
 



 
 

 
 



 



 
Despre Damon Salvatore 

Despre Damon Salvatore 
Traducere: Theo  

 

 

  Damon Salvatore este fratele mai mare a lui Stefan Salvatore şi un unchi îndepărtat a lui 
Zach. Este din punct de vedere fizic foarte frumos, dar poate fi sadistic şi crud, însă loial celor pe 
care îi iubeşte. A fost născut în anii 1800 cu fratele său până când a devenit vampir. În momentul 
întoarcerii sale în Mystic Falls, Damon şi Stefan nu se mai văzuseră unul pe celălalt de 15 ani din 
cauza relaţiei acre şi violente dintre cei doi. Principalul motiv a lui Damon de a se întoarce în 
Mystic Falls a fost pentru a o elibera pe Katherine Pierce, vampirul care îl transformase şi femeia 
pe care el o iubise. 

După ce realizează că ea nu l-a iubit niciodată, Damon începe să lucreze cu Stefan şi 
duplicatul lui Katherine – Elena Gilbert – de care se îndrăgosteşte şi încearcă să o protejeze. 
Damon este, de altfel, şi cel care conduce „Consiliul Fondator” (Founder’s Council) şi, în prezent, 
locuieşte împreună ci Stefan în Pensiunea Salvatore. Pentru primul sezon, Damon a fost 
personajul negativ, dar şi-a schimbat statusul pentru a-l ajuta pe Stefan să o protejeze pe Elena. 
Damon este membru al familiei Salvatore. 

Istoric 
Damon a fost fiul lui Giuseppe Salvatore şi a unei mame – fără nume – pe data de 18 iunie 

1860. El a fost în armata confederală, dar a renunţat din cauza dezaprobării tatălui său. El şi 
fratele său, Stefan, au dezvoltat o dragoste nebună pentru o tânără fată numită: Katherine Pierce 
care s-a dovedit a fi vampir. Stefan şi Damon au devenit rivali pentru afecţiunea ei, dar în schimb 
ea s-a jucat cu amândoi, plănuind să îi transforme în vampiri chiar ea. Damon era doritor să 
renunţe la viaţa sa şi să îşi petreacă eternitatea cu ea. El l-a implorat pe Stefan să nu îi spună 
tatălui lor despre ce fel de creatură era Katherine, dar Stefan din neatenţie şi-a rupt promisiunea, 
iar Katherine a fost prinsă. Damon a fost devastat, iar el şi Stefan au plănuit cum să o salveze, dar 
fraţii au fost împuşcaţi de propriul lor tată când încercau să îşi pună planul în aplicare. Ei aveau 
sângele lui Katherine în ei, aşa că au început să se transforme în vampiri. Deoarece Katherine era 
moartă de acum, Damon nu mai simţea nici un motiv pentru a trăi, alegând să moară şi să nu 
termine tranziţia, murind. 



  Cu toate acestea, după ce Stefan s-a transformat, el l-a convins pe Damon să termine 
tranziţia. Damon, furios că Katherine a ales să îl transforme şi pe Stefan de asemenea, i-a jurat 
acestuia o viaţă mizerabilă. Când Emily Bennet, slujnica lui Katherine – care era şi vrăjitoare, 
a văzut că a terminat transformarea, le-a arătat că i-a protejat pe Katherine şi pe ceilalţi 
vampiri din mormânt cu ajutorul unei vrăji şi erau în Fells’s Church. De asemenea, le-a oferit 
celor doi inele care îi protejau, spunându-le că tocmai Katherine o pusese să le facă pentru ei. 
Pentru următorii 145 de ani, Damon a plănuit să o elibereze pe Katherine. S-a întors de curând 
în oraşul Mystic Falls. El a fost motivul apariţiei unor crime nerezolvate deoarece el încă se 
hrănea cu oameni, nu ca Stefan, fiind mai puternic decât fratele lui din cauza aceasta. Ca toţi 
vampirii, Damon are puterea de a obliga pe ceilalţi să facă ce vrea el şi nemurire, la fel ca 
putere mare şi viteză uluitoare. Ca şi Stefan el poartă un inel care îi permite să iasă în soare 
fără să fie ars. 

 

Damon Salvatore 

 
  Sexy, periculos şi mânat de dorinţa de a se răzbuna pe Stefan, fratele pe care îl învinuieşte 
că l-a trădat. Hotărât să o aibă pe Elena, e în stare să omoare pentru ea. 
  Priviri patrunzatoare? Damon din “The Vampire Diares” le are sigur. Si, daca un vampir 
ca la carte trebuie sa te subjuge doar cu o privire, e clar ca pentru el e floare la ureche. El este 
frumos si fermecator, dar are o latura foarte inchisa. Spre deosebire de fratele sau mai mic, Stefan, 
Damon se bucura de violenţa şi brutalitate si ii face mare placere in a fi rau, iar intotdeauna 
faptele lui au cosecinte dezastruase. 
 

 



 
 

  
  La 4 luni dupa tragicul accident de masina care le-a ucis parintii, Elena Gilbert (Nina 
Dobrev) si fratele ei Jeremy (Steven R. McQueen) incearca sa se adapteze noii lor vieti. Elena a 
fost dintotdeauna o studenta model; frumoasa, populara si implicata in activitatile scolare si ale 
prietenilor, dar acum se lupta sa-si ascunda suferinta de ochii lumii. Elena si Jeremy traiesc acum 
cu matusa lor  Jenna care incearca sa fie o buna inlocuitoare a parintilor lor, doar ca uneori este 
prea coplesita de noua indatorire. Elena reuseste sa se simta mai linistita impreuna cu prietenele ei 
Bonnie (Katerina Graham) si Caroline (Candice Accola), si fostul prieten Matt (Zach Roering); 
dar Jeremy este pe un drum mult mai periculos, petrecandu-si timpul cu persoane dependente de 
droguri si ascunzandu-si suferinta. Odata cu inceperea noului an scolar in Mystic Falls, Elena si 
prietenii ei sunt fascinati de un frumos si misterios nou coleg, Stefan Salvatore (Paul Wesley). 
 

 
 



 

 
Stefan si Elena se simnt atrasi unul de altul, chiar daca Elena este confuza in legatura cu 

aparitiile si disparitiile bizare ale lui Stefan. Ceea ce ea nu stie este ca Stefan ascunde un secret 
sumbru – faptul ca este vampir. In timpul unei petreceri cand Elena si Stefan incep sa se cunoasca 
mai bine, haos-ul erupe dupa ce Vicki este atacata si lasata sa sangereze in padure de la o 
muscatura salbatica. Presimtind cine este responsabil pentru atac, Stefan se intoarce acasa unde il 
gaseste pe fratele sau mai mare, Damon (Ian Somerhalder) pe care nu-l mai vazuse de 15 ani. 
Damon este si el vampir, iar cei doi frati au un lung si inversunat trecut impreuna. Damon il 
ridiculizeaza pe Stefan pentru faptul ca isi respinge natura de vampir, dar ii intelege obsesia 
pentru Elena, din moment ce seamana exact cu femeia pe care Stefan a iubit-o acum un secol; 
femeie pe care Damon a incercat, la randul sau, sa o cucereasca. Acum cei doi vampiri – unul bun 
si unul rau – lupta pentru sufletul Elenei si al tuturor locuitorilor din Mystic Falls, Virginia. 
Povestea este bazata pe o serie de carti scrise de L.J. Smith. 

 
Descriere fizica: 

Damon are parul negru, cu reflexii de curcubeu in el ca penele de cioara, fiind “precum 
lichidele, prea moale si prea fin pentru a fi par uman”. Ochii care sunt negrii, “fara fund si plini de 
lumini ciudate” si care au tendinta de a “umple universul”. El este are o frumusete intunecata, 
gratie si senzualitate care atrag femeile spe el ca moliile la  flacara. Se imbraca de obicei in haine 
de culoare inchisa, negru, poarta ochelari de soare de tip oglinda si conduce un Ferrari negru cu 
ferestere colorate in “mod ilegal”. El a râs o “foarte angajarea” şi un “zâmbet fermecător”. 

 
 
 
 



 
 
 

TVD Spoliere 
Klaroline in s04e18? 

 
 
 

 
  Pentru cele care se tot intreaba de ceva vreme [ inclusiv eu ] daca vom avea parte de vreo 
scena mai hot intre Caroline si Klaus, ei bine, se pare ca in episodul viitor Caroline planuieste sa il 
ajute putin pe Klaus.. Sau cel putin asa spun pozele promotionale pentru episodul 18! 

  

  

 



 

CUM ISI VOR PETRECE NINA DOBREV SI IAN 
SOMERHALDER DRAGOBETELE? 

 
 

 

 

  Cel mai adorabil cuplu(si in viata reala) sunt Ian Somerhalder si Nina dobrev, ei mereu fac 
lucruri dragute impreuna, de exemplu: au facut pizza, au vizitat tigrii si au calatorit prin lume. 
Deci, banuiesc ca cei doi indragostiti trebuie sa aiba niste planuri mari pentru Ziua ingragostitilor, 
nu? 

  EI BINE, SE PARE CA NU! 
“Eu nu stiu nici macar ce zi este azi!” A spus Nina, atunci cand Popsugar a intrebat ce 

planuri au de Ziua Indragostitilor pe covorul rosu al unor premii SAG(Screen Actors Guild).”Inca 
nu mi-am facut nici-un plan”. 

Mai avem 2 saptamani pana la Ziua cea mare, asa ca speram ca Nina si Ian se vor bucura 
amandoi cand va veni momentul! 

 



INTERVIU INCENDIAR CU 
THEODORA PETCAN 

Administratorul DSRomaniaBlog 
 

1.Raider’s: Buna, Theo! Ce ne poţi spune despre tine? 
Theo: Bună!! Mă simt ciudat că fac asta, de obicei sunt de partea cealaltă a baricadei, 

eu pun întrebările, aşa că să vedem: 
Despre mine nu sunt foarte multe lucruri de spus. Îmi place să citesc, să scriu, să ies în oraş, 
să desenez, să când (sunt groaznică!!), să călătoresc şi să învăţ lucruri noi! Sunt o fire destul 
de OK atunci când mă prinzi în toane bune, dar am şi momentele mele când sunt deplorabilă 
ca şi caracter! 
 

2.Raider’s: Cum ţi-a venit ideea de a crea un blog destinat lui Damon Salvatore? Ce 
te-a motivat mai exact? 

Theo: Uff! Întrebare capcană! Ei bine, am fost motivată de pasiune. Am început să 
urmăresc TVD după ce apăruseră deja 11 episoade deja din primul sezon şi m-am ataşat foarte 
mult de misteriosul Damon Salvatore, de ochii lui albaştrii, de singurătatea sa şi mai ales de 
ura lui continuă pentru tot. Pot spune că m-a atras la el nu singurătatea şi dorinţa de a-l 
compătimi, căci Damon nu este nici pe departe un asemenea personaj, din contră, m-a atras 
duritatea, dexteritatea şi mobilitatea sa intelectuală (am eu ceva pentru oamenii care ştiu să 
gândească puţin mai mult). Mi-a atras atenţia şi faptul că este cu adevărat nechibzuit când 
vrea ceva cu disperare, exact ca şi mine, aşa că m-am simţit „copiată” de cineva atât de 
extraordinar ca Damon. Blog-ul i-am dat start pentru că m-am amorezat de ideea de D & E, 
aşa că atunci când ceva devine imposibil începi să îl faci posibil (cel puţin eu aşa fac). Am 
citit fic-ul For Damon Salvatore Lovers, de unde şi adresa blog-ului şi numele blog-ului în 
primă fază, m-am pus pe tradus, apoi am evoluat! 
 

3.Raider’s: Ce găzduieşte blog-ul pe care îl administrezi; am auzit că nu este singurul 
administrat, este adevărat?  

Theo: Păi DS Blog România este dedicat exclusiv lui Damon Salvatore, cărţilor care 
mie mi se par interesante, muzicii bune, pozelor cu personajul nostru favorit, fan-fic-urilor 
despre Damon şi Elena, ştirilor TVD. În general lucrurilor legate de serialul consacrat The 
Vampire Diaries! 
Şi da, este adevărat. Administrez împreună cu Simona şi Shattering-Words, unde puteţi găsi 
recenzii atât în engleză cât şi română la cărţi din afară, interviuri cu autorii voştri preferaţi, 
muzică, citate, Manga, ştiri despre cărţi, filme... SW este un fel de spaţiu recreaţional. Eu una 
nu pun accent doar pe cărţi, de exemplu, pun accent pe tot în aceeaşi măsură! E mult de 
muncă, dar merită! Când văd comentariile cititorilor mi se umple inima de fericire! 
 

4.Raider’s: Ce poţi spune despre Jurnalele Vampirilor, atât filmul cât şi cărţile? 
Theo: Cărţile (primele patru) au fost pentru mine pur şi simplu WOW! După aceea 

totul s-a schimbat dramatic! Am renunţat la a citi variantele în română deoarece traducerile mi 
se păreau pur şi simplu groaznice, aşa că am trecut pe variantele electronice în engleză! 
Adevărat, totul s-a schimbat de la cer la pământ! Înţelegeam mai bine acţiunea, personajele, 
dar tot nu m-au lăsat mândră că sunt fan TVD! Elena este mai rea decât un copil de cinci ani, 
Stefan este un plângăcios irecuperabil, Bonnie – nu comentez, singurii care merită analizaţi 



rămân într-o măsură puţin mai mare Damon şi Matt! Da, chiar Matt! Un simplu om reuşeşte 
să fie mai bine pus „în scenă” decât Elena. Printre cei doi o mai pot pune la socoteală şi pe 
Meredith şi am încheiat. Cărţile sunt bune dacă vrei să faci ceva ca să nu te plictiseşti. 
Serialul, în schimb, merită! Totul este altfel, Elena este puţin mai matură, are altă gândire, 
Stefan se conformează, Damon ştie să ia fără să se uite de două ori, Bonnie cel puţin este 
magnifică! 
 

5. Raider’s: În afara de Damon şi Elena; ce alte personaje îţi sunt dragi din TVD? 
Theo: Pot spune că îmi place foarte mult de Bonnie! Este foarte puternică, a avut parte 

de o evoluţie absolut splendidă! Îmi place, de altfel, şi de Klaus! Geniul neînţeles, rău, care se 
contopeşte puţin cu pre-Damon-ul de dinainte de toate sentimentele, iar asta îmi place la el, 
mai ales acei „baby steps” pe care este de acord să îi facă pentru Caroline. Asta este dragoste 
adevărată, nu linguşeli şi pupici şi zâmbete de copil infatuat! Asta este mai carnală, dacă pot 
spune aşa, un fel de consum din priviri, ceva care te mistuie, te aţâţă şi mai tare! 
 

6.Raider’s: OK! Această întrebare va fi puţin directă, sper că nu te vei supăra pe 
mine, dar... redactorul editor şef insistă: Dorim să facem un editorial cu tine, dacă eşti de 
acord. Eşti de acord cu postarea în revistă a unor informaţii despre personalitatea ta, la care 
cititorul să poată răspunde?  

Theo: Da, de ce nu! Sunt curioasă cum sunt percepută! 
 

7.Raider’s: Ce recomandări poţi face cititorilor care vor face cunoştinţă cu blog-ul? 
Theo: Să fie deschişi la orice subiect, să ne spună când ceva nu le convine (nu citim 

minţi prin intermediul internetului, poate faţă în faţă!), să intre în contact cu noi! Nu ne 
supărăm! Din contră, mie una îmi face plăcere! 
Recomandarea generală fiind: Distraţi-vă! 
 

8.Raider’s: Din poziţia de administrator cum vezi lumea/cititorii care accesează blog-
ul? Ai ceva recomandări? 

Theo: Blog-ul a fost mereu curat în ceea ce priveşte limbajul de exemplu, când ceva 
nu mi-a convenit am contactat persoana, i-am explicat regulile după care am informat despre 
ştergerea comentariului. Recomandarea ar fi să îl păstrăm aşa cum e. Drăguţ, nu prea 
sofisticat şi uşor de accesat! 
 

9.Raider’s: Câte fan-fic-uri se află actual pe blog?  
Theo: Whooa.. Multe!!! Nu le-am numărat niciodată! 

 
10.Raider’s: Ce gânduri poţi transmite revistei noastre? 
Theo: Îmi place ideea! Îmi place ce se întâmplă aici şi ţin să menţionez că nu a fost 

iniţiativa mea, voi aţi făcut totul posibil aşa că un MARE MULŢUMIM din partea echipei 
DS! 
 

11.Raider’s: Îţi mulţumesc pentru timpul acordat, ştiu că eşti foarte ocupată? 
Theo: Ocupată? Vai, dar nici nu mai ştiu cum se respiră normal! Sunt a 

douăsprezecea, am BAC-ul, am admiterea la facultate (medicină), am o groază de lucruri de 
făcut, este greu! Foarte greu, dar voi reuşi! 
 

12.Raider’s: Îţi doresc toate cele bune, şi la cât mai multe realizări. 
Theo: Mulţumesc! Să fie! Şi vouă la fel!! 

 



 

Fan-fiction novel’s 
 
 

NUMĂRUL 1 

Dont’t say you dont’t remember 
*autor :Theodora Petcan 

 
 
 

Capitolul 1 
 

 
Simţeam cum fiecare părticică din mine se contopea cu nimicul, pentru că nu mai era 

lângă mine, pentru că totul se dizolvase în faţa mea, pentru că nu ştiam cum îl voi găsi, pentru că 
ştiam că voi muri dacă el nu va fi lângă mine, pentru că totul avea o altă conotaţie acum, pentru că 
nimicul se revărsa asupra mea fără să îmi dea posibilitatea să respir înainte, fără să mă lase să îmi 
şterg ultima lacrimă şi să mă avânt în acel univers gol în faţa căruia luptasem cu atâta sârguinţă, 
acel univers care mă alungase pentru că mă îndrăgostisem de inevitabil. 

Am închis jurnalul şi l-am aruncat sub pat la locul lui secret. Nu mai ştiam cum ar fi 
trebuit să reacţionez dacă totul s-ar fi rezumat la faptul că tocmai îmi dădusem sentimentele pe 
faţă, că de acum jucam cu cărţile la vedere şi că oricine putea să îmi dea lovitura de graţie şi să 



scape de mine. M-am abţinut din a da drumul celor câteva lacrimi care se adunaseră, aşa că am 
plecat intactă la şcoală. Machiajul era în regulă, hainele erau la locul lor, iar geanta stătea leneşă 
pe umărul meu drept. Am rămas la ai mei zece minute înainte de şcoală. Îmi era dor de ei, aşa că 
am trecut să îi salut. Erau la fel de reci ca oricând. Soarele se juca pe pietrele lor funerare, iar eu 
mă abţineam pentru a doua oară în douăzeci de minute să nu plâng. Era ciudat cum începuse ziua 
aceasta de primăvară. 

Când am ajuns la şcoală am văzut obişnuita zarvă în jurul lui Stefan Salvatore. Era ceva 
inevitabil când veneai la şcoală cu o asemenea faţă şi cu o asemenea maşină. Am trecut şi l-am 
salutat. S-a uitat la mine îndurerat după care şi-a mutat privirea spre cartea pe care o citea rezemat 
de maşină. Dacă acesta era modul lui de a spune că nu îi pasă, era unul cam evident. 

Fusesem împreună cu Stefan mai bine de un an, dar nu mai puteam să suport! Totul 
devenea din ce în ce mai periculos, iar eu puneam în pericol pe toţi cei dragi mie. Katherine mă 
avertizase ce avea să urmeze. Ştiam ce avea să fie şi totuşi uite-mă la şcoală, zâmbind, aşteptând 
să fiu răpită şi omorâtă. Ce fel de creatură normală ar rămâne? Dar cine a spus ceva despre mine 
ca fiind normală? 

Soneria m-a trezit din trăirea amintirilor cu ochii deschişi. Am alergat spre clasă, nu 
doream ca Alric să îmi ţină iar morală, ruşinat, în faţa clasei că am întârziat. Era greu să te 
comporţi urât cu viitoarea ta nepoată. Jenna şi Alric urmau să se căsătorească în primăvara 
următoare, tocmai ce mă anunţaseră cu două zile înainte, iar de atunci îi zâmbeam mai des, trebuia 
să fac o impresie bună, chiar dacă el ştia totul despre vampiri, despre lumea mitică din jurul 
nostru. Îi eram recunoscătoare că nu îi spusese Jennei nimic, dar ştiam cu siguranţă că nu va dura 
mult până când va şti totul. Era greu să nu fi sincer cu persoana iubită. Am oftat. Oftatul devenise 
o ocupaţie full-time în ultimul timp. Era tot ce puteam să fac pentru a mai elibera din presiunea 
care se năpustise asupra mea. Am fost dărâmată primele zile când am aflat ce avea să urmeze, dar 
apoi mi-am dat seama că este mai bine să mă sacrific eu decât un oraş întreg. Trebuia să împiedic 
cu toată fiinţa mea ruperea blestemului. Dacă trebuia să mă omor în faţa lui Klaus aveam de gând 
să o fac, atunci aş fi ştiut că vampirii care îi cunoscusem până atunci îmi vor proteja familia, vor 
avea grijă de ei. Nu mi-am dat seama că Alric striga la mine decât atunci când a venit şi m-a 
zdruncinat. Am clipit de câteva ori şocată. 

-          Ce s-a întâmplat? 

-          Dormeai cu ochii deschişi, asta s-a întâmplat. 

-          Oh, scuze. S-a terminat ora? Oh, Alaric, scuze, nu cred că eşti plictisitor, doar că 
sunt multe acum de care trebuie să am grijă. Scuze! 

-          Nu o să te răzgândeşti, nu?Am clătinat din cap. 



-          Nu. Asta nu este o opţiune. Trebuie să vă ştiu în siguranţă. 

-          Dar, Elena. Ce zici de Jenna? De Jeremy? De abia l-ai lăsat în lumea aceasta, iar 
acum vrei să îl pui să fie şi mai supărat pe ea pentru că ea te va omorî? 

-          Tu vei avea grijă de el. Îi vei explica, dar mai ales vei fi cu el ori de câte ori va 
crede că este timpul să mă răzbune. Nu am nevoie de răzbunare pentru că ştiu ce mă aşteaptă. Eu 
am fost de acord, nu altcineva. În plus, nu este vina mea că totul este atât de complicat. 

-          Elena! 

-          E suficient Alric. Vreau să îmi petrec restul timpului departe de certuri. Vreau ca 
amintirile mele cu voi să fie neîntinate. Acum dacă nu te superi, poţi să îmi spui dacă l-ai văzut pe 
Damon? 

-          Nu l-am văzut, dar m-a sunat şi mi-a spus că a fost cu Rose la cineva şi că au aflat 
ceva informaţii. Cred că este la Pensiune acum, de ce? 

-          Vreau să vorbesc cu el. Sună-l tu şi spune-i să vă întâlniţi la unsprezece la tine 
acasă. Vreau să vorbesc cu el între patru ochi. 

-          Eşti sigură? Vorbim de Damon aici! 

-          Da, sunt sigură. Sună-l… sper că mai ai cheia de la vechiul tău apartament. 

-          Sigur, uite-o! 

Am luat cheia şi am aşteptat nervoasă să îl sune pe Damon. Totul a fost destul de rapid. 
Mi-a spus că o să fie acolo la unsprezece şi că şi el avea să discute ceva cu el. Am zâmbit. 

-          Păcat că nu va da peste tine, ci peste mine. Am râs. 

-          Eh, nu aş fi aşa de sigur. 

-          Termină-te Alaric. 

-          OK. Ne vedem la cină? 

-          Da, voi fi acolo. Şi mulţumesc! Eşti un unchi grozav! 



Am plecat! Puteam să observ că a roşit tot. Am zâmbit din nou. Îmi plăcea să zâmbesc 
tocmai pentru că puteam în sfârşit să realizez că era atât de plăcut să zâmbeşti. Mă împăcasem cu 
moartea, iar asta mă făcea atât de puternică. Ştiam ce mă aşteaptă, iar asta îmi dădea putere. Eram 
eu. Era frumos. Eram liberă. 

Am păşit în lumina de afară, simţeam soarele pe pielea mea şi am zâmbit iar. Simţeam 
iarba atingându-mi pielea şi am mai dat drumul unui alt zâmbet. Mă bucuram acum de micile 
lucruri cărora nu le dădusem importanţă cât fusesem cineva normal. Mă simţeam specială că 
aveam să dispar pentru că ştiam că toţi îmi vor duce lipsa, dar eram puţin frustrată pentru că nu 
voiam ca toţi să plângă pentru mine. Îi voiam doar să îşi amintească despre mine cu zâmbetul pe 
buze pentru că asta am făcut eu în ultimele zile. Am zâmbit! 

Am fost până acasă să mă schimb. Mi-am luat un tricou mulat şi o pereche de bermude 
negre. Teneşii mei ponosiţi au fost mai mult decât fericiţi că îi port din nou, iar geaca de pielea 
neagră se simţea mândră din nou. Am părăsit casa, dar nu înainte să iau maşina lui Jenna. Era 
nefolosită şi ea de câteva săptămâni, căci Alric o conducea pe Jenna la serviciu în fiecare 
dimineaţă. Am ajuns la vechiul apartament în mai puţin de douăzeci de minute. Am descuiat, dar 
nun nor de praf mi-a captat atenţia. Era clar că nimeni nu se deranjase să mai cureţe pe aici de 
ceva vreme. Am pus nişte apă caldă într-un vas şi am adăugat ce am găsit prin baia lui Alric 
pentru praf. Am şters praful aproape de prin toate camerele. Am schimbat lenjeria de pe pat şi 
canapea pentru că era plină de praf, am spălat şi podelele. Când am terminat era unsprezece şi 
douăzeci de minute, iar totul era lună. Eram mândră de mine, dar apoi mi-am amintit. Unde naiba 
era Damon? Nu îi stătea în fire să întârzie. Şi atunci am auzit o bătaie în uşă. Inima mea aproape 
că o luaze razna, dar trebuia să o fac şi pe asta. 

Am deschis, iar şocul de pe faţa lui m-a făcut să zâmbesc. Din nou. 

-          E-Elena, ce cauţi aici? Credeam că Alric a spus că are ceva important să îmi spună. 

-          Da, chiar am ceva important să îi spun. 

-          D-dar… 

-          Eu te-am chemat, am învăţat de la cel mai bun. 

I-am făcut cu ochiul şi l-am poftit să intre. Era, evident, nervos puţin, dar ştia atât de bine 
să se ascundă încât uneori mă întrebam singură dacă nu cumva aveam vedenii. I-am simţit mâna 
pe ceafa mea. 

-          Nu cumva prinţesa Elena se simţea singură şi avea nevoie de un cavaler? A întrebat 
el sarcastic, ca de obicei. Doar că de data aceasta avea dreptate. 



-          Nu crezi că te flatezi cam mult, Damon? I-a picat faţa. Nu aşa voiam să decurgă 
totul, dar ce te faci când vampirul în cauză e prea plin de sine? Apoi mi-am amintit de noaptea în 
care mi-a returnat medalionul. 

Am răsuflat, apoi am inhalat aer. Trebuia să îi spun. Erau ultimele mele, cât? Douăzeci şi 
patru de ore? Ultimele zile? Ultima săptămână? Nu ştiam când avea de gând Klaus să vină şi să 
mă ia, dar ştiam un lucru – era acum sau niciodată. 

M-am ridicat pe vârfete şi i-am sărutat obrazul. A rămas în stare de şoc pentru un moment. 
Mi-am mutat apoi buzele peste ale lui şi am aşteptat să văd reacţia lui. Eram confuză. Nu spunea 
nimic. L-am strâns mai aproape de mine, dar degeaba. Era inert. O lacrimă mi-a scăpat. Am dat-o 
repede la o parte şi m-am aşezat pe canapea. 

-          Îmi pare rău! Nu ştiu ce este cu mine. Te rog, ia un loc. I-am oferit un pahar cu gin, 
asta fusese tot ce găsisem în frigiderul gol. 

-          Elena! 

-          Da? Am ridicat privirea spre el. Mă abţineam cu greu să nu plâng. 

Atunci s-a năpustit asupra mea. 

Buzele lui peste ale mele erau ca mierea. Îi simţeam corpul atât de aproape de mine, atât 
de plin de al meu. Căldura lui peste corpul meu îmi făcea tot trupul să tremure de plăcere. Eram 
inertă pentru că nu ştiam cum ar fi trebuit să mă comport ca să nu îl deranjez pentru că nu voiam 
să se oprească. M-a luat în braţe şi m-a condus în dormitorul lui Alric. M-a aşezat atât de încet 
încât nu am fost sigură că stau într-un pat decât atunci când răceala aşternuturilor mi-a atins 
spatele. Mi-a sărutat faţa de mii de ori. 

-          Damon. Damon. Şi eu te iubesc. 

-          Poftim? Vocea lui. Ochii lui verzi atât de şocaţi. Am zâmbit din nou. 

-          Damon, când mi-ai returnat medalionul eram trează. Nu m-ai putut vrăji. 

-          Dar.. 

-          Cum am ajuns acasă, am băut din ceaiul pe care mi-l pregătise Jenna, era 
acelaşi ceai pe care îl bea ea în fiecare zi, acelaşi ceai care conţine verbină. Nu puteai să mă 
controlezi Damon, oricât de mult ai fi vrut. Am jucat rolul pentru că m-ai lăsat absolut şocată. 
Nu puteam să mă mişc nici dacă aş fi vrut să o fac. Am fost surprinsă de intensitatea vorbelor 



tale, de faptul că ai plâns în faţa mea, de tot. Atunci am realizat că şi eu te iubesc, te iubesc 
cum nu am mai iubit pe nimeni niciodată, te iubesc pentru că aşa simt. Îmi pare rău că mi-a 
luat atât să îmi dau seama de asta. Îmi pare atât de rău. 

URL:http://fordamonsalvatorelovers.wordpress.com/complete-
series/don%E2%80%99t-say-you-don%E2%80%99t-remember/ 

VA URMA!  All Rights Reserved. Licenced under Theo~ 

 
 
 
 
 

NUMĂRUL 2 

For Damon Salvatore Lovers 
 

Capitolul 1 
Întoarcerea lui Damon  

 
- Damon? Nu din nou, vă rog nu din nou. Spera Stefan în interiorul 

său. Trecuseră aproape 23 ani de când nu îşi mai vazuse fratele, pentru el nu a 
trecut suficient timp, dar in acest moment îi putea simţi puterea radiind prin 
pensiune. Stefan s-a uitat în jurul camerei întunecoase, deşi având posibilitatea de 
a vedea in intuneric nu îl putea vedea. Perdele se mişcară, dar în secunda 
următoare erau nemişcate. 

“Damon?” de data aceasta Stefan întrebă cu mai multă agitaţie. Se uită 
peste tot în cameră cu mişcări precaute şi rigide. 

“Da, frate?” vocea de catifea care nu trăda nici o emoţie răspunse. Stefan 
înţepeni şi se întoarse încet pentru a întâmpina zâmbetul arogant care îi 
dezvăluiau dinţii albi ca o foaie de hârtie cu nişte colţi ascuţiţi şi ochii lui negrii 
convingători. Putea să îşi dea seama imediat doar prin simplul fapt că aruncase 
doar o privire la tenul fratelui său perfect luminat şi la micile pete de sânge încă 



aflate pe buze că se hrănise recent. Damon îşi opri zâmbetul ce semăna cu un bec 
de înaltă tensiune, care o dată stins lasă în urmă numai întuneric. 

Stefan se uita peste  umăr nedorind să-l privească în ochi. 

-         Ce vrei? 

-         Şi eu mă bucur să te revăd. 

-         Damon, Stefan se săturase de jocurile inutile ale lui Damon, ce vrei? 

-         Ce, nu îmi pot vizita fratele fără să vreau ceva? Damon îşi ridică 
sprâncenele sale perfect arcuite mimând o întrebare. Stefan nu ştia cât mai poate 
să suporte toate acestea. 

Stefan îl privi în ochi, replicând cu exasperare. 

-         Nu, nu poţi! 

Stefan îşi aducea aminte cum de fiecare dată când Damon îl “vizita” avea 
de gând să se lupte sau să îi facă viaţa şi mai miserabilă sau mai greu de suportat 
decât fusese deja. 

           -         Caut pe cineva. Eşti fericit acum băieţaş? 

Chiar şi după o sută şaizeci şi doi de ani încă mă mai strigă băieţaş. Gândi 
Stefan fără speranţă. 

-         Vei avea întotdeauna şaptesprezece ani, aşa că “da”, mereu te voi 
numi aşa, băieţaş. Damon răspunse gândului lui Stefan. 

-         Pe cine cauţi? Renunţă Stefan la încercarea de a mai privi afară. 

-         Nu sunt sigur încă, Damon se întinse pe canapea căscând, este 
obositor să te tot hrăneşti cu oameni, nu-i aşa? Oh, stai, tu bei sângele animalelor, 
ruşine să-mi fie, râse malefic Damon. 

-         Pe cine cauţi? Repetă Stefan, încercând să îi citească gândurile lui 
Damon. 



-         Nu este nici un folos în încercarea de a-mi citi gândurile, sunt mult 
mai puternic decât tine, întotdeauna voi fi. Râse amuzat Damon la încercarea 
inutilă a lui Stefan. Chiar nu îţi mai aminteşti nimic de când trăiam în Italia, 
profesorul nostru de etichetă ar fi atât de dezamăgit… “Nu trebuie să te bagi sau 
să ştii problemele altora”, îl imită perfect Damon pe răposatul lor profesor. 

-         Este problema mea dacă ai de gând să cauţi pe cineva în Fells 
Church; plănuiesc să locuiesc aici şi nu are să fie uşor dacă toate fetele au de gând 
să urle “Vampir”. Stefan făcu un pas în faţă în caz că Damon avea să se piardă cu 
firea. 

-         Ce păcat! Acum, dacă nu te superi am de gând să dorm puţin. Am 
şcoală mâine dimineaţă. 

“Chiar nu ştiu ce se petrece în capul ăla al lui” gândea Stefan în timp ce şi-l 
îmagina pe Damon mergând la şcoală 
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NUMĂRUL 3 

Downfall Angels 
 

*autor: H.E. Valentine 
 
 

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 l-am 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 o 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.    

          - Sper?, răspunse dezaprobator 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. 
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Stimaţi  cititori, 

 
 

 

 

 

Dacă va plăcut această revistă intitulată  “DS Romaniablog”, vă rugăm să 

trimiteţi 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 unor noi volum al fan-fiction-urilor realizat, ori traduse.   

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

tocmai aţi citit / vei citii. Acestă revistă  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      

 
 
 
 
 
 



 
 


