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Chapter 4    
the beyond appearances  

 

 

 

 

 

 

 Trecuse  primul sfârşit de săptămână petrecu fără Stefan, dar acest lucru 

nu trebuia să o împiedice.  Era o zi însorită, deci un motiv în plus să se elibereze 

de suferinţa numită „Stefan Salvatore”, acaparându-şi întreaga minte cu lucruri 

pentru şcoală, însă conştientă că acest lucru avea să fie foarte greu de făcut, de 

vreme ce mintea sa, încă îl căuta pe acel Stefan, pe care îl dorea sufletului ei.   

           Se hotărî să coboare din pat, şi să îşi pregătească o cană mare de cafea, 

profitând că Jenna nu sosise încă.  În drumul ei până la bucătărie, trecu pe lângă 

camera lui Jeremy, însă nu-l deranjă. Dormea atât de profund şi gingaş, încât  

mintea îi fu invadată de nenumărate amintiri ale copilărie.    

            Trecuseră atâţia ani de când erau mici, şi totuşi simţea nevoia de al 

proteja, de-al feri de orice putea să-i cauzeze suferinţă. Era fratele ei, se gândi şi 

tot ceea ce i-a mai rămas. Jenna?...păi era Jenna. Era simpatica mătuşă cu care 

se obişnuise încă din timpuri puierile, şi care îşi asumase într-un fel calitatea de 

părinte. Cu toate acestea, trecutul avea să o bântuie mereu, iar rana lăsat în suflet 

trebuia, e bine, să o facă să dispară într-un fel…însă cum?   

 



 

 

            Pornise aparatul de cafea şi pregătii un sandvis. Oare uita ceva?. Mintea 

ei, era aşa de preocupată încât nu îl zări pe Jeremy care se  strecurase nevăzut  în 

bucătărie, sustrăgându-i cana de cafea. Era total ocupată, aproape pe jumătate 

acaparată de  frigider  şi nu ştia ce să facă. Era clar că trebuia să meargă la 

cumpărături, dar cu Caroline putea să rămână o veşnicie în mol sau mai rău avea 

să se transforme chiar ea într-un manechin. 

             Acest gând o făcu să surâdă. Nu vroia să-şi piardă toată ziua prin mol, şi 

se decise să o sune pe Bonnie. Închizând frigiderul, nu înainte să scoată cutia de 

îngheţată, constată lipsa cafelei. În gând analiză situaţia şi cu un încrunta, urmat 

de un zâmbet comic, înţelesese cine era vinovatul.  

            - Jeremy!, surâse.  

 
            Se uită la ceasul de la mână şi răsuflă uşurată; mai avea doar o jumătate 

de oră, până când, Bonnie  venea să o ia la şcoală. Reveni în camera ei, scăldată 

acum de razele soarelui, atât de vii precum zâmbetul ei, ce se etala tot mai 

pronunţat. Era ceva normal, zise în sinea ei, acesta era remediul de al uita pentru 



totdeauna pe Stefan. De fapt nu îşi mai amintise de Stefan îl ultimele ore, iar      

problemele şcolare îi acaparau toată ziua, şi totodată Matt nu se zărea nicăieri.  

 

             Caroline era deja ocupată cu balul datat în onoarea „Zilei Fandatorilor”, 

încât abia reuşea să stea de vorbă. Nu-i mai rămânea decât Bonnie, dar după ora 

de literatură nu o mai văzuse de ceva timp. Era poate, vremea să aibă ceva timp 

şi pentru ea. Petrecuse atâtea zile în casă şi nu mai sesiză ce pierduse în aceste 

ore trecute. I se contură în subconştient, ideea de aş-i vizita părinţii, desigur, 

această ideea presupunea să meargă la Mystic Falls Cemetery, pentru ai putea 

vedea. Nu era ca şi cum ar fi stat faţa în faţa, dar era o oportunitate, prin care le 

putea spune despre suferinţa ei, descărcându-şi într-un fel povara de pe suflet.  

            Fu smulsă din contemplare, de soneria mobilului. Inima începu să-i bată 

puternic. Era Stefan. De ce ar fi sunat într-un asemenea moment; de ce acum şi 

tocmai după atâtea zile?. Totul i se părea ciudat, şi acel cuvânt, însemna că, 

ceva rău s-a petrecut.  

             - Stefan!, pronunţă vocea ei tulburată. 

             - Buna, Elena!, intonă persoana de la celălalt capăt.   

             - Cine eşti?, întrebă suspicioasă Elena. Vocea de la celălalt capăt al 

telefonului îi se păru atât de cunoscută, dar nu reuşea să o desluşească. 

             - Am pe cineva, replică vocea din telefon surâzând. Cred că te 

interesează, dacă vrei să-l vezi viu.  

              Panica începu să îşi spună cuvântul, iar Elena simţi cum o cuprinde 

neliniştea. Corpul ei încremenise, era paralizată, dar mintea ei relaţiona cele 

auzite. Cine putea fi?; Pe cine avea captiv?; Ce vroia de fapt de la ea?. Multiple 

întrebări fără un răspuns concret se pronunţau în mintea ei.  

             - Cine eşti?, se interesă Elena. Ce vrei de la mine? 

             -  Doar şti ce doresc!, se eschivă vocea necunoscută.  

             - Ce!?, confuză Elena. 



             - Dacă vrei ca dragul tău frăţior să trăiască, ameninţă vocea feminină. 

Atunci te vei desparţi pentru totdeauna de Stefan. 

 

 

                Era chiar macabră cererea, de vreme ce ea nu mai era cu Stefan de 

ceva timp. Căută adânc în subconştientul ei; era ceva familiar la acea glăsuire. 

Unde ar mai fi auzit-o?; La cine?. Tonalitatea şi sarcasmul îi amintea de 

Damon, dar mai mult ca sigur nu putea fi un joc de-al lui. Era cineva din trecutul 

ei, dar cine?. 

                -  Katherine!, exclamă ne încrezătoare Elena. 

                - Întocmai!, confirmă Katherine. Deci…unde eram?, bombăni 

desfătător. Stefan, ori… dulcele tău frăţior?.   

 
 

                - Dacă te atingi te Jeremy? o să…, întreruptă Elena. 

                - Ce înduioşător, observa Katherine. Nu exist reguli, îţi aminteşti 

Elena, reîmprospătându-i memoria. Să înceapă jocul! 

                   

 



 

 

 

Chapter 5    
                                                                                                Katherine 

 
 Era îngrozitor. Cum de apăruse tocmai acum, şi reuşi, în doar câteva clipe 

să-i de viaţa peste cap, nu că deja nu ar fi fost, prin câte probleme trecuse deja, 

dar aceasta le întrecuse pe celelalte. Cunoscând-o pe Katherine, se putea aştepta 

la orice, şi orice ar fi însemnat o sete uriaşă de răzbunare. O răzbunare bolnavă, 

care nu avea nici-o rezolvare. Nu ştia ce să facă, pe cine să cheme în ajutor, plus 



că nu mai era cu Stefan, acel Stefan care  ar fi găsit o soluţie să treacă şi peste 

această piedică. Katherina era un vampir vechi de cinci sute de ani, dar nu şi o 

naivă.  

 Cum putea oare să ajungă la un compromis, ce putea să-i zică, era în 

adevăratul sens al cuvânt, un punct mort. Ştia că va regreta această decizie, dar 

era singura cale disponibilă. Conştientiza că, sunându-l pe Damon putea 

înrăutăţii situaţia lui Jeremy, şi cu toate acestea nu avea de ales. Căută numărul 

lui Damon în agenta telefonului şi apăsă tasta de apel.  

 - Haide!, ripostă Elena.  

 Damon nu se sinchisea să răspundă la apel. Făcea cine ştie ce trăsnaie 

macabră, iar ea îl deranja. Mintea ei o luase aiurea, contemplând tot fel de idei, 

una mai sinistră ca cealaltă. Nu ezită şi mai apelă încă odată numărul lui Damon. 

Tensiunea creşte cu fiecare minut, în timp ce ochii îi erau injectaţi de lacrimi 

care începură să-şi facă apariţia pe obrajii ei. Frica începu să-şi facă loc în 

tulburările ei, în timp ce Damon nu răspundea deloc.  

 Roti privirea în jurul ei, sperând să o zărească pe Bonnie. Dar nimic. Unde 

putea fi toată lumea când ai nevoie de cineva? Erau cuvinte poate pentru care nu 

va găsi niciodată răspunsuri concrete. Sub reveria ei un ghiers masculin, reuşi să 

o aducă la realitate.  

 - Elena!, strigă Damon îngrijorat.  

 Tonul vocii sale o făcu să reacţioneze involuntar, atunci când Damon o 

apucă de braţ. Un  plescăit se propagă în văzduh, în timp ce faţa lui Damon se 

umplu de surprindere.  

- O, Dumnezeule!, exclamă Elena. Îmi pare foarte rău, Damon. Nu…nu 

am vrut.  

Pe chipul lui Damon apăru o încruntare şi respiraţia sa se accentuă. Nu 

mai permisese niciodată cuiva să-l lovească, fie acel cineva şi o femeie. Dar îşi 

înăbuşi răbufnirea, văzând privirea îngrijorată a Elenei. 

 



 - Ce s-a întâmplat Elena?, întrebă iritat Damon. Şi de ce naiba mă 

pălmuieşti?, ultima propoziţie căpătă o nuanţă de frustrare.  

 - Jeremy…, încurcându-se în a lega fraze.  

 - Dumnezeule!, ripostă Damon. Zi-mi o dată, amărâtul ăla de răspuns?, 

reproşă el.          

-  . Katherine…, vocea ei se stinse uşor.  

- Ce naiba făcu fătuca asta? Strigă către Elena, Damon, în timp ce o apucă 

de ambele braţe sucind-o încet. Era semn că răbdare lui ajunsese la final, şi 

putea oricând să-ţi piardă cumpătul. Nu era întocmai o persoană rezonabilă. 

- Katherine, reluând Elana.  La răpit pe Jeremy… 

Ochii lui Damon se aspriră , în timp ce funte i se încreţii de furie. 

 
 

- Ce naiba!, zise Damon. Ce caută Katherine în Mystic Falls? 

Scepticismul îi se zări în glas. Se presupunea parcă…, replic caustic. Parcă era 

moartă!?  

Elena nu putu să-i ofere un răspuns concret; era prea speriată şi pe 

deasupra se temea de viaţa lui Jeremy. Damon scoase mobilul din spatele 

blugilor săi negrii, şi aplecă numărul lui Stefan, însă nu reuşise să dea de fratele 



său. Încercă să apeleze din nou numărul lui Stefan, sperând că va reuşi cumva 

să-l prindă la telefon, însă tot nimic. 

 
 

- Ce naiba!, exclamă. Tocmai acum te-ai gândit să devii şi tu fan Bembi!, 

replică sarcastic Damon.  

- Nici pe Bonnie şi Caroline, nu le pot găsi, afirmă Elena. Nu ştiu ce să fac 

Damon; dacă i se va întâmpla ceva lui Jeremy nu-mi voi ierta niciodată această 

greşeală.   

- O, haide!, sceptic Damon. Va fi bine – continuă el – atât timp cât îi va fi 

folositor, Katherine îl va ţine în viaţă. Deci, practic mai avem o şansă, 

condimentă indiferent.   

- Nu ai de unde să şti una ca acesta, continuă furioasă Elena. Damon… 

dacă e deja prea târziu?  

- Cunoscând-o pe Katherine, afirmă Damon. Şi crede-mă că o cunosc 

destul de bine, se opri o secundă şi privi în ochii Elenei. Se va juca cu noi, şi şti 

bine acest lucru.  

- Îmi pare rău…, recunoscu Elena. Deci ce vom face? 

 



- Noi?, interogă Damon. Tu mai nimic…eu voi încerca ceva.  

- Dar…, întrerupă Elena. 

- Am zis nu!, supunător Damon.  

Nu vroia să stea cu mâinile în sân, şi să nu facă absolut nimic. Trebuia să 

existe ceva care putea fi făcut, şi Bonnie ar fi ştiut întocmai ce era de făcut. Aşa 

cum crezuse, Bonnie era cu profesorul  Shane, discutând ca întotdeauna despre 

magie şi consecinţele practicării ei în exces. Îi făcu un semn şi se retrasă din 

dreptul uşii.  

- Ştiţi?, se scuză Bonnie. Trebuie să plec acum, dar voi reveni.     

- Sigur, Bonnie!, confirmă Shane. Du-te fără nici-o grijă.  

 

 
  

- Bonnie?, zise Elena. Trebuie să vorbim. 

Bonnie o privi pe Elena şi înţelesese că era ceva destul de delicat. 

Împreună porniră în căutare lui Caroline, care mai mult ca sigur era prizonieră 

unde în liceu, prinsă cu treburile ei legate de bal. Era o dezordine totală în acea 



zi de şcoală şi nimeni altcineva nu putea să producă o asemenea harababură, 

decât chiar Caroline. Era de dreptul  prinsă cu treburile ei mărunte încât abia 

dacă mai putea respira de atâta sarcini. Ca şi Miss Mystic Falls, avea o dublă 

îndatorire faţă de şcoală şi de  doamna  Lockwood, ca să nu mai punem la 

socoteală şi pregătirea dansului pentru „Ziua Fondatorilor”, care toate se 

petreceau in aceiaşi zi, marcând astfel şi ultimul an de liceu, după care aveau în 

sfârşit să absolvească liceul. 

- Aici eraţi?, izbucnii Caroline. Nu ştiaţi că mi-ai promis că mă ajutaţi cu 

pregătirile?  

 
     

- Avem probleme Caroline, zise Elena. Jeremy a fost răpit,  făcu o pauză  

pentru aş-i recăpăta suflul. Katherine este ce-a care îl ţine prizonier. 

Bonnie şi Caroline, rămaseră aproape mute la primirea vestei. Cum naiba 

sa putut întâmpla şi de ce tocmai Jeremy?. Instinctiv o îmbrăţişară pe Elena, 

care începu să plângă, iar frământarea începu să se facă simţită. 

- Am o idee, spuse Bonnie. Cred că aşa vom da de Jeremy. 

- Chiar crezi?, neîncrezătoare Elena. 

- Crede-mă!, asigurând-o Bonnie. Îl vom găsi…   



 

 

 

 

Chapter 6    
                                                                                              an old rival 

 

 

 

 

 

          My diaries,  

Au trecut atâtea zile fără să mă gândesc la ea, încât sufletul meu s-a pustiit în cel 

mai întunecat abis. Elena… ce aş-i putea spune? 

Reprezintă singura frântură de dezrobire, de secretul întunecat ce sălăşluieşte în 

interiorul meu. M-am depărtat de Elena, pentru a o proteja de mine, însă nu ştiu dacă am 

procedat corect, respingând-o şi redirecţionând-o nevoit către Damon.  Sufăr, însă această 

suferinţă nu  se compară cu răul pe care îl pot produce, şi nu vreau să-o rănesc… 

Mystic Falls… 

Numai rostind numele, îmi rezonează diverse amintiri care sunt pierdute în filele 

unui jurnal, pe care, poate, nu le va cunoaşte nimeni altcineva, în deplina lor însemnătate. 

Ştiu, pare că scriu aleatoriu, însă, tot ce exprim, apasă şi accentuează anxietatea morbidă 

din mintea mea.  Am dorit să o cunosc pe Elena pentru că îmi amintea de Katherine, dar am 

cunoscut două persoane total diferite, aflate la polii opuşi.   

 

 



 

Sincer… nu mai am putere să lupt cu monstrul care zace într-o stare latentă în 

interiorul meu. Nu mai pot rezista, nu dacă nu găsesc o soluţie pentru al înrobi din nou.  

Însă în această lume a suferinţei, Elena este speranţa din negura neantului produs de 

sufletul meu.  

Mă doare, dar… 

 

Gândurile lui Stefan erau întrerupte de soneria mobilului, pe care îl ignoră 

într-un început, dar  care suna din nou insistent. Ridică telefonul pentru a 

verifica cine în apela. Era Damon. Ce ar fi dorit?; Oare îl suna să se amuze pe 

seama suferinţei lui, ce joc murdar mai nutrea?. Apăsă tasta de răspuns şi duse  

mobilul la ureche.  

- Damon?, se auzi vocea lui Steafan.  

- Şti de când încerc să te prind la afurisitul acesta de apel, pufnii Damon 

iritat. Şi tu te-ai deci să devii fan Bembi, sau mai ştiu eu după ce naiba, mai 

alergi.       

- Buna şi ţie frate!, exprimă Stefan. Ai sunat doar să mă anunţi că nu-ţi 

răspund la telefon, ori ai altceva de spus?  

-…….. 

- Damon?, întrebă Stefan. Mai eşti acolo? 

- Şti ce?, continuă Damon pe acelaşi ton. Nu pot să cred, ce-mi aud 

urechile –  completă  sarcastic – Elena are probleme şi tu îţi plângi de milă.  

Ceva se întâmplase, medită Stefan în gândul său. Ceva care-l iritase pe 

fratele său în aşa mod încât îl făcuse să-l sune, se petrecuse. Oare despre ce 

problemă vorbea?; Ce se întâmplase de fapt cu Elena?, erau întrebări la care nu 

avea să afle un răspuns corect, decât, dacă se întorcea în Mystic Falls. 

Sentimentele  lui faţa de Elena era încă destul de puternice, nu putea să o trădeze 

din nou, nu vroia să o facă să sufere şi mai mult ca sigur avea nevoi de el.  

 



 

- Vin chiar acum către Mystic Falls, Damon!, răspunse Stefan. Ai face 

bine să fie ceva real, făcu o pauză. O să ai mare nevoie de o scuză reală de 

această dată, dacă totul este un joc de-al tău…frate.              

 
 

- În fine, bombăni rigid Damon.    

Situaţia din Mystic Falls nu era tocmai roză, Bonnie reuşise să-l localizeze 

pe Jeremy cu ajutorul unei vrăji de localizare, dar exista o mare problemă; 

Jeremy nu mai era în Mystic Falls. Planul lui Katherine, desigur care ar fi fost, 

era unul destul de viclean şi neexistând reguli, doar gândul acesta o speria foarte 

rău pe Elena. Caroline plecase împreună cu Tyler să-l caute pe Matt, şi nu se 

întorseseră încă.  

Oare situaţia avea să se înrăutăţească şi mai rău, se părea că da. Deşi nu 

era deloc dorit în acel moment şi nu avea nevoie de nici-un ajutor din partea lui, 

Klaus nu era un tip ca oricare altul, care să fie respins uşor, şi nici păcălit în 

vreun fel. De când aflase că Jeremy devenise vânător de vampiri, şi despre 

existenţa unu leac al vampirilor, ei bine să zicem că dăduse greşi şi Silas nu era 



altceva decât un morman de oase, nu-l mai scăpase pe fratele ei din ochii de 

atunci.   

 
 

 - Klaus!, parafrază  Elena. 

 - Îmi poţi spune, Elena!?, intrigat Klaus. Pe unde îl mai ascunzi şi de 

această dată pe fratele tău? 

 - Nu ştiu unde este Jeremy, se explică Elena inspirând adânc aer în piept. 

 Ochii lui Klaus o priviră intens, căutând parcă un răspuns în adâncul 

sufletului ei, ori era rezervat, crezând că Elena se joacă din nou cu el.  

 - Ce fel de joc mai faci şi de această dată?, întrebă sfidător Klaus. Ştii aş 

putea începe să ucid câţiva localnici, zicem – surâzând – începând cu prietenii 

tăi, deci…     

 - Nu ştiu unde este…, un nod în cât începu să i se creeze. Katherine, zise 

Elena. Ea la răpit pe Jeremy.  

 - O dar asta e ceva nou!, impresionat Klaus. Văd că Michael…tată meu, 

reformulă Klaus, nu a fost capabil să ucidă, acest vampir nenorocit. 

 



  

 Chipul lui se aspri şi mai mult şi aplică Elenei o luxaţie în dreptul 

cântului, lăsând-o inconştientă. Pe chipul şui Klaus se schiţă un zâmbet lugubru, 

sem că, în minte lui se petreceau nenumărate idei abominabile.  

 

… după trei ore 

 

Totul era în ceaţă, iar ochii ei nu puteau zări absolut nimic. Din tot ce îşi 

aducea aminte, era o discuţie banală cu Kalus… pentru o secundă în cercă să îşi 

amintească forţat ceea ce se întâmplase dar nu reuşea. Ce făcuse în tot acest 

răstimp, şi mai presus de toate unde se afla?. Simţi miros de apă stătută şi 

rugină, iar într-un colţ la camerei întunecate cineva gemea de durere.  

Încercă din nou să privească prin întuneric, poate reuşea astfel să 

desluşească unde se afla. Mai important ce vroia Klaus de la ea, şi cine era cel 

rănit din încăpere, pe  care abia îl zărea la firul unei raze de lumină. Un miros 

dulceag se propagă prin întreaga încăpere, şi părea să provină de la misteriosul 

ei coleg de celulă.  

- Eşti în regulă?, se interesă Elena.  

- Hmph!, se auzi necunoscutul. 

- Te rog…, spuse rugătoare Elena, reuşind să rupă funiile.  

Era destul de debusolată, şi în plus ce naiba făcuse Klaus cu ea. Căuta în 

mintea ei răspunsuri şi reuşi să-şi amintească în cele din urmă despre ce era 

vorba, Jeremy…, vocea ei rezonă în întuneric. Încercă să se mişte dar constată că  

ameţeala mohorâtă încă persista. Era foarte slăbită şi frânghiile îi arseseră 

mâinile, semn că era îmbibate cu verbină. Un nou geamăt o smuci din gândurile 

sale.  Încercă să caute o ieşire, dar nu putea găsi mai nimic. Era atât de întuneric, 

încât avea impresie, că va cădea într-un hău nemărginit. Încercă să se apropie de 

necunoscut, dar se împiedică de câteva din lucrurile prezente prin camera 

afundată în neant.  



 

Cine putea fi şi de ce era acolo cu ea, e vroia oare Klause de la el şi mai 

presus de toate unde naiba era. Reuşi în cele din urmă să se acomodeze cu  

întunericul şi se apropie de … 

- Dumnezeule!, izbucni Elena. Matt?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Chapter 7    
                                                                                          Klaus revenge 

 

 

 

 - La naiba!, exclamă Elena.  

În tot acest timp îl ţinea pe Matt sprijinit de umărul ei, târându-l mai mult 

decât să-l forţeze să meargă.  Nu reuşea să-i de-a cap, se rătăciseră, cum naiba 

reuşise, şi cum putea să găsească o ieşire din această situaţie. Nu se depărtase 

mult de locul unde fuseseră ţinuţi prizonieri, iar Matt sângera foarte rău. Un 

miros dulceag, reuşea să o ispitească, îndemnând-o să-l secătuiască de sânge.   

Imboldul era foarte puternic, încât îi era greu să se concentreze în a căuta 

o soluţie de evadare din sânul pericolului ce-i pândea, dacă Klaus şi hoarda lui 

de hibrizi i-ar captura iar. Bine înţeles, reuşise cumva să creeze alţi hibrizi, dar 

putea să caute răspunsuri ceva mai târziu. Fugeau de ore întregi, însă nu îşi 

dăduse seama încotro se îndrepta. Era total năucită şi-şi simţea inima bătându-i 

puternic în piept. 

Un geamăt îi risipi firul reveriei, făcând-o să răsufle greu. În depărtare, 

mai precis observă Elena, se auzeau sunete înfricoşătoare. Cum se gândise să 

fugă tocmai pe timpul nopţii, iar mai presus de toate, hibrizii lui Klaus aveau un 

avantaj considerabil faţă de ea, plus că, Matt sângera cumplit, făcându-le fuga 

mult mai grea. Nu avea altă cale de scăpare, decât să fugă şi să spere că nu-i va 

prinde din urmă.   



 

Era destul de speriată, nu mai avea putere să facă nici-un pas. Istovirea era 

evidentă în fiecare reflex, iar corpul ei începea să cedeze, daca ar mai fi făcut 

vre-un efor fizic. Privii în jur ei şi nu zărea nimic. Simţurile vampirice o luaseră 

razna. Ce putea să producă astfel de senzaţii dezagreabile?, medită în mintea ei. 

Captivată de gândurile care se încurcau în interiorul minţii ei, nu sesiză 

vârcolacul care se apropia încet, din întuneric.  

Un trosnet, o făcu să revină, evitând colţii lupului. Ochii lui fosforescenţi 

o fixară, sfâşiind-o din priviri, apoi încercă să pună în aplicare gândul de 

prădător înnăscut, dar fu izbit de unul dintre trunchiurile copacilor din apropiere.  

O umbră, aşa cum i se păru Elenei, o smuci din loc, preluându-l pe Matt şi 

trăgând-o practic după el. Nu putea fi Damon?, conştientiză Elena. Însă cine era 

acest salvator misterios?.  

Reuşise într-un final să se smucească din strânsoare lui şi se prăbuşi 

puternic la pământ. Trebuia să facă într-un fel, şi, să-l elibereze pe Matt din 

mâniile salvatorului necunoscutului, care mai mult ca sigur, gândii Elena, putea 

să-i ducă din nou la Klaus. 

          - Se vede ce recunoştinţă poţi avea pentru cineva, care tocmai ţi-a salvat 

viaţă, replică iritat necunoscutul. Sunt…, făcu eschivă, iar într-un târziu reluă 

fraza: Dannias!  

 Privirea lui o  studie preţ de câteva clipe, iar ochii săi căpătară o nuanţă 

albicioasă. Era ceva straniu, şi totuşi un mister plutea în jurul lui Dannias, 

învăluindu-l  într-o aură macabră şi greu de descifrat.  Se apropie de trupul lui 

Matt, care zăcea pe pământ, verifică cu mâna dreaptă dacă  mai era în viaţă. 

Răsuflă uşurat şi-şi poziţionă ambele mâni deasupra lui Matt, în timp ce rostii  o 

incantaţie, pe care Elena nu o înţelesese. Cine era acest puşi, care tocmai îi 

salvase pe ea şi pe Matt, şi de ce tocmai  apăruse acum?. Judecata sa raţională, 

încerca să găsească un răspuns la o multitudine de întrebări, cei drept sinistre, şi 



care mai presus de toate, nu putea să-l găsească în situaţia în care se afla 

momentan.     

 - Eşti în regulă?, răsună în gândurile ei, vocea lui. Nu te pierde în reverie, 

zise caustic. O să am nevoie de o mână fermă de ajutor, dacă vrei ca el să 

trăiască. 

 - …. 

 Elena nu reuşise să rostească un cuvânt. Şocul fusese într-adevăr prea 

puternic. Se gândea la Stefan. Acel Stefan care o părăsise, dar de care avea 

nevoie, în asemenea momente. Dannias, brăzdă câteva tăieturi pe braţul său şi 

sângele ţâşnii afară.  

 - Haide, bea?, o îndemnă Dannias. Se vede că ai mare nevoie să te 

hrăneşti, eşti slăbită şi acesta îţi va da putere să rezişti, continuă el.     

 
 

 Elena privi piezişi către el, evident zdruncinată, datorită impactului 

puternic cu pământul, dar şi istovită şi sfâşiată de foamea care o chinuia de ceva 

vreme. Mirosul sângelui o atrăgea către el. Îl dorea cu toată fiinţa sa, chiar dacă 

încercase în tot acest timp să ţină sub control, acea sete istovitoare din trupul ei 

nemuritor. Prima picătură de sânge, o făcu să se cutremure, iar durerea din trup 



începu să se atenueze simţitor. Era ceva neliniştitor la Dannias, dar nu putea să-i 

pătrundă în minte, dorind astfel, într-un fel, să-i citească gândurile.  

 Cine era?; Ce dorea?; De ce o ajutase?, erau întrebări care mai mult ca 

sigur, Elena dorea un răspuns; desigur, îi aflase numele, dar totuşi erau atâtea 

întrebări care încă nu avea un răspuns. Îl ajutase pe Matt, îi dăduse să se 

hărănească din sângele lui, şi mai presus de toate, îi cunoştea secretul. Ce trebuia 

să facă, era într-adevăr speriată, şi nu doar de Klasu, cât şi de siguranţa ei alături 

de Dannias.  

 - De ce mai ajutat?, întrebă Elena îngrijorată.  

 
  

 - Stefan, m-a rugat să te caut!, răspunse Dannias. Sincer – făcu o pauză – 

nu am înţeles, dar acum văd clar acest lucru.  

 Era oare adevărat, se gândi Elena. Stefan îşi făcuse grijă pentru ea. Dar 

de ce, nu avea încredere că putea să se descurce şi singură, ori o considera o 

povară. Nu, nu…, îşi zise. Trebuia să existe un alt motiv. Poate…poate, încă se 

gândea la ea, poate încă o mai iubea.   

 



 

 Dannias o apucă de mână, după ce îl apucă pe Matt de mijloc, şi dispăru 

împreună cu ea în întunericul neantului nocturn. 

 Între timp, în casa Salvatore, Damon răscolea prin lucrurile fratelui său în 

căutarea unui răspuns. Totul era aruncat haotic. Era o dezordine îngrozitoare, 

însă lui Damon nu părea să-i pese într-un fel. Era concentrat pe găsirea unui 

răspuns, încât nu-l zări pe Stefan, care îl privea din pragul uşii.    

 - Cauţi ceva anume, Damon!?, curios Stefan. 

 
 

 - Deci te-ai gândit să apari, Srtefan?, replică sarcastic Damon. Cum a fost 

vânătoarea de iepuraşi pufoşi?, continuând pe acelaşi ton răutăcios.  

 - Ce cauţi de fapt Damon?, continuă Stefan pe un ton dur.   

 - Cine poate ştii?, indiferent Damon. Poate – făcând o eschivă – poate, un 

răspuns amărât, unde naiba s-ar putea afla Elena, nu ştiu ceva…haide, nu mă lua 

pe mine cu de-astea…frate!     

       



 

 - Şi de ce crezi, completă Stefan, că eu aşi avea răspunsul Damon. Nu uita 

-  reamintindu-i fratelui său - că eu am plecat, m-am îndepărtat de ea, tocmai din 

acest motiv. Să nu o văd distrusă, să-i nu-i mai fac rău…în nici-un fel.   

O pauză sumbră urmă, era ceva de ne înţeles; era posibil ca nici măcar 

Stefan să nu ştie unde era Elena, dar ceva nu se lega, analiză Damon.   

- Dar de unde să-ţi pese ţie, replică caustic Stefan. Ţie nu-ţi pasă decât de 

propria persoană şi de scopurile tare ingrate. Damon…vei realiza într-o zi că eşti 

singur  în această lume, şi nu vei avea cui să-i spui necazul tău….dar, aşa eşti 

tu… un singuratic.  

 - Ouch!, surâzând Damon. Cât de bine mă cunoşti… ori nu?  De când ai 

decis să fugi după iepuraşi şi mai ştiu eu ce specimene… frate; eu am fost 

singurul, se pare, care i-a păsat cu adevărat de Elena. Unde erai tu Stefan?... O, 

ştiu, nu trebuie să-mi răspunzi. Erai pe undeva învingându-ţi egoul acela mare 

direct în… 

 Nu reuşi să-şi termine propoziţia. Tot ce urma să fie spus, era complet 

uitat, iar ochii lui priveau dincolo de Sefan. Ochii lui albaştrii, oceanici, încercau 

să găsească ceva cunoscut, era oare o fantasmă sau era acolo cu adevărat. O 

căutase peste tot, dar nu găsise un răspuns clar. Era într-adevăr ceva înălţător, 

care o adusese înapoi la el; ea fiind flacăra iubirii fără de care se putea stinge, 

usca, în eternul blestem al eternităţii sale lugubre. Ce avea să spună, ce putea să-

i rostească, oare cum va reacţiona. Erau întrebări aleatori şi fără rost. Tot ce 

trebuia să şie, era că, o iubea şi nimic mai mult. O iubea cu toată suflarea, cu 

toată inima… dar era ceva la care nu putea să ajungă, ori nu va ajunge vreodată, 

fiind sortit să sufere în imortalitate, până îşi va ispăşii păcatele pe care le-a făcut 

timp de câteva decenii.  

        De ce oare suspina, o avea în faţa lui şi putea să o atingă, nu era nimic 

imposibil dar totuşi interzis. De ce lui  Stefan i se permitea şi o putea avea, iar el 

nu o putea avea nici în visele sale cele mai excentrice.  Reveria lui fiind distrusă 



 

 de chipul Ei care acum se pronunţa mult mai evident, din negura eternei nopţii a 

sufletului lui, contemplând ceva care se profila în întuneric, contemplând acea 

persoană dragă lui, după care inima şi sufletul lui tânjeau… 

- Elena…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Chapter 8    
                                                                                       … the reason 

 
   Era puternic zdruncinată, pustiită şi rănită, iar prezenţa lui Stefan îi alina 

suferinţa ce o stăpânea. Era adevărat; Dannias nu o minţise şi Stefan era acum în 

Mystic Falls, se întorsese pentr-un ea, poate… nu o uitase încă. Ochii ei se 

umplură de lacrimi fierbinţi, iar tonul din glasul ei,  se auzi răvăşită.  



 - Stefan!?, strigă Elena.  

 Vocea ei îl făcu să reacţioneze surprins, şi înţelesese acest lucru după 

expresia feţei lui Damon, care privea dincolo de umărul lui. Cum de nu îşi 

dăduse seama, Elena era acolo de ceva timp şi îl privea, iar vocea ei îi răsună 

rănită, semn că încă nu-l uitase.  

 
  

 - Elena!?, surprins Stefan. 

 - Poate am făcut o greşeală cerându-i lui Dannias, să mă aducă aici, zise 

Elena.  Dar trebuia să te văd Stefan, continuă ea suspinând. Trebuia să te simt 

lângă mine, fie şi pentru ultima dată.  

 - Elena… eu!, eschivându-se Stefan.  

 - Nu trebuie sa zici nimic Stefan, completă Elena. Ştiu deja ce vrei să-mi 

zici, dar, te rog nu-mi spune. Nu cred că voi putea rezistă la încă o încercare. 

Deci…, întorcându-se către uşă, apoi privindu-l din nou pe Stefan, iar apoi pe 

Damon. Sincer mă bucur că ai putut veni, şi ţi-ai făcut griji pentru mine… dar eu 

am nevoie de tine Stefan, de iubirea ta, nu de aparenţe.  

 Uşa de la intrare se auzi în urma Elenei, care îşi ştergea acum lacrimile, 

îndepărtându-se de Stefan, spre un viitor sumbru şi rece. Cum de sperase că 



Stefan se întorsese pentru ea, cum de crezuse că, încă mai ţine la ea, ce naiva 

fusese să creadă toate aceste lucruri prosteşti. Şi totuşi…ce va îl făcu să tresară 

la cuvintele ei, ce să fi fost oare?. Nu fiind altceva decât, cuvinte care încă ard şi 

suspină în sufletul ei. Nu dorea decât un minut cu Stefan, acel Stefan, care o 

fermecase la început, şi o ajutase să înfrunte lumea după moartea părinţiilor ei. 

Erau foarte multe amintirii şi regrete strânse la o lată, şi însă-şi suferinţa ei era 

acum scăldată într-o ploaie rece, plăpândă, de la care Elena spera că-i va şterge 

toate amintirile avut împreună cu Stefan, astfel putea uita de iubirea lui, faţă de 

care nu putea să facă nimic, şi care ar putea să-i provoace suferinţă în orice 

moment, ţinând timpul în loc, fără a stinge un suflet care plânge şi încă suspină. 

Visele ei erau complet năruite, iar lumea ei…. 

 - Elena!, se auzi vocea lui Damon.   

          Ochii ei priveau chipul lui Damon, aflat acum în preajma ei. Era atât de 

sexy în bătaia picăturilor de  ploaie, scoţându-i în evidenţă trăsăturile masculine, 

 atât de fierbinţi şi senzuale, pe care în căutarea ei după Stefan, nu le observase.  

 
 



Cum era cu putinţă, cum de nu realizase iubirea lui Damon, fusese atât de 

orbită de iubirea ei faţă de Stefan, fără de care nu putea trăii, cât de mult se 

minţise. Nu Stefan era cel predestinat ei, ci Damon. Oare cum se putea… 

Damon nu îi arătase niciodată sentimentele sale, nu era… nu reuşea să găsească 

răspunsuri, cu toate că uimită privea ochii albaştrii ai lui Damon, în care se 

oglindea o iubire de mult neîmpărtăşită. O iubire pe care o ţinuse ascunsă, şi 

pentru care şi-ar fi dat chiar viaţa, dacă era în pericol.  

- Damon?!, afirmă Elena.  

- Haide!, zise Damon. Să plecăm din ploaie, nu-ţi stă bine udă leoarcă, 

continuă  epigramatic.  

- Damon, eu…, oprită Elena.  

- Nu mai văd nici-un rost, răspunse Damon în timp ce deschise  umbrela. 

De ce vrei să te zbaţi, pentru o persoană care nu te va mai iubii niciodată, Elena? 

Tonalitatea din glas, începu să capete o nuanţă de sarcasm.  Redevenea  

acel  Damon pe care-l cunoştea, şi totuşi, ascundea sub acel învelişi dur, un 

suflet care tânjeşte după ea; şi pe care avea de gând să-l cunoască. Oare cum 

avea să fie… 

 
 



 Iubire lui, era poate, ceea ce căuta. Nu vroia să sufere şi mai mult, decât o 

făcuse Stefan. Ochii ei căutau în adâncimea oceanului mirific al ochilor lui 

Damon, căutând acea iubire care nu o va rănii niciodată, şi pentru care merită să 

lupe cu adevărat.  

 - Lasă-mă, spusese Damon. Dă-mi şansa de a te iubi Elena, parafrază 

sadic apoi. Şi te voi conduce către un vis frumos la noapte, încheie fraza în timp 

ce surâse.     

 Era ceva special în privirea lui, acel ceva, care îi dădea speranţa de a uita 

de Stefna şi de toată lumea, contemplându-se cu natura înconjurătoare, pe care 

avea să o transforme în propria ei viaţă, de acum. 

 - Acesta este motivul, pentru care voi încerca să te cunosc, aşa cum eşti tu 

Damon… cu adevărat. Nu mă face să regret alegerea făcută, şoptindu-i uşor  la 

ureche Elena.  

- Motivul…     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chapter 9    

                                                                                       ties of blood 

 
 

 Era timpul să treacă peste suferinţa şi nevoile ei, fiind timpul să-l salveze 

pe Jeremy. Nu ştia dacă avea să se bizuiască pe ajutorul dat de fraţii Salvatore, 

însă un lucru era cert. Nu avea timp de pierdut, Jeremy avea prioritate. Dar cu 

toate acestea,  unde putea să-l duca Katherine, iar după cum o cunoştea destul de 

bine,  putea fi oriunde.  



  Cu toată această zarvă, prin care trecuse în ultimele zile, de când aflase 

despre răpirea lui Jeremy şi timpul ei petrecut ca ostatică a lui Klaus, împreună 

cu Matt, problemele ei cu Stefan, apoi Damon, o debusolase complet, încât 

uitase să-i spună Jennei despre Jeremy. 

 Mai mult ca sigur avea să fie o discuţie ciudată şi tensionată. Reuşise 

cumva să o păstreze pe Jenna pură şi ferită de toate ideile sinistre ale lui Klaus, 

bineînţeles ştiind cele petrecute înainte cu Katherine şi situaţia lui Stefan, dar nu 

ştia cum va reacţiona când îi va apune, despre ceea ce a devenit. Adică, un 

vampir însetat de sânge… oare astfel era, sau asemenea gânduri despre firea ei. 

Era tot ea, dar o altă faţă a sa, mai puternică şi poate nemuritoare. Cum avea să 

înceapă discuţia, cum putea oare să-i spună?. Desigur,  o va lăsa pe Jenna să 

vorbească prima. 

 Elena coborî treptele ce duceau spre etaj, şi se îndreptă către bucătărie. 

Jenna pregătea diferite soluţii culinare, care mai de care mult mai aromate şi 

greu de descris. Elena îşi simţii inima bătându-i puternic, aproape sărindu-i din 

piept, însă inspiră aer puternic în piept şi păşi în bucătărie.  

  - Buna, Elena!, o întâmpină Jenna. Pe unde umblaţi tu şi Jeremy. Scoase o 

tavă cu ton din frigider şi privii faţa Elenei. Haide, spune-mi ce sa întâmplat. Ce 

nebunie a mai făcut Jeremy. Zău, Elena…      

 Tensiunea începea să se facă simţită. Cum ar fi putut să-i răspundă?. Nu 

avea altă cale decât să de-a cărţile pe faţă şi să o facă pe Jenna să înţeleagă în ce 

lume periculoasă avea să intre.  

 - Jenna?, întrebă Elena. Ce şti despre legendele care au circulat prin 

Mystic Falls, acum mulţi ani?  

 - O, te rog!, exclamă Jenna. Nu sunt altceva decât simple aberaţii.  

 - Eşti sigură?, neîncrezătoare Elena. 

 

 - Elena, dacă ar fi existat creaturile descrise în poveştile bătrânilor, sau 

auzite pe la colţuri, crede-mă era de mult căsătorită cu un spiriduşi, decât să 



alerg în tinereţe după Logan, surâse în timp ce-şi termină propoziţia. Desigur că 

ştiu, doar este o comunitate mică, Elena ce este?     

 - Dar…, Elena încercă să găsească un mod mai bun de a o înştiinţa de 

problema lui Jeremy. Uite… vroiam să nu te sperii dar nu mai pot ascunde multă 

vreme acest secret de tine. 

 Ochii Jennei se fixară asupra Elenei.  

 - Jeremy a fost răpit, continuă Elena. Katherine este ce-a care la răpit.  

 - Ce tot vorbeşti tu acolo?, încruntându-se Jenna. 

 Lacrimile i se iviră pe obraji şi începu să tăgăduiască toate întâmplările 

prin care trecuse. Elena reuşea după atâta vreme să-şi spună misterele care îi 

acaparase toată viaţa şi mai presus, chinurile pe care le îndurat din cauza lui 

Klaus, iar acum Katherine îl avea pe Jeremy.  

 
 - Dumnezeule!, exclamă Jenna plângând. Unde este acum Jeremy, Elena? 



 - Sincer, replică Elena. Crede-mă mătuşă Jenna, că nu ştiu, iar acest gând 

mă cutremură cel mai tare. Pe lângă aceste cuvinte, Elena nu avusese curaj să-i 

spună Jannei, adevărul despre natura sa vampirică. Nu credea că, ar fi rezistat la 

încă un adevăr, fie el şi aşa destul de crud. Cu toate că respira şi se afla printre 

ei, Elena nu mai era vie. Murise în momentul prăbuşirii maşinii sale în lac, într-

un accident provocat de Rebeca, moment în care renăscuse ca vampir.  

 Numele Jennei strigat  de Alaric, o făcu pe Elena să revină din reverie şi 

să privească faţa îngrozită a profesorului ei de Istorie. Cum putea oare să mai 

reziste presiunii şi să facă faţă unor adevăruri care ar fi dat-o de gol. Desigur 

Alaric îi cunoştea secretul şi o asigurase că nu îi va spune Jennei, decât atunci 

când va veni momentul.  

 
 

 - Există vreo problemă?, întrebă Aleric privind faţa Elenei şi a Jennei. 

 - Katherine, zise  Elena. Katherine, la răpit pe Jeremy, însă nu ştiu unde îl 

ţine captiv. Am încercat împreună cu Bonnie, Caroline şi Tyler să-l cutăm, dar 

nu am reuşit să-l găsim nicăieri.     

 - Katherine, spuse răspicat Alaric. Nu se presupunea…. 

 - Nu, nu este moartă, continuă propoziţia Elena. 



 Jenna privea nedumerită. Era oare ceva care ei îi scăpa. Cum de Alaric 

ştia despre situaţia Elenei dar ei, i se ascunseseră astfel de adevăruri.  

 - Staţi un moment, ripostă Jenna. Mi se pare mie, sau sunt singura care nu 

este în temă. Cum de puteai şti despre situaţia Elenei; ştiu că eşti vânător de 

vampiri, însă acest lucru nu-ţi dă motiv să mă minţi Alaric?  

 - Jenna, bombănind Alaric. Vroiam să-ţi spun, dar – se frecă cu mâna pe 

funte – am aşteptat momentul oportun. Nu este tocmai un subiect care să alerteze 

oamenii. Nu trebuie să afle nimeni – pronunţă cuvintele în timp ce cuprinse în 

palme faţa Jennei – te rog să mă înţelegi, nu am avut de ales. Spiritul de vânător 

nu-mi permite să dau greşi, dar asta ştiu… nu ar fi trebuit să mă împiedice să îţi 

fi spus. Iartă-mă!  

 - Nu ştiu ce să zic, afirmă Jenna. Nepoata mea îmi ascunde secrete, 

crezând că nu voi fii în stare să fac faţă, iar acum prietenul meu mă minte. 

 În mintea Jennei se ciocneau diverse idei confuze, care o derutaseră 

complet, încât nu ştia ce să creadă. Nu mai putea avea încredere în nimeni, nu 

mai era sigură pe ce avea să spună, cum de erau atâtea persoane care o minţiseră, 

şi mai presus de toate, de ce o trataseră ca pe o inadecvată.  

 Cum oare avea să de-a  această ştire CV-ului ei de tutore legal. Nu era cu 

putinţă, de ce era ultima care afla, iar pe deasupra Jeremy devenise şi el un 

vânător de vampiri, şi cine ştie în ce se va mai transforma şi Elena, dar… dacă 

nu cumva este şi un… vampir.  Nu, nu era cu putinţă, nu avea cum să fie. Nu o 

văzuse consumând sânge, deci mai era oarecum o speranţă. Ce putea oare să 

facă, cum avea să procedeze. Dar însă trebuia să-l caute pe Jermey, apoi putea să 

le aplice tuturor celor care o minţiseră, o lecţie de încuviinţare.  Privirea ei era 

total pierdută şi debusolată.           

 - Jenna?, zise Elena. 

 

 



 - Nu vreau da mai ascult nimic!, ripostă rigid Jenna. Trebuie să facem 

ceva şi să-l găsim pe Jeremy, e tot ce contează.  

 - Poate te pot ajuta Eu?!, se auzi un glas sadic. 

 - Klaus!, exclamă Elena.     

 
 

 - Cum?, intrigată Jenna. Cum ai intrat în casa mea? 

 - Sincer, zâmbind Klaus. Cum de altfel, decât să fiu invitat. 

 Klaus o scurtă pe Jenna din priviri în trecerea lui spre Elena, care se 

pregătea pentru orice eventual atac survenit din partea lui Klaus. Nu ştia de ce 

venise tocmai în acel moment, dar ce era cert, nu scăpase, se părea de 

răzbunarea lui. Nu era oare de ajuns că o ţinuse captivă, împreună cu Matt?. Nu 

înţelegea de ce se răzbuna pe ea pentru tot ce i-a pricinuit Tyler. Nu era vinovată 

de uciderea hibrizilor, pe care el însuşi ia ucis, după ce se revoltaseră împotriva 

lui, practic el era singurul vinovat, dar de ce căuta pe cineva vinovat, în afară de 

propria persoană, ori exista un alt motiv.      

 - Ce doreşti Klaus?, se auzi pronunţată, vocea lui Alaric. 

 - Să vedem, răspunse sarcastic Klaus. Dacă, ţi-aşi spune că… Elena? 



 Elena făcu un pas în spate, dar nu destul de rapid, încât Klaus reuşi să o 

prindă de mână. Nu avea unde să fugă, de fapt nu avea cum. Strânsoarea lui 

Klaus, aproape că, îi strivea încheietura mânii, iar Jenna şi Alaric priveau 

neputincioşi, ne putând face absolut nimic.  

 
     

 - E tipic pentru tine Elena, caustic Klaus. Nu faci altceva decât să te 

ascunzi în spatele altora, îţi este frică să lupţi pentru tine.  

 - Dă-mi drumul, se zbătu Elena.  

 - Măi, măi, mormăi Klaus. Ce eroină te arăţi, dar să nu ne umflăm în pene, 

nu?, o privi pe Elena. Nu cred că vrei să li se întâmple ceva preţioşilor tăi 

prieteni.  

 Dintre toate săptămânile, de ce a ales să se facă prezent tocmai acum. 

Ceva îl făcuse să recurgă la astfel de acţiuni. Ceva îl speriase. Oare Kathenie 

avea asemenea putere, nu… nu era posibil. Klaus o vânase pe Katherine  de 

aproape 500 de ani, dar nu o ucise. Care îi era oare planul său?  

 - Dacă ne scuzaţi, scuzându-se Klaus. Eu şi Elena avem câteva treburi ne 

terminate.  

  



 

 

 

 

Chapter 10    
                                                                                always and forever! 

 

 

 

… cu două ore înainte. 

 

 

 

 - Unde ne duci?, întrebă Elena. 

 - Undeva, unde veţi primi ajutor, continuă Dannias.  

 Elena îl privea, dar  nu reuşea să înţeleagă de ce o ajuta şi cum de ştia 

unde era. Înţelesese că Stefna la trimis după ea, însemnând astfel că încă o mai 

iubea, sau ceva de genul. Unde îl cunoscuse pe Stefan?. Trebuia să facă ceva 

pentru a primii nişte răspunsuri. Pe lângă toate aceste întrebări, trebuia să admită 

că, starea lui Matt era stabilă, după cum părea, însă exista un gând care nu-i 

dădea pace.  Cine era cu adevărat Dannias? 

 Ajunsese în faţa unui conac imens, pe care nu îl mai văzuse până acum în 

Mystic Falls. Nu că era ceva imposibil în ultima vreme. Dannias o trase de 

încheietură şi intrară în interior. Părea să fie un living, tapiţat şi  destul de 

spaţios. Elena conştientiză uluită că, nu era singura care privea modelele de 

decor ale conacului. Matt îşi revenise din leşin,  şi se afla lângă ea.  

 - Unde suntem?, întrebă piezişi Matt. Ce am făcut în ultimele ore? 



 - Matt!, strigă Elena în timp ce-şi ştergea o dâră din lacrimile care-i 

cădeau pe obraji.  Nu ai pierdut mare lucru, continuă ea în timp ce-l îmbrăţişă.  

 Dannias baricadă uşa conacului şi îi poftii să păşească în altă cameră a 

conacului. Elena îl urmă buimacă, în timp ce Matt o urma în spate. Camera era 

într-adevăr spaţioasă, exact cum se aştepta; era de o frumuseţe aparte, cu toate 

că poseda ceva ani strânşi de istorie. Tapiţeria din lemn sculptat arăta fenomenal 

şi se asorta destul de bine cu vitraliile ferestrelor imense. Părea să fie un birou, 

datorită biroului poziţionat în centrul camerei, iar pe peretele nordic, se afla o 

colecţie impresionată de cărţii. Un şemineu mocnit, degaja mici jocuri de 

luminiţe pe parchetul din brad. Era de-a dreptul uimitor.  

 - Cui aparţine acest conac?, întrebă Elena.  

 - E de-a dreptul fermecător!, exclamă Matt. Dar totuşi?, sceptic.   

 - A aparţinut familiei mele, multe generaţii la rând., începu să povestească 

Dannias. Primul proprietar al acestui imobil a fost Stefan Salvatore. Da, ştiu că 

pare ciudat – se amuză Dannias, privind chipul Elenei – dar este adevărat. 

Haide, veniţi să vă arăt ceva.  

     Nu putea fi adevărat, gândi Elena în sinea ei. De ce nu ştiuse despre 

acest lucru?; Cum de Stefan omise un astfel de subiect?. Elena privea 

nedumerită împreună cu Matt, un tablou dintr-un alt birou alăturat. Era o 

privelişte sinistră, şi nu-şu putea închipui o astfel de faţă, să fi avut Stefan. 

Era… nu reuşea să-şi găsească cuvintele potrivite pentru a exprima ceea ce 

simţea în acel moment,. Era prea şocată, ca să poată pronunţa ceva concret. 

 Imaginea din faţa ochilor ei spunea o altă poveste din viaţa lui Stefan, acel 

Stefan, pe care îl iubise  cel mai mult pe lume şi care o rănise. Era un adevărat  

reaper. O senzaţie de greaţă o cuprinse şi se prăbuşii la podea. Puse mâna la gură 

pentru a opri senzaţia, iar Matt se aplecă să o ridice, nereuşind să-şi ia privirea 

de la tablou.  

 - Cum este posibil?!, ne mai înţelegând Elena. De ce… cum… 



 - Şi totuşi… se poate!, interveni Dannias. Îmi pare rău că ai o lată părere 

despre Stefan, dar el este Stefan, pe care îl iubeşti tu îl ştiai sau cel puţin îl 

cunoşteai, astfel este de fapt în realitate. Un adevărat reaper.  

 
 

 - Ce încerci să-mi spui?, întrebă Elena. Stefan nu este astfel. Nu poate să 

fie, te înşeli.  

 - Se prea poate, afirmă Dannias. Dar acest portret a fost realizat în 1956, 

în Mystic Falls – făcu o pauză – este autentic.  Pictorul care la realizat, a fost 

ucis de acest reaper, pe care tu, îl numeşti Stefan.  

 - Cum poţi fi atât de sigur pe ceea ce afirmi?, interveni Matt. În cunosc de 

ceva vreme, am colaborat cu el, dar nu poate fi acesta Stefan. 

 Ochii înlăcrimaţi ai Elenei se plimbau când de la Matt la Dannias, 

nevenindu-i să creadă poveştile auzite. Trebuia să găsească răspunsuri, sau 

Doamne… cine ştie ce confirmare banală. Nu putea suporta acest adevăr. Un 

trăsnet lumină camera în care se afla şi liniştea cuprinse încăperea.  



 - Trebuie să mă duci la Stefan, îi ceru Elena. Vreau să vorbesc cu el, să 

ştiu cu exactitate dacă cele spuse de tine sunt adevărate. Te rog... vreau să cred 

că nu sunt decât simple aluzii la adresa lui. Trebuie să ştiu… 

  

… între timp la casa Salvatore. 

 

 - Deci, zise Stefan. Tu crezi că, dacă îmi cotrobăi prin lucruri vei reuşi să-

o găseşti pe Elena? 

 - Zice, domnul perfecţiune, comentă sadic Damon. 

 
       

 Damon rămase blocat pe o anumită ţintă ce se profila din întuneric. Era 

ceva la această formă pre-definită, era atât de familiară şi de dragă, încât nu 

reuşi să o desluşească. Cine era, dar mai important de unde o cunoştea?. Stefan 

prici chipul împietrit al fratelui său şi privi în spatele său. Cum de nu reuşise să 

o simtă, ar fi dat orice să nu-l găsească aici în acel moment, plin de cumpănă din 

viaţa lui. Trebuia să recunoască că încă o iubea, o dorea cu toată fiinţa lui, dar 



nu putea risca să-i facă un rău necondiţionat.  Trebuia să se menţină departe de 

ea, fiind astfel cel mai dureros mod de a iubi pe cineva, fie acela cineva chiar şi 

Elena.  

 - Stefan, răsună auzului lui vocea Elenei.  

 - Nu trebuia să fi aici Elena, o întrerupse Stefan. Nu poţi fi aici, înţelege 

că tot ce simţeam pentru noi, pentru tine nu mai există. Nu vreau să te rănesc, 

dar aceasta este realitatea.  

 - Mă bucur că gândeşti astfel Stefan, confirmă Elena. Dar eu am nevoi de 

tine, nu de vorbe care nu îşi au rostul. Pe tine te vreau nu o imagine a ta 

desprinsă din trecut. Doare Stefan, mă doare să te privesc şi să nu te pot avea. 

Oare nu simţi şi tu acest lucru?  

 - Îmi pare rău Elena, replică Stefan. Nu pot fi aşa cum tu ţi-ai dorit, te rog 

nu mai încerca să mă cauţi. Nu mă chema, nu mă suna, totul s-a pierdut. Acceptă 

realitatea în care trăim…  

 - Am făcut o greşeală cerându-i lui Dannias să mă aducă aici, continuă 

Elena pângând. Adio Stefan, te voi iubi mereu şi pentru totdeauna.  

 Uşa se închise puternic în urma Elenei, care fugea acum de Stefăn, către 

un viitor rege şi sumbru. Lacrimile ie erau scăldate de ploaia care începuse să 

cadă, şi de la care Elena dorea să-i cureţe urma de suferinţă, dându-i astfel o 

nouă speranţă. 

 

…după două ore. 

 

 Jenna şi Alaric priveau neputincioşi, cum Elena era luată ostatică de 

Klaus, care mai mult ca sigur avea câteva socoteli ne terminate. Ce avea să facă 

acum, era disperată, iar Klaus nu avea de gând să cedeze. Reveria ei fusese 

distrusă de o împingere puternică ce o azvârli către perete. O senzaţie de spaimă 

acută i se răspândi prin trup, făcând-o să privească înceţoşat scena care se 

înfăptuia înainte ei. Stefan se lupta pentru ea cu Klaus. Nu reuşea să înţeleagă 



cum de ajunsese când avea nevoie cel mai mult de ajutor. Îngrijorată privi după 

Jenna şi Alaric, dar aceştia era în siguranţă în spatele lui Damon, care o ţinea 

captivă pe Rebeca.  

 
 

 - Sper că ţi foarte mult la sora ta?, încuviinţă sarcastic Damon. Deci, ce 

zici… suntem prieteni?! 

- Dacă păţeşte ceva, ripostă Klaus. Vă voi ucide pe tine şi fascinanta ta 

lume a prietenilor.  

- Nu cred că eşti pe picior de negociere, zise Stefan. Ce vei face acum 

Kalus? Rebeca… sau Elena? Tu decizi. 

Alaric reuşise între timp, să ajungă la instrumentele de vânătoare, având în 

acel moment o puşcă cu aer comprimat îndreptată în direcţia lui Klaus. Desigur, 

ţăruşul din ţeava puştii nu ar fi doborât un original, dar putea să-i provoace 

destule daune. Situaţia nu-i era favorabilă, dar trebuia să admită că fusese învins 

pentr-un prima dată de nişte simpli vampiri. Rebeca era tot ce ia rămas din 

întreaga familie, şi nu vroia să o piardă ca pe Kol. Era clar că cineva îl trădase, şi 

avea să-l tragă la răspundere pe cel vinovat. O înşfacă pe Rebeca din strânsoarea 

lui Damon şi se făcu nevăzut în efemeritatea luminii. 

- Bun!, comic Damon. Văd că a priceput.  



 

Dar pericolul nu trecuse. Jeremy era pe unde cu un alienat de vampir 

numit Katherine, iar Bonnie reuşi să ia legătura cu Elena. Reuşise să transmită 

pe telefonul Elenei coordonatele unde se afla Jeremy, însă cu toate acestea nu 

ştia care era starea lui. Damon fu mai rapid şi înţelesese coordonatele unde era 

Katherine.  

Drumul era destul de anevoios şi pentru un vampir bătrân, dar destul de 

perfect pentru o ascunzătoare din soarele torid. Era o peşteră în vecinătatea 

oraşului Mystic Falls, pe care Damon o folosise pe vremea când era încă om. 

Era locul unde îi jurase iubirea eternă lui Katherine şi acceptase un duel al vieţii 

eterne, alături de ea. Locul era neschimbat. Câte amintiri îi reveneau, momente 

de neuitat, cât de mult se înşelase alegând-o pe ea ca partener de viaţă, sau cea 

ce părea a fi viaţă.  Un gemut, îl făcu să intre în gardă şi să păşească prudent în 

obscuritatea peşterii.  

- Buna, Damon!, se auzi glasul lui Kathetine, lângă urechea lui. Ţi-a fost 

dor de mine... eu te-am visat mereu, sfârşi zâmbind.  

- Eşti nebună?, protestă Damon. Unde naiba credeai că ai să ajungi 

răpindu-l pe micul Gilbert? 

- Ai încredere, în îndemnă Katherine. Va fi foarte amuzant. 

- Nu dacă am ce va de spus, completă fraza Damon. 

Urmă un rând de forţă acută, între Damon şi Katherine, care nu părea să 

renunţe uşor. Era clar că era mai puternică ca el, dar nu avea de ales. Trebuia să 

îl salveze pe Jeremy şi asta foarte repede. Katherine surâse şi îl propulsă în 

peretele stâncii. De nicăieri o umbră o apucă de umăr şi o azvârlii către un alt 

perete al peşterii.  

- Mă bucur, satisfăcută Katherine. Ca ai reuşi să ajungi Stefan. Dragul 

meu Stefan; nu te buri să vă revezi?     

- Sincer, răspunse Stefan. Prefer reaper-ul din interiorul meu decât un 

vampir senil. Parcă erai… 



 

- Da, moartă, completă Katherine plictisită. Se pare că, nu… 

 
          

Nici nu zăbovii şi se aruncă asupra lui Stefan. Damon privi surprins şi 

iritat în egală măsură. Katherine deasupra lui Stefan, nu era o poziţie pe care o 

văzuse prea des, dar mai mult ca sigur o detesta. Încercă să se ridice dar nu putu. 

Piciorul stâng îi era rupt. Cum naiba reuşise o astfel de performanţă, şi tocmai în 

acel moment. 

- Spune-mi, dezmierdată Katherine. De cât timp nu am stat astfel Stefan?. 

Oh, nu-mi răspunde, surâse sadic. Dar te asigur că va fi şi ultima.  

- Nu prea cred, răbufni Elena abia ajunsă.  

O apucă pe Katherine de păr şi o aruncă de deasupra lui Stefan, dar acesta 

îşi recăpătă controlul, apucând-o pe Elena de încheieturile ambelor mâni. Elena 

încercă să se elibereze din prinderea lui Katherine dar nu reuşi. Simţi o durere în 

dreptul încheieturii şi scoase un icnet surd. Clar era mai puternică decât ea, iar 

cei drept, cei 500 de ani îşi spuneau cuvântul.  

O ţepuşă trecu pe lângă capul Elenei, oprindu-se direct în inima 

vampirului din faţa ei. Strânsoarea încetă şi Katherine se prăbuşi la pământ. 



Zăpăcită, privi în spatele ei. Alaric îi găsise şi o ajutase, chiar dacă Stefan şi 

Damon se aflau acum acolo împreună cu ea. Katherine privi peştera în care se 

alfa, părându-i-se că aceasta se întuneca. O amintire îi reveni în faţa ochilor, era 

ceea ce dorea atât de mult, doar ea şi Stefan, pentru totdeauna, dar avea să fie 

acum în zadar, totul fiind pierdut. 

 
  

Cu o ultimă fărâmă de putere se târî, până în dreptul lui Stefăn şi-i şopti 

încet: Aţi reuşit să scăpaţi de mine, dar eu nu am vrut decât să-l ţin pe fratele 

Elenei în siguranţă. Ceva mai periculos se apropie. Te-am iubit mereu Stefan,  

mereu ai fost tu…ultimele cuvinte se stinseră pe buzele ei, acum lipsite de 

suflare.  

Ce vroia să spună Katherine?; Cine venea şi cum de era mai periculos 

decât Klaus?. O iubise cu mult timp în urmă, dar nu merita să moară într-un 

astfel de mod, dar acesta ea destinul, nu-l poţi evita oricât de mul te-ai strădui, 

va găsind mereu o cale sinistră de a triumfa.  

Elena putea răsufla acum liniştită, Jeremy era teafăr, e bine cu câteva 

zgârieturi superficiale, dar nimic grav.  O învinsese pe Katherine, şi chiar 

câştigase lupta, pentru prima oară în viaţa ei se simţea învingătoare.  



 

…câteva ore mai târziu.  

 

Părea totuşi să fie o zi splendidă, acum că scăpase de toate problemele 

pricinuite de Katherine, care devenise istorie. Jeremy era sus dormind, epuizarea 

din ultimele ore spunându-şi cuvântul de vedere. Bonnie, Caroline, Tyler 

împreună cu Matt şi Jenna cu Alaric era în sufragerie. Damon era probabil pe 

undeva, înecându-şi amarul într-un pahar de tărie, iar Stefna părăsise probabil de 

mult Mystic Falls. Se părea că avea să petreacă o zi singură fără Stefan, dar nu 

putea lăsa acest  inconvenient să-i strice buna dispoziţie.  

Mystic Falls avea să fie un loc mai bun, însă cu  Kalus  prin preajmă, 

orice era posibil.  Telefonul mobil răsună, iar Bonnie răspunse. Era ceva ciudat, 

nu era nimeni la celălalt capăt, dar ceva o făcu să tresară şi să rostească ca prin 

transă un nume, care o făcu pe Elena să tresară.   

- Havras…  

 

                                                                                    …to be continued!  


