
CAPITOLUL 1

Neferet

Neferet se trezi cu un sentiment neliniştitor de iritare. 
Înainte de a părăsi de-a binelea acea zonă fără contururi 
clare aflată la graniţa dintre vis şi realitate, pipăi în jur cu 
degetele ei lungi şi fine, căutându-l pe Kalona. Dădu de un 
braţ musculos. Îi mângâie pielea netedă, puternică şi plăcută 
la atingere. Acea atingere uşoară ca un fulg era de ajuns. El 
tresări şi se întoarse iute spre ea.

– Zeiţa mea? Avea în voce o asprime dată de somn şi de o 
dorinţă gata să renască.

O enerva.
O enervau cu toţii pentru că nu erau el.
– Pleacă de aici... Kronos. Fu nevoită să facă o pauză pen-

tru a se căzni să-şi amintească numele lui caraghios şi peste 
măsură de trufaş.

– Zeiţă, ce-am făcut de nu-ţi mai sunt pe plac?
Neferet îl privi. Tânărul Fiu al lui Erebus Războinicul 

era întins în pat lângă ea, cu chipul frumos senin şi plin de 
dorinţă, şi cu ochii lui albaştri, strălucitori în lumina slabă 
a lumânărilor din dormitor, aşa cum fuseseră mai devreme, 
când îl privise la antrenament în curtea castelului. Atunci îi 
trezise dorinţa şi privirea ei îmbietoare îl făcuse să o urmeze 
de bunăvoie şi să încerce să-i demonstreze în van, deşi plin de 
entuziasm, că era un zeu nu doar cu numele.

Numai că Neferet fusese deja cu un nemuritor şi, prin ur-
mare, ştia foarte bine ce mare impostor era, de fapt, Kronos.
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– Respiri, spuse Neferet şi îl privi plictisită în ochii lui 
albaştri.

– Să respir, Zeiţă? Îşi încruntă nedumerit fruntea împodo-
bită cu un tatuaj care avea pretenţia să reprezinte un buz-
dugan cu ghinturi, dar care, pentru Neferet, semăna mai 
degrabă cu artificiile de 4 Iulie.

– M-ai întrebat ce-ai făcut de nu-mi mai eşti pe plac şi 
ţi-am răspuns: respiri. Şi încă mult prea aproape de mine. 
Asta nu-mi place. E timpul să părăseşti patul meu. Neferet 
oftă şi-l expedie cu un semn al mâinii. Pleacă. Acum.

Aproape că izbucni în râs la vederea privirii lui, care nu 
ascundea cât de jignit şi de uluit era.

Oare tinerelul ăsta chiar îşi imaginase că-l putea înlocui pe 
divinul ei Consort? Impertinenţa unui astfel de gând o umplu 
de mânie. 

În colţurile dormitorului lui Neferet tremurară nerăbdătoare 
învăluiri de umbre. Deşi nu le luă în seamă, le simţi fremătarea. 
Îi făcea plăcere.

– Kronos, mi-ai abătut gândurile şi, preţ de-o clipă, mi-ai 
provocat o oarecare plăcere.

Neferet îl atinse iar, de data asta fără urmă de blândeţe, 
iar unghiile ei îi lăsară două zgârieturi lungi pe antebraţul 
voinic. Tânărul răzoinic nu tresări şi nici nu se trase înapoi. 
Dimpotrivă, tremură sub atingerea ei şi i se înteţi respiraţia. 
Neferet zâmbi. De când îi întâlnise privirea, ştiuse că unul ca 
el avea nevoie de durere ca să simtă dorinţă.

– Ţi-aş provoca mai multă plăcere, dacă ţi-ai îngădui-o, 
răspunse el.

Neferet zâmbi. Scoase uşor limba şi îşi linse buzele, în timp 
ce-l urmărea cum o priveşte. 

– Poate pe viitor. Poate. Deocamdată, îţi cer să pleci şi să 
continui să mă venerezi, desigur.

– Astfel, ţi-aş putea arăta cât de mult doresc să te venerez 
din nou. Ultimul cuvânt fu rostit ca o mângâiere, apoi Kronos 
făcu greşeala de a întinde mâna spre ea.
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De parcă ar fi avut dreptul să o atingă.
De parcă dorinţele ei serveau nevoilor şi dorinţelor lui.
Un mic ecou din trecutul îndepărtat al lui Neferet – 

o perioadă pe care o crezuse înăbuşită odată cu latura 
ei uma nă – îşi făcu loc din amintirile îndepărtate. Pe măsură 
ce prezentul îi era invadat de copilărie, simţi atingerea 
tatălui ei şi chiar mirosul rânced al răsuflării lui îmbibate 
de alcool.

Reacţia lui Neferet fu instantanee. Cu un gest la fel de 
instinctiv ca respiraţia, ridică mâna de pe braţul războinicului 
şi o ţinu cu palma în sus îndreptată spre cea mai apropiată 
dintre umbrele care pândeau în ungherele încăperii.

Întunericul răspunse la atingerea ei chiar mai repede 
decât Kronos. Ea îi simţi răceala de moarte şi savură acea 
senzaţie, mai ales că îi alungă amintirile care o asaltau. Cu o 
mişcare nepăsătoare, împrăştie Întuneric asupra lui Kronos, 
spunând:

– Dacă doreşti atât de mult să simţi durere, atunci gustă 
din focul meu rece.

Întunericul pe care Neferet îl prăvăli asupra lui Kronos 
pătrunse cu nesaţ prin pielea lui tânără şi netedă, lăsând 
tăieturi purpurii în antebraţul mângâiat de ea cu o clipă mai 
devreme.

El gemu, de data asta mai mult de teamă decât de 
plăcere.

– Acum să faci ce ţi-am poruncit. Pleacă. Şi ţine minte, ti-
nere războinic, o zeiţă alege când, unde şi cum este atinsă. Să 
nu mai întreci măsura altădată.
Ţinându-şi strâns braţul însângerat, Kronos făcu o plecă-

ciune adâncă în faţa lui Neferet.
– Da, Zeiţa mea.
– Ce zeiţă? Fii mai clar, Războinicule! N-am chef să mi se 

dea titluri ambigue.
Răspunsul lui veni imediat.
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– Nyx Întrupată. Acesta este titlul tău, Zeiţa mea.
Privirea ei îngustată se îmbună. Chipul lui Neferet se relaxă 

şi fu acoperit de o mască de frumuseţe şi căldură. 
– Prea bine, Kronos. Prea bine. Vezi ce uşor e să-mi fii pe 

plac?
Prizonier al privirii ei de smarald, Kronos dădu scurt din 

cap, apoi îşi duse la inimă pumnul drept şi spuse:
– Da, Zeiţa mea, Nyx a mea. Apoi se retrase respectuos şi 

ieşi din cameră.
Neferet zâmbi iar. N-avea nici o importanţă că, de fapt, nu 

era Nyx Întrupată. Adevărul era că pe Neferet nu o interesa să 
capete rolul de zeiţă întrupată. 

– Asta înseamnă că sunt mai prejos decât o zeiţă, le spuse 
ea umbrelor adunate în jurul ei. Ceea ce conta era puterea – 
iar dacă titlul de Nyx Întrupată o ajuta să capete putere, mai 
ales în ochii Războinicilor Fii ai lui Erebus, atunci acela era 
titlul pe care urmau să i-l dea. Năzuiesc însă la mai mult – la 
mult mai mult decât să stau în umbra unei zeiţe.

Curând avea să fie gata să facă pasul următor, iar Neferet 
ştia că unii dintre Fiii lui Erebus aveau să fie influenţaţi şi 
convinşi să fie de partea ei. Nu, nu într-atâţia încât să decidă 
prin forţa lor soarta unei bătălii, însă destui cât să macine 
moralul Războinicilor asmuţindu-i unul împotriva celui lalt. 
Bărbaţii, gândi ea cu dispreţ, sunt păcăliţi aşa de uşor de masca 
frumuseţii şi a titlului, şi aşa de uşor de folosit pentru propriul 
meu avantaj.

Gândul îi făcu plăcere lui Neferet, dar nu destul încât să-i 
abată atenţia şi s-o împiedice să-şi părăsească în grijorată 
patul. Îşi înfăşură corpul într-un halat de mătase fină şi ieşi 
din cameră în hol. Înainte de a-şi da seama ce face, se în-
drepta spre scara care cobora în tainiţele castelului.

Vălătuci de umbre plutiră în urma lui Neferet, magneţi 
întunecaţi, atraşi de neliniştea ei crescândă. Ştia că se mişcă 
odată cu ea. Ştia că sunt periculoşi şi că se hrănesc cu neliniştea 
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ei, cu furia şi cu mintea ei fără de odihnă. Cu toate astea, în 
mod ciudat, găsi în prezenţa lor o oarecare alinare.

Îşi întrerupse o singură dată coborârea. De ce mă duc din 
nou la el? De ce-i permit să-mi intre în gânduri în seara asta? 
Neferet scutură capul, ca pentru a scăpa de cuvintele nerostite, 
apoi vorbi în spaţiul îngust şi pustiu al scării, adresându-se 
Întunericului care plutea atent în jurul ei.

– Mă duc pentru că aşa doresc. Kalona este Consortul meu. 
A fost rănit în timp ce mă slujea. E normal să mă gândesc 
la el.

Cu un zâmbet satisfăcut, Neferet îşi continuă coborârea pe 
scările în spirală, înăbuşind cu repeziciune adevărul: Kalona 
fusese rănit pentru că ea îi întinsese o capcană şi o slujise 
pentru că fusese nevoit. 

Ajunse la temniţa săpată cu secole în urmă în partea cea 
mai de jos a castelului, în solul stâncos al insulei Capri, şi 
înaintă în tăcere pe culoarul luminat de torţe. Războinicul Fiu 
al lui Erebus care sta de pază în faţa uşii zăbrelite nu-şi putu 
ascunde o tresărire de uimire. Neferet zâmbi larg. Privirea 
lui, în care se amestecau uimirea şi teama, îi confirmă că 
reuşea din ce în ce mai bine să se întrupeze brusc din umbre 
şi din noapte. Asta o mai binedispuse, deşi nu suficient cât 
să-şi îndulcească tonul poruncitor cu un zâmbet blând.

– Pleacă. Doresc să fiu singură cu Consortul meu.
Fiul lui Erebus ezită doar o clipă, dar fu de ajuns pentru 

ca Neferet să-şi spună că va trebui să se asigure că, în zilele 
următoare, Războinicul respectiv avea să fie rechemat la 
Veneţia. Poate din pricina vreunei urgenţe cu privire la o 
persoană apropiată lui...

– Preoteasă, vă las singuri. Nu uita însă că nu sunt departe, 
iar dacă ai nevoie de mine, răspund pe dată la chemare. 
Fără să o privească în ochi, Războinicul îşi duse pumnul la 
inimă şi făcu o plecăciune – prea puţin adâncă pentru a fi 
pe placul ei.

Neferet privi cum se retrage pe culoarul îngust. 
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– Da, şopti ea către umbre. Simt că partenerei lui o să i se 
întâmple o nenorocire. 

Netezi mătasea fină a halatului şi se îndreptă spre uşa în-
chisă de lemn. Neferet trase adânc în piept aerul umed al 
temniţei. Îşi îndepărtă de pe faţă părul des, roşcat, scoţându-şi 
astfel la iveală frumuseţea, de parcă s-ar fi pregătit de luptă.

Neferet făcu un semn cu mâna spre uşă şi aceasta se des-
chise în faţa ei. Intră în încăpere.

Kalona era întins pe jos, direct pe pământ. Ea voise să 
se încropească un culcuş, însă prudenţa fusese cea care îi 
dictase ce să facă. De fapt, nu îl ţinea prizonier. Acţiona doar 
într-un mod înţelept. El trebuia să-şi îndeplinească misiunea 
dată de ea – aşa era cel mai bine pentru el. Dacă trupul lui îşi 
redobândea prea mult din puterea de nemuritor, acest lucru 
l-ar fi abătut pe Kalona de la îndatoriri, lucru cu adevărat 
regretabil. Mai ales pentru că jurase să-i servească drept 
spadă în Tărâmul de Dincolo şi să îi scape de neplăcerea 
pe care le-o provocase Zoey Redbird în acest timp şi în aceas -
tă lume.

Neferet se apropie de trupul lui. Consortul ei stătea în tins 
pe spate, gol, acoperit numai, ca un văl, de aripile sale de 
onix. Îngenunche cu graţie şi apoi se întinse cu faţa spre el, 
pe covoraşul din blană pe care poruncise să fie adus lângă el, 
pentru confortul ei.

Neferet oftă. Atinse obrazul lui Kalona.
Avea pielea rece, ca întotdeauna, dar şi lipsită de viaţă. 

Prezenţa ei nu-i provocă nici un fel de reacţie.
– Iubirea mea, de ce durează atât? N-ai fi putut să scapi 

mai repede de un copil nesuferit?
Neferet îl mângâie încă o dată; de data asta, mâna îi alu-

necă de de faţă pe rotunjimile gâtului, apoi pe piept, şi se opri 
pe muşchii încordaţi ai abdomenului şi ai taliei.

– Aminteşte-ţi de jurământul făcut şi du-l la îndeplinire, 
ca să te pot primi iar în braţele şi în patul meu. Ai jurat 
pe sân gele tău şi pe Întuneric că ai s-o împiedici pe Zoey 
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