. Își acoperise sânii cu 
brațele. Plângea. Se apropie, ridicându-i halatul de pe jos. Daria îl 
îmbrăcă încet, suspinând. Apoi el se așeză în fața oglinzii. 

– Încă nu era momentul să te privești.
Ea dori să iasă.
– Daria, oprește-te!
Nu-l privea. Îi atinse ușor bărbia și îi ridică privirea.
– Nu îți poți închipui cât de rău ai fost! Ai avut fracturi,

mușchii s-au desprins de pe oase, ți-au cedat organele. Nu 
dispera acum, când ești la un pas de vindecare. Îți va crește și 
părul și se vor vindeca și cicatricile. În două – trei zile vei fi ca 
înainte! 

Continua să plângă. 
– Ai cei mai frumoși ochi pe care i-am văzut vreodată.
El zâmbi. Îl privi în ochi, într-adevăr era convins de

ceea ce spusese. Trecu pe lângă el și ieși. 
Luă o carte şi începu să citească. Nu ştia ce zi era, nu 

avea ceas. După o vreme Gabriel o chemă la masă, dar ea 
refuză. 
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– Trebuie să mănânci, altfel îți pun cateter. 
Se sperie, dar se împotrivi. 
– Poți să scrii? 
Aprobă. Ieși, întorcându-se cu un caiet și un creion. 

Daria le luă grăbită și scrise. 
„Vreau o basma.” 
– Încă ai pielea foarte sensibilă. 
„Sunt urâtă.” 
Gabriel începu să râdă. 
– Greșești! 
Îi arătă propoziția anterioară. 
– O perucă? 
Scutură capul.  
„Vreau un ceas.” 
– Ce vrei să faci cu ceasul? 
Îl privi insistent. 
– Acum vom merge la masă! 
Se împotrivi. 
– De ce? 
„Nu mai mănânc mucilagiu.” 
O privi tăcut, apoi ieși. După o vreme se întoarse. 
– Urmează-mă! 
Luă caietul și creionul și ieși. Intrară în același salon în 

care luau masa. Meniul se schimbase. 
– Sper să reușești să digeri mâncarea. 
Luară masa în tăcere. Când se întoarse în încăpere 

găsi ceasul din dormitorul ei și câteva basmale de diferite 
culori. Privi ceasul și se încruntă, trecuseră aproape trei 
săptămâni de la momentul în care sosise Raul. O cuprinse 
îndoiala, fusese cu adevărat Raul acolo sau Gabriel 
inventase o scuză să o testeze? Oare cât timp trecuse în 
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realitate? Putea schimba ceasul. Se frământă toată acea 
după-amiază.  

Seara, când o chemă la cină, îl opri și-i arătă caietul. 
„Ce a spus Raul, dacă a fost aici?” 
Gabriel rămase cu privirea pe hârtie câteva clipe. Daria 

îl privea cu teamă, dar el nu schiță niciun gest. Așeză caietul 
pe masă, apoi plecă fără să-i răspundă. Îl așteptă o vreme, apoi 
merse în salonul unde luau masa, cina era neatinsă, iar el 
lipsea. 

A doua zi așteptă să o invite la micul dejun, dar nu mai 
apăru. O servitoare îi bătu la ușă, apoi urmând-o, intră în 
salonul de vis-a-vis și luă masa singură.  

* 

Era trecut de miezul nopții când intră în dormitorul 
său. Îi simțise prezența și nu fu surprins când o găsi dormind 
în fotoliu. Îi privi chipul palid, purta o basma albă. În poală 
ținea caietul cu notițe. Se apropie și citi: „Îmi pare rău.” Îi privi 
din nou chipul adormit. În timpul recuperării o privise ore în 
șir, acum tenul era curat, perfect, îi crescuseră genele lungi, 
spâncenele șaten deschis, cu tentă aurie. Buzele erau ușor roșii, 
conturate frumos. Își coborî privirea pe linia gâtului care 
cobora ușor în decolteul ascuțit. Materialul moale, de mătase 
se mula pe formele rotunde și pline ale sânilor, își aminti 
imaginea lor, goi și fermi, când în timpul recuperării o 
consultase. Îi făcea plăcere să o privească, să o admire. Când a 
văzut-o pentru prima dată fusese vorba de curiozitate, o 
imagine nouă pe câmpul de luptă, o tânără care părea atât de 
firavă, dar sărea să-i ajute pe cei aflați în pericol. Îl înfruntase 
cu mult curaj, chiar dacă din prima încrucișare a armelor îi 
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intuise stângăcia în a se lupta. Apoi acei ochi albaștri atât de 
senini oglindeau un suflet lipsit de vicleșug, curat ca lacrima. 
Era frumoasă, atât de inocentă și stânjenită în prezența lui. 
Fusese convins că o va seduce cu ușurință, apoi îi va afla toate 
secretele. Dar realizase că secretele ei erau ascunse chiar și 
pentru ea. Iar seducția nu era o metodă demnă, fata era 
inocentă, atât de stânjenită de faptul că o văzuse goală și a 
atins-o.  

În timpul recuperării, văzându-i rănile profunde și 
suferința insuportabilă pentru un om obișnuit, se simțise 
vinovat, auzindu-i respirația greoaie, lupta chinuitoare pentru 
încă o gură de aer. Nu crezuse că va reuși să supraviețuiască. 
Trebuise să îi coase mușchii, organele, să-i fixeze oasele. Iar 
acum o privea întreagă, fără nicio urmă pe pielea intactă, 
perfectă. Încă îi simțea acel parfum discret cu tentă de lavandă, 
pe care îl avuse și în timpul recuperării, era parfumul trupului 
ei. Încă nu se vindecase complet și nu putea vorbi. 

– Daria... 
Deschise ochii și îl privi somnoroasă. 
Stătea în fața ei, privind-o fix. Nu o privea cu severitate 

sau cu reproș, ci doar o privea. Își aminti de ce îl așteptase și îi 
întinse caietul. 

– Este normal să nu crezi tot ce ți se spune, iar eu nu 
am cum să-ți demonstrez. 

Scutură capul și scrise ceva. 
„Te rog să mă ierți.” 
Gabriel zâmbi. 
– Aș fi dezamăgit dacă acum ești convinsă de ce am 

spus. 
Îl privi clipind. El zâmbi. 
– Așa mă gândeam! 
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„Sunt sigură că nu ai vrut să devin așa o corvoadă.” 
– Ai dreptate! Ai încercat să vorbești?
Aprobă.
– Și? Nu iese niciun zgomot?
Clătină ușor capul.
– Va trebui să te examinez.
Aprobă.
„Când?”
– Când dorești.
„Acum?”
Se îndreptă spre ușă.
– După dumneavoastră, domnișoară!
Daria ieși emoționată, roșise. O conduse într-o încăpere

unde regăsi toată aparatura medicală pe care o avuse în 
încăperea unde se recuperase. 

– Ia loc! îi arătă un scaun.
Gabriel își spălă mâinile, apoi începu să-și pregătească

ustensilele. Daria îl urmărea cu privirea, era agitată, îi era 
teamă, îi tremurau mâinile.  

– Îți voi explica tot ce fac. Pentru început voi face o
examinare mai puțin invazivă, doar că va trebui să stai cu gura 
căscată. 

Daria îi admiră atenția și curățenia. Luă un scaun și se 
așeză în fața ei, defapt erau atât de aproape încât își simțeau 
respirația pe față unul altuia. El îi cuprinse genunchii între 
coapsele sale. Daria roși. O privi fix. 

– Va trebui să deschizi gura cât poți de tare.
Daria închise ochii și își încleștă degetele pe brațele

scaunului. O examină repede, fără să o chinuie.  
– Ești gata, poți să deschizi ochii.
El se ridică și căută ceva.
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– Nu se vede nimic, dar ar trebui să-ți fac o 
laringoscopie. Nu va fi plăcută, dar au fost multe altele mai 
puțin plăcute la care ai făcut față până acum. 

Era concentrat la ce făcea, dar chipul lui calm şi sigur îi 
inspira încredere. Oricât de neplăcut va fi, va rezista pentru că 
avea încredere în el. Gabriel își reluă locul, iar după ce îi dădu 
cu spray în gât, îi introduse tubul. Era neplăcut, respira cu 
greu. După ce termină îi vorbi privind-o în ochi. 

– Mai ai microleziuni pe corzile vocale. Până nu se 
vindecă complet nu ai voie să vorbești. 

Aprobă. 
– Vreau să-ți examinez și pielea. 
Îl privi încurcată. 
– Va trebui să te dezbraci. 
Se încruntă, apoi refuză. Ar fi vrut să se ridice și să 

plece, dar îi ținea genunchii între coapse. 
– Trebuie! 
Gabriel se ridică și așteptă. Îl privi fix, apoi întorcându-se 

cu spatele, își dezbrăcă halatul, rămânând într-un neglijeu 
subțire. 

– Complet, zise el. 
Îi urmări mâinile tremurânde trăgând rochia peste cap. 

Apoi rămase nemișcată cu brațele peste piept. Îi cercetă pielea 
cu atenție, fără să o atingă. Veni în fața ei și îi observă lacrimile 
care îi șiroiau pe față, ținea ochii închiși. Îi îndepărtă brațele și 
își continuă examinarea. Apoi îi luă neglijeul și i-l trase peste 
cap. Daria se îmbrăcă repede, plângând încet.  

– Am o veste bună! Pielea s-a vindecat, chiar a început 
să-ți apară firele de păr. Îți recomand să nu le îndepărtezi din 
zonele în care te deranjează pentru că s-ar putea să te rănești. 
Am avut și soții care nu se epilau. 
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Îi făcu cu ochiul, zâmbind. 
– Vreau să mai discut cu tine despre un aspect. 
Se priviră fix. 
– Ți-am analizat ADN-ul. 
Daria își încreți fruntea. 
– Chiar dacă viețuiesc de atâta vreme, ADN-ul meu 

este perfect, fără mutații, degradări. La fel și al lui Raul. Ți-am 
luat ADN-ul să-l examinez și mi s-a confirmat bănuiala. Ai 
ADN-ul perfect! 

Îl privea în continuare fără vreun gest. 
– Nu înțelegi! 
Scutură capul.  
– De-a lungul generațiilor ADN-ul uman s-a degradat și 

se degradează în continuare. Doar eu și Raul aveam ADN-uri 
perfecte, așa cum ai și tu! 

Se cuprinse cu brațele. Gabriel își dădu seama că o 
speriase.  

– Daria, poți trăi veșnic, ca și noi! 
Văzu lacrimi în ochii ei și dori să o îmbrățișeze, dar ea se 

retrase, privindu-l speriată. Își șterse lacrimile cu dosul mâinii și 
luând caietul cu mâinile tremurânde scrise ceva, apoi i-l întinse. 

„Vreau să merg la mine în dormitor.” 
– Te-am ținut alături ca să te pot supraveghea 

îndeaproape. 
„Te rog!”, insistă ea. 
– Sigur! zise el cu o privire întunecată. 
Îi ridică halatul și i-l întinse. 
Apoi o servitoare o conduse în dormitorul ei.  
Rămase închisă în dormitor, refuzând invitațiile la 

mese. Mâncase singură, nu ieșise. Observase că afară se 
întuneca, intrau în lunile de iarnă.  
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* 
 
 Trecuse o săptămână de când se închisese în propria 
odaie.  

Într-o dimineață se hotărî să iasă. Se strecură în afara 
dormitorului, pândind să nu fie văzută, și merse în bibliotecă. 
Se urcă pe scară la un raft superior și începu să caute cărți. 
Când coborî, se sperie văzându-l sprijinit de rafturi și privind-o. 
Se priviră câteva clipe în tăcere. 

– Nu cred că sunt nemuritoare.  
El își ridică o sprânceană. 
– Poți vorbi! 
– Nu-mi amintesc nimic despre o viață anterioară. 
Se apropie încet. 
– S-ar putea să ai dreptate. Nu ai experiență. 
– Experiență?! zise mirată ea. 
Își drese vocea. 
– Nu-ți știi controla sentimentele. 
– De ce ai impresia aceasta? 
– Uneori te comporți ca un copil. 
– Crezi că sunt naivă? 
– Nu, ai nivel ridicat al inteligenței emoționale. 
– Cum ți-ai dat seama? 
– Îți mai amintești? Sunt foarte bătrân! 
Se făcu liniște pentru câteva clipe. 
– Ai mai fost în luptă?  
– Nu. 
– Nu mă vei elibera? 
– Vrei să te eliberez? 
– Nu voi putea trăi aici pentru totdeauna. 
– Așa este. Vom continua cu antrenamentele. 
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Ajunse în fața ei și îi privi părul scurt, ușor ondulat.  
Daria îl privea de asemenea, pielea lui era netedă, doar 

firicele scurte îi ieșeau în barbă. Se gândi cât de des se rădea, 
apoi se uită în ochii lui. Culoarea castanie a irisului nu avea 
nicio imperfecțiune, iar genele se arcuiau în perfectă ordine. 
Avea un ten fără nicio pată. Își deschise gura să întrebe, dar se 
răzgândi. O observase. 

– Ce vrei să știi?
– Ți-a căzut vreun dinte?
O privi surprins, apoi zâmbi.
– De ce?
– Cu siguranță nu faci acnee!
– Tu faci?
– Uneori.
Ea roși.
– Ce-ți trece prin minte?
Își coborî privirea rușinată. Merse în spatele ei și

desfăcându-i rochia, îi dezgoli spatele. O atinse ușor, dar ea 
tresări și se retrase. 

– Îți place să mă atingi! Era un reproș.
El râse încet.
– Nu pot nega. Știi de ce, Daria?
Îi închise rochia și reveni în fața ei.
– Nu te-ai lămurit în privința vizitei lui Raul. Dacă ai fi

trăit cât am trăit eu, ți-ai fi dat seama că minciuna este inutilă. 
– Nici mie nu-mi place să mint.
– Nu vorbesc de ce ar trebui să facem și ce nu, ci de

faptul că e inutilă, fără rost. Iar despre atins… mi-ar face 
plăcere să te ating, dar nu am făcut-o fără aprobarea ta. 

– Când eram în convalescență nu ai făcut-o?
– Nu.
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– Nici când m-ai pansat sau când mi-ai pus sonda
urinară? 

– A fost un act pur medical și m-am limitat doar la atât.
Îl privi neîncrezătoare.
– Ai multe de învățat, Daria, despre noi, despre tot ce ne

înconjoară. Nici măcar nu știi ce înseamnă o atingere erotică. 
Roși. 
– De ce crezi că nu știu?
– Sunt convins că ești virgină.
– De ce ai această convingere?
– Ai spus că nu ai mai fost sărutată.
– Dar nu am spus că nu mi-am început viața sexuală.
Clătină ușor din cap.
– Am de gând să te seduc.
Erau apropiați, Daria încercă să se îndepărteze, dar își

dădu seama că ajunse cu spatele la rafturi. 
– Când?
– Acum.
Rămase cu gura întredeschisă.
– De ce vrei să mă seduci?
El zâmbi, atingându-i ușor buzele, dar ea îl îndepărtă.
– Voi puteți procrea?
O privi mirat.
– Sunt perfect funcțional, doar că ADN-ul meu nu este

compatibil cu cel al oamenilor. Nu îmi doresc copii. Dacă îmi 
doream cu adevărat găseam o soluție, probabil clonarea. E o 
greutate prea mare să duci în spate veșnicia. 

– Au existat oameni de care te-ai atașat?
– Da, am cunoscut oameni deosebiți.
Îl prinse ușor de cămașă și ridicându-se pe vârfurile

picioarelor, îi sărută obrazul. 
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– Îmi pare rău, șopti ea.
Gabriel se îndepărtă.
– Mi-e foame, schimbă el subiectul. Mă însoțești?
Luară prânzul împreună.
– Trebuie să ne mutăm în locuri mai calde.
– Va trebui să mă eliberezi.
– Încă nu ești pregătită.
– Ce vrea Raul de la mine?
– Ce am vrut și eu.
– Ce ai vrut?
– Să te studiez.
– Ți-ai schimbat dorințele? Zâmbi.
– Am adăugat și altele.
– Care ar fi acelea?
– Să te protejez.
– De ce vrei să mă protejezi?
Zâmbi, privind-o fix.
– Îmi placi.
– Eu cred că sunt o enigmă de care te simți atras.
– Mă simt atras, dar nu de o enigmă.
Daria roși.
– Nu am ce să-ți ofer.
– Te doresc așa cum dorește un bărbat o femeie.
Roși până în vârful urechilor, gata să ia foc.
– Mă zăpăcești!
– Sentimentul este reciproc, doar că tu o faci fără

intenție. 
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Capitolul 6 

Proprietatea era un conac vechi, primitor, cu pereți 
de piatră, acoperiți de iederă. Clădirea avea două nivele. 
Curtea pavată avea în centru o fântână arteziană cu statuia 
unei zeițe antice. Daria admiră fântâna, apoi porni în urma 
lui spre ușa albă a clădirii. Se opri în holul larg, inundat de 
lumina care se revărsa prin peretele de sticlă din spatele 
scărilor care urcau la nivelul superior. În dreapta era 
sufrageria cu masa de douăsprezece persoane și scaune 
sculptate în lemn masiv. Mai departe observă două uși 
închise.  

Se hotărî să îl urmeze intrând în prima încăpere din 
stânga. Era camera de zi, cu geamuri înalte și un șemineu 
central. Daria privi statuile de marmură albă din fiecare colț al 
încăperii, înfățișau patru zei. Apoi admiră mobilierul din lemn 
sculptat și argintăria din vitrine. Se întoarse la canapeaua și 
fotoliile împrăștiate în toată încăperea, cu tapițerie din catifea 
albastră. El deschise ușile care dădeau pe o terasă din 
marmură scăldată în razele soarelui. Auzi ciripitul păsărelelor 
și simți cum i se strânge pieptul. 

– Doresc să călăresc, zise el. Mi-e dor de puțină
mișcare. Mă însoțești? 

– Aș putea să te refuz?
– În curând vor afla cu toții că ești aici. Va fi doar

alegerea ta să mai rămâi. 
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– Singurii care sunteți interesați cu adevărat de mine
sunteți tu și Raul. 

Urmau o cărare pietruită prin grădina din spatele 
conacului. Grăjdarul, un bărbat masiv, trecut de prima tinerețe, 
ținea hamurile a doi cai, privind-o insistent. Își mută privirea 
doar după ce Gabriel îi vorbi ceva într-o limbă neînțeleasă de ea. 
Calul cel negru era armăsarul lui, necheza agitat, celălalt era o 
iapă albă, care privea liniștită spre ei. Gabriel o ajută să încalece, 
apoi ea mângâie gâtul iepei până când el își luă în primire 
armăsarul care se liniști imediat ce stăpânul își luă locul în șa. 
Porniră în galop. Gabriel îi privi chipul senin și simți mirosul de 
lavandă a trupului ei. Îi lăsă un avans să o poată observa. 

– Ce faci? își întoarse capul.
– Mă bucur de priveliște.
– Totul e atât de viu colorat!
El zâmbi, priveliștea de care se bucura era chipul ei. Își

mână armăsarul la pas, alături de iapă. 
– Îți amintești cum arăta servitorul meu la început,

imediat după ce te-am răpit? 
– Care servitor?
– Cel mic de statură.
– Piticul! Îmi amintesc, avea fața mutilată.
– Așa a avut-o din naștere.
– Nu l-am mai văzut.
– Nu l-ai recunoscut. S-a vindecat!
– Vrei să spui că eu l-am vindecat?!
Nu-i răspunse.
Spre seară se întoarseră.
– Dormitorul tău este lângă al meu. Când voi dormi va

trebui să stai aproape ca să-ți simt prezența. Dacă apare Raul, 
nimeni nu poate să te protejeze în afară de mine. 
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– Are și el puterea de a apărea și dispărea, ca tine? 
– O au toți stăpânii, dar fiecare are nevoie de elementul 

său pentru a se transporta. 
– Cum a ajuns Raul la pol? 
– Încă nu crezi că a fost acolo! 
– Ba da, cred. 
Îi ridică bărbia și o privi în ochi. 
– Nu ești convinsă. 
– Nu e bine să fii prea credul. Chiar tu ai spus-o! Dar 

cred că îmi dorești binele și este cel mai important. 
– Servitorii aveau nevoie de foc să facă diferite lucruri. 

Deci Raul avea elementul necesar. 
– Atena m-a dus în Tărâmul Mistic. 
– Spiritele pot trece dintr-un univers în altul, și pot 

transporta ființe fizice doar cu consimțământul acestora. 
– Interesant. 
– Va trebui să te antrenezi. Nu voi putea părăsi locul 

atâta timp cât ești aici.  
 
* 

 
Dimineața se antrenau, după-amiaza călăreau, iar seara 

era timpul de relaxare, în care Daria rămânea singură cu câte o 
carte, așezându-se pe terasă, privind apusul liniștit. Gabriel 
obișnuia să lucreze în bibliotecă, iar fereastra avea priveliștea 
spre terasa unde Daria citea întinsă pe șezlong.  

Totul era prea frumos să dureze prea mult. 
Într-una din seri, după ce soarele apuse și lămpile de 

pe marginea terasei se aprinseră, avură parte de o vizită. Un 
bărbat cam de statura lui Gabriel, îmbrăcat în negru, apăru din 
senin în mijlocul terasei. Daria sări în picioare, bănuind că nu 
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putea fi altul decât stăpânul focului. Bărbatul se apropie, ea se 
feri, făcând doi pași în spate. 

– Interesant! zise noul venit privind-o din cap până în
picioare. Tu ești motivul pentru care lipsește de atâta timp? 

Strânse din pumni, tremura cu tot corpul. Se întreba 
dacă Gabriel știa că era acolo. 

– Cine ești? întrebă ea.
– Raul.
Era un bărbat bine făcut, cu părul negru ca tăciunele,

ochii negri îi scânteiau, tenul creol, inspira forță și teamă.  
Daria simți un curent de aer. Se liniști, Gabriel știa de 

prezența lui. 
– Tu cine ești?
– Daria.
– Ești noua lui amantă?
Se gândi dacă avea rost să mintă.
– Nu.
– Atunci, de ce te ține aici?
– Din curiozitate, răspunse ea dându-și seama că încă

nu știa cine era. 
– Curiozitate?!
Observă că i se încrețise ușor fruntea.
– De unde ești?
– În ultima vreme am călătorit în diferite locuri ciudate.
– Locuri ciudate?!
O privea fix. Nici ea nu îndrăznea să-l scape din privire.
– Prin ce locuri ai fost?
– Unul dintre ele se numește Tărâmul Mistic.
Bărbatul se încruntă.
– Ești gardian!
– Nu sunt sigură ce sunt, dar știu cine ești tu.
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– Ești acel gardian?! 
Se năpusti asupra ei. Daria încercă să se retragă, dar 

simți mâinile protectorului ei cuprinzându-i umerii. Raul se 
opri, cu privirea ridicată deasupra creștetului ei. 

– M-ai mințit! Unde ai ascuns-o? 
Gabriel îi răspunse printr-un râs ironic.  
– Ce ai aflat despre ea? 
– Este nouă, cam neîndemânatică. 
– Și totuși, are puteri! 
– Există oameni care au abilități speciale. 
– Doresc să-i cunosc și eu abilitățile! 
– Va rămâne cu mine, zise Gabriel pe un ton apăsat. 
– Crezi că mă poți înfrunta? Ești doar un gardian! 
O strânse ușor de umeri, dându-i de veste că trebuia să 

păstreze secretul. 
– Fata va rămâne sub protecția mea! Avem o înțelegere! 

Nu ai voie să te atingi de ce îmi aparține! 
– Oamenii au dreptul să aleagă! 
Își retrase mâinile. Raul o privi. 
– Vrei să-i aparții? 
Era o întrebare ciudată, dar decât să ajungă pe mâinile 

lui, mai bine rămânea alături de Gabriel. 
– Da, răspunse hotărâtă. 
– Ești sigură? Vei deveni sclava lui! 
– Sunt a lui! 
Raul își ridică privirea spre Gabriel. 
– Ne vom revedea în curând! apoi dispăru. 
Daria se întoarse. 
– Ce înseamnă să fiu sclava ta? 
– Nu erai obligată să alegi, părea dezamăgit. 
– Putea să mă ia? 
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– Da. 
– Atunci nu-mi pare rău. Ce înseamnă să-ți fiu sclavă? 
– Să-mi aparții și să mi te supui cu mintea și trupul. 
Daria înghiți în sec. 
– Mintea va fi greu să mi-o supui. 
– Te voi elibera, îi promise atingându-i fața. 
Avea o suferință în privire care o neliniști. 
– Nu știe că ești stăpânul aerului? 
– Nimeni nu știe, cu excepția ta. 
– Nu știai cine sunt. De ce mi-ai recunoscut, dacă nu 

vrei să se știe? 
– M-aș fi asigurat că nu va afla nimeni, dar am 

încredere în tine. 
– Îmi pare rău că nu te-am crezut că a fost la palat. Va 

putea să se apropie de mine acum, când îți aparțin? 
– N-ar avea ce să-ți facă. 
– Înțeleg, oftă ea liniștindu-se. E târziu, merg la culcare. 

Noapte bună! 
Simțea că îi ascunde ceva, dar era obosită.  

 
* 

 
Era noapte, dar dormitorul era luminat de luna plină.  
Daria era întinsă în patul său. Îl auzi intrând și se 

ridică. Era la bustul gol, se apropie privind-o fix. Nu-i spuse 
nimic, ci se aplecă și o sărută apăsat, mușcându-i buzele. Ea îi 
atinse pieptul gol și se înfioră, îl auzi gemând încet. O 
îmbrățișă, strivindu-i trupul de pieptul lui. Era speriată, nu 
avea aer, dar îi eliberă gura și o sărută pe față. Își înfipse 
degetele în umerii lui, simțea furnicături în tot corpul, 
tremura. Îi mușcă lobul urechii, apoi își coborî gura pe gâtul ei, 
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mușcând și gustând. Îi trase cămașa, ea suspină încet. Îi 
cuprinse sânii plini prin materialul subțire al cămășii de 
noapte, strângându-i ușor. Apoi o dezbrăcă. Nu o privi, îi 
acoperi gura din nou, mușcând cu pasiune. Trupul ei tremura. 
O culcă pe așternutul moale, coborându-și buzele pe pielea 
catifelată a sânilor. Îi mușcă ușor pielea abdomenului, 
inspirându-i parfumul, apoi îi îndepărtă lenjeria. Se urcă 
deasupra ei, atingând-o ușor în acel loc sensibil dintre coapse. 
Ea încercă să i se opună, dar nu o eliberă. Apoi o pătrunse, 
împingându-se adânc. Țipătul ei răsună în întuneric...  

Se auziră bătăi puternice în ușă. Daria nu răspunse. 
– Daria, te rog, lasă-mă să intru! 
Nu se auzi nicio mișcare. Apăru în încăpere și o văzu 

plângând. Se repezi la pat, dar ea trase pătura mai strâns în 
jurul ei. 

– Te rog să mă ierți! 
Se așeză pe marginea patului, privindu-i spatele încovoiat. 
– Îmi pare rău, nu am vrut să te rănesc.  
Daria plângea cu suspine. 
– Nu am avut niciodată sclav de sex feminin. Nu știam 

că se va întâmpla așa. Îmi pare rău! 
Suspinele ei încetară după o vreme. 
– Ți-am făcut mult rău? 
– Mă doare, suspină ea. 
– Îmi pare rău. A fost un atac energetic. 
– Energetic?! se întoarse și îl privi în ochi cu furie. Eu 

l-am simțit, palpabil! Ai fost atât de … sălbatic!  
Observă că era îmbrăcat ca în vis. Se retrase, lipindu-și 

spatele de perete și strângându-și genunchii la piept. Îi era 
teamă de el. 

– Nu a fost real, insistă el. 
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– Pentru mine a fost!
– Sângerezi?
Îl privi tăcută pentru câteva clipe.
– Nu știu!
– Poate e doar excitația.
– Pleacă!
Îi era atât de rușine! Coborî repede din pat și cu pași

repezi intră în baie, trântind ușa. 
O auzi scâncind. Se apropie de ușă și așteptă. După o 

vreme deschise ușa. 
– Te-am rănit?
– Nu.
Chipul ei era suferind. Îi observă sfârcurile întărite prin

materialul subțire al cămășii. Se cuprinse cu brațele, gemând.  
– Nu mă simt bine…
– Dă-mi voie să te ajut!
Îi întinse mâna. Ea îl prinse, iar el o ridică pe brațe,

tremura cumplit. O așeză pe pat, apoi întinzându-se alături, o 
strânse la piept. Daria își lipi buzele de pielea umărului lui, 
avea frisoane. O înveli, lipindu-și trupul de al ei. Ea gemu, 
mușcându-l. O mângâia încet pe spatele. După o vreme se 
liniștise, continuă să o mângâie ușor. 

Se trezi în brațele lui. Se retrase speriată. O privea tăcut. 
– Am dormit?
– Ai avut nevoie de odihnă.
Observă picături de sânge pe pernă, apoi văzu

mușcătura de pe clavicula lui.  
– Doamne, ce am făcut?!
– Nu-i nimic, se vindecă, o liniști el.
Se ridică și se îndreptă spre ușă.
În acea zi Daria rămase închisă în dormitor,

bucătăreasa îi duse masa în cameră.  
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Se apropie de fereastră. Era o zi însorită, iar natura era 
pictată în culori vii. Își aminti de atingerile lui, de săruturile 
fierbinți și se înfioră. Nu mai avuse niciodată asemenea trăiri, 
și chiar dacă se înfierbânta gândindu-se la el, totuși era 
speriată. Nu știuse că Gabriel avea asemenea gânduri în 
privința ei. O văzuse dezbrăcată, o atinsese, dar nu bănuise că 
o dorea atât de mult. Trăia de atâtea mii de ani, cu siguranță 
învățase să-și stăpânească instinctele. 

Se înnopta când se hotărî să coboare. Trebuia să-i 
vorbească, să știe la ce să se aștepte. Văzu lumină în bibliotecă, 
ușa era întredeschisă, dar nu intră.  

Gabriel i se alătură pe terasă. 
– Cum te simți? 
– Bine, răspunse ea.  
El îi citi teama în privire. 
– Va trebui să dormim pe rând. 
– De ce? 
– Să nu te mai atac. 
– Doar în timpul somnului mă poți ataca? 
– Când devii sclav, stăpânul devine un fel de vampir 

energetic. Am mai avut sclavi, dar erau bărbați. Erau secătuiți 
de puteri, îmbătrâneau foarte repede. 

– Așa se va întâmpla și cu mine? 
– Nu cred.  
– Nu pot să mă opun?  
– Nu știu. Tu ești deosebită. 
Îi scăpă un suspin. Gabriel își dădu seama că o dorise 

pentru o clipă, provocând un nou atac. O observă că își mușcă 
buza.  

– Încearcă să te controlezi. 
– Asta vreau să fac, dar nu pot! Încearcă tu să te controlezi! 
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Daria lăcrimă, tremura vizibil. O luă pe brațe, apoi 
așezându-se cu ea în poală, o strânse în brațe. Îi înconjură 
un val de căldură. Se agăță cu brațele de umerii lui lați, 
îngropându-și fața în cămașa lui. După câteva clipe se 
relaxă. 

– Crezi că dacă aș fi departe de tine ar fi mai bine?
– Oriunde ai fi, această legătură există.
– Ai spus că mă vei elibera. De ce nu o faci?
– Doar moartea poate rupe legătura.
– Mi-e frică.
O așeză alături și o cuprinse cu brațul.
– Îmi pare rău, șopti el.
– De aproape o jumătate de an am stat doar în

preajma ta. Știu că nu îmi vrei răul, am încredere în tine. 
Gabriel îi atinse fața. 
– Ar fi bine să te odihnești.
Ea aprobă. Se ridică și îi întinse mâna. Ea își așeză

palma într-a lui, iar el îi sărută mâna. 
– Noapte bună! zise Daria îndepărtându-se sub

privirea lui. 
În timpul nopții Gabriel intră în dormitorul ei. Razele 

lunii îi mângâiau chipul adormit. Se așeză pe marginea 
patului și rămase să o privească. 

A doua zi se trezi târziu. Dormise bine și se odihnise. 
Se gândi la el, ce se întâmplase că nu o mai atacase? 

Casa era pustie. Intră în bibliotecă și se așeză la birou. 
Privi planșele răsfirate, erau schițe cu tot felul de calcule. 
Dorea să-l cunoască mai bine. Trase sertarele, nu găsi nimic 
interesant. Urcă și intră în dormitorul lui.  

*
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Gabriel păși pe luciul apei, oprindu-se în mijlocul 
lacului din pădurea virgină. O ființă cu trup din spuma mării, 
cu bucle albe și ten de porțelan, de o frumusețe ireală se înălță 
din apă. Peștișorii albăstrui din jurul gâtului se mișcau încet. 

„ Ce dorești?” 
„Am nevoie de ajutorul tău”, îi răspunse telepatic Gabriel. 
„ Nu cred că m-ai chemat pentru a-mi cere ajutorul.” 
– Nu eu am nevoie de ajutor! se auzi vocea apăsată a lui. 
Ființa îl privi. 
„ Cunoști un anume gardian, al zburătoarelor?” 
„ Am auzit de ea. Ai răpit-o!” 
„ A preferat să-mi devină sclavă, decât să ajungă pe mâinile 

lui Raul.” 
„ Înțeleg…” 
„ Îi provoc atacuri de panică. Cum pot să rup legătura?” 
Îl privi fix, cu compasiune. 
„ Nu poți.” 
„ Cum să o ajut?” 
Rămaseră tăcuți. După o vreme Gabriel oftă. 
– Știam că e inutil să-ți cer sfatul! zise îndreptându-se 

spre mal. 
„ O iubești?” 
– Nu contează. 
„ Gabriel, nu pleca!” 
Se întoarse când ajunse la mal. Ființa se apropia. 
„ Povestește-mi despre ea.” 
Își ridică privirea spre cer și zâmbi. 
„Nu există cuvinte să o pot descrie. Este pură, neatinsă de 

păcat.” 
„Adu-o la mine. O voi ajuta.” 

 



88 

Capitolul 7 

Avu loc un cutremur cu o magnitudine mică. 
– Aici nu au fost cutremure niciodată, îi zise el. Trebie

să plec! 
– Ia-mă cu tine!
– Mă voi întoarce repede.
Dispăru. Nu se mai întoarse în acea zi. Daria era

îngrijorată. Îl așteptă toată noaptea. Spre zorii zilei următoare 
adormi. Când se trezi îl observă așezat într-un fotoliu, o 
privea. 

– Ce s-a întâmplat?
– A fost o luptă… Băiatul acela, cu gnomii, este rănit

grav. 
– Eduard!
Se coborî repede din pat.
– Crezi că-l pot ajuta?
– Da. Pregătește-te! Te voi trece dincolo.
Gabriel îi întinse spada. O luă și și-o așeză în teaca de la

cingătoare. 
– Să ai grijă de tine! zise el cu o voce slabă.
Îl privi fix, era trist. Îl îmbrățișă, punându-și capul pe

pieptul lui. Și el o cuprinse cu brațele. 
– Îmi va fi greu fără tine, șopti el.
– Și eu te iubesc! suspină ea.
– Caut-o pe Tetis, te va ajuta.
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Își ridică privirea. 
– Cine e Tetis? 
– Regina apelor. Este telepată. Când ai nevoie de ajutor, 

caută o apă și cheamă-o. 
Trecură în Tărâmul Mistic. Erau în tărâmul Geei, Daria 

observă tabăra. Se întoarse, dar Gabriel dispăruse. Își simți 
inima strângându-se dureros. Porni spre tabără. Îi ieșiră în 
întâmpinare o grămadă de animale, apoi gardienii. 

– Daria, cum ai scăpat? o întrebă Selena bucuroasă, 
îmbrățișând-o. 

– M-a eliberat. 
– Ți-a făcut rău? întrebă îngrijorat Pegas. 
– Nu. 
– Cum l-ai convins să te elibereze? 
Ridică din umeri.  
– Voi cum sunteți? 
– Eduard este grav rănit. 
– Aș vrea să-l văd! 
O conduseră în cortul unde băiatul zăcea în dureri. 

Daria se apropie și scoțându-i bandajele, începu să-i cerceteze 
rănile. 

În cursul nopții avu loc o bătălie, dar Daria rămase la 
căpătâiul lui Eduard. A doua zi băiatul se simțea mai bine.  

În jurul amiezii se afla în cortul ei când simți frisoanele. 
Se cuprinse cu brațele, trebuia să se protejeze singură de atacul 
energetic. Închise ochii și încercă să se relaxeze, nu reuși. Se 
gândi la el, frisoanele erau tot mai puternice. Ieși din cort, 
afară era liniște. Înaintă în pădure, își amintise că un pârâu 
curgea pe aproape. Se descălță în grabă, apoi intră în apă, era 
rece. În câteva clipe își reveni. Se întoarse în tabără. 

– Unde ai fost? o întâmpină Hope. 



Alina Cosma 

90 

– La o plimbare. 
– Ai hainele ude. 
– M-am bucurat de prospețimea apei. 
– Apa pârâului este rece aici, ai grijă să nu răcești. 

Eduard este mai bine. 
– Hope, eu nu vreau să mai lupt, aș vrea însă să ajut 

răniții.  
– Am discutat și cu ceilalți despre răpirea ta. Îl 

cunoaștem foarte puțin pe acest gardian al vânturilor. Este mai 
puternic decât majoritatea dintre noi. Ai reușit să îl cunoști? 
De ce s-a aliat cu stăpânul focului? 

– Nu este aliatul nimănui.  
– Nu ți-a făcut rău? 
– Nu. Era doar curios cine sunt. 
– În ultima vreme nu a mai apărut pe aici. 
– Preferă să stea printre oameni.  
– Este tare ciudat! comentă fetița. 
Peste noapte, în timpul bătăliei se îngriji de răniții 

rămași pe câmpul de luptă. Fu atacată de câteva ori de harpii, 
când folosi spada. Spre dimineață, când se dădu retragerea 
rămase în urmă. Ajunse în cortul propriu pe la amiază, era 
obosită. Își schimbă hainele și se întinse, dar începu un atac 
energetic. Ieși în grabă din cort și se grăbi spre pârâu. Rafael și 
Diana erau pe urmele ei. 

– Unde merge? întrebă Diana. Am observat-o părăsind 
tabăra și ieri. 

Stăteau ascunși după niște arbuști. Daria începu să se 
dezbrace. Rafael își feri privirea și dori să plece. 

– Ce faci? îl privi mirată Diana. 
– Se pare că vrea să facă o baie, nimic mai mult. 
– Trebuie să rămânem!  
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– Nu e frumos să te furișezi. 
– Poate se întâlnește cu el mai târziu. 
– Nu cred. I-ar simți prezența careva. 
Tânăra îl privi încruntată. 
– Nu ai mai văzut o femeie goală? 
– Ba da, dar nu e frumos să te holbezi. 
– Sunt convinsă că e o trădătoare! 
Rafael rămase cu privirea aplecată. 
– Nu are nimic în plus sau în minus față de alte femei. 
– Ți-a plăcut să te uiți la mine când mă scăldam? se 

înfurie Rafael. 
Îl privi speriată. Tânărul se ridică și plecă. Diana îl 

urmă. 
– Nu ai voie să-mi invadezi intimitatea! se răsti Rafael. 
– Nu am vrut să te supăr! 
– Nu ai voie să mă urmărești! 
– Sunteți tare ciudați! 
– Cine? 
– Voi, oamenii! 
– Și tu ai trup de femeie. 
Daria se întoarse la scurt timp în tabără. 
Ziua următoare în timp ce se pregătea să iasă din apă, 

apăru Tetis.  
– Eu sunt Daria. 
„ Știu cine ești”, auzi glasul armonios, ca un cântec, în 

gândul ei. 
Se priviră pentru câteva clipe, apoi Daria se încălță. 
– Trebuie să mă întorc în tabără. 
„ Pot să te ajut?” 
– Cu ce crezi că poți să mă ajuți? 
„ Știu prin ce treci.” 
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– Nu știu despre ce vorbești.
„ Atacuri energetice.”
– Știi? Cum?
„ Te-am simțit când ai intrat în apă.”
Daria continuă să se îmbrace.
„ Nu ai dormit de câteva zile și nopți. Ești obosită.”
– Nu pot să dorm când doarme și el.
„ Te voi ajuta să te odihnești.”
– Probabil sunt așteptată. Sunt mulți răniți…
Cei din tabără o evitau, își dăduse seama că nu aveau

încredere în ea. 
Când se anunță atacul Daria își legă cingătoarea și 

porni în urma lor. Avu grijă de răniți, iar spre zori se duse în 
cortul său, se schimbă, apoi se duse la pârâu.  

– Tetis!
Zâna își făcu apariția.
– Am nevoie de somn.
„ Urmează-mă!” îi întinse mâna.
Daria nu era sigură că făcea ce trebuie, dar nu avea

încotro.  
„ Pășește! Ele te vor susține.” 
Daria observă sub luciul apei ființe cu trup jumătate 

femeie, jumătate pește. Călcă fără să se scufunde. Tetis o 
conduse până la o peșteră săpată sub o mică cascadă. 

„ Aici poți să te odihnești în liniște.” 
În peșteră găsi un pat din mușchi de pământ. Se întinse 

și în curând adormi. 
Regentul apăru în gura peșterii, dar Tetis îi tăie calea. 
„ Ce dorești?” 
„ Mi s-a adus la cunoștință că un gardian este aici.” 
„ Ce vrei cu ea?” 
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„ Vreau să vorbesc cu ea.” 
„ Acum se odihnește.” 
„ S-ar putea să fie o trădătoare.” 
„ Nu este.” 
„ De unde știi?” 
„ Am urmărit-o.” 
„ A fost o perioadă lungă în preajma gardianului celor patru 

vânturi și s-a întors fără să dea explicații ce s-a întâmplat cât a fost 
răpită.” 

„ Ar trebui să ai încredere în ea.” 
„ Este aliată cu dușmanul! Nu mai vrea să lupte alături de 

noi.” 
„ Dacă nu vrea să lupte nu înseamnă că este dușman.” 
„ Te înșeli!” 
„ Este în grija mea, nu te voi lăsa să te apropii de ea.” 
Regentul pădurii dispăru. Tetis intră în peșteră. Daria 

scâncea ghemuită în somn. Tetis îi cuprinse fruntea, rămânând 
nemișcată. După câteva clipe suspină cu o grimasă pe față, 
Daria se liniștise. Peștișorii din colier rămaseră nemișcați. Își 
retrase mâna și privi fața fetei care acum dormea liniștită. 

Daria se trezi după câteva ore. O observă pe Tetis în 
mijlocul peșterii și se ridică. 

– Ai rămas aici? 
„ Nu ai fi reușit să te odihnești dacă nu rămâneam alături de 

tine.” 
– Mulțumesc. 
„ Ești foarte puternică. Dacă nu ai fi, nu ai rezista atacurilor.” 
– De unde știi de atacuri? 
„ Și eu sunt sclava lui Oceanus.” 
– Cum ai ajuns sclava lui? 
„ Era gelos.” 
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– Nu ai putut să i te opui? 
„ Îi aparțineam dinainte, era doar o formalitate.” 
– Te atacă și pe tine? 
„ La început, până ne-am obișnuit.” 
– Eu am ales să-i fiu sclavă, nu mi-a cerut el.  
„ Ești specială.” 
– Vă înșelați! 
„ Și el are puteri mari!” 
Daria se încruntă. Tetis o scruța din privire.  
– Gabriel nu e rău. 
Tetis zâmbi. 
„ Îl iubești!” 
– De ce spui asta? 
„ Îl aperi.” 
– Nu vrea să facă rău. 
„ Rămâne de văzut.” 
Daria se întoarse în tabără înainte de a se anunța atacul 

nocturn. Zăbovi în cortul său chiar și după aceea. Hope intră. 
– Daria, aș dori să-ți vorbesc. 
Se lăsă pe vine. 
– Te ascult. 
– Știu că nu ești rea, dar ceilalți cred că ești aliată cu 

dușmanul. 
– De ce cred asta? 
– Pentru că nu mai vrei să lupți. 
Daria oftă. 
– Tu de ce crezi că nu sunt rea? 
– Eu văd altfel oamenii. 
Îi luă o mânuță și o cuprinse între ale sale. 
– Nu vreau să fac rău nimănui. Trebuie să ajung la 

Geea, trebuie să-i vorbesc. 
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Fetița aprobă. 
– Acum ar trebui să plec, zise Daria. 
– Ai grijă de tine. 
Se ridică și sărutând fruntea copilei, ieși. 
Pe câmpul rămas în urma luptei erau multe cadavre și 

răniți. Se aplecă la o căprioară cu piciorul rupt. Își rupse 
rochia, apoi găsind o creangă, o folosi de atelă și legă membrul 
rănit. 

– Te vei face bine, dar va trebui să rămâi cu piciorul 
nemișcat. 

În apropiere un centaur gemea cu pieptul rănit. I se 
făcu milă și se apropie. 

– Omoară-mă, cât mai repede, gemu ființa. 
Îl ignoră, se aplecă și îi cercetă rana. 
– Ce faci?! Nu mă atinge! 
– Nu ai oase rupte. Dacă îți vei curăța rana, te vei face 

bine. 
– Sunt dușmanul vostru, ce-ți pasă? 
– Ești o ființă care are dreptul să trăiască, la fel cum 

avem și noi. După ce se va încheia bătălia voi veni să te 
îngrijesc. 

Centaurul o privi cum se îndepărtează îngrijind alți 
răniți.  

După ce se iviră zorile se întoarse la răniți. Hope o 
însoți. 

– Sunt foarte mulți, zise fetița cărând bandaje și apă. 
Cei care se ocupau cu recuperarea răniților se 

apropiară. 
– Va trebui să luăm toți răniții, le zise Daria. 
– Răniții noștri, o corectă un elf. 
– De ceilalți cine se va îngriji? 
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– Să se ocupe ceilalți!
– Trebuie să avem grijă de toți!
Elful se îndepărtă. Daria rămase alături de Hope.
– Te ajut eu, zise fetița.
– Ce putem face doar noi două?
– Puțin, dar poate că și atât contează.
– Avem și noi nevoie de odihnă.
O harpie hidoasă se zbătea în chinuri. Daria o

imobiliză, apoi punându-și mâinile pe ea încercă să îi caute 
rana. Dar animalul începu să se zbată din nou. 

– Nu vei putea să-i ajuți pe toți, comentă copila.
– Are dureri mari, șopti Daria. Va trebui să le pun

capăt. 
Își scoase spada și o înfipse în pieptul animalului. 
În jurul amiezei se întoarse în tabără. Regentul îi tăie 

calea înainte de a intra în cort. 
– Am fost anunțat că îngrijești dușmanii.
– Am grijă de toți răniții, îl corectă ea.
– Ești aliată cu dușmanul.
– Nu sunt aliata nimănui.
– De ce te-ai întors?
– Trebuie să vorbesc cu Geea.
– Cum îndrăznești să pomenești numele ei făcând rău

celor pe care ea îi protejează?! 
– Cum le fac rău?
– Ești dușmanul nostru!
Atena se apropie.
– Nu poți să o acuzi până nu ai dovezi.
– Are grijă de dușmani!
– Și aceia sunt răniți! protestă Daria.
– Pleacă!
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– Nu tu ești stăpânul aici! se încruntă Daria. 
Regentul dispăru. Plecă și ea. 
Se opri pe malul pârâului, apoi se aplecă și se spălă pe 

față. Observă un peștișor. 
– Poți să o chemi pe Tetis? 
Zâna își făcu apariția, privind-o cu compasiune. 
„ Nu-i lua în seamă.” 
– Dacă aș reuși să vorbesc cu Geea sau cu Oceanus! 
„ Nu are rost. E un război fără sens. Dar dacă nu ne opunem 

invaziei, pierdem teritorii și vieți.” 
– Nu s-a încercat o înțelegere cu Raul? 
„ La început a existat o încercare, dar s-au certat…” 
– De la ce a apărut conflictul? 
– Tărâmul a fost împărțit în patru teritorii, se auzi o 

voce melodioasă. 
Daria se întoarse. O ființă translucidă, îmbrăcată într-o 

rochie din mușchi de pământ, cu flori mărunte își făcuse 
apariția între copaci. 

– Eu sunt Geea. 
Daria îngenunche. 
– Nu sunt dușmanul vostru. 
– Știu. 
Se opri și o privi. 
– De ce patru teritorii? Cele patru elemente ar trebui să 

conviețuiască. 
– Așa ar trebui, dar am ajuns la neînțelegeri, apoi ne-am 

hotărât să ne împărțit teritoriile. Acum nu ne mai ajung. 
– Bineînțeles că nu vă ajung! Nu puteți să vă înghesuiți 

cu toții în anumite teritorii, să pui toate păsările să zboare 
numai aici sau toți peștii într-un ocean. 

– Ai dreptate.  
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– Sunt teritorii pe glob, în lumea oamenilor unde se
trăiește foarte greu. 

– În unele zone zânele sunt rare.
– Această luptă trebuie să înceteze!
– Am adunat prea multă durere ca să putem ierta.
– Trebuie să iertați! Trebuie să iubiți!
– Nu e atât de simplu, oftă Geea clătinând din cap.
Daria și Tetis se retraseră în peșteră.
– Soluția este doar el, șopti înainte să adoarmă.
Tetis îi mângâie fața. Toți adunaseră prea multă durere.

* 

O parte din pădure luă foc. Silfele adunară norii și se 
porni o ploaie torențială. Daria dădu peste trupul neînsuflețit 
al unui gnom, apoi îl observă și pe Dionis. Alergă spre el, trăia, 
dar era grav rănit.  

– Voi avea grijă de tine, zise Daria aplecându-se.
Avea abdomenul sfâșiat.
– Va trebui să te cos.
– Du-te la ceilalți!
– Și tu crezi că vă sunt dușman?
– Nu contează cine ești, oftă elful epuizat.
Daria își șterse stropii care i se prelingeau pe față,

ploaia nu se mai oprea. Nu vedea nimic. 
– Doamne, ajută-mă! strigă disperată.
Încercă să stea de paravan în ploaie, încercând să

îngrijească rana. Ploaia încetă să mai cadă în locul în care se 
afla. Nu observase, era concentrată la ce făcea. Când termină 
de îngrijit rana, își ridică privirea. Se sperie când îl văzu pe 
Gabriel. 
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– Tu, aici?! 
– Erai disperată. 
– Va trebui să pleci. 
Se ridică și se îndepărtă. După câțiva pași se întoarse, 

Gabriel dispăruse. 
A doua zi Dionis se simțea mai bine.  

 
* 

 
Tetis nu mai apăru la pârâu. Daria o așteptă multă 

vreme, adormi spre seară. O trezi zgomotul luptei care era 
aproape. Își luă spada și ieși. Alergă spre locul în care bătălia 
era crâncenă. Stăpânul focului era în centrul confruntării. 
Trebuia să ajungă la el. Îi era teamă, știa că nu va avea milă. Îl 
observă atacându-l pe Rafael, Diana nu era pe aproape. 
Tânărul rezistă eroic, dar la un moment dat fu lovit și se 
prăbuși. Ajunse și ea și îi tăie calea. 

– Raul, vreau să-ți vorbesc! 
Dar Raul se năpusti asupra ei cu spada ridicată. Apăru 

Gabriel călare și îi opri spada. 
– Pe ea nu!  
– Aici nu e teritoriul tău! strigă Stăpânul focului. 
– Îmi aparține! 
– M-a atacat! 
Gabriel se aplecă, întinzându-i brațul. 
– Vino! 
Daria se retrase. 
– Nu pot. 
– Acum! îi porunci el. 
Dori să fugă, dar o prinse și o ridică pe cal în fața lui, 

apoi se îndepărtă în galop. 
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– Trebuie să rămân! îl imploră ea.
În clipa următoare se aflau în sala de mese a palatului

de la pol. Daria scânci din cauza frigului. El o cuprinse cu 
brațele, se ghemuise la pieptul lui. În curând se încălzi, iar 
Gabriel se îndepărtă. 

– De ce m-ai adus aici? Avem nevoie de ajutor! De ce
nu ne ajuți? 

O privea încruntat. Daria își șterse lacrimile, fața îi era 
înnegrită de funingine. 

– Rafael era rănit, trebuie să mă întorc!
Încercă să-și șteargă fața cu bluza, dar constată că și

aceasta era murdară. 
– Nu te mai încrunta la mine! Nu faci nimic să pui

capăt acestei nenorociri! 
Gabriel rămase nemișcat. Daria își șterse fața de lacrimi 

cu dosul mâinii. 
– Spune ceva!
– Nu e lupta mea.
– Nesimțitule!
Începu să plângă cu suspine. Se întoarse cu spatele,

acoperindu-și fața cu mâinile. Gabriel ieși. 
După o vreme, oprindu-se din plâns, dori să-l caute, 

dar când deschise ușile sălii, dădu de un frig cumplit. Le 
închise repede. 

– Gabriel!
Nu-i răspunse.
– Știu că ești aici!
Se așeză la masă. Era obosită, iar pleoapele îi erau

grele. Adormi în curând cu capul pe brațe. Când se trezi, era la 
el în brațe. 

– Ar trebui să faci o baie înainte de a te culca, apoi vom
avea timp să vorbim. 
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– Nu am timp… 
O lăsă jos, apoi ieși. Era în baia dormitorului de la 

conac. Făcu repede un duș și se îmbrăcă cu haine curate. Totul 
rămăsese neschimbat de când plecase.  
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Capitolul 8 

Gabriel apăru după lăsarea serii. Daria îl aștepta 
așezată la birou. 

– Unde ai fost?
– Nu erai capabilă să porți o discuție rațională.
– Nu?! De ce?
Încă era nervoasă.
– Ai impresia că acum ești?
– Sunt acuzată că m-am aliat cu dușmanul, că i-am

trădat, mă privesc cu reproș. Nu au încredere în mine! 
Tremura, își încleștă pumnii. 
– Nu ai nimic de spus?
– Te ascult, răspunse el calm.
Daria începu să se plimbe agitată.
– Tot ce se întâmplă nu are niciun sens! Teritorii

împărțite, nu le ajung spațiile, nu știu pentru ce se luptă! Se 
nimicesc din prostie! Iar gloata urmează fără cap ce spune 
unul! Sunt cu toții proști? Tetis nu a mai apărut! Măcar ea 
credea că nu le sunt dușman! 

– Au avut o luptă grea, a fost reținută.
Se opri surprinsă și îl privi.
– Știi ce se întâmplă?
– Da.
– Dar nu ai fost acolo.
– Nu am fost.
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– Și nu faci nimic?! 
– Te duc înapoi. 
– Nu vreau! 
– Nu vrei? Azi-dimineață strigai să te duc înapoi. 
– Înainte vreau să vorbim. 
– Atunci coboară tonul vocii! 
Îl privi fix câteva clipe. Apoi i se aruncă în brațe. 
– Mi-a fost dor de tine, suspină ea plângând. 
Îi mângâie creștetul. Plânse o vreme, apoi se retrase, 

ștergându-și fața cu dosul mâinii. Gabriel scoase o batistă și îi 
atinse chipul cu blândețe. Daria îl privea tăcută. 

– M-am gândit la tine, zise el calm. Un dar… 
– Ce dar? 
– Ești un dar… numele tău, „Daria”… 
– Nu înțeleg… 
– Numele are o semnificație care îți trasează destinul. 
– Și crezi că destinul meu este să fiu un dar? 
– Ești un dar! 
– Nu mă interesează numele meu. 
El zâmbi. 
– Acesta e darul, o surpriză! 
– Vreau să se termine acest conflict. Cine v-a pus 

stăpâni? Nu ar trebui să fiți niște ființe înțelepte, cu viziune 
aleasă? 

Daria începu din nou să se plimbe agitată. 
– I-am cerut lui Tetis să mă ducă la Oceanus, dar  mi-a 

dat de înțeles că nu are rost. Geea este și ea nepăsătoare. Raul 
nici măcar nu m-a ascultat când am vrut să-i vorbesc!  

– Ai încercat să vorbești cu Raul?! 
– Iar tu, ești la fel de nepăsător, zise oprindu-se în fața 

lui. 
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Gabriel se așeză într-un fotoliu și o privi tăcut. Amețise 
urmărind-o cum se plimba de ici-colo. Își coborî privirea pe 
silueta ei, rămăsese la fel de seducătoare. Nu o sărutase de 
mult, ar fi vrut să-i guste buzele acelea care acum se mișcau 
fără să obosească. 

– Dacă l-aș putea face pe Oceanus să mă asculte, iar tu 
cu puterile tale ai putea să stingi din înflăcărarea lui Raul. 

– Nu! 
Se opri surprinsă și îl privi. 
– De ce? 
– Lucrurile nu stau tocmai așa. 
– Care lucruri? 
– Nu pot să sting sau să zvântur nimic. 
– Dar controlezi vânturile! 
– Nu-l poți opri pe Raul legându-l și vârându-i un căluș 

în gură. Pe lângă asta nu e singurul vinovat pentru războiul 
acesta. Toți avem o vină. 

– Nu înțeleg. 
– Ți-a spus și Geea! 
– De ce nu înțelegeți că nu puteți trăi separat? 
– Ne-am săturat să stăm împreună și să ne călcăm pe 

picioare. Vrem să fim separați. 
– Am o altă idee. De ce voi patru nu vă duceți pe o altă 

planetă, într-o altă galaxie, dacă se poate, și vă luați la pumni 
acolo, iar pe noi ceilalți ne lăsați să trăim fericiți? 

El zâmbi. O surprinse, crezuse că îl va enerva. 
– Daria, pe ce lume trăiești? 
– De ce? 
– Trăiești cu impresia că oamenii sunt fericiți 

împreună? 
– De ce nu ar putea fi? 
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– Privește în jur! Probabil e mare plictiseală într-o lume 
pe care o visezi tu! 

– Cum e în Paradis? 
Gabriel privi la tavan. 
– Știi cum arată Paradisul? 
– Nu-mi amintesc, dar poate e așa cum spui tu. Unde 

pui tu diavolul în această lume ideală pe care o descrii? 
Observă o tresărire în privirea ei. 
– Ce idee ți-a mai venit?! 
– Diavolul! Am uitat de el! 
– Nu-mi spune că e unul dintre noi?! 
Se apropie repede, făcându-l să-și îndrepte spatele, îl 

neliniști. Se lăsă pe vine lângă fotoliu, privindu-l fix. 
– Unde e diavolul? 
Gabriel o privi neîncrezător. 
– Nu știu unde e. Ar trebui să fie undeva? 
Daria căzuse pe gânduri.  
– Îl știi bine pe Raul? 
– Raul nu e diavol! 
Îl privi din nou într-un fel care îi provoca fiori pe șira 

spinării. 
– Trebuie să mă întorc! dori să se ridice. 
– Nu! 
O prinse de braț și o trase spre el. Daria îi căzu în 

poală. O prinse de ceafă și o sărută posesiv. Încercă să se 
elibereze, dar nu reuși. După câteva clipe se liniști.  

– Nu te mai las să pleci. 
Încercă să se îndepărteze de trupul lui, dar o ținea strâns. 
– Am grijă de răniți. 
– Au cine să aibă grijă de ei. 
– De ceilalți nu are grijă nimeni. 
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O privi fix. 
– Să-și îngrijească Raul răniții!
– Te rog, ajută-mă! își lăsă capul pe umărul lui.
El rămase cu privirea pierdută. După o vreme își dădu

seama că adormise. Nu se mișcă, lăsând-o să se odihnească. Îi 
fusese atât de dor de ea! 

* 

Era târziu în noapte când Daria apăru în ușa 
întredeschisă a bibliotecii. Gabriel făcea niște schițe când o 
observă intrând. Îl surprinse îmbrăcămintea ei, materialul 
subțire se mula pe formele voluptoase.   

– Te-am căutat, zise ea apropiindu-se. Ce faci?
Se aplecă la masa lui de lucru.
– Particip la un proiect, generare de energie eoliană.
Se ridică, dar rămase între birou și trupul lui.
– Te-am căutat în dormitor.
– De ce?
– Putem urca?
– De ce? insistă el.
Era roșie la față, iar în privire îi citi timiditatea.
– Aș vrea să-ți spun ceva, între patru ochi.
– Suntem singuri.
– Nu vrei să urcăm?
Nu-i răspunse. Daria merse la ferestre și trase

draperiile, apoi închise ușa. Gabriel o urmărea atent. Se 
întoarse în mijlocul încăperii și îl privi pentru o clipă, apoi își 
coborî privirea și începu să-și dezlege cordonul halatului. 
Mâinile îi tremurau. Trase halatul de pe umeri, apoi rămase 
goală. Privirea lui coborî încet pe trupul ei. Se apropie încet și 
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prinzându-l de cămașă, se ridică pe vârfurile picioarelor. Îl 
sărută ușor. Gabriel îi simți tremurul trupului, o prinse de 
mâini și o îndepărtă. 

– Știu că vrei, șopti ea cu vocea gâtuită. 
– Dar tu nu vrei. 
– Ba da. 
Îi atinse buzele. Daria închise ochii. 
– Ai face asta pentru ei! 
– Care ei? 
– Să mă convingi ca să-i ajut. 
Îi văzu lacrimile. Dori să se îndepărteze, dar nu-i dădu 

drumul. 
– Lasă-mă! 
– Nu ai de ce să te superi.  
– Dacă nu vrei să mă ai, atunci lasă-mă să plec! 
– Nu poți să mă seduci, Daria! Nu sunt un băiețandru 

născut de ieri ca să nu-mi dau seama de ce vrei să faci asta. Eu 
ar trebui să fiu supărat pe tine! 

O eliberă. Daria plângea. Își luă halatul și fugi afară. 
A doua zi îl căută, era plecat din nou.  
Privi la clădirea mică a Poliției, apoi intră. Se apropie 

de o masă unde o femeie în uniformă nota ceva într-un 
registru. Speră ca femeia să știe limba engleză. 

– Bună ziua! Am o problemă. Mi-am pierdut pașaportul 
și banii și nu știu cum aș putea ajunge la consulatul țării mele. 

Femeia o privi pentru o clipă. 
– Luați loc, îi răspunse într-o engleză stâlcită. Îl voi 

anunța pe șeful meu. 
Gabriel intră în clădire, apoi se apropie de biroul de 

informații. Polițista îi zâmbi, privindu-l insistent. 
– Am venit să-mi recuperez soția. 
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Șeful poliției locale îl primi în biroul său. Daria tresări 
când îl văzu. 

– Soția mea este nerăbdătoare să-și vadă familia,
comentă Gabriel apropiindu-se și sărutând-o scurt pe frunte. 
Am fost plecat și am uitat să-i spun unde îi sunt actele. E o 
mică neînțelegere, nu-i așa, iubito? 

Daria era nervoasă. Își luă bagajul și ieși. 
– Vă mulțumesc pentru grija pe care ne-o purtați, zise

el dând mâna cu șeful poliției, apoi ieși. 
Polițista îl întâmpină cu un surâs care o uimi pe Daria. 

Vorbiră într-o limbă pe care nu o înțelegea, dar femeia îl 
privea și îi atingea brațul într-un fel care o deranja. Gabriel se 
apropie, luându-i bagajul, apoi ieșiră. 

– Pe aici, iubito!
O prinse de braț și o conduse la o mașină de teren

parcată pe marginea drumului prăfuit. Aruncă valiza în 
portbagaj. Daria urcase în dreapta volanului. 

– Te-aș ruga să nu-mi mai faci probleme. Oamenii sunt
suspicioși, zise urcând la volan. 

– Nu i-aș descrie suspicioși.
– Dar cum?
– Individul acela și-a pus mâinile pe mine aproape tot

timpul cât am stat în biroul lui! 
Își încleștă mandibula, apoi demară mașina în trombă. 
– Iar polițista…
– Am înțeles ideea!
– Ce ai înțeles?
– Privește în jurul tău! Ești cea mai albă și frumoasă

femeie de aici! Cum dorești să te privească bărbații? 
– Nu mi s-a mai întâmplat!
– Este lumea aceea ideală pe care o aperi!
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– De aceea nu ai servitoare tinere? 
O privi fugitiv. 
– Nu înțeleg! 
Își feri privirea, roșise. Uitase cât de bine arăta, era 

imposibil să nu observi ca femeie.  
– Trebuie să mă lași să plec! zise ea după o vreme. 
– Ești responsabilitatea mea. 
– Nu sunt! 
– Ai uitat?! Ești soția mea! 
– Soția ta?! De când sunt soția ta? 
– De aseară. 
– Da?! Dar de ce de aseară? 
– Data viitoare când mi te oferi, o vei face în calitate de 

soție. 
– Nu va exista data viitoare! 
– Niciodată să nu spui niciodată! 
– Unde ne-am căsătorit? 
– În bibliotecă! 
– Ești nebun? 
– Îți voi arăta certificatul de căsătorie. 
– Cine a oficiat evenimentul? 
– Eu! Am fost cândva un oficial local. 
– Ai fost și preot? 
– Șaman. 
– Ce anume?! 
– Șaman! Un fel de vraci. 
Daria nu-și mai găsi cuvintele. 
– Există ceva ce nu ai fost? 
– Da, femeie! 
Ea începu să râdă. 
– Ai fost și astronaut? 
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– Nu, dar am ajuns pe lună. 
– Da? Cum? 
– M-a dus Selena. 
Îl privi mirată. Privi afară la natura care se desfășura 

sub ochii ei. 
– Trebuie să fac ceva! Nu pot doar să stau! 
– Fă ce-ți place, dar fără să te pui în pericol. 
– Suntem căsătoriți cu adevărat? 
Nu răspunse. O privi fugitiv după câteva clipe. 
– Fiecare alege ce vrea să facă. 
– Eu nu pot. 
– Ai ales, când ai hotărât să-mi aparții. 
– Am și eu obligații față de cei pe care ar trebui să-i 

protejez. 
– Nu ești gardianul zburătoarelor, Daria. Nu ai nicio 

obligație. 
– Dar totuși sunt ceva! 
– Așa este! Și dacă ajungi pe mâini greșite poți face mai 

mult rău decât bine. 
Ajunseră la conac. O servitoare le ieși în întâmpinare. 

Gabriel îi dădu bagajul Dariei, apoi femeia plecă. O apucă de 
încheietura mâinii și o trase după el, oprindu-se în bibliotecă, apoi 
închise ușile. Deschise un seif din perete și luând niște hârtii, i le 
înmână. 

Daria citi uimită certificatul de căsătorie.  
– Ce obligații am? 
– Să nu mai încerci să fugi. 
Gabriel luă hârtiile și le închise. 
Daria ieși. Se așeză pe iarbă în câmp. Privi la soarele 

care ardea pe bolta cerească. Observă iarba mișcându-se. 
– Ești o zână? 
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Între firele de iarbă apăru o ființă mică. 
– Te rog, spune-le prietenilor mei că vreau să îi ajut. 
Zâna dispăru. Așteptă o vreme, dar nu apăru nimeni.  

 
* 

 
Gabriel își ridică privirea de la planșe. Daria intră. 
– Ce dorești? 
– Am venit să citesc. 
O urmări cum se apropie de rafturile cu cărți, apoi 

citind titlurile, alese una. Se așeză într-un fotoliu și începu 
lectura, ignorându-l. Își coborî privirea pe planșe. Mai târziu 
Daria așeză cartea pe măsuța de lângă fotoliu, apoi ieși.  

Târziu în noapte urcă la etaj și se opri în drept cu ușa 
dormitorului ei. Îi simți respirația, dormea liniștită. Merse mai 
departe. 

Ziua următoare grăjdarul îl căută. 
– Stăpâna a început să modifice grajdurile. 
Gabriel îl privi încurcat. 
– Cum? 
– Mi-a spus că va avea nevoie să îngrijească animale 

bolnave. 
Rămase pe gânduri câteva clipe. 
– Las-o să facă ce vrea. 
– Nu mi-ați spus că e medic veterinar. 
– Nu e. 

 
* 

 
După o săptămână Gabriel auzise forfotă la grajduri, 

dar se hotărî să ignore situația. O vedea foarte rar, chiar și 
atunci era grăbită.  
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– Stăpâne, veni într-o seară grăjdarul. Este foarte ciudat
ce se întâmplă în grajduri. 

– Ce a mai făcut? oftă.
– Am ajutat-o să aibă grijă de animale. Au răni

interesante. Dar au început să apară tot felul de animale 
ciudate. Doamna spune că sunt mutații. 

Gabriel se grăbi spre grajduri. Intră și găsi tot felul de 
animale. În curând observă într-un colț mai retras un 
minotaur, harpii, fauni. 

– Trimite-o urgent la mine! îi zise grăjdarului.
Daria se lăsă așteptată. O auzi urcând scările târziu în

noapte. Deschise ușile și ieși în hol. 
– Daria, am trimis vorbă că te aștept.
Se opri pentru o clipă, fără să se întoarcă, apoi,

sprijinindu-se de balustradă urcă în continuare. 
– Avem de vorbit!
– Sunt obosită, zise ea continuându-și drumul.
Urcă scările, sărind câte două. În curând ajunse în

dreptul ei. Îi tăie calea, iar ea își ridică privirea, era cu adevărat 
obosită. 

– Ce faci la grajduri?
– M-ai sfătuit să fac ce îmi place.
O privi tăcut pentru o clipă.
– Sunt și slujitori ai lui Raul.
– Sunt răniți.
– Urmează-mă!
Începu să coboare, asigurându-se în același timp că îl

urma. Trase ușile glisante ale bibliotecii. 
– Ai spus că nu e nimeni în casă pe timpul nopții.
– Mă asigur, dacă există vreun intrus, mai ales de când

avem atâția „musafiri” pe proprietate. 
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Daria oftă. El se sprijini de birou cu mâinile încrucișate 
peste piept. 

– Nu poți trece aici toate ființele din tărâm. 
– Au nevoie de ajutor, mai ales acele ființe supuse lui 

Raul! De ele nu se îngrijește nimeni. 
– Este periculos. După ce se vor face bine, le vor ataca 

pe celelalte. 
– Nu o vor face! 
– Ce îi împiedică? Nu au nicio disciplină. 
După câteva clipe de gândire Daria îi dădu dreptate. 
– Nu o vor face, concluzionă ea. 
– De ce ești atât de sigură? 
– Le e teamă de tine. 
– De mine?! râse. Deci, eu sunt garanția ta! 
Ea aprobă. 
– Ce te face să crezi asta? 
– Sunt soția ta, răspunse îndreptându-se spre ușă. 
Gabriel se apropie blocând ușa. 
– Încă nu am terminat! 
Îl privi cu ochii încercănați.  
– Nu poți trece toate animalele rănite în lumea aceasta. 
– De abia am reușit să-i conving că le vreau binele. Sunt 

unele care preferă să moară mai degrabă decât să mă ating de 
ele. Tu ai spus că am puteri vindecătoare! 

– În curând ne vom găsi cu armata pe cap. Nu le faci 
niciun bine dacă ajung pe mesele de disecție ale cercetătorilor. 

Daria tresări, se citea în ochii ei teama. Se apropie încet. 
– Ce să fac să te conving? suspină ea. 
Îi ridică bărbia, privind-o în ochi. 
– Chiar crezi că te-aș apăra? 
– Nu ai făcut-o? 
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– De ce crezi asta?
Își așeză mâinile pe pieptul lui.
– Sunt convinsă că te căsătorești numai din dragoste.
El zâmbi.
– Mă vei ajuta?
– Cu o singură condiție…
– Care?
O luă de după umeri și deschizând ușa, se îndreptară

spre scări. 
– Te vei duce sus și te vei culca!
– Nu-i pot lăsa singuri.
– Nu sunt singuri, vor fi bine.
– Ce se va întâmpla cu ei?
– Vei avea grijă de ei în continuare.
– Îmi dai voie?
– Ce aș putea face să te opresc?! Du-te și te odihnește!
O sărută pe frunte, apoi o împinse spre scări. Rămase s-o

privească până făcu colțul spre dormitoare. Apoi ieși din casă 
și se îndreptă spre grajduri. Nimeni nu-l băgă în seamă când 
intră.  

– Atenție la mine! tună vocea lui.

* 

Daria adormi repede, chiar dacă era neliniștită. După 
discuția pe care o avuse cu el, își dădu seama câtor pericole se 
expuseră datorită neglijenței sale. 

Se trezi într-o încăpere inundată de lumină, 
asemănătoare cu camera pe care a avut-o în palatul de la pol. 
Se sperie și sări din pat, aproape începuse să plângă de 
supărare, bănuind că o închise din nou. Dar apropiindu-se de 
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fereastră, observă că erau înconjurați de ziduri, dincolo de ele 
mișunau tot felul de viețuitoare. Își găsi hainele în șifoniere.  

Intră în sală și se opri. Gabriel și Atena discutau pe ton 
ridicat. 

– Ți-am cerut doar să veghezi teritoriul din jurul cetății! 
– Nu ai niciun drept să-mi ceri.  
– Atena! interveni Daria. 
– Ești cu el! 
– Dă-mi voie să vorbesc cu ea, îl rugă Daria. 
Gabriel era furios, dar plecă. 
– Ce ți-a cerut? 
– Să supraveghez cetatea. 
– Ți-a cerut ceva rău? 
– Supraveghez teritoriul Geei. 
– Avem mulți răniți. Trebuie să îi apărăm. 
– Aveți și slujitori ai lui Raul printre ei. 
– Și ei au nevoie de ajutor. 
– Este aliatul lui Raul! 
– Nu este. Și eu te rog să supraveghezi teritoriul.  
– Nu te mai întorci la noi, oftă silfa cu regret. 
– Sunt cu voi. Vreau să ajut cu ce mă pricep mai bine. 
– Ai încredere în el? 
Daria o privi tăcută pentru o clipă. 
– Este foarte greu să explic motivul, dar, da, am 

încredere că dorește ca acest conflict să ia sfârșit. Mi-a dat voie 
să am grijă de răniți și în același timp ne-a oferit protecție. 

– Este un gardian foarte ciudat. 
– Atena, aparențele înșală! 
– De ce crezi că nu mai e de partea lui Raul? 
– Pe el trebuie să-l întrebi! 
– Nu reușim să comunicăm. 
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– Nu-l mai privi cu atâta ranchiună.
– Totuși, a fost aliatul lui Raul!
– A fost constrâns.
– Dar în tine, de ce aș avea încredere?
– Nu trebuie să ai încredere în mine. Convinge-te

singură! 
Atena dispăru. 
Daria ieși și începu să-l caute. Îl găsi în sala armelor. 
– Va supraveghea teritoriul? întrebă Gabriel.
– Atena? Probabil…
– Cine nu respectă regulile, va fi dat afară!
– Mulțumesc!
Îl îmbrățișă bucuroasă.
– Mă duc să-mi văd pacienții.
Gabriel o urmări cu privirea.
– Nu e frumos să tragi cu urechea! comentă Gabriel.
Atena își făcu apariția. Gabriel scoase o spadă din

teacă. 
– Ce ai face pentru ea? întrebă silfa.
– Nu vrei să afli!
Răniții se adunau tot mai mulți din ambele tabere. Erau

împărțiți în două grupuri.  
Peste noapte Gabriel intră în dormitorul Dariei. Se 

așeză pe marginea patului, privindu-i chipul.  
– Nu am tras cu urechea, doar i-am vegheat somnul, se

auzi vocea Atenei. 
Gabriel tăcu. Își trecu degetele prin buclele Dariei. 
– Vă las singuri.
– Ar fi mai bine să rămâi, să o ajuți să se odihnească.
– De ce? Are probleme?
– Da, uneori are.
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– De ce e atât de specială? 
– Îți vei da seama. 

 
* 

 
Hope și Pegas ajunseră la castel. Copila începu să o 

ajute pe Daria cu răniții.  
Pegas era așteptat de Gabriel în sala de adunare. 
– Cu ce ocazie te-ai întors printre noi? întrebă 

unicornul. 
– Să trecem la lucruri serioase! 
– Te ascult! 
– Ai simțit seismele din ultima vreme. 
– Da. 
– Geea nu are nimic de spus? 
– Este ocupată cu alte probleme. 
– Credeam că Regentul se ocupă de acele probleme. 
– Treci la subiect! se răsti unicornul. 
– De ce natură sunt?  
– Nu știu. 
– Geea nu știe de ele. Deci, sunt de altă cauză.  
– Poate o etapă a Pământului… 
– Altădată știam că sunt plăcile tectonice sau altă 

natură terestră. Dar acum mă îngrijorează. Sunt produse de o 
forță puternică.  

– Poate… 
– În timp ce noi ne războim se pare că cineva profită… 
– Nu e treaba mea! 
Gabriel râse ironic. 
– Întoarce-te de unde ai venit, Pegas! Mereu vei fi doar 

un observator pasiv. 
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– Nu a fost alegerea mea!
– A fost și a ta, așa cum și eu aleg cum să-mi apăr

protejații. 
Pegas plecă. 
La cină Daria apăru alături de Hope. Gabriel privi la ele, 

semănau atât de bine, la fel de obosite, purtând rochii roz-pal. 
Parcă își sincronizau și mișcările, chiar dacă nu se priveau.   

– Te superi dacă Hope va rămâne cu mine? întrebă
Daria. 

– Nu.
– Ești foarte puternic, zise fetița.
– De ce crezi că sunt puternic?
– Îți simt energia.
– Ce simți în ceea ce o privește pe Daria?
– Și ea este puternică.
– Nu simți și altceva în prezența ei?
– Ce ar trebui să simt?
– Nu ți se accentuează abilitățile?
Copila privi la Daria.
– Am observat, dar nu mi-am dat seama că ea este

cauza. Aveți mulți dușmani afară, zise Hope. Dacă n-ar fi el, 
te-ar fi omorât imediat ce le-ai fi îngrijit rănile. 

– Îi voi pregăti o cameră lui Hope.
– Mi-e teamă să dorm singură.
Daria o prinse de mână.
– Pot să dorm cu tine?
Tânăra aprobă.
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Capitolul 9 

Era trecut de miezul nopţii când un minotaur izbi 
ușa dormitorului. Daria sări din pat, trăgând-o după ea și 
pe Hope. Făptura se apropie, Daria proteja fetița cu trupul 
său. 

– De ce faci asta? zise privind minotaurul.
Se opri la un pas în fața lor.
– Nu! strigă cu privirea în spatele făpturii.
Minotaurul se întoarse. Gabriel avea spada ridicată,

gata să lovească. Atena apăru în spatele lui. 
– Lasă-l să termine! O merit! spuse ființa, îngenunchind

în fața ei. 
Daria făcu un pas și își așeză mâna pe creștetul lui. 
– Toți avem dreptul la o a doua șansă.
– Îndepărtează-te, Daria! strigă Gabriel.
– Nu am unde să plec, continuă să se tânguiască

minotaurul. Dacă mă întorc la stăpân, mă va omorî. Mai bine 
mor acum! 

– Nu vei muri…
Își ridică privirea spre chipul ei care lumina în

încăperea întunecată. 
– Îmi pare rău. Mi-a cerut să mă las rănit, apoi să intru

în cetate și să vă omor, pe tine și pe el. 
Atena privea scena încurcată. 
– Îl duc în temniță! se repezi Gabriel.



Alina Cosma 

120 

– Nu e nevoie, îl opri Daria. Se întoarce la locul său, 
este rănit. 

Minotaurul se ridică, apoi ieși. 
– Știi care sunt regulile! se răsti Gabriel. 
Atena se apropie de Hope. 
– Ești bine? 
– Da, răspunse fetița. 
– Te-ai speriat? 
– Puțin, dar m-a apărat Daria. 
Se întoarse spre cei doi care se certau. 
– Regretă ce a vrut să facă. Nu putem să-l alungăm. 

Raul îi va face rău. 
– Și el a vrut să ne facă rău. 
– Nu va mai încerca. 
– De ce ești atât de sigură? 
– Am citit în ochii lui… 
– Ai citit! pufni el nervos. 
– Are dreptate, nu are de gând să o mai facă, interveni 

Atena. 
Gabriel își introduse spada în teacă. 
– Daria, radiezi lumină! zise Atena. 
– Poftim?! 
Gabriel aprinse candelele. 
– Ce se întâmplă? întrebă Atena. 
– Nimic, răspunse Gabriel. Întoarce-te să supraveghezi 

împrejurimile. 
– Ce ai spus că fac? insistă Daria. 
– Iar tu nu ești doar un gardian al vânturilor! zise 

Atena. Ai invocat spiritele aerului, iar un gardian nu poate 
face așa ceva! 

– Nu am invocat nimic! replică Gabriel. 
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– Nu a fost o invocare propriu-zisă, dar am simțit 
chemarea. Dacă eram la distanță mai mare poate nu 
simțeam. 

– Să le lăsăm să doarmă, spuse Gabriel din ușă. Vom 
vorbi mâine. 

Atena și Gabriel ieșiră. 
– Nu mai păzesc nimic dacă nu-mi spui ce se întâmplă, 

insistă Atena. 
– Nu e nimic de spus. 
– Ce e Daria? Strălucea! 
– Las-o în pace! 
– Hope este în siguranță? 
– Cu certitudine! 
Intră într-o sală, trântind ușa. Atena rămase afară, 

ezitând să intre câteva clipe, apoi se hotărî și trecu prin zid. 
Gabriel stătea în fața unei ferestre, cu privirea pierdută. Îl privi 
tăcută. 

– Nu știu cine e Daria. Nici ea nu știe. E speriată, nu-și 
cunoaște puterile.  

Tăcu o vreme. 
– Poate chiar și prin modestia ei este deosebită. Alții ar 

suferi de grandomanie cunoscând că sunt diferiți. 
Se întoarse și îi fixă privirea. 
– Nu ți-ai dat seama până acum că nu poți să-mi citești 

gândurile? 
– Puțini sunt cei care pot să-mi blocheze accesul la 

gândurile lor, răspunse Atena.  
– Pe Daria ai reușit să o citești? 
– Nu. Mă lovesc ca de un zid. 
Se întoarse din nou spre fereastră. 
– Ai invocat spiritele aerului. 
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– Până acum nu le-am invocat?
– Nu știu. Le-ai mai invocat?
– De ce crezi că nu aș putea invoca spiritele?
– Nemesis nu poate.
Gabriel zâmbi.
– Dacă mă gândesc mai bine, pe câmpul de luptă

aduceai mai mult haos decât moarte, comentă Atena. 
– Niciodată nu am fost de acord cu acest conflict.
– Singurul care nu a cerut nimic a fost stăpânul aerului.

Nu a apărut când s-au împărțit teritoriile. 
– Eu însă eram de față…
– Îmi amintesc că te-ai înfuriat și ai plecat repede. Apoi

nu a știut nimeni de tine multă vreme. 
Rămase tăcut o vreme. 
– Am avut o soție, un suflet curat și frumos. Avea

cancer, nu a mai făcut față bolii și s-a sinucis. Am vrut să-mi 
pun capăt zilelor, nu mai puteam să trec prin aceeași poveste, 
ele să piară, iar eu mereu să rămân. M-am aruncat în mare, era 
un ciclon. Nu știu cine m-a salvat, m-am trezit pe mal. Tetis 
mi-a spus că nu știe ce s-a întâmplat.

– Ai un înger care te păzește.
Se întoarse și o privi fix.
– Nu cred că e un simplu înger.
– Cum te-a constrâns Raul să i te alături?
– M-a pus să aleg.
– De ce nu ne-ai cerut ajutorul, nouă, silfelor?
Făcu câțiva pași.
– Întotdeauna am fost un singuratic.
– Îți place să stai printre oameni.
– Spre deosebire de ceilalți…
– Acum ai renunțat la tot pentru ea?
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– Întotdeauna am avut slăbiciune față de femei 
frumoase, zâmbi cu privirea pierdută. Însă ultima oară mi-am 
promis să nu mă mai îndrăgostesc. 

Tăcu pentru câteva clipe. 
– Doar că de data aceasta este mult prea inocentă. 
– Naivă? 
– Nu, o contrazise el. Cunoaște foarte bine sufletul 

fiecăruia. Dar crede că dragostea poate schimba lumea. Și 
tocmai a făcut-o cu acel minotaur! 

– Crezi că așa a făcut și cu tine? 
Gabriel râse. 
– Sunt greu de manipulat, stăpânii au un psihic foarte 

puternic. 
– Însă tu gândești diferit de ceilalți. 
– Probabil, pentru că am rămas printre oameni. Însă 

Daria e în stare să schimbe starea psihică. Hope nu poate fi 
manipulată, are o conștiință pură, a simțit-o pe Daria că e 
specială imediat ce a cunoscut-o. 

Atena își plecă creștetul. 
– Merg să supraveghez castelul, stăpâne! apoi dispăru. 

 
* 

 
În noaptea următoare Daria și Hope se treziră din 

cauza zgomotelor puternice de afară. Tânăra fugi la fereastră, 
privind văzduhul brăzdat de fulgere. 

– Ce se întâmplă? 
– Suntem atacați, răspunse fetița. 
– De cine? 
– De stăpânul focului. 
Daria își schimbă hainele în grabă. 
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– Tu rămâi aici! îi porunci lui Hope. 
Câțiva elfi răniți și un grup de animale încercau să se 

opună puhoiului inamic. Daria le observă pe Selena și 
Nemesis luptând alături. Își încurajă calul să se apropie, 
scoțând spada.  

La un moment dat o observă pe Hope apropiindu-se pe 
un mânz. Un bivol se îndreptă spre fetiță. Dădu pinteni calului 
să ajungă la ea, dar era departe. Un minotaur se repezi în fața 
copilei, izbind bivolul. Recunoscu minotaurul care le atacase 
în noaptea anterioară, fetița căzuse. O harpie se năpustii și o 
răni. Daria se aruncă peste trupul fetiței la următorul atac al 
ființei hidoase. Auzind țipătul harpiei, se ridică și-l văzu pe 
Gabriel care omorâse dușmanul. 

– Ești nebună! strigă la ea descălecând. 
Fetița îi privea cu ochi mari, și chiar dacă rana de la 

braț era adâncă, nu se plângea.  
– Urcați pe cal și vă întoarceți la palat! 
Gabriel o sprijini pe Daria să încalece, apoi o ridică pe 

Hope, punându-i-o în poală. Lovi calul care se îndepărtă în 
galop. 

Luă spada și îl ajută pe minotaur să scape de bivol.  
– Ne retragem! strigă la acesta. Atena! 
– Da, stăpâne! 
– Anunță retragerea! 
La distanță apărură tornade care se intensificau, 

înmulțindu-se. 
În castel Daria bandaja brațul copilei, apoi privi la 

tornadele care formau un cerc larg. 
– Sunteți chemate în sala armelor, își făcu apariția 

Atena. 
Ele intrară în sala aglomerată. 
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– Tărâmul împădurit nu a fost atacat în noaptea 
aceasta, zise Selena. Dar am văzut atacul de aici. 

– Mi-au fost atacate și teritoriile din lumea oamenilor, 
spuse Gabriel nervos. 

– De ce nu ne-ai spus cine ești? luă cuvântul Nemesis. 
Gabriel se năpusti asupra Dariei când o observă alături 

de Hope. Fetița se dădu la o parte. Daria strânse din pumni, îi 
era teamă, dar se hotărî să-l înfrunte. 

– Ești nebună?! strigă la ea înșfăcând-o de umeri și 
scuturând-o. Când eşti atacată trebuie să te aperi! Încă nu ai 
înțeles?! 

– Mă doare! scânci cu lacrimi în ochi. 
O eliberă.  
– Pleacă și așteaptă-mă la mine în dormitor! îi arătă 

ușa. 
Daria plecă în fugă.  
– Mergeți să vă odihniți! le spuse celorlalți. În noaptea 

aceasta nu ne vor mai ataca. 
O găsi în dormitorul ei, știa că nu-l va aștepta unde îi 

spusese. Trânti ușa, apoi se apropie cu pași mari. Daria se 
retrase speriată până ajunse cu spatele la perete. Avea ochii 
roșii de plâns.  

– Unde ți-e capul?! Dacă avea o spadă vă tăia pe 
amândouă! 

Nu spuse nimic, lăcrimând. O prinse de ceafă și îi 
acoperi gura într-un sărut posesiv. După câteva clipe își dădu 
seama că nu respira și îi eliberă gura, mutându-și săruturile pe 
gâtul ei. O prinse de fese și o ridică, lipindu-și trupul de ea. O 
simți tremurând, îl înnebunea. Îi prinse sânul plin și i-l strânse. 
Daria scânci. 

– Nu mi te opune, Daria! Te doresc! 
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Îi sfâșie bluza, apoi o sărută pe stern. Trase breteaua 
sutienului de pe umăr, dar ea încerca să se acopere. 

– Te rog, oprește-te! Nu pot…
– Mergem la duș, zise ridicând-o pe brațe. Suntem

murdari amândoi. 
– Te rog, Gabriel!
– Te-am văzut goală. Nu ai motiv să-ți fie jenă.
– Lasă-mă să mă spăl singură.
O privi în ochi pentru câteva clipe, apoi o eliberă. Daria

încercă să-și acopere pieptul cu materialul bluzei. 
– Nu vei veni la mine.
– Ba da, îți promit!
Gabriel oftă. Se îndreptă spre ușă, apoi ieși.
Daria se închise în baie și dădu drumul la apă. Se

dezbrăcă în grabă. Tremura, nu-și putea da seama care era 
motivul, frica pe care o simțise când fuseseră atacate, teama 
față de el sau emoțiile pe care le stârnise în ea cu acele atingeri 
fierbinți. Intră în apa caldă și începu să își frece pielea.  

Intră în dormitor și îl găsi așezat la măsuța care servea 
de birou. Gabriel își ridică privirea, analizând-o. Purta o rochie 
albă, largă și lungă până în pământ. Era roșie la față, iar buzele 
i se învinețiseră. Se ridică și se apropie. Daria se sprijini de ușă. 
Îi cuprinse fața, ridicându-i privirea. Era speriată, mai avea 
puțin și leșina. 

– Respiră, Daria!
Nu îi înțelese porunca. Rămase să-l privească cu

respirația oprită. 
– Daria, respiră adânc, altfel te forțez să respiri!
Suspină adânc, clătinându-se. O sprijini de talie. Daria

își sprijini fruntea de pieptul lui și continuă să respire forțat.  
– Liniștește-te!
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Îi ridică bărbia, privind-o în ochi.  
– Crezi că vreau să-ți fac rău? 
– Nu. 
– Nu ți-ai dorit niciodată să faci dragoste? 
– Nu cred… 
El zâmbi. O ridică pe brațe și o așeză pe așternut. 
– În noaptea aceasta, sau ce a mai rămas din ea, vei 

dormi aici. Ești obosită, nu vom face dragoste. Dar vreau să te 
privesc cum dormi. Și tu intri în dormitorul meu și mă 
privești! 

– Știi? 
– Îți știu felul cum respiri și cum te miști. 
– Da? Și cum mă mișc? 
Daria căscă, apoi se cuibări la pieptul lui. O cuprinse cu 

brațele. 
– Te miști ca frunzele care cad, legănându-se în aer. 

Respiri ca o adiere ușoară, care îți mângâie chipul.  
– Minți, suspină ea somnoroasă. 
– Iar privirea ta mă încălzește ca razele soarelui care 

dezmeardă pământul înghețat la venirea primăverii. Atingerea 
ta e ca atingerea pufului rămas în urma unei aripi de înger.  

Daria dormea cu fața lipită de pieptul lui. 
Încăperea era scăldată în lumină. Daria îi privi chipul 

adormit. Dormea liniștit, cu un braț peste ea. Îndepărtă cu 
grijă brațul și se ridică în șezut, sprijinindu-se de căpătâiul 
patului. El îi cuprinse coapsele, așezându-și capul în poala ei. 
Îi atinse părul negru și aspru, la început timid, apoi degetele 
începură să se joace în părul lui des. Îi admiră spatele gol, 
pielea bronzată, umerii lați și puternici. 

– Gabriel, șopti ea. 
– Încă puțin... 
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Continuă să-i mângâie creștetul. 
– Ce doreai să mă întrebi? se auzi vocea lui după mai

bine de o oră. 
– De ce ai venit aici?
El se ridică, privind-o. Daria rămase în pat, așezându-și

capul pe perna lui, inspirându-i mirosul imprimat în 
așternuturi. Gabriel își îmbrăcă tricoul.  

– De ce am venit aici? repetă întrebarea ei.
Deschise o fereastră și privi în depărtare.
– Pacienții tăi sunt îngrijorați că azi nu ai apărut.
– De unde știi?
– Sunetele se transmit prin aer.
– Poți citi și gândurile?
Se întoarse, Daria se ridicase în șezut și îl privea

precum un copil care așteaptă o poveste palpitantă. 
– Nu.
Închise fereastra.
– În ultima vreme nu am simțit să mă ataci.
– Ai dreptate, se apropie și se așeză pe marginea

patului. 
Daria își strânse genunchii la piept. Rochia largă îi 

acoperea trupul complet. 
– Nu te grăbești? întrebă el.
– Unde?
– La răniți.
– Mă ocup deja de unul.
– Da?! el râse încet. Apreciez!
– Nu sunt convinsă.
– Mi-ar face plăcere să-ți citesc gândurile uneori, zise el.

Azi-noapte ai venit la mine, dar te-ai îmbrăcat cu cea mai largă 
rochie pe care ai găsit-o. Unde crezi că sunt rănit? 
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– Ai sufletul rănit. 
O privi tăcut pentru câteva clipe. 
– Nu mi-ai răspuns la întrebări, zise ea. 
– Care dintre ele? 
– Ăăă… Nu-mi mai amintesc, roși. 
– Să le luăm în ordine. De ce am venit aici? Explică 

sensul întrebării. 
– Am observat că nu prea stai prin Tărâmul Mistic… 
– Așa este! Îmi petrec veșnicia printre oameni. 
– Îți plac oamenii? 
– Aleg cu grijă oamenii în preajma cărora să rămân.  
– Da? 
– De exemplu îmi plac oamenii de știință, care sunt 

pasionați de cercetările lor. Dar de asemenea îmi plac mințile 
luminate ale filozofilor. 

– Îți place să citești… 
– Am cunoscut o parte dintre acei scriitori. 
– Sunt atât de minunați ca și cărțile pe care le scriu? 
– O mare parte sunt, după ce ajungi să-i înțelegi. 
– Tu ai scris ceva? 
– Nu. Îmi place să observ. 
– Păcat, ai avea multe de spus! 
– Puțini ar înțelege ce scriu. 
– Probabil ai dreptate. Soțiile tale erau filozoafe? 
Gabriel zâmbi. 
– Erau minți strălucite. Și tu ești. 
Daria roși. 
– Ele îți erau soții adevărate? 
– Nu știu ce înțelegi prin termenul de „soție 

adevărată”, dar dacă vrei să știi dacă întrețineam raporturi 
sexuale, răspunsul este afirmativ.  
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– Eu nu îți sunt soție adevărată. Dacă dorești să
dizolvăm căsătoria… 

– Pot să întrețin raporturi sexuale cu orice femeie, chiar
dacă nu este „soție adevărată”. Nu vreau să dizolv căsnicia 
noastră.  

Se priviră tăcuți pentru o clipă. 
– Să revenim la prima ta întrebare. Sunt aici pentru

tine. 
– Da?! Doar pentru mine? era dezamăgită.
– Doar pentru tine, cred în convingerile tale și cred în

tine.  
– Dar nu vreau să fii pentru mine!
– Tu crezi ca un copil inocent, convins că binele învinge

întotdeauna răul. Crezi în dragostea pură, fără interese. Iubești 
fără să aștepți nimic în schimb. Da, pentru tine sunt aici! Vreau 
ca lumea să fie roz, pentru tine. Vreau să fii fericită, chiar dacă 
nu cred că lumea va fi vreodată așa cum vrei tu. 

– Trebuie să ajuți întreaga omenire, nu să te gândești
doar la mine.  

– Mă gândesc la întreaga omenire, gândindu-mă la
tine.  

– Dacă te voi dezamăgi?
– Nu mă vei dezamăgi!
– Numai Dumnezeu nu ne dezamăgește.
– Dumnezeu te-a ales în mod special să apari în calea

mea și a celorlalți. 
Daria lăcrimă. 
– Mai am întrebări la care trebuie să răspund, zise el

ștergându-i fața. 
– Da?
– Ai observat că în ultima vreme nu te mai atac.
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– Ai rupt acea legătură? 
– Nu. 
– Atunci, ce s-a întâmplat? 
– Să-mi spui tu mie! Singura modalitate prin care nu 

mai pot să te atac este dacă ai puteri la fel de mari ca mine sau 
chiar mai mari. 

– Eu nu simt că am puteri. 
– Și totuși, mulți au observat manifestări ale puterilor 

tale. 
Daria nu-l contrazise. Își ținu buzele strânse, privin-

du-l. 
– Nu ți-e teamă? 
– De ce? întrebă el. 
– De mine? 
– Mi-e teamă de necunoscut, dar nu de tine. 
– Dacă am puteri malefice? 
– Nu ai. 
– Mie mi-e teamă… 
Într-adevăr în ochii ei citi frica. O îmbrățișă. 
– Nu ești malefică. 
– Și dacă sunt?  
– Te voi opri și te voi schimba, așa cum m-ai schimbat 

și tu pe mine! 
Se retrase din îmbrățișare și îl privi fix. 
– Cum ai putea să mă oprești dacă am puteri mai mari 

decât tine, iar tu ești cel mai puternic dintre stăpâni? Cine mă 
va opri? 

– Dragostea, zâmbi trăgând cu ochiul. 
– Îți arde de glume! 
O trase înapoi în brațele sale și nu-i mai dădu drumul. 
– Te iubesc, Daria!  
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– Și eu te iubesc, Gabriel!
Rămaseră tăcuți o vreme.
– În noaptea aceasta Raul nu a atacat personal. Dar va

găsi o soluție să treacă de zidul de tornade pe care l-am ridicat. 
– Vom găsi o soluție la momentul potrivit.
– Cu siguranță tu o vei găsi! Sinuciderea!
Daria se strâmbă.
– Merg să-mi văd pacienții!
O urmări cu privirea până ieși din încăpere.
– Atena, ce dorești? zise el după ce Daria dispăru.
– Ce ai de gând să faci?
– Voi încerca să-l țin pe Raul departe de noi, cei aflați

aici.  
– Poate ar trebui să discuți cu Geea și Oceanus.
– Despre ce?
– Despre tot.
– De ce aș dori să fac asta?
– Și ei sunt în război cu stăpânul focului.
– Atena, să ne înțelegem! Eu nu sunt în război cu Raul

și nu am de gând să mă aliez cu nimeni împotriva lui. 
– Dar, te-a atacat!
– Totul e o neînțelegere la care nu vreau să particip.
– Se spune că dragostea e oarbă, comentă silfa.
– Nu eu sunt cel orb, ci voi!

* 

După miezul nopții Atena o trezi pe Daria care dormea 
alături de Hope. 

– Sunt o grămadă de răniți care vor să vină aici.
– De ce nu vin?
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– Nu pot. Gabriel a ridicat un zid. 
– I-ai spus lui Gabriel? 
– Da. 
– Și?! 
– Nu le dă voie. 
– Unde e? 
– În sala armelor. 
Daria luă halatul, apoi ieși. 
– De ce nu lași răniții să treacă? întrebă Daria intrând 

grăbită. 
– Este prea periculos. 
– De ce e mai periculos decât până acum? 
– Sunt foarte mulți, nu pot să-i apăr pe toți. 
– Nu poți să-i lași să moară! 
– Sunt prea mulți! 
– Lasă-mă să trec eu la ei! 
– Nici nu mă gândesc! se răsti el. 
– Nu mă poți ține cu forța! 
– Dacă nu-i aperi, îi condamni la moarte pe toți. 
– Vei găsi o modalitate să-i aperi tu. 
– Pe naiba, Daria! Îmi ceri imposibilul! 
– Pot fi atacați și sunt fără apărare. 
Văzându-l că nu cedează, își luă inima în dinți. 
– Voi merge la ei! 
În clipa următoare ieși. O văzu îndepărtându-se călare. 

Nu putea trece de zidul de tornade, se va sinucide, iar curenții 
de aer i-ar rupe trupul în bucăți.  

Apropiindu-se de tornade, Daria auzi gălăgie în urma 
ei. Aruncă o privire, Gabriel era urmat călare și pe jos de tot 
felul de viețuitoare. Suspină ușurată. Vârtejurile scăzură în 
intensitate până ce rupse cercul, dincolo erau răniți cât vedeai 
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cu ochii. Mulțimea de vietăți înainta încet. Gabriel era 
neliniștit, aruncă o privire spre locul în care Daria primea o 
parte din răniți. Simțea forțe puternice, dar nu putea să le 
localizeze.  

Răniții se așezară pe jos și fură luați în primire pe rând. 
Domnea pacea. Doar Gabriel părea să nu-și găsească locul. 

La un moment dat clinchetul cristalin al Aurei se auzi 
înălțându-se în văzduh. Privirile tuturor se îndreptară spre 
castel. 

– Raul! gemu Gabriel.
Își îndreptă privirea spre locul în care o văzuse ultima

dată pe Daria. Era în același loc, neatinsă. Pe cine atacase Raul? 
– Hope! o auzi pe Atena în clipa următoare.
Daria începu să alerge spre castel. Când Gabriel o

ajunse, trupul ei strălucea ușor. 
– Am lăsat-o dormind, suspină ea.
O cuprinse cu brațele și apărură în dormitorul ei.

Trupul fetiței zăcea pe așternuturile însângerate. 
– Ce ai făcut?! strigă Gabriel năpustindu-se asupra lui

Raul. 
Metalul armelor se lovi cu putere. Zidurile cetății 

cedară sub presiunea vârtejului care se porni în jurul lor. 
– Nu poți să mă învingi! tună vocea lui Raul.
Geea își făcu apariția urmată de un cutremur puternic,

care zgudui castelul din temelii. Cupola cedă, prăbușindu-se 
într-un zgomot asurzitor. Apoi se așternu o liniște de 
mormânt.  

O lumină puternică strălucea în locul în care fusese 
Daria. Hope deschise ochișorii și privi ființa strălucitoare care 
o ținea pe brațe.

– Totul va fi bine!
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– Trebuie să îi unești, șopti copila, apoi închise ochii și
își lăsă capul moale. 

O pereche de aripi uriașe se desfăcură în aer, apoi ființa 
se înălță cu trupul fetiței. Norii întunecați care acopereau cerul 
începură să se risipească.  

Apăru și Oceanus privind cerul care se înseninase. 
Raul fu primul care auzi chemarea și, aruncând spada, 

începu să se înalțe. În clipa următoare un punct luminos își 
făcu apariția pe cer, mărindu-se. Apoi se înălțară Geea și 
Oceanus. Gabriel rămase ultimul.  

Cei patru Stăpâni ai Elementelor Primordiale se opriră 
în văzduh în jurul Îngerului. Lumina lui îi cuprinse și pe ei, 
apoi lumina se întinse ca o mantie peste tot pământul. 




