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Motto: 

Dumnezeu a creat lumea.  

Iar îngerii vegheau asupra Creației.  

 

 

 

 

 

 

Prolog 

 

Masa imensă de apă se năpusti asupra lui, vârtejul trăgându-l în adâncuri. Își simți 

trupul strivit, îi era imposibil să respire. Încercă să lupte împotriva curenților de apă, dar nu 

reuși. Apoi își aminti de ce luase acea hotărâre, dorise ca totul să ia sfârșit… Trupul i se 

scufunda cu repeziciune. Plămânii se umplură cu apă. Renunțase la luptă, era amorțit, 

alunecând încet în abis. Închise ochii, își pierdea conștiența. 

Brusc nu mai simți greutatea apei, trupul îi devenise ușor, plutea. Crezu că era 

începutul sfârșitului, când își dădu seama că se înălța. Deschise ochii, într-adevăr se apropia 

de suprafață, iar zbuciumul apei se sfârșise. Nu dorea să trăiască, dorea ca totul să ia sfârșit. 

Începu să se zbată, dar își dădu seama că era ținut pe la spate, iar lumina orbitoare care îl 

înconjura nu era lumina de la soare. Încercă din nou să scape din strânsoare, dar tot efortul lui 

fu inutil. Se lăsă moale și privi în jur, respira, era prins într-o bulă de aer. Dacă era purtat de 

Oceanus, Tetis sau altă ființă a apelor, le va cere socoteală. Și totuși, nicio ființă de pe pământ 

nu era mai puternică decât el.  

Ajuns la suprafață, fu purtat pe deasupra apei. Încercă să se întoarcă să vadă cine îl 

susținea, dar îl imobilizase, nu se putea mișca. Îl întinse pe malul apei. Rămase fără suflare 

văzând ființa luminoasă, cu mai multe perechi de aripi uriașe, care îl privea îngrijorată. Apoi 

acea ființă zâmbi și se făcu nevăzută. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 1 

 

Se lumina de zi. În depărtare se auzea goarna sunând retragerea. Lupta luase sfârşit.  

Gabriel şi Raul intrară obosiţi în sala tronurilor.  

- Unde este Geea? întrebă Regentul. 

- Nu am văzut-o în luptă, răspunse Raul. 

- De ce nu e Geea cu voi?! țipă Regentul.  

- Nu am văzut-o plecând cu noi... 

- V-am spus să nu o luaţi cu voi!  

- Măcar ei îi pasă! comentă Gabriel îndepărtându-se. 

- Ce vrei să spui?!  

Gabriel nu răspunse. Regentul se materializă, tăindu-i calea. 

- Crezi că mie nu-mi pasă? 

- Dă-te la o parte!  

Un vânt puternic se porni în sală trântind ferestrele. 

- Vrei să mă dai la o parte cu forța?! se răsti Regentul. 

- Terminaţi! strigă Raul. Tuturor ne pasă! Însă fără Oceanus şi Geea suntem slabi. 

Chiar și atunci când am fost toți patru nu am reușit să-l învingem. 

Raul tăcu. Gabriel îl privi încruntat. Știa că se gândea la Ea. 

În sală intrară gardienii. 

- Avem o singură șansă, luă cuvântul Rafael apropiindu-se, fără să știe despre discuția 

celor trei. 

- A dispărut de mai bine de doi ani, continuă Eduard înaintând din rândul gnomilor. 

Cine ştie unde este?! Dacă o căutăm, va trebui să renunțăm la puteri, să nu ne simtă Nyx.  

- Eu cred că ar trebui să pornim de unde a fost găsită ultima oară, zise Raul privind la 

Gabriel care stătea cu privirea pierdută în fața ferestrei. 

- Dacă nu vrea să se întoarcă? întrebă Selena, frumoasa nimfă a Lunii. Moartea 

micuței Hope a afectat-o. 

Gabriel părăsi sala.  

- De ce pleacă întotdeauna când vine vorba despre ea? întrebă Eduard. 

- Pentru că nu-i pasă! comentă pe un ton răutăcios Regentul. 

Raul plecă și el. 

Pegas se opri în fața Regentului pentru o clipă. 

- Greșești! îi zise acestuia, apoi ieși. 

 

* 

 

Gabriel lua micul dejun singur, așezat în capătul mesei uriașe.  

Raul intră în sală. Se așeză la mică distanță și își servi prânzul, apoi rămase tăcut, 

privindu-și farfuria. Gabriel continuă să mănânce, ignorându-l. După o vreme Raul luă 

furculița și începu să se joace. Gabriel îl privi, apoi își așeză tacâmurile. 

- Ce dorești? 

- Te-ai întrebat vreodată dacă mai există ființe cu însușiri speciale, ca și noi? 

- Între oameni? 

- Da. 

- Nu cred că e o întrebare care are un răspuns. Poate nici nu contează dacă există sau 

nu. Important e ca fiecare să-și îndeplinească misiunea. 

Se lăsă din nou tăcerea, dar nici unul dintre ei nu se atingea de mâncare. 

- Am greșit, zise Raul după o vreme. 

- Nimeni nu te acuză. 



- Mă acuză în tăcere. 

- Fiecare am greșit. 

- Eu am rănit-o. Mă voi duce să o caut. O voi ruga să mă ierte și să ne ajute. 

Veni rândul lui Gabriel să se joace cu tacâmurile. 

- Dacă aș ști de unde să încep! oftă Raul. 

- Nu fi atât de sigur că o vei găsi. 

- Crezi că a dispărut de tot? 

- Iubește prea mult oamenii... E între ei. 

- De ce crezi că nu o voi găsi? 

- Probabil nu va ști cine e. Nici data trecută nu a știut. 

- Crezi că e pe pământ de la începuturile omenirii, ca și noi? 

- Nu. 

- Ești sigur? 

Gabriel se ridică, era agitat. 

- Te rog să mă ierți! zise Raul. 

- De ce să te iert tocmai eu?  

- Pentru că te-am rănit, făcându-i rău ei. 

- Și de ce crezi că m-ai rănit mai mult decât pe ceilalți? 

- O iubești! 

Gabriel tăcu o vreme. 

- Ea a hotărât să plece!  

- Poate a fost nevoită, zise Raul. 

- Fiecare am ales ce dorim să facem. 

- El ne-a cerut! 

- Ne-a rugat să-L ajutăm, nu ne-a obligat! Creatorul știe cel mai bine la ce ne pricepem 

fiecare. 

- Dacă ai avea posibilitatea, ți-ai schimba alegerea făcută? 

- Care alegere? 

- Să fii om? întrebă Raul. 

- Mai bine așa decât cum sunt Geea și Oceanus!  

Gabriel se îndreptă spre ușă. 

- Tot m-am întrebat de ce a apărut în acel moment, în urmă cu aproape doi ani, când ne 

luptam între noi? Și de ce a ales să fie femeie? 

- A fost trimisă să ne dăruiască lumină divină, răspunse Gabriel fără să se oprească. 

Noi am pierdut-o de-a lungul veacurilor. 

- Avem nevoie de ea! strigă Raul când Gabriel dădu să iasă. 

 

* 

 

În amurg un pescăruș trecu de zidurile cetății țipând. 

- A văzut-o cineva pe Tetis? 

Atena își făcu apariția în dormitorul lui Gabriel, trezindu-l. 

- Ți-am mai spus să nu intri fără să anunți! 

- A dispărut Tetis! 

Se ridică la marginea patului trăgând cuvertura peste el. 

- Ce să fac? Oceanus a refuzat protecția lui Pegas! 

- Poate nu a luat-o Nyx. 

- S-o fi pierdut, nu cunoaște fiecare picătură de apă! pufni Gabriel. Ieși! Sunt 

dezbrăcat! 



Atena dispăru din cameră, apoi apăru pe coridor, lângă ușă, așteptând. Gabriel 

deschise ușa după o vreme. 

- Ce mai vrei? 

- Trebuie să facem ceva! răspunse muza. 

- La ce te-ai gândit? 

- Avem nevoie de înger! 

Gabriel se întoarse în încăpere lăsând ușa deschisă. 

 - De ce nu vrei să o cauți? 

 - De ce să o caut tocmai eu? Căutați-o voi! 

 - E periculos să părăsim cetatea. 

 - Și pentru mine e la fel de periculos. 

 - Tu poți să nu-ți mai folosești puterile ca să nu te simtă Nyx. Și îi cunoști bine pe 

oameni. 

 - Mai sunt oameni printre noi. 

 - Nici măcar nu știm de unde să începem! 

 - Nici eu nu știu. 

 - Ai cunoscut-o cel mai bine. 

 Se întoarse cu o privire tăioasă. 

 - Nu am cunoscut-o! Habar n-aveam cine era! 

 - Dar ai stat mai mult cu ea... Poate ți-a povestit ceva de la care să începem... 

 - Nu mă voi implica în căutarea ei! 

 Atena rămase tăcută. 

 - Ce vrei? se răsti la ea. 

 - Te rog să ne ajuți să o căutăm. 

 - Pleacă! 

 Se făcu nevăzută. Un curent de aer trânti ușa. 

 După câteva clipe apăru o mică zână. 

 - Ce dorești, Aura? 

 Zâna se mișcă producând un clinchet. 

 - Nu înțeleg ce vrei. 

 Aura se apropie de masa de sub fereastră și încercă să ridice un creion. Gabriel luă 

creionul, iar după ce îl rupse, scoase mina și i-o întinse. Zâna începu să scrie pe o foaie. 

 „ Știu unde e Daria” citi Gabriel. 

 O privi neîncrezător. 

 - De unde știi? 

 „ Mi-a spus Hope.” răspunse zâna. 

 - Hope?! 

 Mica ființă aprobă. 

 - Poți să comunici cu Hope? 

 Zâna aprobă din nou. 

 - Cine mai știe? 

 Aura arătă spre ea. 

 - Numai tu. Ești sigură că ți-a spus Hope? Nu te-a păcălit Nyx? 

 „ Sunt mică și neînsemnată pentru Nyx.” 

 - De ce îmi spui mie și nu celorlalți? 

 „ Așa a spus Hope, numai ție.”   

 Gabriel rămase gânditor. 

 „ A spus să nu uiți cine te-a salvat.” 

 - Cine m-a salvat? 

 Zâna ridică din umeri. Nu știa. 



Capitolul 2 

 

Opri mașina în parcare, vis-a-vis cu spitalul, și așteptă. Nu anunțase pe nimeni că va fi 

plecat. Dorea pentru început să o vadă, să se convingă că este ea, apoi va decide pe cine să 

trimită. Aura îi arătase acel loc, iar acum aștepta. Nu era o surpriză pentru el că alesese să fie 

medic, din nou.  

Avea loc schimbul de ture. Aștepta cu sufletul la gură să o revadă, chiar dacă nu ar fi 

recunoscut nimănui. Pe poartă ieși o femeie tânără, cu bucle aurii, purta un pardesiu bej, legat 

peste talie, și o pereche de pantaloni drepți. Părea îngândurată, ar fi putut spune că era tristă. 

Era singură. Inima lui o luase razna, gata să-i iasă din piept. Coborî din autovehicul și porni în 

urma ei.  

Nu luase niciun mijloc de transport, ci merse mai bine de jumătate de oră până când 

ajunse în fața unei scări de bloc. Intrase cu cartela de la interfon. Era un bloc cu apartamente 

mici, de două camere. Gabriel se apropie de intrare și cercetă lista locatarilor. O găsi.  

Trecu strada și așteptă până se înseră. Nu mai ieșise. Se întreba dacă locuia singură. 

Târziu se hotărî să-și recupereze mașina parcată lângă spital. Se întoarse și rămase pe o stradă 

lăturalnică, de unde se vedeau atât ferestrele de la apartamentul ei, cât și intrarea în scara 

blocului. 

A doua zi o văzu ieșind într-un trening gri deschis. Nu părea că va merge departe, așa 

că o urmă pe jos, de la distanță. Intrase în magazinul alimentar de după colț, iar după ce își luă 

cumpărăturile, se întoarse acasă fără să schimbe o vorbă cu nimeni. 

Nu mai ieși din clădire până în ziua următoare, când merse la lucru. 

Gabriel așteptă să se înnopteze, apoi intră în clădire. Deschise ușa apartamentului cu 

unelte improvizate. Nu va putea să închidă ușa, dar nu-i păsa.  

Apartamentul era modest, dar plăcut aranjat. Era în camera de zi, privi în jur, avea o 

bibliotecă mare cu multe cărți. Apoi trecu în dormitor. Mobila era deschisă la culoare, iar 

patul acoperit cu lenjerie albastră. Deschise ușile de la șifonier, găsi numai hainele ei. Căută și 

în sertare. Se opri la sertarul cu lenjeria intimă. Era din bumbac, nimic extravagant.  

Se așeză pe taburetul din fața măsuței pe care zăcea o carte deschisă lângă o veioză. 

Rămase multă vreme privind în jur. Era înconjurat de parfumul ei fin de lavandă care îl 

liniștea. Acum că o văzuse nu va putea să trimită pe altcineva. Trebuia să o facă el. 

Chiar în acea noapte trecu în Tărâm și îl anunță pe Raul că va lipsi o vreme.  

- Ai găsit-o? 

- Da. 

- Ești sigur că e ea? 

Nu-i răspunse, adunând lucruri. 

- Ce ai de gând să faci? 

- Nu știu. 

- Ai grijă, Gabriel, de tine și de ea! 

 

* 

 

Managerul spitalului se apropie de tânăra doctoriță care tocmai consultase unul dintre 

pacienții aflați în acel moment în compartimentul de primiri urgențe. 

 - Domnișoara doctor, vi-l prezint pe noul coleg care s-a transferat de la spitalul de 

urgență. 

 Femeia privi bărbatul care îi fusese prezentat. Era înalt, atletic, cu păr negru ca 

tăciunele, iar ochii lui negri aveau o strălucire ciudată. Nu părea a avea mai mult de treizeci de 

ani, dar privirea adâncă îi oferea un aer de maturitate al unui om care a văzut și a trecut prin 



multe. Rămase tăcută, fixându-l cu privirea. De obicei bărbații erau fascinați de frumusețea ei, 

dar acesta o privea inexpresiv.  

 Tânărul îi citise acel rid de expresie, care apăruse între sprâncenele perfect arcuite 

deasupra ochilor albaștri și limpezi. Tânăra femeie își întinse brațul. Ezită pentru o clipă, îi era 

teamă să o atingă, apoi o apucă ferm, ținându-și respirația. 

 - Ne cunoaștem de undeva? întrebă ea. 

Nu îl recunoscuse, se gândi el. Se așteptase să renunțe la amintiri! Simți acel sentiment 

de ranchiună crescând. Alesese să-l uite! 

 Bărbatul schiță un zâmbet batjocoritor în colțul gurii. 

- Cu siguranță nu am fost colegi la aceeași școală! veni răspunsul lui răutăcios, apoi îi 

eliberă mâna. 

Nu înțelese ironia lui. 

- Domnișoara doctor este nouă între noi, dar este foarte bine pregătită profesional, zise 

directorul. 

- Vom vedea! 

- Domnul doctor va fi noul coordonator al compartimentului de primiri urgențe. 

- Am un pacient de care trebuie să mă ocup, zise ea, apoi se întoarse scuturându-și 

părul auriu prins în coadă și se îndepărtă. 

Gabriel își ținu respirația din nou, îi simțise parfumul. Era convins de faptul că nimeni 

în afară de el nu putea să perceapă acel miros particular de lavandă al trupului ei. 

- S-a întâmplat ceva? 

Tresări și privi bărbatul trecut de prima tinerețe de lângă el. Acesta zâmbea. 

- Domnișoara doctor este... 

- Vom vedea cum este! i-o reteză el cunoscându-i gândurile lascive. 

 

* 

 

Tânăra trânti cu fața de trotuar și al treilea individ, punându-și genunchiul pe ceafa lui. 

- Ar fi mai bine să te îmbraci altfel. 

Își ridică privirea spre bărbatul aflat în umbră pe alee. 

- Ce problemă au hainele mele?  

Se ridică și aranjându-și fusta scurtă, din piele neagră, își încălță pantofii aruncați 

deoparte și porni spre el. Călcă într-o parte și fu gata să cadă. 

- Încă mai învăț să umblu pe tocuri, comentă ea pentru sine. Ce problemă au hainele 

mele? repetă întrebarea pentru el. 

- Ți-am cerut să te familiarizezi cu obiceiurile oamenilor, nu să-i bați. 

- Doreau să mă atingă, chiar dacă am refuzat! Chiar și bătaia este un obicei al 

oamenilor. 

Porniră alăturat. 

- Ești sigur că este ea? schimbă discuția.  

O privi încruntat. 

- Dacă e ea, de ce nu ai luat-o, să ne întoarcem în Tărâm? 

- Te-ai plictisit? Tu ai insistat să mă însoțești! 

- Am uitat cât de complicați sunt oamenii. De ce nu ne întoarcem? 

- Nemesis, avem o regulă. Nu putem obliga pe nimeni să facă ce vrem noi. 

- I-ai explicat problema? 

- Nu știe cine e. 

- Poate și-ar aminti dacă i-ai spune. 

- Nu îi vom spune! 

Privirea lui aspră o făcu pentru o clipă să-și uite gândurile. 



- Nu prea avem timp... 

- Te poți întoarce când dorești, replică el. 

- De fapt, oamenii îmi par interesanți. 

- Și eu sunt om și sunt sigur că nu îți par interesant. 

- Nu ești nici de aruncat! 

Bărbatul fu surprins de replica ei. 

- Îți amintesc faptul că și ea e tot om. 

- Ce ai de gând să faci mai departe? întrebă nimfa. 

- Vei lucra la compartimentul de primiri urgențe, alături de noi. O vom cunoaște mai 

bine, iar la momentul potrivit îi vom spune cine suntem. 

Tânăra oftă. 

 

* 

 

Noul coordonator al compartimentului își începu serviciul schimbând programul 

medicilor. Daria era agitată, va lucra aproape toate turele alături de el. Nu știa ce să creadă, 

dorea să o supravegheze sau fusese prea încrezătoare când vorbise cu el și îl supărase.  

Intră în spital. Se aștepta să fie urmărită îndeaproape. Îl observă la patul unui pacient, 

îi aruncase și el o privire fugitivă. Privi din nou la ceas, nu întârziase, deci, nu avea ce să-i 

reproșeze. Luă fișa unui alt pacient și își văzu de treabă. 

Compartimentul fu aglomerat pe tot parcursul zilei. Daria simți oboseala punând 

stăpânire pe ea spre sfârșitul turei. Aruncă o privire spre el, nu dădea niciun semn de 

osteneală. Și nu o urmărise așa cum se așteptase, ci își văzuse de treburile lui. 

Înainte de a ieși din tură fu chemată în biroul noului șef. Întârzie intenționat. Îi era 

teamă că va răspunde neplăcut dacă va fi provocată, era prea obosită să își păstreze calmul. 

Gabriel citea foile de urgență așezat la birou când ea intră. 

- Foile nu sunt completate corect, îi zise el pe un ton dur, aruncând o foaie peste un 

teanc, apoi ieși lăsând-o singură. 

Daria luă foaia și privi însemnările făcute cu creionul. Era atentă la detalii, motiv 

pentru care de multe ori stătea și după program. Nu era de acord cu observațiile. Porni în urma 

lui. 

- Nu este nevoie să scriu ce ai notat. 

- Ba da, este! 

Nu o privea, verifica stocul din aparatul de urgență. Daria îi privi chipul din profil. 

Avea trăsături frumoase, rar întâlnite. Defapt nu mai văzuse niciun bărbat care să atragă 

privirile femeilor așa cum o făcea acesta. Își alungă gândurile, coborându-și privirea pe 

hârtiile pe care le ținea în mână. 

- Niciodată nu mi s-a cerut să completez foaia în acest fel. 

- Ți se cere acum. 

- Dar nu ai dreptate! 

- Eu decid! 

Nu o privise nici măcar o clipă. Se întoarse pe un picior nervoasă, apoi se îndepărtă. 

Gabriel își ținu respirația pentru o clipă. Parfumul ei îl înebunea. Își încleștă 

mandibula și închise ochii, trebuia să se abțină să privească după ea, chiar dacă toată ziua nu 

făcuse altceva decât să-i urmărească pe furiș fiecare mișcare, fiecare gest, fiecare zâmbet sau 

încruntare, să-i asculte fiecare cuvânt. 

Daria ajunse acasă. Era prea obosită să mai facă ceva. Se gândea doar la el. Oare ce 

dorea acel bărbat de la ea? Și chiar dacă el respinse faptul că s-ar fi cunoscut până atunci, 

chipul lui i se părea familiar. Făcu un duș, apoi se întinse în pat. Adormi cu gândul tot la el.  



Gabriel opri mașina peste drum de clădirea blocului, dar nu opri motorul. Privi 

fereastra întunecată pentru câteva clipe, apoi plecă mai departe.  

În acei doi ani de când dispăruse trăise sentimentul de revoltă pentru că plecase și îl 

părăsise, apoi se împăcase cu gândul că dispăruse. Începuse să accepte faptul că niciodată nu 

va fi a lui. Iar acum o găsise, iar ea nu-și amintea nimic despre ei. Nu știa ce urma să facă, știa 

doar că îi va fi imposibil să nu o vadă, știind că era acolo. 

În tura următoare Daria fu chemată în biroul directorului. 

- Domnișoara doctor, mi s-a adus la cunoștință faptul că aveți obiecții în privința 

felului în care este coordonat compartimentul. 

Daria îi aruncă lui Gabriel o privire fugitivă, dar plină de subînțelesuri. O privea fix, 

cu mâinile încrucișate peste piept, părea calm.  

El îi observase încordarea trupului imediat ce intrase în birou. Își dădu seama că se 

bucura de neliniștea ei. Nu era demn de el acel sentiment, chiar dacă și-a dorit să o facă să 

sufere, să o pedepsească. 

- Nu ați fost înștiințat corect. Nu am nimic de obiectat despre coordonarea 

compartimentului. 

- Sunteți sigură? întrebă directorul. 

- Da. 

- Vă mulțumesc! 

Era atât de frumoasă, cu acea strălucire de supărare care îi juca în ochi, se gândi 

Gabriel. 

Daria se întoarse, întâlnindu-și privirea cu a lui, apoi ieși.  

După o vreme el i se alătură în compartimentul, fără să-i spună nimic. Îi era foarte 

greu să își controleze dorința de a o privi mereu. Își dori o tură la fel de aglomerată ca cea 

anterioară, chiar dacă atunci îi observase oboseala și i se făcuse milă. 

La sfârșitul zilei fu chemată în biroul lui. 

- Faci consum prea mare de medicamente și investigații pe caz. 

Îl privi pentru câteva clipe tăcută. O privea și el fix, dorind să-i cunoască gândurile.  

Daria zâmbi. Umerii ei se relaxară, era prea obosită să riposteze. Avuseră din nou 

multe cazuri, dar el preluase majoritatea pacienților. Era mult mai obiect iv, observase ea, 

motiv pentru care lucra mai repede. Se așteptase să-i facă observații în acest sens. 

- Nu ai nimic de comentat? o provocă. 

- Știu ce consum fac. 

Expresia de pe chipul ei îl deruta. Era nervoasă sau îl provoca? Se ridică, dar rămase în 

spatele biroului. 

- Ești singura care cere atât de multe investigații! Nu tratezi urgența, ci încerci să cauți 

bolile de fond. 

Avea dreptate, se implica prea mult, dar nu știa să lucreze altfel. 

- Se numește cauză, comentă ea. 

- Știu cum se numește! Tu nu cunoști noțiunea de urgență!  

Gabriel ridicase tonul vocii, dar în curând își dădu seama că nu o intimidase.  

Daria ocoli biroul oprindu-se în fața lui, apoi își lăsă capul ușor pe spate să-l privească 

fix. Gabriel dori să facă un pas în spate, să mărească distanța dintre ei, dar se răzgândi, putea 

fi interpretat eronat ca frică. 

- Domnule doctor, aș dori să vă cunosc intențiile! îl sfida. 

- Nu am nici o intenție ascunsă, își drese vocea. 

- Răspund pentru tot ceea ce fac aici și mă străduiesc să ajut pe cel care are nevoie de 

ajutor. Dumneata ce faci aici? 

Erau la o palmă distanță față în față. Apropierea trupului ei îi tulbura simțurile. Nu îi 

răspunse. Daria se întoarse pe un picior, apoi plecă. 



În curând ambulanța aduse un caz grav. Daria se ocupa de pacient. 

După o vreme îl observă pe Gabriel examinând un pacient pentru care ceruse o 

tomografie. Se aștepta să-i refuze examinarea, nu era nevoie să o facă în regim de urgență. 

După ce consultă pacientul, îl văzu luând foaia și semnând, apoi o duse la biroul de  triaj. 

Daria merse să verifice, aprobase tomografia. Rămase surprinsă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 3 

 

Gabriel opri mașina la o stradă distanță de blocul unde locuia Daria. Nemesis îl 

așteptase și urcă în dreapta lui. 

- Iar vei sta ore în șir și te holbezi la o clădire? 

O privi fugitiv. Bluza roșie ca focul avea decolteu adânc. 

- Ți-am spus să-ți schimbi garderoba! 

- De ce? 

- Ești vulgară! 

- Vulgară?! Nemesis inspiră adânc, încercând să nu se enerveze. 

- Pe cine ai mai bătut? 

- Pe nimeni.  

Nu era convingătoare. 

- Nu pot să apar în public alături de tine! Atragi priviri indecente. Te îmbraci 

nepotrivit, nici măcar nu-ți dai seama ce gânduri perverse stârnești! 

Îl privi încruntată. 

- Nu mie! Bărbaților, în general! Te îmbraci ca o destrăbălată... 

- Nu înțeleg... 

- Hainele trebuie să-ți acopere unele zone ale corpului. 

- Ce zone nu îmi sunt acoperite? întrebă ea pe un ton apăsat. 

- Decolteul este indecent de adânc. Fusta ar trebui să aibă o anumită lungime. 

Nemesis roșise, de furie. 

- Vei avea probleme cu genul acesta de haine! continuă el. 

- Și hainele pe care le purtam în Tărâmul Mistic nu erau mult diferite! 

- Acolo este altceva! Aici trebuie să fii precaută, nu poți să-ți folosești puterile. 

- Ți-aș mulțumi să încetezi să-mi atragi atenția asupra unor lucruri absurde. Niciodată 

nu am înțeles de ce un bărbat poate să se îmbrace sumar, fără să fie considerat vulgar, dar o 

femeie este văzută ca o stricată!  

Gabriel o privi surprins. Nemesis era cu adevărat supărată.  

- Ai dreptate, dar așa sunt oamenii, zise el.  

Îi dădea dreptate, dar deocamdată nu se simțise ispitit de bărbați. Felul în care se 

îmbrăca îi atrăgea privirea, chiar dacă nu dorea și, așa cum spusese și ea, în Tărâm nu-l 

deranjase. Trebuia să recunoască faptul că dorințele lui carnare erau mai accentuate între 

oameni. 

- Ai cunoscut vreun bărbat de care să te simți atrasă? 

Îl privi surprinsă. 

- Nu am hormoni, chiar dacă am formă de femeie! Dacă te simți ispitit de mine, spune-

mi! Voi avea grijă ca în preajma ta să fiu mai acoperită. 

El rămase tăcut. 

- Când încep lucrul? schimbă ea vorba. 

- Ai învățat? 

- Tot ce mi-ai spus! 

- Începi mâine. 

Dori să coboare din mașină. 

 - Tocurile sunt prea înalte! Îți îngreunează mersul. 

 - Îmi plac! 

 - Femeile poartă tocuri să pară mai înalte. Tu ești înaltă! 

 - Încă nu te-am întrecut... 

 Gabriel oftă.  

 - Nu te-ai plictisit să aștepți? întrebă ea. 



 Nu-i răspunse. 

 - Stă închisă în apartament, comentă Nemesis. 

 - Va trebui să te apropii de ea, să o cunoști mai bine. 

 - Sunt nerăbdătoare... 

- Ți-am schimbat numele, Nemesis este un nume ciudat în lumea oamenilor. Te vei 

numi Nadia. 

I se păru ciudat numele ales de el, dar nu comentă.  

A doua zi Gabriel o prezentă asistentei șefe. Nemesis începu serviciul entuziasmată, 

dar în curând își dădu seama că avea foarte mult de învățat. 

Daria luă foaia unei paciente care sosise de curând. 

- Aș dori să fiu văzută de domnul doctor, zise pacienta arătând spre Gabriel. 

Tânăra doctoriță privi în direcția acestuia, era ocupat cu alt pacient, apoi o văzu pe 

noua asistentă. 

- Îmi pare rău, nu ți-am reținut numele, i se adresă lui Nemesis. 

Asistenta medicală o privi cu niște ochi violeți plini de admirație. 

- Nadia! 

- Te rog să-l întrebi pe domnul doctor dacă poate consulta și această pacientă. 

Nemesis se grăbi să ajungă la el. Gabriel ascultă întors cu spatele, apoi tânăra se 

întoarse la Daria. 

- Va veni când termină cu celălalt pacient. 

Nemesis rămase cu privirea fixată pe chipul ei. Daria o privi și ea. Asistenta era înaltă, 

siluetă, cu păr mătăsos, negru ca păcura și ten alb ca spuma laptelui. Era de o frumusețe rară și 

avea un zâmbet care îi lumina fața. 

- Îți place să lucrezi la noi? Am auzit că până acum ai lucrat în altă parte. 

- Ăăăă... am lucrat la un cabinet privat, se bâlbâi ea. 

Gabriel se apropie. 

- Cine mă așteaptă? o întrebă pe Nemesis, ignorând-o pe Daria. 

Nemesis era încurcată, nu știa dacă trebuia să răspundă. 

- Tânăra de pe pat a cerut să fie consultată de tine, răspunse Daria pe un ton apăsat. 

Privi la femeia care îl solicitase. 

- Am văzut-o și în urmă cu două zile, nu avea nimic. Poate ar trebui să schimbe 

medicul, îi întinse foaia Dariei. 

- Te-a căutat și ieri. Dorește să fie consultată de tine. 

- Când te prezinți la urgențe nu alegi medicul. 

Rămase cu brațul întins ținând hârtiile. Daria nu le luă. 

- Ai observat și tu că ești căutat de anumite persoane de sex feminin. Nu mai avem alți 

pacienți, deci poți să o vezi tu. 

Daria se îndepărtă. Nemesis zâmbi. 

- Ce e de râs? întrebă el pe un ton iritat. 

- Nu știu cine trebuie să-și schimbe „garderoba”! 

- Ai greșit din nou ordinea electrozilor! Nu ești în stare să faci nimic? 

- Îmi pare rău, șefu! zise nimfa îndepărtându-se. 

După o vreme se apropie de Daria care scria, luând-o prin surprindere. 

- Nu ai completat foile cum ți-am cerut! 

- Nici nu o voi face! Am sunat colegi de la alte spitale și mi-au spus că este bine așa 

cum am scris până acum. 

Gabriel rămase tăcut. 

- De ce ai acceptat tomografia aceea? 

- Ai intuit corect, nu-i așa? Gabriel dori să plece. Am uitat să-ți spun că vei rămâne 

peste program să o instruiești pe asistenta cea nouă, îi zise peste umăr. 



- Nu cred că pot. 

- De ce? se întoarse spre ea încruntat. 

- Nu este bine să rămân în tura colegilor. 

- Este! Sau te așteaptă cineva? 

- Viața privată îmi aparține, răspunse Daria iritată. 

- Vei rămâne pentru că vei fi trasă la răspundere pentru greșelile ei! 

- Eu?! 

Gabriel se îndepărtă. 

Daria luă foaia pacientului pentru care ceruse tomografia, știa că ajunsese la specialist. 

Răsfoi filele și se opri la rezultatul examinării. Avea tumoră. 

Gabriel examina un pacient. O privi, își mușcase buza inferioară în timp ce citea 

concentrată foaia. Îi observă lacrimile de sub gene. Daria plecă. 

I se terminase tura de mai bine de o oră. Stătea la birou, privind scrisul ei din foile pe 

care le luase la verificat. Își aminti de gura ei, de buza pe care și-o mușcase încercând să-și 

stăpânească lacrimile. Încă îi era greu să accepte suferința și chiar moartea.  

 

* 

 

Târziu, în miez de noapte Nemesis se așeză la masa din club. Gabriel sorbea băutura 

cu privirea pierdută. După câteva clipe își îndreptă atenția asupra ei. 

- Cum a fost? 

- Greu! Nu m-am așteptat să fie o muncă atât de obositoare, care să te solicite atât 

psihic cât și fizic! 

- Dar despre ea, ce părere ai? 

- Despre Daria? Este extraordinară! 

Chipul ei se lumină. 

- Pacienții sunt captivați de persoana ei... 

- Cred că tu ești cea captivată! 

- Însă despre noul șef de la urgențe sunt păreri de tot felul, continuă Nemesis 

ignorându-i ironia. Citez: „bărbat seducător, dar răutăcios”. Doar pacientele îl caută, în rest, 

tot personalul se ferește să lucreze cu el. 

- Și ei îi este teamă? 

- Dariei? Ea zice că ești nefericit! 

O privi încruntat. 

- Ce ai aflat despre ea? 

- Viața ei este spitalul. Colegii se bazează pe ea. Doar că de când a venit noul șef, le 

este teamă să facă schimb de ture. 

- Ce face în timpul liber? 

- Mi-a povestit că citește foarte mult.  

Gabriel își întoarse privirea.  

- Nu vrei să te mai întorci, oftă Nemesis. Este ciudat cum vrei să știi tot ce face, stai pe 

stradă ore la rând, iar la spital ți-ai pus aproape toate turele cu ea. 

- Vreau să mă asigur că este în siguranță. 

- Până acum nu a fost? 

Nu-i răspunse.  

 

* 

 

Daria examina un pacient când în camera de primiri urgențe intră un bărbat urlând, cu 

hainele rupte și pătate de sânge, iar după el doi agenți de poliție, care încercau fără succes să-l 



imobilizeze. Bărbatul se năpusti asupra ei, dar Daria se așeză în fața pacientului pe care 

tocmai îl examina, protejându-l cu propriul său corp.  

- Te nimicesc! urlă individul. 

Daria nu se clinti.  

- Nu îți vreau răul, zise ea. 

Polițiștii îl prinseră de brațe, dar nu reușiră să-l miște. O asistentă se apropie. 

- Așezați-vă pe pat, zise femeia. 

Bărbatul o îmbrânci, aruncând-o cât colo. 

- Nu mă așez! 

Pacientul Dariei se ridicase și se repezise afară.  

- Va trebui să vă așezați ca să vă pot examina, zise Daria calmă. 

- Nu! 

Gabriel se apropie fără să fie văzut de bărbatul violent, îl observase doar ea. 

Prinzându-l de ceafă îl trânti cu fața la pământ, chiar dacă individul era mult mai masiv decât 

el. Daria amuți, văzându-i mușchii încordați, ținându-l imobilizat. Bărbatul nu se putea clinti 

sub genunchiul lui Gabriel. 

- Toată lumea afară! strigă el. 

Nu trebui să repete comanda, că tot personalul medical, pacienții din acel moment care 

se puteau mobiliza, inclusiv agenții de poliție, o luară la fugă, îmbulzindu-se pe ușă. Singura 

care rămase neclintită era Daria. 

- Nu-mi poți face nimic! urlă bărbatul. 

Încercă să se elibereze, dar fără succes.  

- Lasă-mă să-l examinez, zise Daria aplecându-se. 

- Pleacă! strigă Gabriel la ea fără să o privească. 

- Nu te pot lăsa singur cu el! 

Nu protestă, știa că nu avea cum să o convingă. Cu siguranță știa ce avea pacientul. 

- Dă-mi un ac de puncție spinală! 

Daria desfăcu o trusă și îl servi. 

- Ce vrei să faci? întrebă ea. 

- Nebunule, eliberează-mă! urla agresivul cu o voce bitonală. 

Gabriel îi înfipse acul în ceafă. 

- Pot să mă mișc, mârâi individul. Nu poți să-mi faci nimic! 

Gabriel se aplecă și îi vorbi astfel încât să fie auzit numai de ei. 

- Dacă te miști, îți vei omorî gazda. 

Daria îl privi surprinsă.  

Individul tăcu pentru o clipă. 

- Crezi că-mi pasă dacă moare? 

- Nici mie nu-mi pasă de tine dacă ajungi în fundul iadului. Voi începe exorcizarea.  

Bărbatul amuți, iar după puțină vreme trupul i se relaxă, rămânând inconștient. Gabriel 

scoase acul și se ridică. 

- Data viitoare când îți spun să pleci, așa să faci! îi aruncă Dariei o privire aspră, apoi 

ieși pe coridor. 

- Luați-l și puneți-l în izolator, le zise polițiștilor care așteptau nerăbdători să vadă ce 

se întâmpla. Are nevoie de somn. 

Daria îl urmă, intrând în cabinet. Gabriel se opri în fața chiuvetei și începu să se spele 

pe mâini. Observă că ea închise ușa și rămase în mijlocul încăperii. 

- Ce s-a întâmplat?  

- Unde? întrebă el fără să o privească. 

- La urgențe... 

Gabriel tăcu pentru o clipă, frecându-și mâinile cu săpun. 



- Un pacient mai dificil... 

Daria îl privi uimită pentru câteva clipe. 

- Dificil?!  

- Personalități multiple, continuă Gabriel pe un ton neutru. 

Ea se apropie din doi pași. 

- Posedare?! Sunt convinsă că știi despre ce vorbesc! 

- Unii îi spun și așa.  

Daria îi închise robinetul. Gabriel îi privi mâna palidă, apoi luă prosopul. 

- Ce ești? 

Se îndepărtă în tăcere. Ea îl urmări cu privirea, era nervoasă. 

- Am întrebat despre tine la spitalul județean, nimeni nu te cunoaște. 

O privi cu un zâmbet forțat, încrucișându-și brațele peste piept. 

- Ai văzut demonul sau doar l-ai auzit? 

Daria se încruntă. 

- Ți-e teamă? întrebă Gabriel. 

- Teamă?!  

- M-ai verificat pentru că nu îți inspir încredere.   

- Chiar dacă nu am încredere în tine, nu am motiv să-mi fie teamă. Nu mi-ai răspuns la 

întrebare. 

- Care întrebare? 

- Cine sau ce ești? 

Gabriel inspiră adânc. 

- Lucrez numai cu cei în care am încredere. Ești un medic bun, motiv pentru care te-

am ales să lucrezi pe turele mele. 

O surprinse. 

- N-ai fost mulțumit de mine. 

- Am vrut să știu cât de hotărâtă ești. Nu ți-am găsit nicio greșeală.  

Daria îl privi pentru câteva clipe în tăcere. 

- Nu acesta este motivul pentru care ai vrut să lucrezi alături de mine. Cum l-ai 

convins pe demon să iasă? 

- Era mai timid... 

O lua peste picior, se enervă. Gabriel se amuză, are atât de frumoasă când era 

nervoasă. 

- Îți bați joc de mine! 

- Poate sunt și eu un demon, o căpetenie. Doar așa ar asculta de mine, nu-i așa? 

Observă cum își încleștase mandibula și strânse pumnii. 

- Minți!  

De obicei se înfuria la o asemenea acuzație, acum se amuză.  

- Ești convinsă? 

- Cu siguranță nu ești un demon! 

- Dar ce crezi că sunt? 

Îl privi fix. După câteva clipe se relaxă. 

- De ce îmi răspunzi cu altă întrebare? Ce ai de ascuns? 

- Acum câteva clipe m-ai acuzat că sunt mincinos. 

- Răspunde-mi la întrebare! zise ea pe un ton de poruncă. 

- Crezi că nu sunt ceea ce spun că sunt? 

- Știu că ești medic, aș putea spune chiar unul priceput. Și de posesiune puteai să-ți dai 

seama, dar cum ai convins demonul să iasă? 

- Sunt teolog... 

Îl privi neîncrezătoare pentru câteva clipe, dar Gabriel nu clipi. 



- Am impresia că mă urmărești. Vreau să cunosc motivul. 

- Crezi că vreau să-ți fac rău? 

- Nu mă pot pronunța. 

- Ascultă-ți instinctele! 

- Instinctele! pufni Daria. 

- Sunt convins că ai instincte care nu te înșală. 

- Nu mi-ai răspuns la întrebare. 

- Prima dată când ne-am văzut la spital m-ai întrebat dacă ne cunoaștem. Ai avut 

dreptate.  

Îl privi încurcată. 

- Nu-mi amintesc să te cunosc. A fost doar o impresie. 

- Știu că nu-ți amintești, dar te asigur că ne-am cunoscut în trecut.   

- Când? 

- În urmă cu mai bine de doi ani. 

- De ce eu nu îmi amintesc? 

- Nu știu. 

Rămase tăcută câteva clipe. 

- În ce context ne-am cunoscut? 

- Încercai și pe atunci să salvezi lumea. 

Daria se îmbujoră, privirea lui se schimbase. 

- Ți-am rămas dator, continuă Gabriel încruntându-se. 

- Da?! 

- Vreau să mă asigur că nu ți se va întâmpla nimic rău. 

Îl privea cu ochi mari. Gabriel nu știa ce să creadă, dacă o convinse sau nu. 

- Nu am nevoie să fiu protejată. 

- Știu, te descurci singură... 

- Nu ești un psihopat sau ceva de genul acesta? 

Gabriel râse.  

- Ai un zâmbet plăcut, comentă ea surprinsă. Ar trebui să-l scoți la iveală mai des. Ai 

atrage și mai multe paciente... 

Ironia ei îl enervă.   

- Dar și cu fața ta obișnuită, cea încrâncenată faci treabă bună... 

- Tu de ce ești singură? 

Îl privi încurcată. 

- Nu am timp pentru o relație. 

- Cred că ai alt motiv. 

Daria își încrucișă brațele peste piept. 

- Care ar fi acela? 

O asistentă intră, întrerupându-i și le spuse că au un pacient. Daria o urmă. 

Gabriel rămase gânditor. Încă nu îi iertase faptul că dispăruse, dar cine era el să o tragă 

la răspundere?  

Inspiră adânc, în încăpere persista parfumul ei. Se simțea ca un obsedat, un dependent 

de droguri, iar drogul său era ea. De câte ori nu o visase goală, în timp ce stătea în mașină pe 

strada care trecea prin fața blocului unde locuia! Se simțea de multe ori mizerabil din cauza 

dorinței pe care și-o stăpânea cu greu. Nu fusese cu o femeie de multă vreme, mai exact de 

când îi murise ultima soție. Atunci luase o decizie pe care nu putuse să o ducă la bun sfârșit, 

numai din cauza ei!  

Plecă din spital fără să anunțe.  

 


