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CAPITOLUL UNU

În aceste temniåe, întunericul era desãvâræit, dar
Katsa avea o hartã în mintea sa. Una care pânã
acum se dovedise a fi corectã, aæa cum toate hãråile
lui Oll aveau tendinåa sã fie. Katsa pipãia pereåii
reci æi numãra uæile æi culoarele în timp ce mergea.
Cotind când era vremea s-o facã, oprindu-se în cele
din urmã în faåa unei deschizãturi care ar fi trebuit
sã conåinã un æir de scãri care duceau în jos. Se
ghemui æi pipãi în continuare cu mâinile. Era o
treaptã de piatrã, umedã æi lunecoasã din pricina
muæchiului, æi alta sub ea. Asta însemna cã era scara
lui Oll. Spera doar cã, atunci când el æi Giddon o
vor urmãri cu toråele lor, vor vedea muæchiul



alunecos, vor pãæi cu grijã pe el æi nu vor trezi moråii
cu tropãitul lor în marea grabã de a coborî scãrile.
Katsa se furiæã în jos, pe scãri. Coti o datã la

stânga, de douã ori la dreapta. Începu sã audã voci
când pãæi într-un culoar unde întunericul licãrea por-
tocaliu de la lumina unei toråe de pe perete. Dincolo
de toråã era un alt coridor unde, dupã spusele lui Oll,
între doi æi zece strãjeri ar fi trebuit sã stea de veghe
în faåa unei anumite celule de la capãtul culoarului.
Misiunea Katsei erau aceæti strãjeri. În primul

rând, din cauza lor fusese ea trimisã.
Katsa se furiæã spre lumini æi hohotele de râs. Ar fi

putut sã se opreascã æi sã asculte, sã înåeleagã mai bine
cu câåi va avea de-a face, însã nu avea timp. Îæi trase
gluga mai jos æi se prelinse dupã colå.
Aproape cã se împiedicã de primele ei patru vic-

time care stãteau pe podea de-a curmeziæul, cu spatele
lipit de perete, picioarele întinse, aerul duhnind a
bãuturã puternicã, pe care ei o aduseserã aici, jos, ca
sã piardã vremea. Katsa lovi æi izbi tâmple æi gâturi,
iar cei patru bãrbaåi se prãbuæirã la pãmânt înainte ca
surprinderea sã li se fi instalat în ochi.
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Mai era un singur strãjer, care stãtea în faåa
gratiilor celulei de la capãtul coridorului. Se ridicã
în picioare æi îæi scoase sabia din teacã. Katsa se
apropie de bãrbat, sigurã cã toråa din spatele ei îi
ascundea faåa, în special ochii, de privirea lui. Îi
estimã înãlåimea, felul în care se miæca, fermitatea
braåului care åinea sabia îndreptatã spre ea.
– Stai pe loc! Este destul de limpede ce eæti.

Vocea lui era liniætitã. Ãsta era curajos. Æfichiui
aerul cu sabia, avertizând. Nu mã sperii tu pe mine.
Înaintã cãtre ea. Se feri de arma lui æi îæi întinse

piciorul, izbindu-i tâmpla. Omul cãzu la pãmânt.
Katsa pãæi peste el æi fugi spre gratii, scrutând

întunericul celulei. O siluetã stãtea ghemuitã, spri-
jinitã de perete – o persoanã prea obositã sau prea
indiferentã ca sã-i pese de bãtãlia ce se desfãæura. Îæi
înconjurase picioarele cu mâinile, iar capul îl avea
bãgat între genunchi. Tremura – îi auzea respiraåia.
Katsa îæi schimbã poziåia, iar lumina se opri pe silueta
ghemuitã. Pãrul îi era alb æi tuns scurt. Vãzu o licãrire
de aur în urechea lui. Harta lui Oll îi ajutase cu
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sfinåenie, deoarece acest om era un lienid. El era cel
pe care îl cãutau.
Trase de ivãrul uæii. Încuiat. Ei bine, asta nu era

chiar o surprizã æi nu era problema ei. Fluierã o datã,
încet, ca o bufniåã. Îl întoarse pe spate pe strãjerul
curajos æi îi vârî în gurã una dintre pilulele ei. Fugi
pe culoar, îi întoarse pe cei patru nefericiåi pe spate,
unul lângã celãlalt æi le bãgã câte o pilulã în gurã.
Tocmai când începea sã se întrebe dacã Oll æi
Giddon se rãtãciserã prin temniåe, aceætia apãrurã
de dupã colå æi se furiæarã lângã ea.
– Un sfert de orã, nu mai mult, spuse ea.
– Un sfert de orã, domniåã. Vocea lui Oll se auzi

ca un bubuit. Mergi cu bine.
Luminile toråelor lor împroæcarã pereåii când se

apropiarã de celulã. Bãrbatul lienid gemu æi se
strânse æi mai tare. Katsa îi privi hainele sfâæiate,
pãtate. Auzi inelul de deblocare al lui Giddon
încurcându-se în ivãr. I-ar fi plãcut sã aætepte sã
vadã dacã aveau sã deschidã uæa, dar prezenåa ei era
necesarã în altã parte. Îæi îndesã pachetul cu pilule
în mânecã æi fugi.
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Strãjerii celulei raportau strãjii temniåei, iar straja
temniåei raporta sub-strãjii. Sub-straja raporta strãjii
castelului. Straja de noapte, straja regelui, straja
zidului æi straja grãdinii, de asemenea, raportau strãjii
castelului. De îndatã ce un strãjer remarca absenåa
altuia, urma sã se dea alarma æi, în cazul în care Katsa
æi oamenii ei nu aveau sã fie destul de departe, totul
urma sã fie pierdut. Ar putea fi urmãriåi æi s-ar ajunge
la vãrsare de sânge; i-ar vedea ochii æi ar recunoaæte-
o. Aæa cã trebuia sã le vinã de hac tuturor. Oll
bãnuise cã vor fi douãzeci. Prinåul Raffin îi fãcuse
treizeci de pilule, în caz de trebuinåã.
Majoritatea strãjerilor nu îi fãcu probleme. Dacã

s-ar putea furiæa în spatele lor sau dacã erau adunaåi
în grupuri mici, n-ar æti niciodatã ce i-a lovit. Cu
straja castelului, fu un pic mai complicat, deoarece
cinci gardieni îi apãrau postul. Se roti printre ei,
lovind cu picioarele, cu mâinile, cu genunchii, iar
straja castelului sãri de la biroul sãu, ieæi în vitezã pe
uæã æi se repezi în încãierare.
– Recunosc un înzestrat când se aflã în faåa mea.

Împunse cu sabia, iar ea se rostogoli la o parte. Lasã-
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mã sã-åi vãd culoarea ochilor, bãiete. Am sã åi-i
scot. Sã nu crezi cã n-am s-o fac.
Îi fãcu plãcere sã-l loveascã în cap cu plãseaua

cuåitului ei. Îl apucã de pãr, îl întoarse cu faåa-n sus
æi-i puse o pilulã pe limbã. Cu toåii vor spune, când
se vor trezi cu dureri de cap æi ruæinaåi, cã vinovatul
fusese un bãiat înzestrat cu darul luptei, acåionând
de unul singur. Vor presupune cã era un bãiat
pentru cã, îmbrãcatã cu pantaloni obiænuiåi æi având
glugã, ea arãta ca unul æi deoarece, când oamenii
erau atacaåi, nu se gândeau cã ar fi putut sã fie o
fatã. Æi nimeni nu apucase sã-l vadã pe Oll sau pe
Giddon. Numai ea fusese vãzutã.
Nimeni nu se va gândi la ea. Indiferent de ceea

ce ar putea fi înzestrata domniåã Katsa, ea nu era o
ucigaæã care se furiæa prin curåi întunecate, la miezul
nopåii, deghizatã. În plus, fata trebuia sã se afle pe
ruta esticã. Unchiul ei, Randa, regele din regatul
Middluns, o vãzuse plecând chiar în acea dimineaåã,
întreaga cetate privind în timp ce cãpitanul Oll æi
Giddon, aghiotantul lui Randa, o escortau. Numai o
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zi de cãlãrit intens în direcåia greæitã ar fi putut-o
aduce în sud, la curtea regelui Murgon.
Katsa fugi prin curte, pe lângã straturi de flori,

fântâni æi statui din marmurã ce-l înfãåiæau pe
Murgon. Era o curte destul de plãcutã pentru un
asemenea rege neplãcut; mirosea a iarbã æi a pãmânt
reavãn, dar æi dulceaåa florilor înrourate. Fugi prin
livada de meri a lui Murgon, o adunãturã de strãjeri
drogaåi alergând dupã ea. Drogaåi, nu moråi: o
diferenåã ca de la cer la pãmânt. Oll æi Giddon, æi
marea majoritate a restului Consiliului secret
voiserã ca ea sã îi omoare. Dar, la întâlnirea pentru
plãnuirea acestei misiuni, ea se certase cu ei, argu-
mentând cã, dacã i-ar omorî, ar pierde timp.
– Dacã se trezesc? întrebase Giddon.
Prinåul Raffin fusese jignit.
– Te îndoieæti de doctoria mea. Nu se vor trezi.
– Ar fi mai rapid sã îi omori, spusese Giddon,

ochii sãi cãprui privindu-l cu insistenåã.
Capetele din încãperea întunecatã îl aprobaserã.
– Nu pot sã o fac în timpul alocat, zisese Katsa æi,

când Giddon începuse sã protesteze, ridicase mâna.
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Suficient! N-am sã-i omor. Dacã îi vreåi moråi,
atunci puteåi trimite pe altcineva.
Oll zâmbise æi îl bãtuse pe spate pe tânãrul lord.
– Gândeæte-te, lord Giddon, va fi æi mai amuzant

pentru noi. Jaful perfect, pe lângã toåi strãjerii lui
Murgon, æi nimeni rãnit? E un joc bun.
Încãperea izbucnise în râsete puternice, dar

Katsa nu schiåase nici mãcar un zâmbet. Nu îi va
omorî dacã nu trebuia sã o facã. Odatã omorât un
om, nu puteai sã-l reînvii, iar ea omorâse destui. În
cea mai mare parte, pentru unchiul ei. Regele
Randa o socotise a fi folositoare. Când huliganii de
la graniåã fac probleme, de ce sã trimiåi o întreagã
armatã dacã este suficient un singur reprezentant?
Era mult mai economic. Dar omorâse, de asemenea,
æi pentru Consiliu, când nu putuse sã evite. Dar, de
data asta, avea de ales.
La capãtul îndepãrtat al livezii, dãdu peste un

bãrbat – un strãjer – bãtrân, la fel de bãtrân probabil
ca æi lienidul. Stãtea în dumbrava formatã din
copaci tineri, sprijinindu-se de sabia sa, gârbovit. Se
furiæã în spatele lui æi se opri. Mâinile care se



odihneau pe plãseaua cuåitului îi tremurau uæor.
N-avea pãreri bune despre un rege care nu îæi pen-
siona strãjerii când aceætia deveneau prea bãtrâni
pentru a mai åine o sabie acãtãrii.
Însã, dacã îl lãsa, acesta i-ar gãsi pe cei pe care ea

îi drogase æi ar da alarma. Îl izbi o datã, cu putere, în
ceafã, iar el se prãbuæi æi scoase un rãsuflat uæor. Îl
întoarse cât de delicat putu, iar apoi îi vârî o pilulã
în gurã. Îæi trecu degetele pe deasupra cucuiului ce i
se formase pe craniu. Spera ca acesta sã fie rezistent.
Odatã, omorâse din greæealã; o amintire care

rãmãsese adânc înrãdãcinatã în conætiinåa ei. Aæa îæi
anunåase darul ei natura, cu zece ani în urmã. Era o
copilã, abia avea opt ani. Un bãrbat care era un fel de
vãr îndepãrtat venise în vizitã la curte. Ea nu îl
plãcuse – parfumul lui puternic, privirile deocheate
aruncate fetelor care îl serveau, felul în care privirea
sa le urmãrea prin încãpere, modul în care le atingea
când credea cã nimeni nu-l priveæte. Când începuse
sã o bage în seamã pe Katsa, fata devenise precautã.
– Ce micuåã adorabilã, spusese el. Ochii

înzestraåilor pot fi atât de neatrãgãtori! Dar åie,
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fetiåã norocoasã, îåi scot în evidenåã frumuseåea.
Care åi-e darul, scumpete? Sã spui poveæti? Sã citeæti
minåi? Gata, ætiu. Eæti dansatoare.
Katsa nu ætiuse care era darul ei. În cazul unor da-

ruri dura mai mult pânã sã rãsarã la suprafaåã. Dar,
chiar dacã ar fi ætiut, nu ar fi vrut sã discute asta cu
vãrul ei. Se încruntase la el æi se întorsese. Dar, apoi,
mâna lui alunecase sã o apuce de picior, iar braåul ei
åâænise æi-l izbise drept în faåã. Atât de tare æi de
rapid, cã îi împinsese oasele nasului tocmai în creier.
Doamnele de la curte åipaserã, una leæinase. Când

îl ridicaserã din balta de sânge de pe podea æi se
dovedise cã murise, curtea rãmãsese mutã æi începuse
sã batã în retragere. Ochi înfricoæaåi – nu numai cei
ai doamnelor, ci æi ai soldaåilor, ai aghiotanåilor
înarmaåi cu sãbii –, cu toåii erau îndreptaåi spre ea.
Era în regulã sã mãnânci preparatele fãcute de
bucãtarul regelui, al cãrui dar era gãtitul, sau sã
trimiåi caii la rândaæul cailor, care era înzestrat pentru
asta. Dar o fatã al cãrei dar era omorâtul? Acesta era
un pericol.
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Alt rege ar fi surghiunit-o sau chiar ar fi omorât-
o, deæi era copilul surorii sale. Dar Randa era isteå. El
înåelesese cã, în timp, nepoata sa ar putea servi
scopurilor sale practice. O trimise în apartamentele
ei æi o åinuse acolo sãptãmâni întregi, drept pe-
deapsã, dar asta fusese tot. Când pedeapsa se sfâræise,
cu toåii fugeau din calea ei. Nimeni nu o plãcuse
niciodatã înainte, deoarece nimãnui nu-i plãceau
înzestraåii, dar cel puåin îi toleraserã prezenåa.
Acum, nu exista nici un simulacru de prietenie.
– Pãziåi-vã de cea cu un ochi albastru æi unul

verde, le æopteau ei musafirilor. Æi-a omorât vãrul din-
tr-o loviturã. Deoarece i-a spus cã are ochi frumoæi.
Nici mãcar Randa nu-i stãtea în cale. Un câine

ucigaæ poate fi folositor unui rege, dar el nu voia sã-
i doarmã la picioare.
Prinåul Raffin era singurul care-i dorea prietenia.
– N-ai s-o mai faci încã o datã, nu? Nu cred cã

tata o sã te lase sã omori pe oricine vrei.
– N-am vrut niciodatã sã-l omor, spuse ea.
– Ce s-a întâmplat?
Katsa îæi rãscoli amintirile.
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– M-am simåit ca æi cum m-aæ fi aflat în pericol.
Aæa cã l-am lovit.
Prinåul Raffin clãtinã din cap.
– Trebuie sã-åi controlezi darul, zise el. În special

dacã e un dar ca al tãu. Trebuie sã faci asta, altmin-
teri tatãl meu ne va interzice sã ne mai vedem.
Acesta era un gând înfiorãtor.
– Nu ætiu cum sã-l controlez.
Raffin se gândi la asta.
– Ai putea sã-l întrebi pe Oll. Spionii regelui ætiu

cum sã rãneascã fãrã sã omoare. În felul acesta fac ei
rost de informaåii.
Raffin avea unsprezece ani, cu trei mai mult

decât Katsa, æi, dupã standardele ei, era foarte
înåelept. Îi luã în consideraåie sfatul æi se duse la
Oll, cãpitanul încãrunåit æi spionul-æef al regelui
Randa. Oll nu era prost – ætia cã trebuie sã-i fie fricã
de fata cu un ochi albastru æi altul verde. Dar, de
asemenea, mai avea æi ceva imaginaåie. Se întrebã,
aæa cum nu îi mai venise niciodatã cuiva sã se
întrebe, dacã fata, Katsa, nu fusese la fel de æocatã
ca toatã lumea de moartea vãrului ei. Æi, cu cât se
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gândea mai mult la asta, cu atât devenea mai curios
în legãturã cu potenåialul ei.
Începuserã antrenamentul cu regulile de bazã. Nu

avea sã exerseze pe el æi nici pe oricare alt om al re-
gelui. Avea sã exerseze pe manechine pe care ea le
fãcuse din saci cusuåi unul de celãlalt æi umpluåi cu
grâne. Avea sã exerseze pe prizonierii pe care Oll îi
adusese, bãrbaåi ale cãror moråi fuseserã deja decretate.
Exersa în fiecare zi. Îæi descoperi propria vitezã æi

propria foråã explozivã. Descoperi unghiul, poziåia æi
intensitatea unei izbituri mortale versus o loviturã de
schilodire. Învãåase cum sã dezarmeze un bãrbat æi
cum sã-i rupã piciorul, æi cum sã-i rãsuceascã braåul
atât de tare, încât acesta sã se opreascã din a se lupta
æi sã implore sã fie eliberat. Învãåase cum sã
foloseascã o sabie æi cuåitele, æi pumnalele. Era atât de
rapidã æi de concentratã, atât de creativã, cã putea
gãsi o cale de a bate un bãrbat chiar dacã ea avea
ambele braåe legate la spate. Atât de puternic era
darul ei.
Cu timpul, controlul se îmbunãtãåise, iar ea

începuse sã exerseze cu soldaåii lui Randa – opt sau
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zece deodatã æi complet îmbrãcaåi în armuri. Antre-
namentele ei era spectacole desãvâræite; bãrbaåi
adulåi mârâind æi zdrãngãnind gãlãgioæi, o copilã
neînarmatã învârtindu-se æi nãpustindu-se printre
ei, doborându-i cu un genunchi sau o mânã pe care
ei nu o vedeau decât când erau deja la pãmânt.
Uneori, curtenii veneau æi ei sã-i vadã exerciåiile.
Dar, dacã ea le surprindea privirile, aceætia æi le
plecau æi se grãbeau sã disparã.
Pe regele Randa nu îl deranja cã Oll îæi sacrifica

timpul. Ætia cã era necesar. Katsa nu avea sã-i fie de
folos dacã nu-æi putea controla darul.
Iar acum, în curtea regelui Murgon, nimeni nu îi

putea critica modul de a se controla. Se miæca uæor pe
iarba de lângã aleile cu prundiæ, fãrã sã scoatã vreun
sunet. Pânã acum, Oll æi Giddon trebuiau sã fi ajuns
la zidul grãdinii, unde doi dintre servitorii lui Murgon,
prieteni ai Consiliului, le pãzeau caii. Aproape cã
ajunsese æi ea acolo; vãzu linia întunecatã din faåã,
complet întunecatã, proiectatã pe cerul negru.
Gândurile îi erau rãvãæite, dar ea nu visa cu ochii

deschiæi. Simåurile îi erau ascuåite. Percepu fiecare
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frunzã care cãdea în grãdinã, trosnetul fiecãrei
crengi. Æi fu uimitã când zãri un bãrbat ieæind din
întuneric æi apucând-o de la spate. Îæi petrecu un
braå în jurul taliei ei æi îi puse un cuåit la gât. Acesta
începu sã vorbeascã, dar, într-o secundã, ea se eliberã
din strânsoarea lui, îi smulse cuåitul din mânã æi îl
aruncã pe jos. Îl azvârli pe bãrbat peste umeri.
El aterizã în picioare.
Mintea ei era în alertã. Omul era un înzestrat, un

luptãtor. Asta era foarte clar. Chiar dacã n-avea
nici un simå în mâna cu care i-a lovit pieptul, tot ar
fi ætiut cã ea era femeie.
Se întoarse sã o priveascã în faåã. Se uitarã unul

la celãlalt, cu precauåie, fiecare fiind doar o umbrã
pentru celãlalt. El vorbi:
– Am auzit de o domniåã cu acest dar special.
Vocea lui era gravã æi profundã. Se simåea ceva

ca un ritm vioi în cuvintele sale, nu era un accent
pe care ea sã-l fi cunoscut. Trebuia sã descopere
cine era, ca sã poatã æti cum sã procedeze cu el.
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– Nu pot sã nu mã întreb ce face o doamnã atât
de departe de casã, fugind prin curtea regelui
Murgon în miez de noapte, spuse el.
Îæi schimbã uæor poziåia, plasându-se între ea æi

zid. Era mai înalt decât ea æi graåios în miæcãri ca o
pisicã. Amãgitor de calm, pregãtit sã acåioneze rapid.
Cu ajutorul unei toråe de pe cãrarea din apropiere,
Katsa vãzu în urechile sale cercei rotunzi, mici, de
aur. Iar faåa îi era nebãrbieritã, ca a unui lienid.
Îæi schimbã poziåia, înclinându-se, cu corpul la

fel de încordat ca al lui. N-avea prea mult timp sã se
decidã. El ætia ce era ea. Dar, dacã el era un lienid,
nu voia sã-l ucidã.
– N-ai nimic de zis, domniåã? Cu siguranåã, ætii

cã n-am sã te las sã treci fãrã o explicaåie.
Era ceva jucãuæ în vocea lui. Îl privi tãcutã. Îæi

întinse braåele într-o miæcare fluidã, iar ochii ei
zãrirã inelele de aur care strãluceau pe degetele lui.
Era de-ajuns. Cerceii din ureche, inelele, ritmul vioi
al cuvintelor sale – era de-ajuns.
– Eæti un lienid, spuse ea.
– Stai bine cu vederea, zise el.
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– Nu atât de bine, încât sã-åi vãd culorile
ochilor.
Râse.
– Cred cã eu ætiu culorile ochilor tãi.
Simåul practic îi ceru sã-l omoare.
– Uite cine vorbeæte cã eu nu sunt acasã, rosti

ea. Ce cautã un lienid în curtea regelui Murgon?
– Am sã-åi spun motivele mele dacã mi le spui æi

tu pe ale tale.
– N-am sã-åi spun nimic, iar tu trebuie sã mã laæi

sã trec.
– Trebuie?
– Dacã nu, am sã te foråez.
– Crezi cã poåi?
Fata îl fentã spre dreapta, dar el o prinse fãrã

efort. O fãcu din nou, mai rapid. Iarãæi, el o prinse
cu uæurinåã. Era foarte bun. Însã ea era Katsa.
– Ætiu cã pot, zise ea.
– Ah. Vocea lui pãrea amuzatã. Dar ar putea sã

dureze câteva ceasuri bune.
De ce se juca? De ce nu dãdea alarma? Poate cã

era æi el un criminal, un criminal înzestrat. Æi, dacã
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era aæa, asta îl fãcea aliat sau duæman? Ar fi vãzut cu
ochi buni un lienid salvarea prizonierului? Da –
doar dacã nu era un trãdãtor. Sau dacã acest lienid
nici mãcar n-ar fi avut habar ce conåineau
temniåele lui Murgon – regele pãstrase foarte bine
secretul.
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