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Chapter 1 
a new beginning 

 
 

 

          My diaries, 

 
 
 După atâta timp, sunt speriat. 

Zilele trec tot mai greu, iar în fiecare clipă, gândul  îmi zboară mai mereu către ea. 

Oricum, ce rost mai are să lupt pentru cineva drag, căruia nu i-am destăinuit 

misterele mele, şi pe care la trădat, practic tratându-l ca pe un străin. Nu trebuia sub nici-o 

fărmă să-i permit lui Klaus, să se joace cu mintea mea, şi oricum, trebuia să caut o cale să 

scap de reaper-ul ce sălăşluieşte în interiorul meu, într-o stare latentă, dar… acest lucru a 

îndepărtat-o pe Elena, făcând-o să se apropie tot mai mult de Damon. 

Îmi este greu să accept un astfel de adevăr.  

Desigur, Damon, acel grijuliu şi suav Damon, care mai mult ca sigur va răni pe 

oricine, în a-şi atinge scopurile. Însă un lucru este cert… Elena va fii în siguranţă alături de 

el. Acest lucru, e tot ce contează, iar pentru prima dată, dacă ea este fericită, atunci sunt şi 

eu. 

Dar cu ce scop, plătesc un astfel de preţ… 

 

 



 

 

 

 

Stefan, lăsă stiloul jos şi închizând jurnalul său, îşi fixă privirea spre 

fereastră, contemplând  realitatea în care ajunsese să trăiască în ultima vreme.  

Rănile din sufletul său, nu erau complet vindecate, şi persistau ca o 

amintire tulburătoare, pierdută în filele unei cărţi prăfuite, mâncată de trecerea 

vremii. Jos, la parter, Damon îşi făcea siesta săptămânală ce includea în meniu 

rare delicatese feminine, manifestându-şi  întreaga dorinţă, atunci când caninii 

săi străpungeau pielea delicată a tinerei din braţele sale aflată în transă.  

Atunci când buzele sale luară contact cu prima picătură din fierbinţeala ce 

izvora din vena prăzii, gingiile prădătorului se desfătau într-o continuă alintare a 

suferinţei mistuitoare, în timp ce lichidul roşiatic se scurgea în el, umplându-l cu 

viaţă.  

Arăta într-adevăr sexy, chiar şi atunci când îşi savura reveriile personale, 

aşa cum considera ca fiind orice femeie; însă nu toate. În inima lui nemuritoare, 

exista cineva, acel cineva care îi alina suferinţa, făcându-l să se simtă viu pentru 

dată, după atât de lungă perioadă de timp, iar undeva în colţurile  adânci ale 

minţii lui, acel cineva era numai Elena.    



 

 

Câţiva paşi se auziră pe treptele care duceau spre etaj. Dincolo de 

aparenţele unei veţi cotidiene tipic şcolare, Stefan arăta destul de sfâşiat. Klaus 

reuşise să distrugă acea parte, care îi păsa în adevăratul sens al cuvântului, şi de 

altcineva,  nu numai de propria persoană.  Devenise asemenea lui Damon, exact 

ceea ce ura şi detesta cel mai mult; devenise un monstru, pe care încercase cu 

atâta stăruinţă ani la rând,  să-l ţină captiv în închisoarea trupului său.  

O muzică melancolică masca momentul, înfăptuirii unui adevărat 

sacrilegiu al contemplării. Damon, se răsfăţa cu un pahar de whisky, în lumina 

razelor soarelui, abia trezite din reveria nopţii, ducând jucăuşi un deget peste 

verigheta de la mâna stângă. 

 

 

- Cât de matinal eşti... frate, zise sarcastic. Pleci undeva?, întrebă în timp 

ce ochii lui mimau a amuzament. 

- Spre deosebire de tine frate, răspunse Stefan. Unii dintre noi mai avem şi 

altceva de făcut decât să-şi masacreze vecinii. 

- Auci!, surâse Damon. Asta m-a durut să ştii. Dar să revenim, ori cât de 

mult mi-ar displăcea această conversaţie frăţească, avem treburi mai importante 



 

 

 de făcut. Se opri un moment ca şi cum ar fi uitat ce avea de spus, şi-şi fixă ochii 

de un albastru oceanic pe Stefan, reluându-şi propoziţia: ca de exemplu, Klaus. 

- Klaus?!, surprins Stefan. 

- Da, da, afirmă Damon. Acel Klaus, mai bătrân decât o carte uzată de 

istorie, surâse în timp ce dădu peste cap ultima înghiţitură din whisky.  

Stefan lăsă rucsacul de pe umăr jos şi se îndreptă spre locul unde se afla 

fratele său. În trecerea sa către Damon, cercetă cadavrele secătuite de sânge. 

Erau biete fiinţe masacrate de un demon, iar acel demon nu era nimeni altul 

decât fratele său, în dorinţa sa de răzbunare.  

          - Fie fără grijă, replică Damon. Voi curăţa aici eu însă-mi.    

          - Spre?, răspunse întrebător Stefan. 

- A, a, a!!!, exclamă Damon. Nu te atinge de whisky-ul meu. Chipul lui 

căpătă o înfăţişare grotescă. Redevenise acel Damon, care nu va avea odihnă 

până când nu-l va vedea pe Stefan târându-se la picioarele lui cerând îndurare, 

fiind mai mult o scenă care se petrecea în mintea fratelui său. 

- Ce ai vrea să ştii?, întrebă Stefan, lăsându-se captivat de jocul lui 

Damon.  

- Orice. Damon luase o înghiţitură de whisky, apoi zise amuzat. De fapt 

totul.  

Apoi mai turnă un pahar de whisky, ignorându-l complet pe fratele său. 

- Ce face, ce caută în Mystic Falls, ce scopuri întunecate nutreşte…o 

haide, şti la ce mă refer. Ştii tu... mărunţişuri.  

Vocea lui căpătă din nou un ton sarcastic.  

- E aici, zise Stefan. De ce nu îl întrebi chiar tu, surâse înfundat…frate!? 

Faţa lui Damon se încreţi la auzul numelui lui Klaus, iar suspiciunea îi 

acapară gândurile. Era oare un joc de-al fratelui său, ori Kalus era aici de ceva 



timp, şi nu îi simţise prezenţa. Era un adevărat mister care avea să se transforme 

treptat într-un real coşmar.  

 

                        

 

- Am întrerupt ceva?, întrebă Klaus în timp ce privea fiinţele fără suflare 

de pe canapeaua din living. O frumoasă privelişte, surâse încântat.  Văd că ai 

fost foarte ocupat Damon, spusese într-un final amuzat. 

- Kalus, răspunse Damon, pe un ton iritat.   

          - Trecem la afaceri…băieţi? 

Vocea lui Klaus sună ameninţătoare, iar ultimele cuvinte fuseseră 

pronunţate foarte aspru. Ce putea prevesti sosirea sa neaşteptată şi ce căuta de 

fapt în Mystic Falls? 

- Se pare că avem probleme!, continuă Damon pe tonul lui indiferent.      

           

       

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Chapter 2 
   always be you ... Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dragă Jurnalule,  

 S-au întâmplat atât de mult în ultimi-le două săptămâni, încât cred că voi înnebuni. 

Stefan şi Damon sunt într-o continuă ură macabră, iar una peste alta, veştile aduse de 

Klaus, nu sunt tocmai încurajatoare. 

 Mystic Falls este casa mea. De fapt şi casa lor, şi nu mai ştiu ce pot face,  pentru a-i 

vedea împăcaţi. Este strânsă atâta urmă între ei, încât nu-mi pot închipui ce consecinţe va 

aduce în viitor. De ce nu  găsesc un echilibru?, mă întrebi tu. Şi dacă îţi zic că am încercat 

de nenumărate  ori, nu vrei să mă crezi.  

 Bonnie, mi-a promis că va sta în această seră cu mine, cât timp mătuşa Jenna este 

plecată din oraş, pe tot parcursul weekend-ului, într-o vizită de curtoazie. Jeremy ?, întrebi 

din nou tu…Ei bine…nu ştiu ce să zis despre el, cred…că se petrece ceva ciudat de când a 

devenit vânător de vampiri, ştiu…este doar un fel de a spune.  



 Ce veşti, a adus Kalus?, întrebi… Sincer, nu am înţeles. Tot ce ştiu este că… nici nu 

pot descrie cu exactitate în cuvinte expresia feţei lui Stefan când am întrebat despre cele 

spuse. Tot ce mi-a povesti este destul de sumbru. Of! Simt că nu mai rezist în această lume a 

 

 minciunilor. Pentru a întrerupe ciclul blestemului vampiric, soluţia nu este uciderea unui 

original ci… crearea unei noi dubluri. Exact! De secole întregi, supranatural a fost prezent 

în lumea noastră: vampiri, vârcolaci, vrăjitoare, au asigurat un echilibru între cele două 

lumi, a oamenilor şi nemuritorilor. Klaus confirmase că, trebuie să se nască o nouă dublură, 

asemenea mie, dar să-şi păstreze umanitatea până la sfârşit. Nici nu vreau să mă gândesc la 

consecinţele care vor urma. Îmi este frică…sincer, nu vreau să se rupă acest blestem. Acest 

lucru ar însemna, că-i vor pierde pe Stefan şi Damon…pentru totdeauna.  

 Dacă ar exista o altă soluţie, mai mult ca sigura a-şi opta pentru aceasta. Tot ce ştiu 

este că, nu mai vreau să fie rănit cineva, acel cineva, la care ţin. Acum te voi lăsa să 

meditezi la cele întâmplate, sperând că vei găsi tu o soluţie la aceste probleme, revenind în 

realitatea mea zbuciumată, în care încontinuu cei dragi mie sunt răniţi.  

 

 

  Cum mâna tremurându-i,  Elena trase aer adânc în piept şi-şi lăsă pe pat 

jurnalul. Era aproape şapte şi jumătate, şi începutul unei noi zile se profila la 



orizont. Camera ei, fu invadată de multitudinea razelor calde ale soarelui, ce o 

mângâiau, alinându-i parcă suferinţa morbidă. Un sfârşit de săptămână se 

anunţa, poate, un pic mai normal. Era tot ce-şi dorea. O zi în care, să nu mai 

 

 existe vampiri, ci o zi în care să se poată simţi din nou vie, umană şi lipsită de 

regrete.  

 În casa Salvatore, Stefan se pregătea de plecare, în timp ce Damon răsfoia 

plictisit una din cărţile aflare pe biroul din camera fratelui său. Stefan deschise 

uşa dulapului şi selectă câteva haine, pe care le îndesă haotic într-un rucsac.  

 

 

          - Faci o mare greşeală, se auzi vocea lui Damon. 

- Poate!, răspunse meditativ Stefan.   

Pentru câtva secunde privi în gol. Era oare aceasta singura soluţie, în care 

putea să o protejeze pe Elena, de propria persoană. În mintea lui se ciocneau 

nenumărate gânduri şi ipoteze efemere.  

- Nu înţelegi frate?, continuă Damon. Plecarea nu este întocmai o soluţie 

în rezolvarea problemelor. Ia stai!…zise sarcastic. Mă transform oare în Stefan!?  



  Un zâmbet i se contură pe chip şi aruncă plictisit cartea ce o ţinea în mână 

pe birou, îndreptându-şi toată atenţia către jurnalul fratelui său, sustrăgându-l din 

dulap, şi pe care începu să-l răsfoiască curios. 

 

 

- Nu ai să găseşti nici-un răspuns acolo, completă Stefan. Nu-mi voi lăsa 

gândurile interioare la îndemâna oricui - făcu o pauză, după care continuă - mai 

ales a ta… frate!   

- Mhmh!!!, îl îngână Damon.              

 - Dacă reuşesc să-mi controlez alter- ego-ul interior, o să pot da din nou 

ochii cu Elena, rosti ultimele cuvinte cu o iritare în glas.  

 - Visezi!, continuă Damon pe un ton sarcastic în timp ce încă răsfoia 

jurnalul.  

 - Poate voi reuşi, îl corectă Stefan. Ţinând cont că am reuşit cu mult timp 

în urmă - făcu o eschivă - îmi voi pune încredere în această încercare. 

 - Delirezi, condimentă sceptic Damon, în timp ce-şi dădu ochii peste cap, 

rezemându-se cu spatele de spătarului scaunului, apoi îndreptă capul către 

Stefan. 

 - Poate mai este o speranţă să pune cap răutăţilor dintre noi, Damon, zise 

Stefan, în timp ce aruncă în rucsac un ultim lucru. Nu pot suportat să mai rănesc 

pe cineva, completă fraza în timp ce se întoarse cu faţa către fratele său.  

 Damon lăsă jurnalul pe scaun şi se îndreptă către Stefan. Pentru o secundă 

se priviră în ochi şi zise satiric. 

 - Să sperăm că…, se întrerupse. 

 În pragul uşii de la dormitorul lui Stefan, se afla în acel moment Elena. 

Damon e privi şi apoi îl privi pe fratele său, care nu sesizase încă prezenţa 

Elenei. Privirea ei cercetă camera întunecată şi slab luminată de licărirea de 

lumină care se întrevedea printre crăpăturile draperiilor. Actul de scena în care 

tocmai picase nu avea să se termine cu bine. Respiraţia îi începu să i se întrerupă 



repetat şi inima ei bătea puternic. Prin câteva lucrurile aruncate prin cameră, zări 

rucsacul încărcat cu haine, înţelegând ce avea de gând să facă Stefan. 

          - Pleci undeva, Sefan?, îl întreba Elena. 

 

 

 

 

Ochii ei căutau neîncetaţi un răspuns în neantul sufletului lui Stefan. Nu 

înţelegea de ce vroia să plece, şi chiar şi aşa ar fi trebuit să o sune, spunându-i 

despre ceea ce avea de gând să facă, iar împreună puteau hotărî ce avea să 

urmeze. Damon începu să se amuze pe seama momentului iscat. Totul pentru el 

era un simplu act actoricesc între două personaje care urmau să-l bine dispună 

prin replice răsuflate.  

- Elena!?, surprins Stefan, în timp ce întoarse capul în direcţia ei. Când ai 

ajuns? 

- Cu câteva momente în…, urmă o întrerupere, după care îşi continuă 

fraza. Aveai de gând să plece Stefan?, întrebă, în timp ce ochii i se umplură de 

lacrimi. Aveai…de ce Stefan, zise cu un tremur în glas. Puteai să suni, sau…nu 



ştiu…puteai trimite un mesaj, terminând propoziţia cu o mişcare aleatorie a 

braţelor. 

Se simţea rănită. Poate mai fusese rănit şi înainte de cineva, dar nu o 

afectase niciodată în asemenea mod, încât frustrarea începu să capete contur în 

 

 

sufletul ei, lipsit acum de iubirea lui Stefan. Aruncă o privire tristă către Stefan, 

iar printre ultimele cuvinte se auzi un regret în voce. 

           - Adio, Stefan… sper să nu uiţi iubirea noastră, care acum moare.  

 

 

Strânse puternic mobilul în mâna dreaptă, şi dădu după ureche o şuviţă din 

părul ei, asemănător abanosului. Nu ştia ce să fac, nu găsea un cuvânt potrivit, 

iar sufletul ei era acum sfâşiat de durere. Îl privi în cele din urmă din nou pe 

Damon şi se pierdu pe treptele care duceau către parter, trântind uşa în urma ei.  

- Bine lucrat, tigrule, îl molestă Damon caustic.             

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapter 3 

I already know what you mean,  
please do not say! 



 
 Weekend-ul la care sperase Elena, nu era întocmai cel aşteptat. Inima ei 

era complet sfâşiată, identitatea feminină îi fusese rănită, iar întreaga ei fiinţă 

striga din toate puterile lăuntrice. Stefan…mereu va fi Stefan!, îi confirmase cu 

ceva timp în urmă lui Damon, dar se înşelase amarnic. 

Nu se aştepta, ca iubirea lor să aibă un astfel de final. Visase că vor fi 

alături unul de altul până la sfârşit, însă nu prevăzuse aşa ceva. Lacrimile îşi 

şiroiau pe obrajii ei delicaţi, iar ochii ei căprui, erau invadaţi  de tristeţe. 

       Bonnie şi Caroline, veniseră să petreacă weekend-ul alături de ea, 

acordându-i sprijinul lor moral, pentru suferinţa din sufletul ei, care era 



alimentată de amintirile petrecute împreună cu Stefan, iar fotografiile păstrate îi 

aducea-aminte mereu de amărăciunea ibovnică.  

 

 

 Caroline, întocmise un întreg program cu activităţii specifice fetelor, 

sperând că, o seară petrecută împreună, o va mai înveseli pe Elena. Nici nu-şi 

închipuia ce impact va avea această serată a fetelor.  

 Seara început cu o cină, de fapt nu pregătiseră nimic, ci comandase pizza, 

doar pentru ca, Caroline să vadă pe noul tip care aducea pizza. Era un tip 

simpatic, înalt, brunet cu ochii albaştrii. Arăta nemaipomenit de sexy, medită în 

sinea ei Caroline, în să nu ea era cea rănită în această seară, ca un tip trăsnet să o 

bine dispună. Ar fi un act de cruzime faţă de Elena, se gândi, şi inspirând adânc 

aer în piept, preluă comanda şi dădu-i bacşiş băiatului care adusese comanda.  

 

 

          - Ăsta da tip!, afirmă ea exaltată. Deci Tyler nu este…., se opri ea. Mă 

rog,  nu mai contează ce vrea… el pierde. 

          - Deci Klaus, are drum liber să te curteze domnişoară?, o molestă comic 

Bonnie. 



          - Ah..a!, grăi Caroline. Bonnie?!, zise indignată.   

          Erau foarte amuzate, iar pe chipul Elenei se schiţă un zâmbet surd. 

Reuşise să o facă să uite pentru câteva momente de Stefan. Era o victorie 

măruntă, dar totuşi o reuşită măreaţă pentru Caroline.  

 Era foarte uluită, iar Bonnie şi Elena se amuzaseră pe seama ei. Dar 

întâmplare îi aminti Elenei, imediat serile nenumărate petrecute împreună cu 

Stefan, în camera lui. Chipul lui îi apăru în faţă, şi zâmbetul lui îi învioră ca un 

frison sufletul. Erau atâtea momente de neuitat adunate în filele unui jurnal, iar 

poza lui Stefan din el, îi zâmbea nestingherită. Cum putea oare să se comporte 

cu o asemenea indiferenţă?, răbufni în lăuntrul ei. De ce, Stefan, nu o implicase 

şi pe el în suferinţa lui, căutând amândoi poate, un răspuns la probleme lui.  

 Un gust amar îi invada cerul gurii, iar totul se întunecă în jurul ei.  

          - Elena!, strigă Bonnie speriată.  

          - O, nu…nu îmi face una ca aceasta…. Elena?, replică impacientată 

Caroline.   

           Elena se prăbuşi în braţele lui Bonnie, sub privirile lor neliniştite, 

moment în care anxietatea începu rapid să-şi croiască loc în seara destinată 

fetelor.  

           - O să sun după ajutor, divulgă Caroline îngrijorată.  

           - Caroline, strigă Bonnie. Nimeni nu trebuie să afle despre Elena.  

           - Ai înnebunit?, ţipă isteric Caroline.   

           - Gândeşte-te?, zise Bonnie. Gândeşte-te pentru o clipă?, o îndemnă. 

Elena este un… cum crezi că va da asta celorlalţi?, rosti ultimele cuvinte în timp 

ce o privi pe Caroline. Ştiu că eşti îngrijorată şi eu sunt, continuă ea. Dar asta nu 

trebuie să ne împiedice. E,  Elena…  



 

 

           Surprindere se zări pe chipul lui Caroline, care iritată că, ideea ei fusese 

contrazisă, acceptă cu greu decizia luată de Bonnie. Făcuse din nou o boacănă 

dar, trebuia să recunoască că, Bonnie avea dreptate. Elena era cea mai bună 

prietena a ei, şi risca astfel să o rănească.  Expunându-i secretul, aducea o nouă 

nenorocire asupra Elenei, şi nu era ceea ce îşi dorea. Uşa de la intrare se auzi, iar 

feţele celor două se întoarseră în direcţia ei. Spre nelinişte lor, cei care sosiră, nu 

era decât Jeremy şi Matt. 

 

 

          - Ce se întâmplă?, întrebă Matt privind-o pe Caroline. 



          - Elena!?, rosti Jeremy îngrijorat, în timp ce se aplecă s-o ridice pe Elena 

din braţele lui Bonnie. Ce s-a întâmplat aici? 

           Expresiile feţelor celor două nu putea să de-a un răspuns concret, ci doar 

să lase loc de suspiciuni confuze. Erau într-adevăr confuze, neştiind ce s-a 

petrecut cu adevărat.  Jeremy o strânse puternic la piept pe sora lui şi urcă 

treptele până în camera acesteia, unde o întinse pe pat, în timp ce Matt, Caroline 

şi Bonnie îi urmară.   

           Jeremy coborî din nou în grabă spre bucătărie, urmat din mers de Matt. 

Cotrobăi prin câteva sertare şi pregăti compresii cu apă, pe care le aplică pe 

fruntea Elenei.  

          - Nu cred…, începu să bolborosească Caroline, dar fusese întrerupă 

înainte de terminarea frazei de  către Jeremy.  

          -  Elena te simţi bine?, întrebă. 

           Elena deschise uşor ochii. Era ca şi cum  abia se trezea dintr-un somn 

adânc, în care se părea că ar fi stat foarte multă vreme.  

          -  Bine ai revenit printre noi, Elena!, afirmă uşurată Bonnei. 

          -  Elena, se grăbi Caroline. Ce speriată am fost – zise incoerentă – să nu-

mi mai face aşa ceva niciodată. 

          Pericolul trecuse, şi starea Elenei se ameliorase spre bine. Bonnie şi 

Caroline plecaseră de ceva timp, iar Matt era încă  jos cu Jeremy. Duse mâna 

către funte şi constată că transpirase. Ce făcuse în ultimele ore?, întrebarea 

răsună puternic în conştiinţa sa. Tot ce-şi aducea aminte erau doar câteva lucruri 

mărunte, amuzându-se împreună cu Bonnie pe seama lui Corline, iar apoi totul 

era în ceaţă.  

           Căută instinctiv telefonul mobil şi formă grăbită, numărul lui Stefan. Ce 

putea face, unde era şi mai presus de ce plecase fără să-i spună?. Mai apelă 

încă o dată  numărul lui Stefan, dar nici de această dată nu avusese noroc.  Ochii 



 îi începuseră să o înţepe, iar prima lacrimă se revărsă pe obraz. Strânse puternic 

la piept cu mâna stângă mobilul, şi-şi afundă faţa în genunchii strânşi către 

bărbie.  

           Un curent puternic, reuşi să deschidă fereastra între-deschisă şi atrase 

atenţia Elenei, rupând-o practic din reveria ei melancolică. Lăsând telefonul 

mobil  pe pat,  porni către fereastră.  

           - Ţi-am zis!, se auzi o voce masculină. Dar tu nu ai vrut să mă asculţi, se 

zări scepticismul caustic din voce. Nu-i aşa… Elena?  

               Surprinsă se întoarse către prezenţa ce se afla acum în camera ei, în 

intimitatea ei. Lacrimile începuseră să curgă mai apăsate ca niciodată, iar 

prezenţa lui simţea că poate să-i aline durerea lăuntrică. Fiinţa lui o făcea să 

revină din nou pe pământ. Realitatea dură putea fi străbătură dacă el era alături 

de ea. În clipa respectivă avea nevoie de orice sprijin şi era exact ceea ce dorea 

în acel, moment de cumpănă în viaţa ei. Printre buzele suave, rănite de suferinţa 

produsă de Stefan se evidenţiase un simplu nume care reuşi să umple cu 

rezonanţă întreaga încăpere. 

               - Damon… 

 


