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Stimaţi  cititori, 

 
 

 

 

 

Dacă va plăcut aceast fan-fiction intitulată  “TVD: Downfall Angels”, vă 

rugăm să timiteţi părerile voastre, prin comentarii în dreptul sesiunii fiecărui capitol postat 

pe blogul  DS Blog Ramania. Fiecare comentariu va fi luat în considerare şi astfel vom 

putea realiza împreună un nou volum al fan-fiction-ului realizat de autorul Haralambrie 

Enath Valentiné.  

De ce spun acest lucru... Ei bine autorul doreşte să vă cunoască părerile despre ceea 

ce tocmai aţi citit / vei citii. Acest fan-ficţion, este realizat ca un omagiu adus serialului 

„The Vampire Diaries”, care ne încânt mereu inimile şi sufletul cu noi aventuri ale eroilor 

noştri preferaţi. 

Pe această cale, dorim să-i mulţumim domnişoarei Theodora Petcan, 

administratorului blogu-lui amintit mai sus, pentru ocazia de a publica / posta pe acest blog 

un fan-ficţion, ca tribut al seriei. 

 Aşteptăm părerile voastre… 

 

 

         Cu stimă, 

                          Maxstudio Editorial Group      

 
 
 
 

 



 
 
 
 

Chapter 1 
                                                                                            Havras…  

 

 
 

 Elena se apropie de Bonnie, crezând…să zicem că, nu înţelesese contextul 

conversaţiei. Cine era persoana căruia, tocmai îi auzise numele rostit de cea mai 

bună prietenă. De ce Bonnie reacţionase astfel, ce o făcuse să îi transmită şi ei 

acea senzaţie de groază. Caroline şi Matt se apropiaseră şi ei de ele; era totuşi un 

mister, ce putea să le spună un simplu nume, sau chiar avea o anumită 

rezonanţă, pentru că, starea prietenei sale se înrăutăţise spontan. Tyler, Jenna şi 

Alaric priveau nedumeriţi, nu recunoşteau numele şi nu credeau că l-ar mai fi 

auzi până acum. Elena simţea presiunea care o acaparase pe Bonnie, şi dorea din 

toată puterea ei să o facă să dispară. Îi prinse faţa în palmele ei şi încercă să  o 



facă să  revină printre cei reali, despărţind-o astfel de lumea spiritelor în care 

intrase, trasă în transă.  

 - Bonnie!, strigă Caroline speriată.  

 - Bonnie!, rugătoare Elena în timp ce o smucii de umeri pe Bonnie.  

 - Nu îşi revine, continuă Jenna impacientată. Întinde-o pe canapea, vom 

încerca poate altceva. Habar nu am, privindu-le feţele. Dar trebuie să existe 

ceva. 

 Matt şi Tyler o cuprinseră de mijloc şi de picioare, aşezând-o pe 

canapeaua din sufragerie, în timp ce Elena şi Caroline îi urmau. Jenna, ajutată de 

Alaric, pregăteau o compresie cu apa rece. De ce reacţionase astfel, ce putere 

putea avea acest Havras, asupra lui Bonnie, şi de ce apăruse  în acest moment. 

Gândurile ei fuseseră întrerupte de soneria mobilului care răsună din bucătărie, 

atrăgând atenţia tuturor. Elena încremenise. Alaric o cuprinse pe Jenna în braţe, 

evident speriată, iar Caroline îl privi nedumerită pe Tyler, în timp ce Matt luă 

mobilul, apăsând tasta de apel. Înţelesese cine era şi o privi pe Elena. 

 
 

 - Matt, rosti Elena privindu-l. Pentru numele… Matt zi ceva?  

 - Este profesorul Shane, răspunse. 



 

 - Shane?, rosti Bonnie conştientă.  

 - O Dumnezeule!, exclamă Caroline. Bonnie, ne-ai speriat îngrozitor.  

 - Ce sa întâmplat?, întrebă Bonnie. Nu-mi amintesc nimic. 

 Elena o privi pe Caroline, în timp ce preluă telefonul de la Matt. Nu ştia 

cu ce avea de-a face de această dată, iar Shane, ar fi ştiut mai mult ca sigur, 

despre ar fi vorba. Elena privi pentru o clipă propriu mobilul, apoi îl duse la 

ureche. Spaima îi era prezentă în orice mişcare, iar gândul unui nou pericol, o 

înspăimânta cumplit.  

 - Bună!, se auzi vocea Elenei.  

 - Vreau să vorbim ceva urgent Elena, zise Shane. Ia-o pe Bonnie şi veniţi 

la mine – făcu o pauză scurtă, pentru a inspira aer în piept – a apărut o 

problemă delicată, şi cred că te-ar interesa ceea ce voi avea să-ţi spun. 

 Elena, închise mobilul şi privi confuză în gol. Ce dorea orare profesorul 

Shane, ce problemă apăruse, şi de ce avea nevoie şi de Bonnie. Tensiunea 

devenise apăsătoare, cu toţii o priveau pe Elena, care nu putea, ori nu cunoştea 

nici un răspuns concret. Tot ce ştie, era că, trebuia să ajungă la Shane, şi asta 

foarte rapid.  

              

…mai târziu, în aceiaşi zi. 

 

- Mă bucur că aţi putu ajunge, remarcă Shane.  

- Bine…, nelămurită Elena. Despre ce este vorba, Shane?  

Shane le privi pe Bonnie şi Elena, iar apoi le arătă o relicvă istorică, de o 

însemnătate aparte. Nu semăna cu nimic cunoscut, dar  pe ea era gravate o 

multitudine de simboluri şi desene. Elena nu pricepea absolut nimic, din acele 

simboluri, însă o privii încruntată pe Bonnie. Chipul lui Bannie căpătă un 

zâmbet copilandru, asigurând-o pe Elena că totul va fie bine.  

- Totul va fi bine, Elena!, garată Bonnie. 



 

- Sper?!, neîncrezătoare Elena.  

- Deci, continuă Shane. Avem de-a face cu  o relicvă veche de 5000 de 

ani. Într-adevăr –  replică – este un artefact foarte valoros, asta dacă ţinem cont 

că, acum 5000 de ani a existat unul dintre cei mai bătrâni vampiri, care au călcat 

vreodată pe acest pământ.  

- Ce?, uimită Elena. 

- Da!, exclamă Shane. Este o raritate, dar iată că se poate. Însă cum 

spuneam, acest vampir, a căutat un leac pentru condiţia sa de nemuritor. 

- Aşteaptă, îl întrerupse din nou Elena. Vrei să spui că, acest vampir, 

dorea să redevină din nou om? 

- Nu, o corectă Shane. Nu a fost niciodată om, ci sa născut ca vampir, 

dar…da căuta un mod de a scăpa de acest blestem.  

- Cum a făcut acest lucru?, întrebă Bonnie. 

- Conform legendei de pe tăbliţă, nu a găsit doar un leac, se întrerupse. 

Sângele lui era de fapt leacul, însă, cu toate acestea, era nevoie de existenţa unei 

dubluri, o sosie a originalului, care la întemniţat încă dinainte de a se naşte în 

condiţia de vampir. Aşi putea adăuga – exaltarea fiindu-i clar exprimată – că, 

avem în faţa noastă primul părinte al unei rase… dar, nu orice specie, ci una care 

nu cunoştea moartea.     

- Vrei să spui că…, confuză Bonnie. 

- Întocmai, îi confirmă Shane. Acest strămoş al vampirilor, nu şi-a creat 

urmaşii ca vampirii actuali, ci prin creaţie sexuală. Putea da naştere unor noi 

urmaşi, prin unirea cu o dublură, iar aici apari tu Elena.  

- Eu?!, zise Elena. 

- Legenda de pe artefact spune, că, prima vrăjitoare a pământului şi de 

astfel şi prima preoteasă a cultului soarelui, aici face referire la perioada 

primelor formaţiuni tribale, a conceput din ură, un vampir viu, prin aruncarea 

unui blestem, asupra iubitei prietenului ei, atunci când a aflat că acesta o înşeală.  



 

- Ce rol au toate acestea cu Elena şi cu ceilalţi vampiri, întrebă Bonnie.  

- Pai, eschivându-se Shane. Tot de pe tăbliţă aflăm şi numele celui mai 

puternic vampir. 

- Ce nume?, ne mai vând răbdare Elena. 

Îngrijorare se manifesta total, iar Elena  încerca să recepteze noile 

informaţii primite de la profesorul Shane. Ce nume putea să le ofere această 

legendă, şi ce rol juca în soarta ei şi a celorlalţi vampiri. Însă un nume îi umplu 

gândurile cu suspiciune şi teamă.   

- Havras…  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapter 2 
                                                 the redemption reborn...                  

 
 Cum naiba reuşise ea, performanţa de a fi urmărită de cel mai bătrân 

vampir care a trăit, sau trăieşte încă, se corectă Elena. Privea chipul lui Bonnie, 

care era total surprinsă, şi nu reuşea să-şi o propoziţie coerentă.  



 Trebuia să facă ceva, nu suporta să stea cu mâinile în sân, aşteptând ca 

ceilalţi să facă ceva, iar pe deasupra, era un vampir, care putea face multe, ori 

cel puţin putea încerca, să caute o rezolvare a problemei, sau Dumnezeule, ce fel 

de problemă putea fi această situaţie critică care se anunţa mult prea tensionată 

pentru viitorul ei.  Mica  ei escapadă fu distrusă de soneria mobilului, care o 

adusese la realitate, o realitate zbuciumată şi crudă. Se părea că zilele însorită 

aveau să întârzie şi de această dată în viaţa sa. Ridică telefonul din buzunarul de 

la spate şi privi ecranul. Stefan!, exclamă Elena surprinsă; Era imposibil să fie o 

coincidenţă, iar povestea pe care Dannias, i-o relatase cu câtva săptămâni în 

urmă o cutremura încă. Ştia de acea parte malefică a lui Stefan, dar nu o văzuse 

până acum, şi nici nu dorea să o vadă vreodată. Apăsa tasta de apel şi răspunse. 

- Stefan!?, confuză Elena.     

 - Ştiu că poate nu este un moment bun, dar…, se scuză Stefan. Dar trebuie 

să-ţi vorbesc Elena.  

 Ce se întâmplase, de-l făcu pe Stefan să o contacteze. Nu plecase poare 

din Mystic Falls, sau problema ei numită Havras, îl întorsese din drum. Despre 

ce avea să vorbească cu Stefan, dar ştia că avea nevoie imediată de Damon, însă 

nu ştia pe unde acesta îşi pierdea vremea, în ultima perioadă.  

 



 - Se pare că ai scăpat de micuţul tău grup de prieteni, Se auzi o voce 

sadică. 

 - Şi mă rog, sarcastic Damon. Ţie de ce ţi-ar păsa? 

 - Să zicem, în timp ce se apropia de bar. Că sunt doar plictisită.  

 - Atunci, plictisit Damon. Caută-ţi o altă masă, ţintind-o cu privirea. Nu 

am chef azi de destăinuiri.  

 Rebekah surâse şi se sprijini de umărul lui Damon, dar un străin 

misterios îi distruse momentul.  

 
   - Stefan!, surprinsă.  

 - Într-adevăr…. 

 - Tu nu erai cum…. întrerupt Damon. 

 - Cred că trebuie să vorbim… frate, continuă Stefan. Nu aici, ci altundeva.  

 Damon ridică comic sprâncenele în timp ce îşi dădu  ochii peste cap şi o 

privi apoi pe Rebekah. Era ceva ciudat, şi totuşi se lăsă captiv jocului fratelui 

său, acela care ar fi fost el, sigur avea să-l plictisească enorm. Damon şi 

Rebekah îl urmară pe Stefan în spatele barului, iar Damon trânti uşa puternic în 

urma lui surâzând, pentru isprava făcută.  

 



 - În regulă eroule, sadic Damon. Care este marele mister, de ne-ai adus 

tocmai aici, în fundătura asta?  

 - Problema este, zise Stefan. Vezi tu.. eu nu sunt cine pretinzi tu că aşi fi. 

 Rebekah şi Damon priviră confuzi către Stefan. Nu înţelegeau ce naiba 

bombănea, dar ceva era mai mult ca sigur, ciudat. 

- Adică?, întrebă Damon. Cum nu eşti cine pretind că eşti – făcu o mică 

eschivă şi continuă fraza – atunci cine naiba eşti, wally coyote? 

 - Se pare că nu ţi-ai pierdut simţul umorului, constată Rebekah.  

 - Ştiu…, o asigură Damon.  

 Stefan surâse ştrengar şi făcu o adiere a mânii, care îi propulsă pe Damon 

şi Rebekah către pământ. Ce naiba se întâmplase?. Rebekah şi Damon se uitau 

surprinşi către Stefan, care mai mult ca sigur că, nu era tocmai Stefan, însă cine 

era, persoana care îi propulsase cu câtva momente prin aer?   

  
   - Se pare că v-am atras atenţia băieţi, satisfăcut falsul Stefan. Vreau să 

staţi cât mai departe Elena, dacă nu vă voi vâna şi ucide încet şi în chinuri unul 



câte unul, replică. O voi face pe această dublură să sufere pentru anii petrecuţi în 

închisoarea acea blestemată.  

 - Cine eşti tu?, întrebă Rebekah.  

 - …, Damon amuţise complet, fiind de-a dreptul şocat.  

 Necunoscutul zâmbi, apoi se aplecă către ei, privindu-i de la acelaşi 

nivel.  

- Eu cred că, mă cunoaşteţi destul de bine, şi nu cred că trebuie să mă 

justific în faţa voastră. 

- Măi, mai!, se auzi vocea lui Klaus. Ce avem noi aici?  

- Nu este tocmai momentul, adăugă Damon euforic. 

Klaus îi privi pe cei doi, şi surâse. Era pentru prima oară după atâta timp 

de când nu îl mai văzuse pe Stefan, atât de dur şi plin de ură. Se apropie de 

Stefan şi îl privi mândru. Era o privelişte încântătoare, iar el ajunsese exact la 

momentul potrivit să o savureze.  

 
- Klaus!, strigă Rebekah îngrijorată. Îndepărtează de el nu este Stefan.    

- Rebekah, răspunse Klaus. Crezi că mă voi lăsa prostit de o astfel de 

glumă, privindu-l pe Stefan. Cine ştie ce glumă stupidă aţi pus voi la cale dar nu 

merge cu mine, sunt mult prea bătrân pentru astfel de copilării.  



Nici nu reuşise să-şi termine fraza şi fu izbit de perete. Cuvintele lui 

Rebekah, „el nu este Stefan”, îi răsunau acum puternic prin ignoranţa lui, faţă de 

avertizarea surori sale. Confuz analiză pentru o clipă momentul şi încercă să 

înţeleagă ce tocmai se petrecea. Era clar că, Stefan, acel Stefan pe care şi-l 

amintea nu era atât de puternic şi putea să-l doboare rapid, dar ceva plutea în 

aer, era ceva magic şi străvechi de care nici chiar el poate nu auzise. Sub 

privirile lor, vraja făcută se nărui şi înainte lor se înfăţişă un tânăr  de 

aproximativ douăzeci şi unu de ani, dar conştientizară din vasta lor experienţă 

că, aparenţele puteau înşela.  

 
 - Se pare că, vraja a dispărut, consfinţi tânărul. Acum mă puteţi vedea cu 

adevărat şi cred că tocmai o veţi face pentru ultima oară, în viaţa voastră.  

 - Ce vrei de la noi?, ripostă Damon.  

 - V-am spus, îi reaminti Havras. Să staţi de parte de Elena, sau vă veţi găsi 

sfârşitul odată cu ea.  

 - Elena?, mirat Klaus.  

 



 

- E timpul să plec, continuă Havras. Dar păcat că voi nu vă veţi amintii 

ceea ce tocmai am discutat, făcu o pauză. De fapt vă voi face să vă amintiţi 

situaţia, dar din perspectiva aşa numitului Stefan, şi nu vă veţi amintii cine sunt 

eu – sfârşi fraza, făcând o evocare magică care le şterse parţial memoria, şi se 

făcu nevăzut. 

- Ce naiba a fost asta?, ameţit Damon.  

- Stai  o clipă, îl îndemnă Rebekah. Acesta nu era Stefan, îl privii pe 

Damon, apoi pe Kalus. Îl cunosc pe Stefan destul de bine, şi el nu ar face una ca 

aceasta, nu nouă.  

- Adevărat, susţinând-o Klaus. Dar dacă nu era Ştefan, atunci cine? 

- Se pare că vom afla toate la timpul lor, răspunsă Damon. Şi în plus de 

când naiba suntem nou prieteni aşa buni, continuă sarcastic. Parcă eram 

duşmani la ultima verificare, ridică comic din sprâncene şi să lăsă să cadă din 

nou pe spate.     

- Acum suntem, sadic Klaus. 

- Mai scuteşte-ne…, se auziră în duet vocile lui Rebekah şi Damonm care 

sfârşiră,  bufnind în râs.  

- Cum vreţi voi…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chapter 3 

… if it's love 

 
 



 Elena nu reuşea să-şi de-a seama, care din ţinutele ei se potriveau cel mai 

bine cu furtunoasa seară a fetelor, care se anunţa tot mai adânc în ultimele luni. 

Caroline şi Bonnie îşi făcuseră un obicei din asta, de fapt devenise o literă de 

lege, se gândi Elena, de aşi petrece câte un sfârşit de săptămână împreună. 

 Jermey şi Matt se deciseră să petreacă şi ei o aşa zisă seară a băieţilor, sau 

cum s-o fi numit ea. Nu dorea decât să fie singură cu amintirile ei, simţindu-se 

practic frântă şi nu credea că, mai avea putere de a face faţă ideilor trăsnite pe 

care le avea Caroline. Gândurile ei fuseseră alungate de soneria, care se auzi tot 

mai insistent. Cine să fii fost, sau poate Caroline nu mai avea astâmpăr până la 

căderea serii. Tot drumul din camera ei până la uşă îi fu invadat de sentimente 

confuze, care nu aveau nici-un înţeles, fiind toate incoerente ori macabre, pentru 

că, Elena nu reuşea să înţeleagă cine era acest vampir care o vâna, fiind un fel 

de-a spune. 

 - Stefan?!, uimită Elena.       

 
 



 - Bună!, şopti Stefan.  

 Elena îi privi pe Stefan neîncrezătoare. Nu-i venea a crede că, el se afla în 

faţa ei, iar inima ei începu să galopeze puternic. Nu mai înţelegea nimic, şi-l 

privii suspect pe Stefan.  

 - Ce faci aici?, îndrăzni să întrebe. Nu erai parcă – făcu o eschivă, care îl 

făcu pe Stefan să zâmbească – nu plecase-i din Mystic Falls? 

 - Da… de fapt, inspiră adânc aer în piept Stefan. Am venit să văd dacă eşti 

bine, după tot… se întrerupse iar. Damon mi-a povestit ceea ce ai păţit şi am 

vrut să te văd, să ştiu cum te simţi, sfârşi fraza uitându-se în pământ.  

 - Sunt bine, mulţumesc, confuză Elena.  

 - Şti, continuă Stefan. Dacă ar mai fi posibil aşi lua totul de la început, m-

aşi reinventa, şi aşi alege să duc o viaţă simplă alături de tine, departe de toate 

aceste nenorociri, te-şi face fericită – privii fix în ochii Elenei, pentru a vedea că 

nu dorea să o mintă sau să-i rănească sufletul – aşi lupta pentru iubire noastră, 

desigur dacă şi tu mai simţi încă acest lucru.  

 - Eu, ameţită Elena. Eu… nu ştiu ce să zic Stefan – îl privii tristă – este 

prea târziu acum să mai pariez pentru iubirea noastră, dar ceva mă îndeamnă să 

te cred, dar inima mă îndeamnă să fiu precaută. Nu cred că îţi pot da acum un 

răspuns… 

 - Elena, surprins Stefan. 

 - Pleacă doar, pleacă, îi ceru Elena în timp ce se pregătea să izbucnească 

în lacrimi, nu înainte de ai închide uşa. 

 De ce venise cu o astfel de scuză; poate nu dorea să o rănească dar, tocmai 

acest lucru reuşise să izbutească. Trecuseră zile întregi când se gândea la el şi nu 

putea concepe rareori un răspuns clar, însă cu toate acestea inima ei încă îl mai 

dorea pe acel Stefan, de care se îndrăgostise cu câţiva ani în urmă. Dar nu; 

trebuia să privească înainte şi să-i acorde o şansă lui Damon, care îi jurase 

iubirea lui neîmpărtăşită. Scoase telefonul mobil din buzunar şi formă numărul 

lui Damon. Nu răspunse la apel, însă mai încercă încă odată, dar şi de această 



dată totul fusese în zadar. Damon fie nu vroia să-i răspundă sau o evita din alte 

motive. Un zgomot puternic produs la etaj îi atrase atenţia totală.  

 
 

 Ce putea să fie, ori cine are fi produs zgomotul când în casă era doar ea şi 

singurătatea din inima ei frântă. Nu putea fi Jermey şi Bannie nu sosise încă, şi 

cu toate acestea ce putea să fi produs zgomotul?. Elena privi precaută din capul 

sărilor şi păşi prudentă fiecare treaptă care ducea către etaj. Privii debusolată în 

spatele ei, ca şi când ceva ar pândi-o din întuneric. Nu era tocmai în apele ei, iar 

incidentul accentua şi mai mult neliniştea din sufletul ei. Ea un vampir, îi răsună 

în minte propoziţia dar nu putea să se aventureze fără să cunoască făptaşul sau 

ce era.  

 Mai urcă câteva trepte şi putea să privească în camera lui Jermey, sperând 

astfel să vadă ce era. Însă nimic. Nu-i rămânea altceva decât să intre în 

obscuritatea camerei. Întinse mâna după întrerupător, dar acesta nu funcţiona. 

Speriată făcu un pas înapoi şi se sprijini de balustrada scării. Ceva era acolo în 

neant, dar nu putea fi perceput nici cu puterile de vampir, însă putea să-i simtă 

prezenţa. Câţiva paşi se auziră venind în direcţia ei şi doi ochii înfiorători se 

iviră sub pricirea ei speriată. Putea zări în infinitul cerului de foc al irisului, 



abisul iadului, care avea să o acapareze total. Trebuia să facă ceva, încercă să se 

mişte, dar era ca şi cum ar stat pe loc. Corpul ei nu reacţiona la comenzile date 

de creierul ei îmbibat de adrenalină.  

 - Cine eşti?, întrebă Elena. 

 - …. 

 Nu primise nici-un răspuns în schimb. Frica îi era prezentă în fiecare 

mişcare, trădând cu toate acestea curajul pe care în afişa. Din întuneric se iviră o 

pereche mâni care atingeau uşa deschisă la perete. Paşii se auziră de această dată 

şi mai aproape de uşă, evidenţiindu-se în lumina slabă a aplicelor suspendate pe 

perete.  

 - Dar mă cunoşti destul de bine, Elena!, confirmă într-un târziu vocea 

necunoscutului, ce se auzi surâzând din obscuritatea întunecată.  

 - Ce eşti, se auzii vocea temătoare a Elenei. Ce doreşti de la mine? 

 -…. 

 Din nou nu primi nici-un răspuns. Fără să ştii cine se afla în spatele 

neguriu instalate în camera lui Jermey, nu reuşea să desluşească chipul persoanei 

prezente dincolo de uşă. Un gând macabru o agită în subconştient şi o aţâţă să 

atace fără să mai analizeze situaţia. Tensiunea se simţea puternic în aer, 

împreună cu un puternic miros de rozmarin, scăldat într-o tărie masculină aparte. 

Izbutii să apuce braţul care era proptit pe uşă, dar fu azvârlită către podea. Zbură 

prin aer doar câteva secunde, însă i se păru că ar fi trecut ore, înainte de a se lovi 

puternic de podea.   

 - Te mai întreb încă odată, furioasă Elena, etalându-şi acum colţii. Cine 

eşti şi ce vrei de la mine?    

 - De fapt totul, condimentă necunoscutul. Stai, se eschivă. Dacă stau bine 

şi mă  gândesc… pe tine.  

 - Dannias… 

 



 
 - Întocmai, replică Dannias. Cine altul să fie… puştoaic-o.  

 - Doamne ce mai speriat!, exclamă Elena în timp ce îl îmbrăţişă. Ce faci 

aici – se opri o clipă şi privii suspicioasă – de ce nu ai sunat la uşă, ştii că există 

una, NU?  

 - Scuze pentru asta, surâzând Dannias. Nu vroiam să întrerup discuţia ta 

cu Stefan.  

 - Aşa că, te-ai gândit să intri pe fereastră, surâse Elena. 

 - Sau să te sperii, zâmbi ştrengar Dannias.  

 - Sau, făcu o pauză Elena. Da; şi asta, zâmbind.  

 

 

 



 

 

Chapter 4 
…duplicates 

 
În visele mele neliniştite, vedeam  adesea chipul unui necunoscut. 

Iţi spun dragă jurnalule, pentru o secunda am crezut ca-l cunosc din totdeauna. 



Ce pot adăuga, mă întrebi tu ...de sigur, nu mi-am imaginat acest lucru. Visele sunt 

poate cel mai rău duşman posibil. Ştiu, par speriată... stând aici şi scriind pot avea control 

deplin asupra vieţii mele, în care în continuu cei dragi  îmi sunt răniţi. Nu îmi mai pot 

permite să visez nici pentru o secundă, poate aceasta este soarta mea, soarta unui vampir 

prins în nefireasca bucla a  imortalităţii. 

Poate aceste cuvinte nu înseamnă nimic, dar în ele mă regăsesc mereu. Am sa-ţi 

destăinui un secret: m-am îndrăgostit de Damon Salvatore.  

Pentru atunci când totul se va şterge sub presiunea apăsătoare a timpului, a ta 

pentru totdeauna… 

              Elena Gilbert. 

 

 Elena lăsă jurnalul pe pernă şi porni spre camera lui Jeremy, care sosise 

târziu şi încă dormea. Era sâmbătă dimineaţa, iar gândul ei zbura la Stefan şi la 

cele spuse de el. Dar nu… nu se putea, inima ei încerca să-i acorde o şansă lui 

Damon, pe care nu reuşea să-l contacteze pe telefon de ceva vreme. Apelă încă 

odată numărul lui Damon; însă nu răspunse nimeni. Probabil era în una din 

multele lui aventuri singuratice, dar de ce nu dădea măcar un mesaj de tipul: nu 

acum Elena. Ceva nu era în regulă, nu-i stătea în fire, în ultima vreme să nu 

răspundă, ori se apucase din nou de vechile obiceiuri. Acesta era de fapt, vechiul 

Damon, de care îşi aducea aminte însă, de care începea să se îndrăgostească 

subtil.  

 Se auziră câteva bătăi în uşă, iar Elena lăsă cafeaua pe măsuţa din 

sufragerie şi porni către micul living. Deschise uşă şi privi confuză. Cine era 

persoana din faţa ei şi cum de semăna izbitor de mult cu ea. Un gând o săgetă şi 

înţelesese că această făptură nu era decât un nou duplicat, care avea să o ajute să 

rupă blestemul  care o ţinea captivă în eternitatea abisală a suferinţei. 

 - Tu trebuie să fi Elena?, se auzi vocea ei.  

 - Eu sunt, privind ciudat Elena. Dar… cine eşti tu? 

 - Scuze, surâse. Mă numesc Khristine.  



 - Încântată, întinse mâna Elena în timp ce continuă să o fixeze confuză. 

Cu ce te pot ajuta, Khris… 

 - De fapt, o întrerupse Khristine. Mai potrivit spus ar fi, cu ce te-aş putea 

ajuta eu Elena, termină fraza observând reacţia agitată a Elenei, care nu ştia ce 

să răspundă. 

 - Cum de şti cine sunt?, continuă Elena.  

 - Am fost trimisă de un prieten comun, replică Khristine.  

 - Prieten comun, reformulă Elena. Aveam un astfel de prieten?  

   Totul părea macabru, mult prea macabru. Elena nu ştia ce să facă, nu ştia 

cum să reacţioneze şi cum de semănau atât de izbitor, bine… poate cu excepţia 

părului, care i se revărsa în cascade ondulate pe umeri. Semăna atât de mult cu 

ea, dar avea o vădită tentă seducătoare, ce aducea aminte de aerul vestimentar şi 

înfăţişare, parcă mai potrivită vampirului numit: Katherine. Nu trebuia să se lase 

pradă unor astfel de întrebări, deoarece putea simţii o inimă bătând puternic în 

corpul lui Khristine; acest lucru însemna că, era încă om.   

 



 

 - Elena, strigă Jeremy care se încruntă observând fiinţa din faţa lui. 

Katherine!, exclamă şi o apucă de braţ trăgând-o în casă, izbind-o puternic de 

perete, în timp ce scoase o ţepuşă.  

 - Jeremy, strigă impacientată Elena. Opreşte-te, nu este Katherine, îl 

despărţii pe fratele ei de Khristine. Îi pot simţi inima bătându-i în piept, este om. 

Nu ştiu cum este posibil, dar se afla în faţa noastră. Te rog, pune jos arma.  

    - Jeremy! 

 
 - Ce primire călduroasă!, sadică Khristine. Cine este această Katherine, şi 

cum de mă confundă cu ea, întrebă.   

 - Nimic relevant, se repezi Jeremy. 

 - O poveste foarte lungă, adăugă Elena. 

 Jeremy le fix-să cu privirea pe cele două prezenţe feminine şi nu putea 

înţelege cine era această Khristine, şi cum de semăna izbitor de mult cu sora lui, 

părea o întrebare ne corespunzătoare, însă trebuia să afle cine era. Sau cine o 

trimisese la Elena. Simţul său de vânător intră în gardă, iar uşa fu izbită puternic 

de perete, în timp ce Klaus şi Rebekah îşi făcură prezenţa însoţiţi de alţi doi 

hibrizi.  



 - Ce privelişte minunat şi splendidă, recalcitrant Klaus. 

 - Ce aven noi aici, sarcastică Rebekah. Presupun că tu trebuie să fi Elena, 

în timp ce o trase pe Elena rapid de lângă Jeremy.  

 
- Dă-mi drumul, ceru Elena.  

- O dar nu te ţine nimeni prizonieră domnişoară Gilbert, condimentă 

Rebekah. Doar dorim să ştim şi noi care este toată această treabă cu Havras. O 

stai, de ce nu îl întrebăm pe duplicatul tău aici prezent.  

- Situaţia devine destul de interesantă, nu credeţi, sadic Klaus. Cu toate 

acestea cred că e timpul să punem punctul pe „I”.  

 



- Cioc, cioc, se auzi vocea comică a lui Damon. Ce avem noi aici, 

continuă el. Bambi şi bugs bunnyne ne încântă cu prezenţa, surâse sadic.  

- Damon… 

 
- Un erou, o prizonieră, o dublură şi un vânător, comic Klaus. Mai are 

cineva senzaţia de deja vu, că sunt sigur că, am mai văzut o astfel de panoramă 

familiară. Ori... 

- Termină frate, bombăni Rebekah. Nu cred că au chef să-i omori cu 

rafinamentul tău nesimţit.  

- Rebekah, înţepat Klaus. Ce zici dacă, mă gândeam, să te arunc din nou 

în coşciug, doar că de data acesta nu va mai fii nimeni care să-ţi extragă cuţitul 

din torace.   

- Nu ai îndrăzni, speriată Rebekah. 

- Încearcă-mă, asigurând-o Klaus. 

- Ce ar fi să discutăm după vă terminaţi mica voastră criză de isterie 

frăţească, indiferent Damon. 

- Nu prea cred asta, domnul Salvatore, sesiză Rebekah iritată. Nu mai 

putem amâna o astfel de situaţie care va avea implicaţii şi asupra noastră. Deci, 

reformulă. Cum spuneam, să ne confirme duplicatul prezent, ce doreşte acesta 

Havras de la noi, în special de la tine Elena.   



- Havras, ameţită Khristine. Nu cunosc pe nimeni cu un astfel de  nume, 

eu…eu doar confirma Elenei, că am fost trimisă de un prieten comun, şi acesta 

fiind Dannias.   

- Dannias?!, exasperată Rebekah. 

- Dannias, preluând numele Klaus, care încercă să se joace cu silabele 

acestuia. „da”; „n”; „ni”; „as”. Desigur, replică. Cum de nu mi-am dat seama 

până acum de asta. 

- De ce anume, întrebă Elena.  

- Este un nume străvechi, replică Klaus. Numele l-am întâlnit prima dată 

în sud-estul Europei, mai precis în Bulgaria, şi mai degrabă la o familie nobiliară 

foarte veche – o privii pe Elena şi surâse – este legat direct de Katerina.  

- Petrova, răspunse Damon. 

- Bingou!, exclamă Klaus.  

- Ce înseamnă mai exact?, întrebă din nou Elena. 

- Oh!, râse Klaus. Ce ai da ca să ştii?. Dar da, confirmând ce tocmai zise 

Damon. Este primul descendent al familiei Petrova, însă nu unul care să fii murit 

vreodată; de fapt nu ştiu sigur dacă îi cunosc anul de pro-creiere.  

- Ce vrea să însemne asta Klaus?, surprinsă Rebekah.  

- Ce să însemne, continuă Klaus. Este primul vampir – surâse vag – al 

tuturor timpurilor, cunoscut deseori ca HAVRAS. 

- Harvras!, temătoare Elena.  

- Mhm!!!, îngânând-o Rebekah răutăcioasă.  

- Nu se poate, comentă involuntar. Dacă este cine susţii tu, privindu-l pe 

Damon speriată, apoi continuă: atunci este cel care ne-a salvat de hoarda ta de 

hibrizi şi ieri l-am avut în casă. Nu, Dumnezeule l-am invitat deja înăuntru. 

- De fapt nu are nevoie de aşa ceva, o corectă Klaus. Nu are nevoie de 

invitaţii din partea muritorilor; poate intra şi ieşti pe unde vrea şi poate. Dacă îl 

cunoşti, atunci s-a zis cu viaţa ta domnişoară Gilbert. 

- Nu dacă am şi eu ceva de zis, comentă subtil Damon.  



 

 
- Poate, confirmă Klaus. Dar numai un prost s-ar arunca în faţa lui, ori să 

moară încercând, formându-i-se un surâs în colţul gurii. Spor la încerca domnule 

Salvatore, iar dacă mori, mai rămâne doar unul de ucis… deci, o problemă s-ar 

rezolva de la sine, sfârşii fraza şi o apucă pe Rebekah de braţul stâng, 

dispărând. 

 - Fi-rar!, înjură Damon.    

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapter 5 
….sorry for everything 

 
  Dragă jurnalule,  

 Au trecut atâtea zile în care nu m-am mai gândit la Elena, nici nu mai ştiu ce face, 

cum mai arată şi ce s-a mai întâmplat în viaţa ei de când  a devenit vampir. 



 Lunile parcă au trecut foarte greu în încercarea mea de a domoli forţa interioară care 

se află în interiorul meu, şi cred că am reuşit, poate… însă îmi este frică. Pentru prima dată 

în atâţia ani îmi este cu adevărat frică.  

 Nu ştiu dacă s-a mai gândit la mine în acest răstimp şi nici dacă inima ei mai este 

deschisă pentru mine, ori a decis să treacă mai departe şi să iubească pe altcineva, acel 

„cineva”, care va fi în stare să o facă fericită mereu, aşa cum nu am reuşit eu să o fac 

vreodată. Inima mea încă se mai gândeşte la ea, încă o mai doreşte şi nu ar suporta gândul 

că ea, ar putea fi în braţele altcuiva. Ştiu sună egoist, dar sufletul meu tânjeşte după 

atingere şi dezmierdarea mâniilor ei delicate şi suave, care nu vor mai alina niciodată fiinţa 

mea.  

 Într-adevăr ar fi timpul să trec mai departe, dar nu pot. Sunt prins în filele unei cărţi 

vechii şi uitate pe raftul unui mobilier antic şi avariat de trecerea timpului, care nu va reuşi 

niciodată să-mi stingă dragostea pe care o am faţă de Elena, şi pe care nu o voi renega 

niciodată, chiar dacă ar trebuii să o pierd  iar. 

 Mai mult ca sigur, pare să scriu simple cuvinte pe o folie velină, dar acestea îmi sunt 

sentimentele reale pe care le nutresc mereu când sunt în preajma ei, dorind-o şi iubind-o în 

tăcerea rege şi plumburie a suferinţei. Nu ştiu cât mai pot îndura un astfel de calvar, care se 

strâmtorează cu fiecare zi care se scurge în negura uitării. Sunt multe sentimente şi regrete 

în viaţa mea cu care mă lupt mai mereu să le uit, dar nu pot. Mă doboară mereu, iar inima 

mea nemuritoare nu mai suportă, ce aşi putea spune, este un blestem eternitatea unui vampir 

prins în eternul dans al imortalităţii efemere şi rece a fiinţei supranaturale.  

 Timpul se va scurge ca în toţi aceşti ani şi va lua cu sine persoanele dragi, dar nu şi 

suferinţa nefastă şi cruntă care îmi pustieşte sufletul. Însă… cred că aceasta este pedeapsa 

mea.  

  

 Stefan lăsă stiloul joc, depărtându-se de biroul la care zăcea de ceva timp 

şi privii soarele ce se trezea din amorţeala nopţii care se pierdea  la orizont. 

Trecuseră şase luni de când vorbise ultima dată cu Elena şi spera că acum va 

putea relua idila lor vampirică, care părea că avea să se stingă în abisul 



disperărilor sale. Ştia că o rănise pe fiinţa pe care o iubea cel mai mult, dar cu un 

simplu îmi pare rău nu rezolva toate problemele apărute între ei. Trebuia să 

schimbe ceva, iar acel ceva era chiar personalitatea sa, la care trebuia să renunţe 

cu mult timp în urmă. 

 Razele soarelui se revărsau prin fereastra deschisă pe biroul din stejar, în 

bătăile căruia, lemnul bătrân începu să emane un miros dulceag şi mirific. Pentru 

o secundă se pierdu în reveria indusă de mirosul stejarului, care se împrăştie prin 

întreaga cameră. Sub privirea lui vrăjită, se materializă imaginea lui 

îmbrăţişând-o pe Elena, la pensiunea părinţilor ei.  

 
 - Elena!, şopti Stefan.  

 - Ştii?, spusese Elena. Nu ştiu dacă voi mai simţii tot ceea ce am acum – 

privii micul golf – nu vreau să pierd umanitatea Stefan, îmi este frică; dacă voi 

deveni un vampir, nu cred că ar fi una din opţiunile mele dar… nu pot rezista, 

acest gând mă omoară, nu vreau asta Stefan, nu vreau. Te rog fău-o să oprească; 

această durere, nu vreau să simt… nu vreau Stefan, îmi este teamă şi mai presus 

de toate dacă nu voi mai fi eu, dacă voi deveni asemenea lui Katherine?. O 

Doamne, nu…  

 - Atât timp cât mă iubeşti, Elena!, o linişti Stefan. Nimic din toate acestea 

nu vor cont, şi nu voi lăsa se ti se întâmple nimic rău. Îţi promit.     



 - Te iubesc Stefan!, rosti suav Elena. 

 - Şi eu te iubesc, rosti Stefan. 

 Ar fi dorit să poată opri timpul în loc, să fie doar el şi Elena, să poată trăii 

fericiţi împreună, iar tot ce sa petrecut până acum să nu existe, însă ştii că aşa nu 

putea fii posibil. Visarea îi fu întreruptă de croncănitul unui corb negru, care îl 

privii pentru câteva clipe şi apoi îşi luă zborul. Stefan privii derutat şi se apropie 

de fereastră contemplând peisajul. Un zumzet de râu se auzea nu departe de 

locul unde se afla, iar două căprioare zburdau jucăuşe printre copci. Vreme 

îndelungată nu mai simţise adierea vântului pe faţă şi muzica produsă de 

ciripitul păsărilor care umpleau de viaţă pădurea înverzită.  

 Aruncă o privire la telefonul mobil din buzunarul de la spate şi căută 

numărul lui Damon. Încercă să apeleze numărul fratelui său însă acesta nu 

răspunse, apoi încercă din nou. Damon nu dădea nici-un semn, fiind foarte clar 

că, se ocupa pe moment cu ceva prioritar, ori îşi satisfăcea un moft macabru. În 

realitate Damon nu era tipul băiatului rău, aceasta fiind doar o mică parte din 

masca pe care o afişa, dorind să-l pedepsească pe Stefan pentru lucrurile 

petrecute în trecutul lor. 

Trecuseră minute în şi privind priveliştea care se scălda în razele cale ale  

soarelui aflat pe cer. Părăsi în cele din urmă fereastra şi coborî  treptele către 

parter. Era casă se pensiune relativ simplă, având un mobilier, e bine modest şi 

destul de bine asortat cu tapiţeria din lemn de pe perete. 

 În micul living, se auzea o muzică plăcută, fiind un rock melancolic, plin 

de sentimente, doar cu câteva acorduri care distanţau atmosfera existentă. Stefan 

se îndreptă spre bucătărie de unde luă o sticlă cu vin şi păşi din nou în micuţa 

sufragerie, depăşind în trecere pe Saasha, micul suflet pe care şi-l făcuse prieten 

pe parcursul celor şase luni, de când plecase din Mystic Falls. Saasha îi întoarse 

o privire veselă şi cu un lătrat îl urmă pe verandă. Muzica se auzea perfect de pe 

verandă şi se contopea excelent cu tabloul peisagistic pe care Stefan îl privea în 



timp ce  se aplecă pe unul din fotoliile prezente pe verandă şi îţi umplu un pahar 

cu vin.                

 
 - Bună Sefan, se auzi vocea lui Dannias. Se pare că îţi prinde bine şederea 

în RoseRed. 

 - Mai bine de atât nu a-şi putea adăuga, răspunse Stefan. Ce te aduce pe 

aici? 

 - Ştiu că nu este momentul oportun, se eschivă Dannias. Dar mai bine afli 

acum decât mai târziu – privii chipul lui Stefan uimit – Elena are probleme, şi 

cred că are nevoie de tine în aceste momente. Cică un vampir bătrân este pe 

urmele ei Stefan, iar asta a zăpăcit-o, neştiind ce să mai facă. Crede-mă are 

nevoie de tine acum, mai mult ca oricând. 

 - Ştiu dar…, zise Stefan eschivându-se. Nu cred că sunt în stare să dau 

ochii cu Elena, nu acum Dannias.  

 - Oh, omul!, exclamă Dannias. Eu cred că eşti mai bine ca oricând, crede-l 

pe prietenul tău Stefan. Ai puţină încredere în mine te rog… 



 
 

 Stefan lăsă paharul cu vin pe măsuţa din lemn şi-şi cuprinsă se cu ambele 

mânii capul, fixând privirea în podea. Dorea atât de mult să o revadă pe Elena, 

dar îi era frică, asupra modului cum avea să reacţioneze în preajma ei. Reuşise 

să domolească furtuna din interiorul său, dar putea să o ţin sub control şi atunci. 

În minte îi apăru chipul Elenei care îi mângâie faţa cu o amplă tentă vampirică; 

ce mult o dorea şi astfel trebuia să o protejeze de el însuşi.   

 



  - Deci ce spui, intrigându-l Dannias. Te întorci cu mine în Mystic Falls, 

sau preferi să rămâi aici şi să-ţi plângi de milă?. 

 - Cred… de fapt nu mai are nici-un rost să aştept, ştiind că Elena are 

necazuri, replică Stefan. Revin imediat, zise în timp ce porni pe treptele ce 

duceau spre etaj.  

 Ajuns în camera lui, soneria telefonului răsună puternic. Stefan privii 

ecranul acestuia şi nu-i venea să dea crezare. Era Elena; ce putea să-i spună, şi 

mult mai important despre ce dorea să vorbească cu el. Ezită pentru o secundă, 

apoi apăsă tasta de apel. 

 - Elena?!, întrebă confuz Stefan. 

 - Stefan, răsună tulburată vocea Elenei. Am nevoi de ajutorul tău Stefan, 

continuă ea pe acelaşi ton grav. Damon… Damon a dispărut şi nu îl pot găsi 

nicăieri. Nu ştiu ce să fac. Nu pot reuşi să îl găsesc; am încercat pe mobil, dar nu 

răspunde, nu ştiu ce să mai fac Stefăn. Te rog întoarce, am nevoie de tine Stefan, 

am nevoie de tine  mai mult ca oricând…    

 
 

 

 



   

Chapter 6 
…the back together 

 



 - La naiba!, exclamă Elena.  

 Telefonul mobil rămase fără baterie. De ce se întâmpla una ca aceasta. De 

ce tocmai în mijlocul conversaţiei pe care o avea în acel moment. Scotocii 

grăbită prin sertarul biroului provizoriu din camera ei, şi cu toate acestea 

căutările ei erau în zadar. Unde reuşise să pună acel nenorocit de încărcător, pe 

care nu îl găsea în momentele tensionate. Renunţă până la urmă să caute şi 

coborî la parter; părea destul de ameţită şi dezorientată în drumul ei către 

sufragerie. Jeremy şi ceilalţi nu era acasă, iar Bonnie nu sosise încă de  la tatăl 

ei, promiţându-i că va rămâne cu ea în această noapte. Izbuti în cele din urmă să 

ajungă la telefonul fix şi formă grăbită numărul lui Stefan.   

Numărul format nu poate fi contactat, ori nu se afla în aria de acoperire, 

vă rug…. Elena trântii telefonul şi apucă  jacheta şi cheile casei. Nu putea să 

stea pe loc, nu acum. Nu trebuia  să se bazeze mereu pe ceilalţi, era un vampir 

acum şi putea rezolva lucrurile în stilul ei, sau putea face o mică cercetare, 

poate…  

 
 - Damon…, şovăii Elena. Era complet abătură, speriată şi tensionată. Nu 

ştia la cine să apeleze şi nu era nimeni prin preajmă, care o putea înţelege şi 



ajuta în problema ei. Stătea pierdută, rotind ochii în jurul ei. Nu ştia unde încotro 

să meargă, de unde să înceapă şi mai concret cu cine să ia legătura; situaţia era 

disperată, făcând-o să facă cale întoarsă şi să revină din nou în interiorul casei 

familiei sale.  

 Se  hotărî  să încerce o nouă căutare a încărcătorului şi renunţă la idee, 

conştientizând că Jeremy avea unul identic, pe care îl ţine pe biroul din camera 

lui. Proptii jacheta în cuier şi porni către destinaţia fixată. Era exact cum 

crezuse, apoi luă încărcătorul fratelui său şi reveni în camera ei, unde se aşeză pe 

pat şi aşteptă ca telefonul mobil să se aprindă.  

 - Elena?, se auzi voce lui Bonnie de la parter. Elena eşti acasă, se auzi 

Bonnie în timp ce urcă pe scări. Elena privea telefonul plângând şi nu sesiză 

prezenţa prietenei sale, care o privea încruntată. Elena, strigă Bonnie. Spune-mi 

ce sa întâmplat… Elena!, impacientată.  

 Zbuciumul produs de Bonnie o trezii din şocul indus de îngrijorarea 

reflectată de realitatea zbuciumată din viaţa ei. Chipul lui Bonnie îi apăru în 

câmpul vizual înceţoşat şi o îmbrăţişă puternic. Ce naiba se întâmplase?, se 

întrebă Bonnie; ce putea să-i fi cauzat o astfel de criză acută, încât nu reuşea să 

mai deosebească realitatea concretă.  

- Elena!, strigă îngrijorată Bonnie.  

 



           

         …două ore mai târziu. 

 

- Trebuie să fie vorba despre ceva Bonnie, recalcitrant Stefan.  

- Ce ai vrea să fac eu în această privinţă, continuă Bonnie. Nu ştiu cu ce 

ne confruntă Stefăn, crede-mă că de a-şi fi ştiut aşi acţionat până acum.  

- Ştii, susţinând-o Jeremy. Poate că ar fi trebuit să fi aici de mult timp şi 

nu s-ar fi întâmplat aşa ceva, mustrându-l. 

 
 - Ce familie fericită, sarcastic Klaus. Ce ar fi să mă aşez şi să văd cât va 

dura mica voastră escapadă sadică.  

 - Tu nu ai altceva de făcut, comentă nervoasă Bonnie. Nu avem nevoie de 

prezenţa ta în această discuţie fără sens. 

 - Nu cred că ai spus ceea ce cred, iritat Klaus. Şi mai presus de toate, unde 

este Elena, surâse amuzat. Parcă unul dintre voi trebuia să o păzească. Sau ceva 

de genul, arătând spre canapeaua goală.  



 - Ce naiba!, exclamă Jeremy. Acum nici pe sor-mea nu o pot păzi. Fir-ar!  

 - Poate nu trebuie să fie păzită, se auzi Rebekah aşezându-se  pe fotoliul 

de lângă Stefan. Nu cred că vrea să fie ţinută prizonieră aici, nu credeţi? 

 - Te rog, încruntat Jeremy. Nu vezi că eşti în loc de mobilier aici? 

 - Puştiule, zise Rebekah. Ai limba foarte ascuţită, ce ar fi dacă ţi-aşi 

scoate-o afară, ţintindu-l pe Jeremy. Ai grijă cui te adresezi mucosule. 

 - Rebekah!, avertizând-o Klaus. Dacă ne scuzaţi vom pleca.  

 - Nu cred că avem nevoie de voi oricum, comentă Bonnie. Ne descurcăm 

foarte bine şi fără ajutorul vostru. 

   Cuvintele fură dure, iar Rebekah nu avea să ierte un astfel de tratament, 

repezindu-se către Bonnie, dar Jeremy i se opuse. Fără să arate pic de 

compasiune îl trântii pe Jeremy la pământ, ţinând piciorul de-asupra pieptului 

lui. Stefan şi Alaric intrară în gardă, iar Caroline, privea neputincioasă scena.  

Două perechi de ochi erau aţintiţi către Jeremy, şi orice moment era acum precar 

pentru viaţa acestuia.  

 
 



Bonnie făcu un descântec care o imobiliză pe Rebekah, dar nu reuşi să-l 

oprească pe  Klaus care o apucă de încheietura  mâinii, producându-i un gemut 

de durere, sub presiune strânsorii mânii acestuia. Fără întârziere, Stefăn 

reacţionă rapid şi înfipse în umărul lui Klaus o ţepuşă de lemn, pe care o 

confecţionă din piciorul unui scaun. Un icnet de durere îl străpunse pe original  

slăbind astfel strânsoare, eliberând-o pe Bonnie, care îl azvârlii cu ajutorul 

magiei în partea cealaltă a camerei.  

- Vei plăti pentru asta, se răstii Bonnie.  

- Bonnie!, strigă Jeremy în timp ce se apropie de ea. Te rog, Bonnie, nu te 

lăsa acaparată de puterea întunericului, tu eşti o vrăjitoare, rugător Jeremy. 

Aceste lucrează cu lumina şi natura nu cu forţele întunecate. Bonnie, smucind-o. 

- Îmi pare rău, pierdută Bonnie. Nu îmi dau seama ce m-a apucat, 

privindu-l pe Jeremy. Cred că m-am pierdut cu firea… îmi pare aşa de rău 

Jeremy, îmi pare…, sfârşi fraza izbucnind în lacrimi. 

 
 - Este în regulă,  încercă să o liniştească Jeremy. Totul va fi în ordine.   

 - Eu… 

 - Nu mai contează acum, zise Jeremy. Nu mai contează.   



 

 

Chapter 7 
…for you ... for your love! 

 
 - Eu tot nu înţeleg rostul captivităţii mele aici, întrebă agitată Khristine.  

- Faceţi ceva, zise nervoasă Elena. Mă înnebuneşte de cap, şi nu ştiu cât  



timp mai pot suporta asta, privindu-l pe Damon.   

 
 - Nu te uita la mine, afirmă Damon dând frenetic din mâni. Nu eu sunt cel 

care are o dublură după el, sau o soră geamănă, încruntându-se privind ciudata 

asemănare dintre Elena şi Khristine. Dar… cred că mă voi face de folos în altă 

pare. Scuze… 

 - Damon, iritată Elena. Doar, nu… 

 - Se pare că da, comică Khristine.  

 - Ştii?, înfuriată Elena. Tu nu ai nimic altceva mai bun de făcut –  ţintind-

o cu privirea, în timp ce Khristine ridică mâni-le în aer – se pare că nu. 

 - Hei!, salută Caroline, în timp ce păşi în sufragerie. Elena… să fiu a 

naibii – confuză, soluţionând ambele gemene – care din voi… nu mai contează, 

gesticulă. Eu şi Tyler am reuşit să dăm de urma lui Stefan şi, privind-o pe Elena 

de această dată. Credem că se ascunde, ei bine este un fel de-a spune, în 

apropiere.  

 - Mai exact, comentă dezinteresat Damon. De fapt nu ai aflat nimic, fără 

supărare blondin-o, însă nu aţi fost de prea mare ajutor.  



 - Ştii…, suspicioasă Caroline. O Dumnezeule, strigă. Ştiai în tot acest 

timp unde este Stefan şi nu ai zis nimic. Cum poţi să fi un nenorocit, Damon. 

 - Ai grijă cu cuvintele blondin-o, o avertiză Damon. Şi da, poate sunt un 

nemernic, îngâmfat şi mai ştiu eu ce dar, nu sunt un căţeluşi ud…  

 - Ce sens are asta?!, năucă Caroline. Damon! 

 - Ups!!!, eschivându-se Damon. Am încurcat cartea…, în timp ce azvârlii 

cu mâni una din cărţile aflate pe raft. Pre-a mult praf. 

 - Damon!, exclamă Elena. Ai ştiut mereu unde se alfa Stefan şi nu ai spus 

nimic. Te rog spune-mi unde este? Spune-mi că nu este un alt joc de-al tău, un 

fistic al personalităţii tale, fă-mă să cred că mă înşel.   

 - Elena, surâse cinic. Arăt eu a maica Teresa. Poate ştiu ceva, ori două 

păsărele să-mi fii şoptit, însă este o afacere de familie. Nimic important cu care 

să-ţi baţi mintea, cu ceva ne relevant.  

 - Avem un mincinos!, exclamă riguros Khristine.  

 - Chiar, frustrat Damon. Tu nu ai altceva de făcut – privind-o pe dublură – 

ia o mătură, dă cu mopul  şti tu, ce mai…  Acum serios Elena, Stefan e băiat 

mare, ştie cum să-şi poarte de grijă. Prioritatea noastră este acum Havras.   

 
       



 - Fie, renunţând Elena. Dar nu ai scăpat să ştii.  

 - Bine, Bine, zise Damon în timp ce se aşeză pe fotoliul de lângă şemineu, 

ţinând în mân un pahar cu tărie. Vom depăna amintiri ca două fetiţe prostuţe, 

ceva mai târziu. Ne împletim şi părul în codiţele, cine ştie… poate, zâmbi sadic.  

 - Damon!, jignită Caroline. Oricum, unde eram… Tyler se îndreaptă chiar 

acum spre locul unde se presupune că s-ar afla Stefan.  

 - Mulţumesc mult Caroline, afirmă Elena.  

 

 

…între timp. 

 

 

 - Fi-rar!, înjură Tyler.  

 - Cauţi ceva anume?, se auzi un ecou.  

 - Ştiu că eşti aici, te pot simţi, strigă Tyler. Arată-te! 

 - Chiar îţi doreşti asta, tinere hibrid?, sadică vocea. 

 - Ai grijă!, se repezi Ben în timp ce îl azvârlii din calea arbaletei pe Tyler. 

La naiba, asta o să lase semne. 

 - Eşti bine?, se interesă Tyler. Ce vrei de la noi; ce doreşti? 

 - Să zicem, urmă o pauză profundă înainte de a se arăta. Moartea voastră, 

completă Havras. V-am avertizat să nu interveniţi în planurile mele, dar nu aţi 

ascultat. Elena trebuie să moară ca blestemul pus pe capul meu să se finalizeze, 

fiind  astfel, să zicem: liber. 

 - Eşti nebun, relevă Tyler. Crezi că noi vom sta cu mâni-le în sân, 

aşteptând ca tu să faci următoarea mişcare. Te înşeli… 

 - Atunci vei-ţi suferi, termină propoziţia în timp ce îi aplică lui Tyler o 

săgeată în picior. Cred că asta îţi răspunde la întrebare.  

 - Nu vei scăpa cu una ca asta, avertizându-l hibridul.  

 



 - Nu văd nici-un rost să fug, dar să mai şi pierd timpul aici, replică Havras 

apucându-l pe Tayler de gât. Ce ar fi dacă micuţa ta prietenă vampir şi-ar vedea 

iubitul murindu-i în braţe.   

 - Ce vrei să zici cu asta?, mirat Tyler. 

 - Ce vreau?, continuă sarcastic Havras. Ai să vezi Tyler, mai mult ca 

sigur… vei simţi.  

 Îl ridică pe Tyler cu mâna dreaptă, ţinându-l suspendat la doar câţiva 

centimetrii de pământ. Vei regreta că ai întrebat asta hibridule, adăugă Havras, 

în timp îi sfâşie hainele şi  îi aplică o muşcătură pe partea stângă a abdomenului.  

 - Aaaah!, ţipând de durere Tyler.  

 - Şi aşa cum spunea când va un prieten apropiat de-al meu, cinic Havras. 

Să înceapă jocul!   

 

 

…în conacul Savatore. 

 

 - Tyler nu răspunde, nerăbdătoare Caroline.  

 - Poate nu ajuns, calmând-o Elena. Poate… nu ştiu, nu a reuşită să 

găsească locul. 

 - Cred că ai dreptate, asigurând-o Caroline.  

 - Sau poate a mierlit-o, amuzat Damon. Cine ştie… 

 - Damon!, îl mustră Elena. 

 - Bine!, zise Damon. Uite cum facem. Mă voi duce după el şi îi voi da un 

mare şut în fundul său mare, pentru fiecare îngrijorare a blondinei. OK!  

 - Mulţumesc! 

 Damon lăsă jurnalul lui Stefan pe masă şi apucă jacheta de piele neagră de 

pe fotoliul alătura şi se făcu  nevăzut, trântind uş în urma lui. Elena o îmbrăţişă 

pe Caroline şi privii uşa pe care tocmai ieşise Damon. Nu dorea să-l vadă 

plecând de lângă ea, iar acest lucru îi sfâşia inima. În ultimele luni, Damon a fost 



unul dintre pilonii săi de sprijini, alături de Bonnie şi Caoline. Jenna şi Alaric 

era plecaţi din oraş, în micul lor refugiu amoros. Era mai de grabă o vacanţă 

plănuită de Aleric, un fel de cadou de ziua Jennei. Elena respiră  afară aerul ţinut 

în plămâni şi ţintii cu privirea focul care trosnea în şemineu. Unde putea fi 

Stefan şi mai presus de toate ce făcea. Nu îl mai văzuse de şase lui şi ceva, iar 

lipsa lui îi pustie fiecare zi vieţi sale. Trecuse peste relaţia sa cu Stefan, dar nu 

putea să nu se mai gândească la el; nu putea să-l scoată definitiv din viaţa ei, dar 

putea încerca să realizeze un echilibru între cele două repere. 

 Seara se anunţa destul de mohorâtă, iar luna se ascundea rareori în nori. 

Damon scotocii prin jacheta sa şi apucă telefonul mobil. Tastă rapid numărul lui 

Tyler şi aşteptă să răspundă. Nimic. Privi atent touch telefonului şi apelă celalalt 

număr. Aşteptă câteva momente şi soneria auzi parcă în apropiere. Insistă şi păşi 

în direcţia din care provenea sunetul. Drace!, exclamă Damon observând trupul 

lui Tyler zăcând pe jos. Se apropie de Tyler şi puse două degete pe gâtul 

acestuia, verificându-i pulsul; constă că era încă în viaţă, dar într-o condiţie 

precară.  

 Roti ochii în jur şi îl zări pe Ben, care zăcea fără suflare rezemat de un 

copac. Se strâmbă, apoi îl apucă pe apucă pe Tyler de după gât şi îl trase mai 

mult târâşi până la maşină.  

         - Ai face bine să nu îmi murdăreşti maşina, vociferă Damon. Altminteri îi 

vei da socoteală.  

 Ajuns la volanul decapotabilei negre, Damon ambală puternic maşina şi 

cu un scrâşnet din roţi porni către Mystic Falls. Noapte era mohorâtă şi înnorată 

mai mult ca de obicei, iar luna se ivea jucăuşe printre noi. Mirosul sângelui îl 

ispitea pe Damon, invitându-l la o mirifică desfătare a dorinţei care îi ardea 

întregul corp; îndemnându-l să aline acea durere acre pusese stăpânire pe propria 

fiinţa. Imaginea Elenei, îi apăru în minte, având astfel un pretext mult mai 

puternic de a rezist tentaţiei. Nu putea da greşi iar, nu acum. Elena se baza pe 

ajutorul lui; ce naiba, îşi pusese încrederea totală în el, deci nu vroia să o 



dezamăgească.  De când îşi mărturisise sentimentele faţă de ea, comportamentul 

ei se schimbase, oarecum; făcându-l să spere la o mică şansă de a avea iubirea 

ei, după care tânjise enorm, atunci când aceasta era cu fratele său.  

 - Tyler!, se repezi îngrijorată Caroline. 

 
 - Dumnezeule!, speriată Elena.  

 Caroline se repezi şi îl preluă pe Tyler din strânsoarea lui Damon, iar 

acesta  i se prăbuşi în braţe. Nu ştia ce să facă, îngrijorarea fiindu-i prezentă în 

fiecare mişcare, iar ochii ei era plini de multitudinea lacrimilor cristaline care se 

prelingeau pe obraji. Era Tyler, dar de ce el… Caroline nu mai era coerentă, iar 

fiecare reacţie a ei era parcă necoordonată. Îl iubea atât de mul, poate prea mult, 

şi acum îl privea cum se stingea în braţele ei firave, pe care cândva erau 

mângâiate de mâni-le lui. Cum sa întâmplat un ca aceasta?, şocată Caroline, 

Cum?. Damon o privi suspinând încet, abia perceptibil şi se aplecă să-l preia din 

nou pe Tyler.  

 - Nu te rog, suspină Caroline îmbrăţişată de Elena care sosise lângă ea. Nu 

vreau să-l pierd şi pe el, te rog fă ceva, fă orice, privindu-l pe Damon. Doar fă… 

 - Nu mai este nimic de făcut Carol…, zise Damon. Nu ştiu ce aşi putea 

face.  



    - Caroline, îmbrăţişând-o Elena. Totul va fi bine, îţi promit… 

 - Carol…eu, se întrerupse Tyler. Îmi pare atât de rău că nu l-am putut găsi 

pe Stefan, se încordă din pricina durerii, apoi o privii din ou pe Caroline care 

încerca să-l protejeze, ori să-i aline suferinţa. Nu-mi pare rău pentru nimic, tot ce 

am petrecu… împreună, a fost de neuitat. Te iubesc enorm Carol… să nu uiţi  

niciodată…eu… 

  - Tyler, smucindu-l. Tyler!?, plângând Caroline. 

 - Îmi pare atât de rău blondin-o, replică Damon.  

 - Caroline, trăgându-şi răsuflare Elena. Îmi pare… 

 - Nu, strigă Caroline. Nu se poate să fie mort, nu Tyler, luându-i trupul 

neînsufleţit în braţe. Tyler… 

 Uşa de la intrare se auzi azvârlită puternic la pere, iar vântul începu să 

şuiere. Damon şi Elena priviră în direcţia ei, dar nu se zărea absolut nimic. Elena 

aruncă o privire către Damon, iar acest îi făcu semn să rămână lângă Caroline; în 

timp ce el cerceta intrarea.  

 - Revin imediat, o asigură el. 

 - Damon!, şoptii speriată. Ai grijă.  

 - Doar mă şti, îngânând-o Damon. 

      - Doar ai grijă, insistă Elena.  

 Elena o privi pe Caroline, în timp ce Damon se apropie de intrare. Era 

destul de ciudat şi ceva nu era la locul lui, evident fără să mai bage în seamă uşa 

distrusă, Damon, păşi afară în obscuritatea întunecată a nopţii. Făcu o survolare 

a ariei vizuale a casei şi nu depistă nimic. Ce putea să fie oare?, se gândi Damon 

în timp ce fu tras forţat în neantul de întuneric.   

- Damon?!, mirată Elena care păşi spre livingul de la intrare. Unde putea 

fi, se gândi. Ceva se întâmplase, iar mai mult ca sigur, era cineva în spatele 

acestor necazuri pricinuite. Privi îngrozită întunericul aşternut şi încercă să-l 

strige din nou: 

- Damon…    



 

 

 

Chapter 8 
…. Tears Of An Angel 

  

 - OK!, inspira Caroline. Să o face şi aceasta, în timp ce lacrimile i se 

revărsau pe obrajii ei catifelaţi. 



 - Sigur poţi să o faci blondin-o, îi răsună în timpan, vocea caustica a  lui 

Damon.  

 Caroline, îi aruncă o privire dezaprobatoare, iar Elena îi vârî un cot în 

abdomen. Era de-a dreptul uimit. Cum puteau fetele să se apare una pe cealaltă 

şi era totuşi o glumă nevinovată. Ochii lui se plimbau jucăuşi de la Elena spre 

Caroline.  

 - Şti ce, luă iniţiativa Elena. Ce ar fi dacă de-ai duce să vezi,  dacă totul 

este pregătit – privindu-l pe Damon încruntată – poate în felul acesta eşti mai 

puţin nesimţit.  

 - Auci!, exclamă Damon. Femeile!, bombăni în timp ce-şi dă du ochii 

peste cap, părăsind camera în care se aflau cele două.  

 - Mulţumesc!, şopti Caroline. 

 Era o zi trist. Damon ura astfel de genuri matinale, pe care se părea, că 

avea să le îndure de ceva vreme. De fapt de când venise în Mystic Fall avusese 

parte numai de momente dramatice, nu că nu l-ar fi bine dispus, dar atât de 

multe încât îi provocau greaţă. Privirea sa survolat peisajul mohorât în care 

ajunsese să-şi petreacă majoritatea timpului, apoi inspiră adânc aer în plămâni.  

 - Se pare că nu te pre-a prinde frate, se auzi vocea lui Stefan pe un don 

sadic. Dar cred că vei supravieţui, continuă în timp ce sorbi o înghiţitură de vin 

alb.   

 - Tu nu ai vrea să te pierzi după un iepure sau ceva de gen, replică nervos 

Damon.  

 - Prefer să fac umbra pe aici, îl contr-atacă Stefan. Şi din ce văd, imaginea 

este una tipică nouă, nu crezi – îl privi pe Damon, iar apoi surâse satisfăcut – 

este timpul să nu mai fug, şi să lupt pentru ceea ce îmi doresc Damon.  

 - Şi c-am ce-ţi doreşti Stefan?, indiferent Damon.  O, stai ştiu; şi acel ceva 

începe cu „E”, dacă nu mă înşeală memoria, aruncându-i o privirea 

dezaprobatoare fratelui său. Visează în continuare, dar să nu mă acuzi pe mine 



că nu te-am avertizat. Ai să te dai singur cu capul de zid, iar eu abia aştept să 

văd asta, termină frază în timp cel bătu uşor  umărul lui Stefan. 

 - Aici eraţi, se auzi vocea lui Jeremy. Am ceva să vă artă, şi cred că veţi 

vrea să ştiţi despre acest lucru.  

 Damon şi Stefan priviră nedumeriţi la fratele mai mic al Elenei, iar apoi 

îşi aruncară o privire confuză. Despre ce era oare vorba, şi ce vroia Jeremy să 

le ară-te?. Damon arătă o ezitare, în timp ce Stefan pornise deja cu Jeremy 

înainte. Ştia că avea să regrete acest lucru, şi totu-şi îl măcina gândul de a afla 

despre ce era vorba în toată hărmălaia iscată momentan. Se îndepărtară destul de 

mult de conacul  familiei  Lockwood, îndreptându-se spre o margine mai 

întunecată a proprietăţii.  

 Damon privi în jur şi zări câteva morminte acoperite de frunze şi de 

rădăcinile unui stejar bătrân. Damon privi insistent copacul şi îl atinse cu mâna, 

dar o retrase rapid, lucru care îi făcură pe Stefan şi Jeremy să îl privească ciudat.  

 - Fi-ar!, înjură Damon. 

 - Ce s-a întâmplat?, mirat Jeremy. 

 - Cred că vom afla curând, despre ce ar fi vorba, îi răspunse Stefan.  

 - Nu îl atinge!, strigă Damon. Nu este un copac ca toţi ceilalţi.  

 - Ce vrei să zici?, nedumerit Stefan. Cum nu este ca ceilalţi; în ce fel ar fi 

acesta diferit Damon? 

 - Crede-mă, zise Damon. Dacă ari fi unul normal aşi mai fi eu acum în 

genunchi.       

 - Era şi timpul să te ară-ţi Havras, reălică tăios Jeremy.  

 - Ce?, continuă Damon. Eşti nebun omule.  

 - Aşteaptă un moment, zise Stefan. Dacă stau bine şi mă gândesc, te-ai 

purtat ciudat de ceva vreme. Damon…dacă eşti acel Damon pe care îl ştiu eu, ai 

fi aprobat comentariul meu făcut mai devreme.  Tu nu eşti Damon…cine eşti de 

fapt în adevăratul sens al cuvântului? 

 



 - Hmh! Se pare că m-am dat în vileag, iar mica scamatorie cu copacul 

chiar mi-a plăcut micule Gilbert, amuzat Havras. Dar vei plăti pentru asta, fi fără 

grijă, arunci când va veni momentul îi voi plăti asta cu vârf şi îndesat.  

 Jeremy scoase din jachetă un ţăruşi confecţionat şi se îndreptă către falsul 

Damon, însă  Stefan îi întrerupse cale şi se propti între el şi Damon, în timp ce îi 

puse mâna în dreptul pieptului pentru al împiedica să înainteze. Situaţia devenise 

destul de tensionată, iar Jeremy era hotărât să-l ucidă pe Damon…Era ceva 

neobişnuit în privirea lui, observă Stefan. Să fie vorba despre altceva, însă cu 

toate aceste, despre ce; ce vedea Jeremy şi nu era el capabil să vadă. 

 - Jeremy opreşte-te!, îi porunci. Încetează şi revin-o prinde noi, urmează-

mi vocea Jeremy, nu te lăsa captivat de spiritul de vânător. Jeremy… 

 - Dă-te la o parte Stefan, îl avertiză Jeremy. Tu nu îl vezi, dar eu îi pot 

vedea adevărata înfăţişare, iar acesta nu este Damon. Ori te dai din calea mea, 

ori te ucid şi pe tine VAMPIRULE, răstindu-se.  

 
    

 - Ce naiba se petrece aici, afirmă Rebekah. Stefan? 

 - Stai departe de el, ordonă Jeremy. Acela nu este Damon, e Harvras. 

 



 Rebekah îşi scoase la iveală colţii de vampir şi se pregăti pentru atac. Era 

clar o situaţie  macabră, iar Stefan nu ştia ce să facă în această situaţie 

tensionată, şi apariţia Rebekai îngreuna şi mai mult situaţia în care plonjase. 

Havras scoase un gemut, iar Rebekah se încruntă suspicioasă. Într-un final 

reveni lângă Stefăn şi îi ceru o explicaţie despre cea ce tocmai se întâmpla. Şi 

cum de puseseră mâna pe Havras, era orare o şmecherie la mijloc sau chiar era 

real, ceea ce se întâmpla.  

 - Ce sunt toate astea Stefan?, întrebă ea. 

 - Poveste lung, iritat Stefan. Şi tu ai picat într-un moment prost… 

 - Lasă-l să-l omoare, interveni din nou ea. Cred că astfel vom scăpa de o 

problemă şi ne putem întoarce ura zilnică, îl privii pe Stefan satisfăcută, 

înclinând uşor capul într-o parte sadic.    

 - Asta e problema voastră a originarilor, mofturos Stefan. Nu ştiţi să 

gândi-i înainte de a acţiona.  Este clar că urmăreşte ceva, iar Damon este pe 

undeva, ţinut captiv de Havras.       

 - Hmmm!, Dacă pui astfel problema sunt curioasă să aflu ce are de spus, 

se implică în joc Rebekah.  

 - Tu, zise Havras. Nu credeam că te voi mai revedea iubit-o…a trecut 

ceva timp de la ultima noastră  aventură amoroasă. Nu aşa domnişoară 

Mikaelson. 

 Totul amuţi. Jeremy şi Stefan rămaseră nemişcaţi şi priveau încremeniţi 

scena. Cum naiba de îl cunoştea Rebekah; ce avea oare de ascuns în trecutul ei 

de nici măcar Klaus nu aflase despre acestea. Ceva era putred, iar problema avea 

să se adâncească şi mai mult în neant, dacă cineva nu spunea o vorbă. Stefan îi 

dăduse drumul lui Jeremy şi îşi concentră toată atenţia spre Rebekah, care îl 

privea surprinsă pe Havras. Nu ştia cum să reacţioneze. Când îl cunoscuse, dar 

mai mult ca sigur de unde îi ştia numele?. Mintea Rebekăi devenise înceţoşată şi 

ireversibilă, căutând adânc un răspuns la toate astea. Era imposibil, şi mai mult 



ca sigur niciodată nu ar fi iubit o astfel de persoană, care mai mult ca sigur o 

vroia moartă.    

 
 

…între timp. 

 

 - Aşteaptă o clipă, o rugă Elena. Trebuie să dau de Stefan, nu-i stă în fire 

să dispară fără să zică ceva, sau să nu anunţe printr-un mesaj. Cred că sa 

întâmplat ceva Caroline, speriată Elena. 

 - Haide Elena, o contrazise Caroline. Mai mult ca sigur este pe unde cu 

Damon, făcând ce ştiu ei să facă. Nu mi-şi bate capul cu aşa ceva. Sunt 

bine…crede-mă.  

 - Cred că ai dreptate, o aprobă Elena.  

 Se uitară pentru un timp una la cealaltă şi surâseră, sesizând ironia 

momentului iscat. Ele făcându-şi griji pentru fraţii salvatore, era ceva neobişnuit 

şi incredibil. Pentru Elena ar fi fost ceva normal dar nu şi pentru Caroline, care 

mai mult ca sigur l-ar fi strâns de gât pe Damon cu prima ocazie ivită. Damon 

avea un fel al lui de a se manifesta şi asta îl făcea unic şi irezistibil , dar nu şi cu 

Caroline care îl cunoştea cu adevărat. Stefan era un…un tip de treabă, misterios 



cei drept, dar mult mai deschis şi decriptat decât Damon. El ştia mereu ce ştia să 

zică pentru orice moment, practic având câte o replică afurisită şi totuşi 

coerentă. Damon… era dor Damon. Bine se îndrăgostise de el înainte, dar fusese 

constrânsă…şi acest lucru nu-i plăcuse niciodată. Dacă îi plăcuse de ea câtuşi de 

puţin, trebuia să o placă aşa cum era nu să se joace cu ea. Nu era păpuşa 

nimănui, în special a lui Damon. Îi ura pentru asta.  

 - Caroline?, o strigă încet Elena.  

 - Da!, clipi debusolată. E timpul să mergem la funeralii-le lui Tyler, zise 

zbuciumată în timp ce-şi şterse u mâna o lacrimă cristalină de pe obraz.  

 - Eşti sigură că poţi rezista?, o întrebă Bonnie sosită.  

 - Arătăm ca două plângăreţe, rosti comic Elena cuprinzând-o de braţ pe 

Caroline. 

 - Să şti că da!, o susţinu Bonnie zâmbind. 

 

  

…câteva momente mai târziu. 

 

 

 - Rebekah!, se auzi vocea lui Stefan.  

 - Eu…eu, ne putând articula nici un cuvânt Rebekah. Nu-mi amintesc să îl 

fi cunoscut vreodată, Stefan ce se întâmplă cu mine?  

 - Este Havras, răspunse Jeremy. Se joacă cu mintea ei.  

 - Ai dreptate, susţinu Stefan. Dar ţin-o, trebuie să fac ceva rapid. 

 - Orice ai face, interveni Jeremy. Fă repede, o afectează asta Stefan şi nu 

cred că ne dormi un vampir bătrân şi nebun pe deasupra pe aici. 

 - Ai doar încredere, îl îndemnă Stefan.  

 - Stefan…nu mai rezist, gemu Rebekah.  

 -  Rezistă, mai rezistă puţin, o preveni Stefan.  

 



 Jeremy o preluă pe Rebekah din braţele lui Stefan, în timp cel privea 

depărtându-se de ei. Havras era încă în genunchi,  datorită efectului stejarului. 

Se apropie încet de el şi măsură fiecare centimetru dintre ei; fiind precaut şi 

pregătit de orice eventualitate. Havras îl privi amuzat cu se apropia de el şi rosti 

ceva într-o limba veche, pe care Jeremy o descifră rapid.  

 - Stefan fereşte!, îl avertiză de bârna de lemn ce se rupsese de stejar. 

 - Aşa deci, sadic Havras. Avem aici un cititor de incantaţii azteco-maya-

şe. Ce alte secret îmi mai ascunde-ţi voi? 

 - Nu este cine ştie ce, îl corectă Stefan. Dar Jeremy este un vânător de 

vampiri, şi bănuiesc că şi tu ştiai asta. Proastă mişcare să ne ataci aici.  

 - Nu pot fi ucis de un vânător de vampiri, mai puţin de voi, avertiză aspru 

Havras. Am peste cinci mii de ani şi nu mai există nimic care să mă afecteze din 

acea perioadă. Nu cred că eşti în poziţia de avertiza domnule Salvatore. 

 - Ce te face să crezi că nu existe, îl corectă Klaus. Să zicem…de sabia lui 

Gabriel ai auzi vreodată, o stai desigur că da…şi ghici ce am eu aici.  

 Klaus desfăcu pânza pe care o ţinea în mână şi dezvălui lama unui artefact 

antic şi bine păstrat în ciuda vechimii sale. Era o sabie tipic medieval cu un 

decor încă bine pronunţat şi inscripţii sanscrite pe mijlocul lamei cu două tăişuri.   

   



               

 - Asta e o scamatorie, temându-se Havras. Nu aveai cum să ai acea sabie, 

am distrus-o chiar eu acum două mii de ani, privindu-l pe Klaus. 

 - Se pare că ai fost tras pe sfoară amice, îl molestă Klaus. Să zicem c-am 

avut câteva cunoştinţe şi am tras câteva sfori, şi da e autentică dacă asta re 

întrebi.  

 Sub presiunea puternică a sabiei, mascarada produsă de Havras luă sfârşit, 

iar adevărata lui înfăţişare se relevă. Jeremy şi Stefan priviră buimăciţi. Stefăn îl 

cunoscuse în tot acest timp şi habar nu avusese că de fapt stătea la ceia-şi masă 

cu duşmanul său, în timp ce Jeremy îl văzuse de câteva ori în prejma Elenei, 

dându-se drept Dannias.  

 - Dannias!?, confuz Stefan. Cum este posibil aşa ceva? 

 - Să terminăm odată cu mascarada asta, zbieră Havras. Este timpul meu… 

este timpul ca îngeri să plângă cu sânge şi demonii să iasă la lumină. Eu sunt 

Da’ñas  Havras, eu sunt proto-părintele primordial al vampirilor şi lycan-ilor. 

Eu sunt moartea voastră, supuneţi-vă mie sau muriţi… 

 O furtună se iscă din senin, iar cerul se întunecă, în timp ce Havras 

începea să radieze tot mai profund şi intens. Era ceva cu care nu s-au mai întâlnit 

până acum, iar soarta Elenei se afla în joc. De pretutindeni se auziră sute de 

voci, iar ochii anticului vampir deveniseră asemenea iadului; practic ardeau, iar 

presiunea atmosferei se schimbase drastic. Ce era de fapt acest vampir, pentru 

că, depăşise de mult condiţia imortalităţii vampirice, parcă… se încruntă 

Stefan. Devenise un zeu însetat de sânge, iar doar sângele Elenei îl putea calma. 

 - Klaus fă ceva, se auzi vocea lui Jeremy care o ţinea încă pe Rebekah. 

 - Voi încerca ceva…, făcu câţiva paşi Klaus. 

 - Nici să nu te gândeşti impurule, răstindu-se Havras în timp ce făcând un 

semn cu mâna îl azvârli pe Klaus prin aer, izbindu-l de trupul unui copac din 

apropiere. E timpul să muriţi…  

 



            

 

Chapter 9 
…. DownFall Angels 

 



 

 - Veni-ţi dacă aveţi curajul, striga mânios Havras. Veni-ţi nemernicilor şi 

câştigaţi-vă dreptul de a-mi face faţă, altminteri vă  reduc eu la tăcere pentru 

totdeauna.  

 - Nu crezi că vorbeşti prea mult, rosti printre dinţi Elijah. Şi din câte văd 

nu prea îmi place ceea ce ai făcut fraţilor mei. 

 - Elijah… vechi prieten, zâmbi Havras. Ai decis în cele din urmă să te 

alături petrecerii. Sper că tu vei fii mai deschis în gândire decât ceilalţi fraţi ai tăi 

şi vei înţelege balanţa de putere pe care evident nu o deţineţi.  

 - Vorbe într-adevăr mari vechi prieten, îl parafrază Elijah. Dar ai uitat un 

amănunt. Damon şi ceilalţi sunt în siguranţă, şi da, ai un trădător printre slugile 

tale, privindu-l sfidător.  

 - Asta nu ar trebui să fie o piedică, nu crezi?, privindu-l pe Elijah. Am pus 

urmăritorii pe urmele lor, şi da… aşa cum zicea şi tu, acel trădător al lucrat 

mereu pentru mine Elijah.  

 - Drace…, exclamă Elijah. Asta înseamnă că sunt cu toţii în pericol.  

  



- Din contră, sunt deja terminaţi. Sper că nu ai uitat de Xolotl, paznicul şi 

ajutorul meu credincios; el le va curma viaţi-le lor insignifiante lipsite de 

importanţă. 

 
  - Nu se va întâmpla aşa ceva niciodată, interveni Stefan proptind mâni-le 

puternic în pământ, încercând să se ridice. 

 - Poate, pe un ton indiferent Havras. Dar mă îndoiesc. Secundele vieţilor 

prietenilor tău sunt deja numărate de secerător. Dar nu îţi face griji, Elena nu va 

păţi absolut nimic… chiar eu însămi îi voi absorbi şi ultima fărâmă de viaţă din 

ea, până când nu va mai rămâne doar praf şi surcele.  

 - Luate-ar naiba!, furios Stefan.  

 - Jocul este deja început, nu mai rămâne decât să aşteptăm finalul 

tărăşeniei ăsteia, continuă Havras. Şi presimt că va fi unul grandios…   

 

 

…între timp în casa Salvatore.  

 

 - Damon!, îl strânse puternic în braţe Elena, cuibărindu-se la pieptul lui. 

 - Unde este Stefan?, întrebă el. 



 - Nu era cu tine?, confuză Elena. Aţi plecat amândoi de la funerarii.  

 - Nu, nu am fost cu Stefan în tot acest timp, ci ţinut captiv prizonier, 

răspunse Damon.  

 - Prizonier?, încruntându-se Caroline. De către cine? 

 - Havras, replică iritat Damon. 

 - Dumnezeule!, faţa Elenei căpătă o nuanţă albă, în ciuda culorii 

vampirice. Stefan şi Jeremy au probleme, smulgându-se din braţele lui Damon 

ridică mobilul din haina sa neagră şi formă numărul lui Stefan, în timp ce îl privi 

pe Matt, care sosise cu câteva minute înainte.  

 
  - Nu răspunde, rosti în ultima secundă al sunetului de apel.  

   - Haide Elena, o privi Matt. Mergem chiar acum la conacul Lockwood, 

mai mult ca sigur sunt încă acolo.  

 - Crezi?, strângând mobilul în mână Elena.  

 Damon şi Caroline se priviră bulversaţi de întorsătura de situaţie ce se iscă 

în ultim moment. Elena şi Matt ieşiseră grăbiţi afară fără a mai arunca măcar o 

privire în urma lor; îngrijorarea  fiindu-le evidentă pe chip. Elena prinse centura 

la locul ei şi scotoci din nou prin geaca ei după mobil. Formă din nou numărul 

lui Stefan şi aşteptă ca cineva să răspundă, însă nimic.  



 - Stefan… 

 - Ai încredere, o încurajă Matt. Sunt în siguranţă, Stefan nu va permite să 

se întâmple nimic.  

 - Sper să ai dreptate Matt, articulă Elena cuvintele înainte de a inspira aer 

în plămâni.    

 Distanţa dintre ei şi conacul familiei lui Tyler i se păru Elenei destul de 

lungă şi răbdarea ei începu să se epuizeze. Matt apăsă mai adânc pe acceleraţie 

şi maşina scoase un mic scrâşnet, în timp ce Elena strânse la piept mobilul. Mii 

de picturi cristaline de ploaie spălau parbrizul Devon –ului achiziţionat de 

Stefan cu ceva timp în urmă. Elene atinse cu mâna dreaptă geamul îmbibat de 

apa ce se scurgea pe el, iar ochii ei se pierdură în negura obscură a nopţii. 

Gândurile ei fură ruinate de mesageria telefonului. Era Stefan. Inima ei începu 

să bată puternic şi nu reuşea să deblocheze mobilul. Era pentru prima dată în 

viaţa ei, când după atâta timp se simţea din nou neajutorată, neputând face ceva, 

dorind să schimbe orice doar ca cei dragi să fie în siguranţă.  

 - Elena?, se auzi difuz vocea lui Matt. Elena ce scrie? 

 - Nu reuşesc să deschid, privindu-l speriată. Îmi este teamă. Dumnezeule, 

după atâta timp încă îmi este frică de mesajele lui. Privi atentă mesajul care 

apăru pe ecran şi rămase nemişcată. Elena, nu veni aici. Sub nici-o formă să nu 

pleci de acasă, Stefan. Ce vroia să zică prin acest mesaj, era mult prea ciudat şi 

nu era stilul lui Stefan să nu îi zică, dar ceva se întâmplase, ceva rău, şi Stefan o 

avertiza.  

 - Întoarce maşina Matt, strigă alarmată Elena. Nu trebuie să mergem, ceva 

teribil sa înrâmplat, privindu-l din nou pe Matt. Nu trebuie să fim acolo, Havras 

e pe urmele mele.  

 - Dar…, încercă să protesteze Matt.  

 - Te rog Matt, rugătoare Elena. NU trebuie să mergem acolo. 

 - Suntem deja acolo Elena, confirmându-i teama Matt.  

 



 

 Elena rămase încremenită; nu reuşea să-şi adune gândurile pierdute în 

subconştientul ei. Era deja prea târziu să-i ceară lui Matt să o ducă din nou la 

Damon şi Caroline, când o umbra fantomatică în scoase pe Matt prin parbrizul 

maşinii sub privirea speriată a Elenei.  

 - Matt!, ţipă speriată Elena.  

 Creatura o privi pentru câteva momente şi scoase un răget gutural şi 

înspăimântător. Iadul care ardea în privirea creaturii o făcu pe Elena să îi 

acopere ochii cu ambele palme. Avut impresia că entitatea îi citeşte sufletul, 

încât simţi nevoia să se protejeze de privirea lui pătrunzătoare. Devon –ul se 

clătină de câteva ori şi bestia se desprinse de bordul ei, pierzându-se în neantului 

nocturn. Elena deschise uşa maşinii şi începu să fură spre porţile conacului 

dărmate la pământ. Căută în jurul ei orice ar fi semănat cu o armă şi înaintă spre 

partea întunecată a proprietăţii, din care provenise geamătul lui Matt. Nu putea 

zări nimic în jurul ei, totul fiind învăluit într-un întuneric ireal; conştientizând că 

ar fi trebuit să se zărească luna, şi cu toate astea nu se zărea nicăieri. Un sunet îi 

atrase atenţia şi se opri pentru a cerceta împrejurimea.  

 - Cine este?, întrebă temătoare Elena. Sunt înarmată şi nu îmi este teamă 

să o folosesc – suna atât de prost ceea ce tocmai spusese încât simţi mâna 

tremurându-i. 

 - Elena?, se auzi vocea lui Stefan. Parcă te-am rugat să nu vi aici, 

încruntându-se Stefan.  

 - Am primit mesajul tău Stefan dar era deja aici, se scuză ea plângând. 

 Nu mai rezistă şi se refugii în braţele calde ale lui Stefan. El era singurul 

care îi putea alunga orice urmă de frică şi să-i readucă pe buze zâmbetul şi 

încredea în sufleul ei prins în capcana eternităţii.  

 - Jeremy…fratele meu, unde este Stefan?, cercetând faţa întunecată a lui 

Stefan, prin privirea ei înceţoşată. 

 



 - Era în spatele meu, răspunse Stefan. Dar nu ştiu unde acum, îmi este 

teamă că ne-am rătăcit în întunericul acesta abisal. O dorea cu adevărat şi totuşi 

nu putea să-i spună acum că îşi îndreptase atenţia crete Damon; dacă era fericită 

acesta era tot ce şi-ar fi dorit pentru ea…să fie fericită.    

 

 
 - Stefan, îi rosti numele Elena. Ce sa întâmplat aici, spune-mi că nu ştiu 

cât timp mai pot rezista într-o astfel de situaţie. Crede-mă nu ştiu ce mai fac 

Stefan. 

 - Jeremy, rosti Stefan. Jeremy a reuşit să-l deconspire pe Havras din a-şi 

înfăptui planurile sale nebuneşti, dar totul a luat o întorsătură nefastă. Jeremy şi 

ceilalţi sunt bine, dar nu ştiu unde este Damon.  

 - Damon?, ameţită Elena. Cred că a rămas cu Caroline în urmă. Zicea 

ceva că ari fi fost ţinut prizonier de Havras, dar nu a spus cine la ajutat să scape. 

 - Elijah! 

 - Elijah este aici?!, confuză Elena. Dar cum… 

 - A venit tocmai  la momentul potrivit şi ne-a ajutat pe mine, Jeremy şi pe 

Rebekah împreună cu Klaus.  

 - Îmi scapă mie ceva?, încruntată Elena. Nu înţeleg, Stefan? 



 

 
  - Klaus şi Rebekah, continuă Stefan. Au fost anunţaţi de Jeremy, iar 

Elijah, ei bine… nu ştiu ce să zic. Sa nimerit la momentul potrivi; dar de ce sunt 

eu cel supus interogatoriului.  

 - Îmi pare rău Stefan, se scuză Elena. De când am devenit vampir se pare 

că mi sau accentuat anumite părţi din mine pe care nu le cunoşte-am până acum.  

 - În regulă, o calmă Stefan. Nu trebuie să lăsam acest inconvenient să ne 

supere. E timpul să-i căutăm pe ceilalţi.  

 Un vuiet se auzi izbit de trunchiurile copacilor, iar negura se împrăştie din 

senin. Stefan şi Elena contemplară zona luminată şi rămaseră mistuiţi de spaimă. 

Ce putea să fi produs dispariţia întunericului, şi mai presus cine?. O multitudine 

de stele se iviră din pătura de obscură negură, iar copacii păreau să fi prins viaţă 

sub bătaia blândă a luminii lunii. Stefan o strânse puternic în braţe pe Elena ca şi 

când ceva ar fi încercat să o răpească de lângă fiinţa lui.  

 - Sunteţi bine, se auzi vocea lui Bonnie.  

 - Jeremy, Bonnie!, exclamă uşurată Elena în timp ce o îmbrăţişă pe 

Bonnie. Unde aţi fost? 

 - Prin apropiere, surâse Jeremy.  



 
 - Încetează, îl molestă Bonnie.  

 - Ce vom face acum?, întrebă Elena. 

 - îi vom da lui Havras ceea ce merită, serioasă Bonnie. Nu ştiu ce credeţi 

voi dar eu m-am săturat până peste cap de acest individ care ne invadează vieţile 

şi se joacă cu nervii noştri. Eu nuna nu am să rămân psi-vă la acţiunile lui.  

 - Unde unt ceilalţi, nu erau cu tine Stefan?, interveni Jeremy.  

 - Nu ştiu m-am pierdut de ei în întunericul iscat, afirmă Stefan. Dar 

înainte de asta, trebuie să-l găsim pe Havras.  

 - Cred că ştiu unde este, completă Bonnie.   

 Se aflau lângă ruinele vechiului conac, ars cu câţiva ani în urmă. Stefan 

realiză rapid ce vroia să spună Bonnie şi îi făcu un semn lui Jeremy. Locul era 

plin de atâtea amintiri, iar timpul lor se cursese în bezna timpului efemer. Privi 

pentru câteva clipe chipul Elenei care îl urmărea alături de Bonnie şi îl sfătui pe 

Jeremy să facă un cerc în jurul lui Bonnie, iar apoi să presară câteva picături de 



sânge, conform instrucţiunilor unei prietene vrăjitore, predate cu ceva vreme în 

urmă; fiind în mod evident vorba de Emily Bennett.  

 - Acum să îl chemăm, zise Bonnie. Să terminăm odată şi pentru totdeauna 

treaba asta.  

 Incantaţia se afla aproape de final şi natura împreună cu spiritele sacre 

conlucrau împreună cu puterile unei vrăjitoare Bennett. Întreg cercul se aprinse 

înconjurând-o pe Bonnie, ţinându-i la distanţă pe Stefan şi Elena. Era un cerc de 

o pură incantaţie, iar sufletele ne moarte nu puteau supravieţui în interiorul lui, 

în timp ce Jeremy  era protejat. Totul în jurul lor se lumină şi o rafală de vânt se 

iscă din sein înfăptuind finalul chemării.  

 - Era nevoie de aşa ceva, bombăni un glas meschin. Nu credeam că voi 

mai vedea o urmaşă a lui A’annay, însă se pare că m-am înşelat. 

 - Havras!, revelă Jeremy. 

 - E timpul să pieri o dată şi pentru totdeauna, astfel voi pune capăt 

existenţei sale pe această lume, replică Bonnie. Nu voi mai permite să trăieşti pe 

această parte cu noi, nu aparţii lumii noastre.  

 - Şi cum vei încerca să mă opreşti, de vreme ce nu ai acea putere pe care 

crezi că o deţii, surâse Havras. Eu am fost dinainte ca familia ta să se nască, de 

fapt…dacă stau bine să mă gândesc, eu am fost cel care am învăţat-o pe stră-

stră-stră-bunica ta primordială tainele artei magice. Nu ai puterea de a mă izgoni 

pe cealaltă parte micuţ-o.  

 - Nici nu-ţi închipui cât de puternic pot fi, îl avertiză Bonnie. 

 - Hah!, Arată-mi puterea ta mică vrăjitoare, zâmbi Havras. Haide, nu mai 

aştepta te provoc, sau eşti şi aşa destul de speriată; şi pe deasupra nu poţi face o 

vrajă atât de puternică, te-ar distruge şi pe tine. 

 - Bonnie!, neliniştiţi Jeremy şi Elena. 

 - Mă voi descurca, aveţi încredere în mine, îi contracară Bonnie.  

   - Dă tot ce poţi mică vrăjitoare, sadica Havras. 

 - Ai grijă, se auzi temător Jeremy. Nu vreau să te pierd Bonnie. 



 - Voi avea, răspunzându-i cu iubire Bonnie. 

 Cercul se aprinse din nou, scăldându-se în flăcări mistuitoare, iar sub 

privirile îngrozite ale Elenei şi Stefan care resimţeau mai mult ca sigur presiune 

magică, ce se accentua crunt cu fiecare scursă. Farmecul ajunsese în punctul 

culminat, iar Havras începu să simtă acţiunea acestuia, în timp ce trupul lui 

Bonnie începea să cedeze, însă un citat necunoscut îi atrase atenţia şi îl făcu să ia 

măsuri urgente, trecând practic prin cercul de foc, repezindu-se către Bonnie, dar 

Jeremy îi opri înaintarea.  

 - Opreşte-te, porunci Havras. Sau dragul tău iubit va muri. 

 - Jeremy!, deschise ochii alarmată Bonnie. Nu te rog nu-i face rău…nu te 

rog! 

 -  Atunci renunţă vrăjitoare-o, ameninţător Havras.  

 - Bonnie, strigă Jeremy, Continuă nu renunţa nu lăsa asta să te împiedice, 

Bonnie!!! 

 - Este timpul ca să-ţi curm suferinţa tinere vânător, adresându-i-se Havras. 

Nu cred că mica ta prietenă vrăjitoare este destul de puternică să mă poată opri – 

Havras îl ţinea pe Jeremy suspendat la doar câţiva centimetri de pământ, ţinând 

proptită mâna în gâtul lui, iar Stefan şi Elena priveau înmărmuriţi scena ce se 

desfăşura în faţa lor.  

 - Jeremy!, strigă disperată Elena.  

 - Nu te rog, implorând plângând Bonnie. Nu îi face nici-un rău, voi face 

tot ce-mi ceri dar nu îl răni… nu voi fii în stare să mai suport moartea a încă o 

persoană dragi mie. Nu…    

 - Se pare că nu mai eşti atât de curajoasă precum te arătai până acum ceva 

timp domnişoară Bennett, o corectă Havras. Înţelegi diferenţa de putere dintre 

noi doi; eu unul sunt născut ca vampir viu şi nu am nici-o legătură cu lumea 

voastră recunosc… dar eu am peste cinci mii de ani, sunt în realitate părintele 

tuturor vampirilor, vârcolacilor şi a al vostru al vrăjitorilor, a noii generaţii 

apărute după Exod, deci… nu ai putere asupra, de fapt nu ai avut niciodată – 



privi feţele îngrozite a celorlalţi şi un surâs macabru şi letal i se schiţă pe buze. 

Dar voi cruţa viaţa iubitului tău, ia această oportunitate ca dovadă a milei mele, 

sfârşi fraza în timp ce îl aruncă pe Jeremy în braţele lui Bonnie făcându-se 

nevăzut.    

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapter 10 
…. in your memory ... my love! 

 



 - A sosit momentul sa pune capăt vieţii tale prăfuite şi nule în vidul uitării, 

bombăni Klaus. M-am săturat până peste cap de idila voastră vampirică.  

 - E timpul sa îi accepţi destinul Elena, adăuga Elijah.  

 - Ce vreţi să spuneţi cu asta, comentă ea. Nici nu vă cunosc, ce doriţi de la 

mine? 

 - O! Acum jucăm teatru, sarcastică Rebekah. E vremea  să te sacrifici 

pentru noi, şi astfel prin tine vom supravieţui; nu credeam că voi spune asta 

vreodată, dar mă bucur că scap de o problemă de pe cap.  

 
 - NU! Nu vă rog, speriată ea. 

 Situaţia nu era tocmai corectă pentru aşa zisă Elena, pe care vampiri 

originari o vedeau în persona unei muritoare. Era ceva înspăimântător şi de 

tăgăduit, iar Havras clar se jucase cu mintea lor. Parcă nu mai avea propria 

raţiune şi fiecare mişcare nu le mai aparţinea; erau totuşi Elijah, Rebekak şi 

Klaus, însă ceva le controla mişcările asemene unor păpuşi, aflate pe o sfoară la 

capătul căruia un rău neimaginabil era păpuşarul.  

 Era încolţită neavând unde să poată fugi, în timp ce inima ei îi zvâcnea 

puternic în pieptul ei fragil. Minte şi raţiunea ei nu înţelegea ce se petrecea în 

realitate, iar teama începu să i se accentueze mult mai proeminent în 



subconştient. De ce p confundau cu Elena; ce vroiau de fapt de la ea când nici 

măcar nu-i cunoscuse vreodată? De cei îi făceau asta? Era asemenea unui 

trandafir în deşert, urmând să piară sub falnica povară a imortalităţii.  

 
 - O haide Elena?, iritat Klaus.  Nu am toată seara la dispoziţie. Ştiai de 

mult ca va veni acest moment iminent şi nu vrei să vezi măreţul tău viitor în 

toată această poveste ironică. Sacrificiul tău nu va fi în zadar, ci unul făcut 

pentru o nouă rasă, superioară celei actuale. 

 Elena încercă să facă un pas în spate încercând astfel să fugă, sperând că 

va scăpa de ei pentru un timp putând astfel suna după ajutor, dar planul ei fu 

ruinat de Elijah care îi tăie calea şi o apucă de încheietura, în timp ce Klaus şi 

Rebekah  îi proptiseră căile de evadare în spatele ei. Făcuse greşeala de a proba 

una din hainele Elenei şi chiar i se potrivea perfect, dar acum conştientiză că de 

fapt greşise amarnic, fiind confundată  cu Elena, acea Elena, care se afunda tot 

mai adânc în iubirea celor doi fraţi Salvatore; suferind din pricina acestei iubiri 

neîmpărtăşite a fiinţei dorite. Înţelegea de ce Elena îi plăcea pe Damon şi îl 

iubea pe Stefan; ei compunând de fapt un singur om divizat în două persoane, 

care o făceau să se simtă împlinită şi iubită cu adevărat. Era atât de trist… Simţi 



o mică durere în coastă şi totul se întunecă în jurul ei, prăbuşindu-se pe podeaua 

din living.  

 

 

…între timp la conacul  Lockwood. 

 

 

 - Nu pot să cred, înspăimântă Bonnie. Magia mea nu a avut nici-un efect 

asupra lui – strângându-l puternic pe Jeremy în braţe.  

 - Nu îţi face griji, o consolă Stefan. Vom găsi ceva, îmi pun încrederea în 

această ultimă speranţă. 

 - Crezi?, speriată Elena. Cred că avem de-a face cu ceva cu mult peste 

puterile noastre; îmi este frică Stefan! 

 - Ştiu! Nu ştiu ce ar  trebuie să facem, strângând-o în braţele sale 

protector. Nu văd decât o singură cale, dar asta mă sperie cel mai mult, privind-o 

pe Elena.  

 - Doar nu…, ghicindu-i gândurile Elena. 

 - Îmi este teamă ca da, confirmând Stefan. Este singura cale de al ucide pe 

Havras.  

 - Înţeleg!, exclamă Bonnie. După hrănirea cu sângele tău, strângând mâna 

Elenei. Nu mai atunci Havras va fi slăbit, şi voi pute pune capăt vieţii lui 

mizerabile. 

 - Dar planul tău are totuşi un micuţ defect, se auzi o voce misterioasă 

venind dinspre umbre. Cum poţi ucide un vampir care nu a fost creat, şi pur şi 

simplu sa născut ca consecinţă a nu ştiu cui glumă vrăjitorească. Din întuneric se 

zăriră două perechi de pantofi negri de piele, asortaţi cu o pereche pantaloni la 

dungă, emanând stil, iar în aer se simţii un puternic parfum de whiskey, 

amestecat cu AmoreDeLux. Străinul înaintă încă puţi cât să i se zărească jacheta 

neagră, şi inelul cu lapis-lazuli de pe degetul mâinii stângi.  



 - Damon!?, şopti Elena. 

 
 - Corect!, caustic Damon. Aşteptai pe altcineva?, privind-o iritat pe Elena 

în braţele fratelui său.  

 - Credeam că eşti… 

 - Nu, nu sunt…, bombăni furios Damon. Cum spuneam – privind-o pe 

Bonnie – cum poţi ucide ceva care nici măcar nu a fost creat ca drăcuşor, ci aşa 

născut, surâse înfundat.  

 - Trebuie să existe o vrajă, ameţită Bonnie. Voi găsi ceva prin cărţile 

bunicii, adăugă într-un final.  

 - În regula, privindu-i Damon. Ce mai aşteptaţi, vre-o invitaţie specială, 

hah?!  

 Ajutându-l pe Jeremy să se ridice de jos, îi făcu semn cu două degete 

fratelui său şi porniră înainte. Era clar că, Damon avea ceva în minte şi nu 

relatase totul şi  celorlalţi, iar Elenei nu plăcea să se ţină secrete faţă de ea, mai 

ales când în joc era viaţa ei. Bonnie şi Jeremy o urmară şi ei tăcuţi, în să Elena 

îşi aminti de Matt, în toată hărmălaia iscată, cât timp rătăcise prin întuneric.  



 - O, Matt!, îngrijorată ea.  

 Stefan, Bonnie şi Jeremy se opriră din mers, în timp ce Damon se apropie 

de Elena care încremenise în loc. Nu ştia ce să facă, ce să le spună şi cum să 

reacţioneze. Uitase complet de Matt, şi în tot acest timp şi plâns de milă în 

braţele lui Stefan, în loc să-l caute pe Matt; ce fel de persoană putea să fie, şi 

mai presus de toate cum putea să fi uitat de bietul Matt, captiv în abisul de 

umbre al proprietăţii familiei lui Tyler.  

 
 - Elena?, o mişcă uşor Damon. Ce s-a întâmplat? 

 - Matt! 

 - Ce e cu Matt, Elena?, mijind ochii Damon.  

 - A fost răpit de…o, Dumnezeule!, ducând mâna la funte haotic. Creatura 

la smuls prin parbriz, apoi sa uitat la mine cu ochii ei… parcă ardeau, privind 

chipul lui Damon. Nu ştiu cum să descriu asta, crede-mă nu ştiu…, lacrimile îi 

şiroiră pe obraji în timp ce Damon o strânse protector în braţele lui calde şi 

carnale, după care tânji cu pură nebunie. 

 Ar fi dorit să poată oprii timpul în loc, să fie mereu doar ei doi împreună, 

sărutându-se şi împărtăşindu-şi acea dragoste însângerată după care inima ei 

tânjea neîncetat; şi pe care buzele ei suave o căutau în fierbinţeala buzelor lui, 

dorind să se topească sub strângerea lui masculină, lăsându-se străpunsă de 

masculinitatea lui fermă şi ispititoare. Însă inima adevăratei Elena dorea cu toată 



stăruinţa pe Stefan, pe acel Stefan care o înţelegea şi aprecia aşa cum era de fapt 

în realitate, lipsită de toate valenţele vampirului ce sălăşluia în trupul ei mort, iar 

Damon fiind pasiunea arzătoare a raţiunii ei morbide.    

 
     

 …după câteva ore. 

 

 - Sacrificiul este adus, iar alinierea planetelor este exactă, parafrază 

Havras scrierea veche. Este timpul ca tu să îţi ocupi locul de drept în constelaţia 

nemuririi, lumii de dincolo.     

 Era ceva macabru în timbrul lui vocal, iar Khristine era total confuză. Nu 

reuşea să înţeleagă de ce se ajunsese la asemenea circumstanţe nebune, şi cum 

de o confundau tocmai cu Elena. Erau de fapt două personaje destul de diferite, 

ei bine…exceptând înfăţişarea lor izbitoare, poate şi vocea, dar pe bune, erau 

cumva nebuni sau ce putea fi? Khristine privea şocată scena lor lugubră şi 

sinistră, care o înspăimânta îngrozitor, iar tânărul tânăr misterios o atrăgea într-

un mod irezistibil; asta dacă nu ar fi fost legată de vreun copac sau stâlp amărât. 

Mintea ei începea să cedeze stresului, la care era suspusă de câteva ore, iar 

ajutoarele la care sperase nu se sesizau de nicăieri.  

 - Fir-ar!, înjură Rebekah. Cât timp mai ai să ne ţi cu toată porcăria asta de  



ritual? 

 - Domnişoară  Mikaelson, furios Havras. Cred că ar fi indicat să-ţi ţi gura 

închisă pentru câteva momente, surâse. Astfel vei ajunge chiar tu să fi cea 

sacrificată, nu crezi? 

 - Nu ai îndrăzni?!, bătând în retragere Rebekah. 

 - Încearcă-mi, corectând-o el. Şi vei vedea de ce pot fii în stare, draga 

mea! Aduce-ţi duplicatul! 

 Klaus şi Elijah o apucară de ambele braţe, în timp ce ea încercă să se 

zbată de câteva ori, încercând să scape de strânsoarea lor. Era un loc ideal pentru 

un sacrificiu măre, iar prada ce mai bună fiind chiar Elena. Havras îi atinsă suav 

faţa ei gingaşă şi surâse sadic, în timp ce era pusă pe altarul de sacrificiu. Întreg 

ritualul se asemăna cu unul aztec al culturii Aztlan, tradus literar ca „pământ 

alb”. Era drept strămoşi al unei culturi străvechi care se stinsese cu mult înainte 

ca ea sa strălucească. Chipul lui căpătă o nuanţă angelică, fiind foarte strălucitor 

şi mirific, însă în ochii lui se putea citit iadul a mii de suflete înlănţuite în 

interiorul său. Ce era de fapt acest sacrificiu plin cu conotaţii de primitivism? Şi 

ce dorea Havras să spună, un sacrificiu ales şi desinat?   

 - A sosit timpul, strigă el într-o limbă necunoscută.  

 - Nu, imploră Khristine. Te rog, nu ţi-am făcut ceva…niciodată.  

 - Nici nu este nevoie să-mi fi greşit tu copila mea, o mângâie vampirul. 

Este destinul tăi, şi a venit timpul să ţi-l accepţi şi împlinii.  

 Viaţa sa era la limita obscurului, iar vampirul antic nu dădea nici-un motiv 

de ezitare în decizia lui neclintită. O apucă uşor de cap, presându-l încet într-o 

parte, astfel încât gâtul să-i rămână liber şi neatins de ceva material. Recită din 

nou câteva versete în sanscrită şi o ridică în şezut, astfel încât să stea cu faţa spre 

răsărit, primind astfel permisiunea de a intra într-o nouă viaţă dincolo moartea sa 

materială. O ridică în picioare şi o ajută să înconjoare de trei ori altarul 

sacrificiului, iar apoi  vampirul mai recită încă câteva descântece şi o apucă 

brutal de mijloc, ţinând-o captivă în mortala lui îmbrăţişare, în timp ce colţii lui 



se desfătau în lichidu-l roşiatic ce se scurgea în el umplându-l cu viaţă, acea 

viaţă pe care tocmai o răpea dintr-o fiinţă pură, nevinovată.  

 - Opreşte-te!, replică Elena. Abia sosită împreună cu Stefan. Bonnie 

alături de Jeremy şi Damon. Ce crezi că faci? Khristine, nu sunt eu, afirmă ea.  

 - Elena!?, surprins Havras în timp ce lăsă trupul ne însufleţit al prăzii sale 

să se prăbuşească fără suflare la pământ. Cum este posibil, una ca aceasta? 

 - Se pare că ai fost tras pe sfoară, sarcastic Damon. Se mai întâmplă, nu-i 

aşa? Chiar că-mi pare rău pentru tine…o stai de fapt… nu! 

 - Idioţilor buni de nimic, mânios Havras. Cum aţi putut încurca toată 

lucrarea asta? Atunci, cu ce m-am hrănit… 

 - Cu sânge uman, interveni Bonnie. Şi e momentul să morţii.  

 Proptii mâna în dreptul lui şi formă un cer de foc, care îi blocă orice cale 

de evadare. Puterea lui era acum latentă şi rămânând neputincios în faţa magiei 

unei vrăjitoare Bennett,  trebuia să găsească o cale de a scăpa din problema ivită. 

Elijah şi cei doi fraţi originari se prăbuşiră la pământ, în timp ce altarul 

sacrificiului se crestă în două, sub presiune puterii lui Bonnie.  

 - Nu voi permite să se întâmple din nou, zbieră Havras. Nu pot pierde încă 

odată!  

 - Nu văd ce ai mai putea face, molestându-l Stefan.  

 Flăcările se înteţiră şi  mai intens, iar vampirul începu să resimtă 

presiunea magică direcţionată către el, iar inima lui începu să bată rapid, aproape  

sărindu-i din cavitatea toracică. Nu putea sta nepăsător, privind cum moare fără 

să facă nimic. Îşi adună şi ultima fărâmă de magie care o mai avea şi rosti un 

descântec, prin care reuşi să deschidă două  cadrane circulare în pământ, apoi o 

izbii pe Bonnie cu propria magie, redirecţionată către el.  

 - Nu pot să-l mai ţin mult timp, gemu Bonnie. Stefan grăbeşte-te! 

 - Sunt aici, rosti Jeremy  oferindu-i trupul lui ca sursă de putere.  

 

 



Elena şi Damon priveau nedumeriţi scena care se derula înainte lor, iar 

situaţia degenera rapid spre un final catastrofal, dacă nu aveau de gând să facă 

ceva, iar trupul lui Bonnie începea să vedeze.  

 - Grăbeşte-te, strigă îndurerată Bonnie.  

 - Îmi pare rău iubirea mea, şoptii Stefan privind chipul confuz al Elenei. 

Sper că ne vom revedea într-o altă viaţă şi poate vom reuşi să trăim povestea 

noastră de iubire… Adio Elena!, Adio pentru totdeauna, nu voi înceta să te 

iubesc niciodată!  

 - Ce vrei să spui cu asta Stefan?, bulversată Elena. Nu te înţeleg, Damon, 

privindu-i chipul împietrit. Ce vrea să spună? 

 - Damon, continuă Stefan. Ai grijă de ea, protejeaz-o ca pe viaţa ta frate, 

îmi pun încrederea în tine, nu mă dezamăgi, este ultima mea dorinţe Damon. 

 - Îţi promit… 

 - Adio iubirea mea… mereu tu, niciodată nu am încetat să te iubesc – 

sfârşii propoziţia, aruncându-se împreună cu Havras în craterul deschis în 

pământ, renunţând la propia viaţă pentru a salva viaţa care îi era atât de drag 

şi pe care o iubise de la prima privire şi surâs suav, care îi umplea mereu zilele 

cu dezmierdări… 

 - Stefan!, strigă plângând Elena. Stefan!!! 

 
                                            …to be continued!                                          


