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CAPITOLUL NOUĂ

ANDERS ERA OBOSIT ÎN DIMINEAȚA URMĂ - 
toare – dar asta nu era tot, se simțea sleit de 

puteri pe dinăuntru, de parcă inima îi era și ea 
istovită. 

Mergea în rând cu coada de la micul-dejun, 
când i se alătură Lisabet. Băiatul o măsură cu coada 
ochiului, în timp ce Det le turna terciul de ovăz în 
boluri. Simțea că, după întâmplările din noaptea 
trecută, înțelegea un pic mai bine decât înainte prin 
ce trecea Lisabet. Fără să scoată un cuvânt, o luă de 
mână și o conduse afară.

Ajunseră până la pista de aterizare, dar se opriră 
la câțiva pași de margine, cu gândul încă la căzătura 
de ieri a lui Sakarias. Se așezară și începură să 
înfulece, iar Lisabet îl iscodi cu privirea.
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— Ce s-a întâmplat? îl întrebă ea.
— Voiam să vorbim, îi răspunse el. De fapt, mai 

degrabă voiam să te ascult.
— Pe mine?
Anders dădu din cap, iar ea luă o lingură sănă-

toasă de ovăz, suflând ca să se răcească și înghițind 
înainte să înceapă să vorbească.

— Ai pățit ceva, Anders? Pari cam întors pe dos.
Băiatul se codi un pic, dar Lisabet fusese atât de 

tristă în ultimul timp, iar el ar fi vrut să-i arate din 
toată inima că lui îi pasă de grijile ei. Dacă voia ca 
fata să i le împărtășească, poate că ar fi trebuit să facă 
el primul pas, ca să-i arate câtă încredere avea în ea.

Îi povesti ce spusese Drifa, și nu doar despre 
artefacte. Îi mai spuse că mama lui nu mai era, și-i 
povesti despre golul pe care îl simțea.

— Iar tu probabil că te-ai simțit așa încă de la 
Bătălia de la Holbard, adăugă în șoaptă. Mama ta a 
dispărut, cred că ți-e foarte greu. 

Lisabet oftă.
— Da, e greu, recunoscu ea. Și mai e și complicat. 

Da, sunt îngrijorată și mi-e teamă pentru ea, dar 
sunt și furioasă când mă gândesc la ceea ce sunt 
destul de sigură că a făcut.
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— N-avem de unde să știm dacă Sigrid a făcut 
ceva, încercă el să zică, dar teoria suna atât de slab, 
chiar și pentru el.

— Nu știm, recunoscu Lisabet, dar eu cred că ea 
a pus intenționat focurile alea false în Holbard. 

Anders simți un gol în stomac.
— Dar, când eram la Drekhelm, am găsit harta 

aia pe care era marcat locul de unde pornise focul, 
îi reaminti el.

— Știu, fu ea de acord, și la momentul acela 
și eu i-am suspectat pe dragoni c-au pus focul. 
Dar acum, când știm că erau false, pur și simplu 
nu se mai leagă. Până la urmă, cred că dragonii 
investigau sursa focului, pentru că știau prea bine 
că nu ei fuseseră făptașii. Îți poți imagina Adunarea 
Dragonilor căzând de acord asupra unui plan atât 
de complex precum fabricarea unui foc fals, când ei 
știu prea bine cum să facă foc adevărat? Anders, ei 
pierd zile întregi dezbătând ce să fie la micul-dejun.

— Știu, încuviință băiatul. Doar că… nu îmi dau 
seama de ce ar face ea una ca asta.

— Eu știu, răspunse oftând Lisabet. Adică, 
mi-ai povestit ce ți-a spus primarul ieri, și să știi 
că avea dreptate. Practic, ea își dorește să conducă 
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Holbardul – ar vrea să stăpânească tot Vallenul dacă 
ar putea. Îți mai aduci aminte când ne-am furișat 
amândoi la ea în birou? Tu încercai să afli mai multe 
despre Potirul lui Fylkir, și-am ajuns să ne încuiem 
înăuntru?

— Îmi amintesc, zise el, și zâmbiră amândoi, 
chiar dacă momentul era unul serios și trist. 

Se ascunsese fiecare în spatele câte unei canapele, 
situate una în fața celeilalte, iar prietenia lor a 
început cu adevărat când dăduseră cu ochii unul  
de celălalt.

 — Păi, ea și Ennar stăteau de vorbă atunci, spuse 
Lisabet, și mama zicea că oamenii nu pot fi lăsați să 
ia decizii singuri și că doar noi putem face ce trebuie 
ca să îi protejăm. Cred că știm amândoi acum ce 
credea ea că trebuie făcut. Trebuia să-i sperie destul 
de tare, încât să o lase să rămână la conducere, și 
până la urmă cred că și-ar fi dorit chiar și o luptă, 
dacă era convinsă că o poate câștiga. Mi-aș fi dorit 
să fie altfel, și mi-e dor de ea, și nu știu dacă e în 
siguranță acolo unde o fi. Dar trebuie să fac și ce 
cred eu că e corect. Iar asta înseamnă că trebuie să 
găsesc o cale de a-i face pe lupi, dragoni și oameni 
să se asculte reciproc. Cumva.
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Urmă o pauză lungă, după care fata schiță un zâm-
bet stingher, care era autentic, chiar abia perceptibil.

— Îți mulțumesc că m-ai ascultat, spuse ea blând. 
Câteodată doar de asta am nevoie.

După micul-dejun, Anders, Rayna, Lisabet, 
Ellukka, Mikkel și Theo se strânseră în jurul hărții 
Drifei. Ei șase folosiseră împreună harta ca să 
găsească piesele din Sceptrul Soarelui.

— Exact ca odinioară, spuse Rayna netezind 
harta pe lespezi și înțepându-și degetul. Deja am 
rezolvat patru ghicitori. Cred că ne descurcăm și cu 
astea două. 

Scurse cu grijă o picătură de sânge pe roza 
vânturilor.

— Vrem să găsim Oglinda lui Hekla, rosti ea clar.
Chiar și ca simplu obiect, harta era ceva deosebit, 

făcută dintr-o pânză brăzdată de fire argintii, pe care 
Drifa reușise cumva să le forjeze chiar în urzeala 
materialului. Fiecare artefact era făcut de lupi și 
de dragoni – lupii le proiectau, creând combinația 
potrivită de rune ca să le dea un scop, iar dragonii 
le forjau în focul lor scăldat în esență. Drifa 
fusese dragon fierar, iar Felix și Hayn, proiectanți. 
Pentru prima oară, Anders se întrebă dacă tatăl 
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lui proiectase cumva runele incrustate pe firele de 
argint, atât de mici că nici nu se vedeau. 

Și cum o privea așa, sistemul complicat de noduri 
de pe marginea hărții începu să se încolăcească, 
preschimbându-se și rearanjându-se până când în 
locul țesăturii apărură litere. 

Unul câte unul, albaștri, trei năsturei.
Soarele se vede doar pe cel mai mic dintre ei.
Privește spre sud-vest și vei zări
Un singur copac ce-l păzește, să știi.

Șase capete se aplecară peste hartă și o studiară 
în liniște.

— Mă întreb dacă se referă la sud-vestul 
întregului Vallen, sau dacă trebuie să identificăm 
zona în care e ascuns, și apoi să ne ghidăm după 
sud-vestul acelei zone, cugetă Theo.

— E vorba despre Vallen, spuse Lisabet încre-
zătoare, arătând spre partea din stânga jos a hărții. 
Uite acolo, Lacurile Brengun!

Anders se uită cu atenție la locul spre care arătase 
Lisabet. Era un râu care curgea de la nord la sud, 
formând o salbă de trei lacuri pe cursul lui, și apoi 
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se îngusta din nou. În centrul fiecăruia dintre cele 
trei lacuri era o insulă și arătau fără îndoială exact 
ca trei nasturi pe o cămașă, unul deasupra celuilalt.

— Cel de deasupra pare cel mai mic, zise Rayna, 
deși câteodată harta nu e atât de precisă. Mă întreb 
oare ce înseamnă „se vede soarele prin el”.

— Păi, spuse Anders, hai să aflăm! Nu e atât de 
departe.

Mikkel dădu din cap.
— Mergeți voi, spuse el tachinându-i un pic. 

Theo și cu mine suntem obișnuiți să avem grijă de 
toate cele.

Anders îi zâmbi, aducându-și aminte eforturile 
fantastice ale celor doi de a păcăli Adunarea 
Dragonilor să creadă că amicii lor sunt încă undeva 
prin Drekhelm.

— Puteți să mâncați și cina noastră dacă întâr-
ziem, le spuse el.

Împachetară ceva de-ale gurii, găsiră hamurile 
fetelor și își luară zborul de pe pista de aterizare spre 
sud-vest, lăsându-și prietenii în urmă.

Odată ce scăpară de ceața din jurul Sălașului 
Norilor, ziua se dovedi a fi una senină și însorită, 
deși atât de sus, în văzduh, frigul era năprasnic. 
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Lăsară în urmă munții Icespire, trecură de râul 
Efrivain, care vuia dedesubt, tânăr și plin de viață, 
țâșnind de la izvorul din munți.

O luară pe la nord de satul Micul Dalven, și 
imediat după aceea în fața lor apăru un nou râu, ce 
izvora de sus, din dealuri.

Apa înspumată se ițea la început doar pe ici, 
pe colo, reflectând din când în când strălucirea 
soarelui, ca o nălucă ascunsă printre stânci. Însă 
prinse forță rapid, iar când Rayna își lăsă aripile în 
jos, ca Anders să poată vedea mai bine pământul, 
acesta zări râul șerpuind în aval spre sud, spre mare, 
ca un șuvoi care-și croia drum prin iarba verde, 
tocmai până în portul Baernor.

Exact așa cum le indicase harta, râul se umfla de 
trei ori, formând câte un lac, și fiecare dintre ele avea 
propria insulă. Cele de jos erau pline de copaci, dar 
cea din aval, care era și cea mai mică, era acoperită 
doar de iarbă, străjuită de un singur copac, care 
crescuse mai semeț decât cea mai înaltă clădire din 
Holbard, întinzându-și coroana fericit spre soare.

Anders măsură umbrele celor două insule mai 
mari. Era clar. Asta era singura dintre ele care 
permitea ca soarele să o atingă.
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Rayna și Ellukka fură desigur de acord, pentru că, 
după un scurt și intens schimb de priviri, cele două 
fete intrară în picaj, aterizând una lângă cealaltă pe 
cea mai mică dintre cele trei insule. Anders alunecă 
de pe umărul surorii sale și o eliberă din ham, ca să se 
poată transforma fără să se prindă în el.

— Ăsta e locul, spuse ea de îndată ce luă formă 
de om.

— Iar acesta este copacul, încuviință Anders. 
Este singurul paznic de pe insulă. Mai întâi hai să 
scormonim pe lângă rădăcini, poate Drifa a îngropat 
oglinda acolo.

Se dovedi că artefactul era îngropat la doar 
treizeci de centimetri sub pământ, înfășurat într-o 
pânză impermeabilă, ce ținea murdăria la distanță. 
Drifa avusese dreptate – armele fuseseră mai greu 
de găsit decât artefactele menite pentru pace.

Lisabet ridică cu grijă obiectul din groapă, dădu 
pânza la o parte și scoase la iveală o oglinjoară mică, 
de mărimea unei farfurii pentru cină, incrustată 
pe margini cu un model complicat de rune. Unele 
păreau cam tocite, iar oglinda însăși era banală, dar 
se aplecară oricum toți patru peste ea, cu ochii zgâiți 
la propriile reflexii neclare.
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— Mă întreb ce anume face, zise Anders ridicând 
capul încă o dată. Cred că… 

Dar îi fugi gândul, căci știa deja răspunsul la 
întrebare. Adunați în jurul oglinzii, îl priveau 
acum cu ochii holbați de mirare, trei alte versiuni 
ale lui.

— Toți arătați ca mine, spuse una dintre ele cu 
vocea lui.

— Nu, arătați toți ca mine, insistă o alta.
— Voi sigur… ah! spuse a treia.
— Eu sunt Anders, încercă băiatul, și mă văd în 

trei exemplare.
— Eu sunt Rayna, spuse unul dintre ceilalți 

Anderși, și îți spun că sunt trei de Rayna chiar aici.
— Lasă-mă să ghicesc, zise Anders, și voi două 

vedeți câte trei de Ellukka și alte trei Lisabet.
Amândouă dădură din cap în semn că da.
— E perfect! exclamă Anders plin de entuziasm. 

O să se uite cu toții în oglindă și o să se vadă pe 
ei înșiși. În cine au mai mare încredere, dacă nu 
în propria persoană? Care dintre ei crede că există 
cineva mai deștept decât ei înșiși? 

Efectul oglinzii pieri cu un pocnet ușor, și din - 
tr-odată îi avea din nou în față pe prietenii săi.
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— N-a durat prea mult, zise Lisabet, ridicând din 
sprâncene.

— Să sperăm că fix asta e ce trebuie reparat la 
ea, spuse Anders. Poate dragonii fierari de care ne-a 
spus Drifa – Tilda și Kaleb –  ne pot ajuta. A zis că și 
Hayn ar putea.

— Sau poate că Toiagul lui Reya face și el ceva, 
sugeră Lisabet. Mi-aș dori să știu la ce folosește.

— Eu sper doar să fie dintr-o singură bucată, 
spuse Ellukka, și nu din patru cum a fost Sceptrul 
Soarelui.

— Nu există decât o singură cale să aflăm, adău- 
gă Rayna, dar hai să ne mâncăm sandviciurile cât 
cercetăm iar harta.

Înfășurară oglinda și-o puseră deoparte, apoi 
întinseră din nou harta.

De data aceasta, Anders fu cel care se înțepă în 
deget, lăsând să i se prelingă o picătură de sânge pe 
roza vânturilor și rostind cu grijă cuvintele.

— Am vrea să găsim Toiagul lui Reya.
Rayna îi bandajă degetul cu o bucățică de mate-

rial, vreme în care nodurile de pe marginea pânzei 
se rearanjară din nou, prezentându-le următoarea 
ghicitoare.
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Când ziua-i pe sfârșite, cel mai bine-ar fi
Să găsești un loc în care să te poți odihni.
Acasă la Dragoni mă simt cel mai bine
Acolo sângele toiagul mi-l ține.

— Poftim? zise Rayna clipind spre hartă.
— Păi, prin „sângele“ se referă la noi, îi răspunse 

Anders. Se referă la rudele ei, descendenții ei.
— Și când zice Acasă la Dragoni, vrea să spună 

Drekhelm, zise Ellukka. Asta înseamnă Drekhelm 
în vallenita veche.

Anders simți un gol în stomac.
— Și cum ar trebui să intrăm noi în Drekhelm? 

întrebă el. Locul ăla e absolut împânzit de dra - 
goni, și probabil că de acum sunt toți convinși că 
suntem dușmanii lor, din moment ce nu am dat pe 
acolo ca să sărbătorim ce s-a întâmplat în Holbard 
și să ne oferim să repetăm figura pe oriunde ar  
vrea ei.

Dar Lisabet clătina din cap, dezaprobator.
— Nu cred că trebuie să mergem la Drekhelm, 

spuse ea.
— Dar asta e ceea ce…, începu Ellukka, dar se 

opri când Lisabet clătină din nou din cap.



— Drifa a scris asta înainte de marea bătălie, zise 
ea, iar, înainte de marea bătălie, dragonii nu locuiau 
la Drekhelm.

— Ah, da, ai dreptate! spuse Ellukka încet. S-au 
mutat la Drekhelm pentru că lupii descoperiseră 
unde se afla Vechiul Drekhelm.

— Exact! aprobă Lisabet. Așa că, atunci când 
Drifa a scris despre Drekhelm în ghicitoarea asta, 
s-a referit la ceea ce știm noi sub numele de Vechiul 
Drekhelm. 

Anders cugetă o clipă la asta.
— Deci trebuie să mergem la Vechiul Drekhelm 

și să ne dăm seama unde obișnuia să doarmă? Acolo 
ar trebui să fie toiagul? O fi la fel de mare ca Noul 
Drekhelm?

Ellukka încuviință:
— S-ar putea să fie chiar un pic mai mare, zise 

ea.
Anders scrâșni din dinți, iar Rayna mușcă cu 

patimă din sandvici.
— Măcar nu e plin de dragoni, îndrăzni Lisabet.
— Încă ne-a rămas un pic din ziua asta, zise 

Ellukka. Ar fi mai bine să pornim.
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CAPITOLUL ZECE

LE LUĂ APROAPE TOT RESTUL ZILEI CA SĂ  
ajungă la Vechiul Drekhelm. Zburară spre nord-

est, ținând aproape de granița cu Sălașul Norilor, o 
luară pe deasupra satului Marele Rikkel și peste vârful 
Trecătoarei lui Lene, ce lega sătucul de Portul Archer, 
situat în jos pe coastă, iar apoi o cotiră spre est. 

Când ajunseră acolo, Anders realiză cât de obo-
sită era Rayna, care făcea din ce în ce mai mult efort  
să bată din aripi, iar capul îi atârna greoi. Dar îl ridică 
de îndată ce Vechiul Drekhelm apăru la orizont. 

Sus, printre cele mai înalte dintre piscurile sale 
stâncoase, Munții Icespire căscau o gură uriașă. 
Ellukka zbură spre ea cu încredere – mai fusese pe 
aici înainte, deși trecuse ceva timp –, iar Rayna o 
urmă în spate.
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Aterizară în semiîntunericul unei peșteri enor- 
me, prin care sufla un vânt rece. Dădură jos încă o 
dată hamurile fetelor, împingându-le în cotloanele 
de la intrarea în peșteră, în caz că se întețea vântul, 
și se transformară.

— Aici erau odată uși largi, spuse Ellukka, arătând 
spre deschizătura de la gura peșterii. Ăsta era Holul 
cel Mare, aidoma celui de la Noul Drekhlem, dar au 
demontat ușile și le-au luat cu ei.

— Probabil că nu e genul de lucru pe care ai vrea 
să-l faci de la zero, dacă deja îl ai, constată Rayna.

Cele mai îndepărtate cotloane ale peșterii erau 
cufundate complet în întuneric, dar Anders văzu că 
era mult mai mare decât Holul cel Mare de la Noul 
Drekhelm. O clipă și-l imagină scăldat în lumină, 
înțesat de oameni și dragoni, participând chiar la un 
dans, așa cum văzuseră în noaptea echinocțiului. 
Apoi deodată locul era din nou pustiu, lucru care-i 
dădu fiori pe șira spinării.

— Locul ăsta e imens, continuă Rayna. Cum am 
putea noi să găsim camera în care dormea Drifa?

— Păi, măcar există lămpi, spuse Ellukka, îndrep-
tându-se către intrare, ca să ia patru dintre ele din 
colecția care rămăsese atârnată acolo de ceva timp. 
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Sunt prăfuite, dar se pare că încă funcționează, deci 
nu trebuie să bâjbâim prin întuneric. Ah! spuse ea, 
privind în sus îngrijorată. A mai fost cineva pe aici. 
Sunt urme de pași.

— Tu ai fost o dată aici, cu colegii de la Finskól,  
îi aminti Rayna. Poate a mai fost cineva în vizită 
între timp?

— Noi am venit aici cu multă vreme în urmă, 
încuviință Ellukka, însă dragonii tocmai ce au 
purtat o bătălie împotriva lupilor, așa că elevii de la 
Finskól nu au ce să caute aici în excursie cu școala. 
Acum au cu toții alte treburi mai importante pe cap. 
În plus, știm că majoritatea dintre ei sunt la Sălașul 
Norilor. Urmele astea par recente.

— Să sperăm că e vorba de cineva care era doar 
curios, spuse Anders.

— Sau de cineva care tocmai și-a amintit săp-
tămâna asta că a uitat ceva aici când s-au mutat 
acum zeci de ani, răspunse Rayna, pe un ton care se 
voia vesel, dar suna un pic neliniștit.

— Cred că știu unde sunt dormitoarele, zise 
Ellukka, dar sunt foarte multe și nu știu cum am 
putea recunoaște camera Drifei.
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— Nu ne rămâne decât să le vedem, spuse 
Lisabet. Du-ne acolo!

Ținând lămpile în sus, copiii o urmară pe Ellukka 
pe holul părăsit. Pașii răsunau cu ecou în lipsa unor 
covoare care să atenueze zgomotul.

La Noul Drekhelm, ar fi fost întâmpinați de 
artefacte lămpi, care s-ar fi aprins la fiecare pas și 
s-ar fi stins încet în urma lor, dând ambianței o 
stră lucire gălbuie și prietenoasă. Aici părea însă că 
întunericul îi cuprinde din toate direcțiile.

Ellukka ezită de câteva ori, dar, câteva minute 
mai târziu, gesticula triumfătoare.

— De pe coridorul ăsta încep dormitoarele, 
spuse ea. Ce-ar fi să mă duc eu cu Lisabet în capătul 
celălalt, iar voi puteți începe căutarea din partea asta? 
Țipăm dacă vedem ceva sau dacă bănuim  c-am găsit 
camera în care dormea Drifa. O să ne auzim.

— Cu cât ne apucăm mai repede, cu atât va dura 
mai puțin, zise Lisabet. Sau, în cazul în care nu merge 
bine, atunci cu atât mai repede ne vom da seama că 
avem nevoie de un plan nou. Hai să mergem!

Ea și Ellukka ridicară lămpile și porniră în jos pe 
coridor, dispărând după un colț, lăsându-i singuri 
pe gemeni.
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— Să ne apucăm de treabă! spuse Rayna, vârân-
du-și capul în primul dormitor. 

Anders încercă dormitorul de vizavi, luminând 
cu lampa ca să arunce un ochi înăuntru. În zid era 
săpat un cadru de pat, dar, cu excepția lui, nu mai 
era absolut nimic acolo. Cercetă repede pereții, dar 
nu mai era nimic încastrat, niciun semn că dormise 
cineva vreodată acolo, cu atât mai puțin Drifa.

Avansă către sala de baie, dar era la fel de pustie 
și lipsită de indicii. Poate camera Drifei nu o să fie 
așa de goală, se gândi el. Nu era aici să-și strângă 
lucrurile când dragonii părăsiseră Drekhelmul. Ea 
era deja… dispărută. Poate că se afla deja acolo unde 
e și acum.

Încercă fără noroc în camera următoare, și în 
cea de după, și în cea de după ea. Pe măsură ce el 
și Rayna avansau spre cotitură, Anders începu să-și 
dea seama că misiunea lor ar putea fi una extrem de 
lungă, și poate n-ar fi rău să aducă niște ajutoare de 
la Sălașul Norilor, în speranța că mai multe perechi 
de ochi ar putea să cerceteze mai rapid camerele. 

Părăsi încăperea în care se afla și se pregătea să 
o ia după colț, către următoarea ușă. Dar, până să 
apuce, altcineva veni hotărât din direcția aia.
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Era Leif, șeful Adunării Dragonilor și directorul 
de la Finskól.

Preț de o clipă, fostul lui profesor rămase cu 
gura căscată de mirare, dând cu ochii de el. Apoi, 
fără să scoată vreo vorbă, Drekleidul ridică mâna 
lui masivă și-l împinse pe Anders în camera în care 
Rayna era ocupată cu căutarea. 

Aceasta se întoarse, deschise gura să întrebe ce se 
întâmplă, iar Anders îi făcu semne disperate să tacă 
din gură, în timp ce el se chinuia grăbit să coboare 
pavăza lămpii, ca să facă lumina mai mică. Fata 
închise gura la loc, micșoră și ea lumina lămpii, apoi 
i se alătură cu avânt, ca să tragă împreună cu ochiul 
prin crăpătura dintre balamalele ușii și peretele de 
care era prinsă.

Leif era în continuare acolo și întoarse capul ca 
să vorbească cu cineva. Pe moment, acesta îi aduse 
aminte lui Anders de Hayn. Nu pentru că semăna 
cu Hayn – unchiul lui avea pielea cafenie, în vreme 
ce Leif avea tenul alb și palid, deși obrajii îi erau 
arși de soare și plini de pistrui. Hayn avea părul 
negru, scurt și cârlionțat, în vreme ce părul și barba 
lui Leif erau roșcat-deschise. Însă ambii bărbați 
aveau aceleași riduri în jurul ochilor zâmbitori  
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și amândoi dădeau impresia că, deși erau masivi, 
erau blânzi. În plus, amândoi îi oferiseră protecție 
la un moment dat. Cu amândoi se simțea în sigu-
ranță, chiar dacă unul dintre ei tocmai îl împinsese 
într-o cameră întunecoasă.

Apoi Anders văzu cu cine stătea de vorbă Leif. 
De după colț veneau Valerius, tatăl Ellukkăi, uriaș și 
blond, urmat de Torsten, căruia Anders îi spunea în 
secret Barbă Deasă. După ei veneau două femei pe 
care Anders le știa din Adunarea Dragonilor, deși 
nu le cunoștea numele, iar ultimii erau Mylestom 
și Saphira, cei mai tineri membri ai Adunării Dra-
gonilor. Mylestom mergea pe lângă ea, iar aceasta 
își propulsa scaunul cu rotile.

Văzând alaiul trecând, Rayna îl strânse pe Anders 
tare de mână, ca și cum încerca să-și rețină toate 
întrebările pe care le avea și toate lucrurile pe care 
voia să le spună.

— Cred că putem să plecăm, spunea Leif. Nu 
mai e nimic de făcut aici azi.

— Dacă nu găsim nimic folositor aici, atunci 
ar trebui să mergem mai departe cu ce avem, zise 
Torsten. Nu va fi niciodată un moment mai bun 
decât ăsta.
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— Are dreptate, spuse Valerius pe un ton grav. 
Lupii nu pot sta la nesfârșit în tabăra aia a lor. Vor 
rămâne fără mâncare.

— Oamenii vor capitula, adăugă una dintre 
femei. Ce altceva pot face?

— Se prea poate, spuse Saphira din spatele lor, 
dar mai sunt și alte căi. 

Anders își ținu respirația, sperând cu toată 
ființa lui că nici Lisabet și nici Ellukka nu vor da 
peste ceva destul de interesant încât să-i strige să  
vină după ele. El și sora lui stinseră complet lăm - 
pile și se furișară în urma dragonilor, care o 
luaseră pe Holul cel Mare și abandonat. Gemenii 
se ascunseră în ungherele umbrite de la intrarea  
în peșteră, iar dragonii începură să se transforme 
unul câte unul.

După ce Valerius, Torsten și celelalte două femei 
plecară, Saphira își îndreptă scaunul spre mijlocul 
holului și începu să-l împingă către margine. 
Mylestom venea după ea.

Exact atunci Leif rosti cu voce tare:
— Cred că voi doi ar trebui să mai așteptați încă 

un pic aici, spuse el. 
Cei doi se întoarseră mirați, iar Leif vorbi din nou.
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— Anders! Mai bine ieși afară. Și tu, și sora ta. 
Sunt sigur că, dacă ești tu, trebuie să fie și ea pe 
undeva pe-aproape. 

Anders își ținu răsuflarea și simți mâna Raynei 
strângându-l din nou cu putere. Dar Leif știa că sunt 
acolo. Iar, după tot ce se întâmplase, Anders nu avea 
niciun motiv să nu aibă încredere în profesorul lui. 
Tocmai îl ascunsese de membrii ostili din Aduna-
rea Dragonilor. Iar, în marea bătălie de deasupra 
Holbardului, Leif își apărase elevii.

Așa că, luând-o de mână pe Rayna, Anders înaintă 
alături de sora sa până ajunseră în conul de lumină 
al lămpii, în care stăteau Leif, Mylestom și Saphira.

Leif le ieși grăbit în întâmpinare.
— Sunteți amândoi teferi? întrebă el. Sunteți în 

siguranță?
— Ne-am făcut atâtea griji, adăugă Saphira, 

rulându-și repede scaunul aproape de ei.
— Și ce a fost chestia aia pe care ați stârnit-o dea-

supra Holbardului? zise Mylestom. Niciunul dintre 
noi nu a mai văzut vreodată așa ceva.

Anders deschise gura, apoi o închise la loc, căci 
nu era sigur ce anume să mărturisească sau de unde 
să înceapă.
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— Nu vom spune nimănui că v-am văzut, le 
spuse Leif, uitându-se spre gemeni, care dădură din 
cap. Lăsați-mă să ghicesc: nu sunteți singuri aici.

Anders schimbă o privire cu Rayna. Nu avea 
niciun sens să mintă și nici nu era sigur că avea 
vreun motiv să o facă.

Rayna se întoarse la intrarea în hol și le strigă 
pe Ellukka și pe Lisabet. Fetelor nu le luă prea 
mult timp să ajungă înapoi și, cum veneau în fugă 
amândouă, rămaseră înlemnite văzându-i pe cei trei 
membrii ai Adunării Dragonilor. Pe fața Ellukkăi se 
citea ușurarea mergând spre ei. Lisabet părea și ea 
aproape la fel de fericită.

— Vai, Leif, cât mă bucur să te văd! zise Ellukka. 
Ce face…

— Tatăl tău se reface, răspunse Leif, și aproape 
toată greutatea se ridică de pe umerii fetei. 

Deși știa că rănile nu fuseseră fatale – grație lui 
Leif care îl prinsese când se prăbușise deasu pra 
Holbardului –, nu mai primise nicio veste de la el 
din prima zi în care se întorsese la Drekhelm cu 
Theo, ca să fure cărți din arhivă.

— Tocmai l-am văzut, adăugă Anders. Mergea 
singur pe picioarele lui.



195

— Are arsuri grave, spuse Saphira, dar poate  
să zboare.

— Și la Drekhelm cum e? întrebă Rayna.
Răspunsul lui Leif veni după o lungă pauză.
— E complicat, spuse el în cele din urmă. Unii 

dragoni sunt furioși, alții se simt trădați. Unii vor 
să atacăm Holbardul. Alții vor să retezăm orice 
legătură cu restul lumii. 

Se opri din nou și, când continuă, tonul său era 
sumbru.

— Încep să pierd controlul asupra Adunării 
Dragonilor.

Cuvintele sale îi amuțiră de mirare. Toți cei patru  
copii îl văzuseră pe Leif prezidând Adunarea 
Dragonilor și, în ciuda faptului că adulții se certau  
și dezbă teau totul la nesfârșit, în final ascultau 
mereu de el.

— Ce făceați aici? întrebă Anders.
— Căutam arme, zise Saphira încet. Deși părerile 

sunt împărțite, dacă să le folosim sau nu. Ne-am 
gândit că ar fi bine să mergem totuși cu ei, să știm și 
noi dacă au găsit sau nu ceva.

— Și voi? îi întrebă Leif. Ce vă aduce la Vechiul 
Drekhelm?
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— Căutam camera unde dormea ma… 
Dar Anders se opri la timp, și reformulă:
— Camera unde dormea Drifa.
Mylestom ridică din sprâncene.
— Drifa, dragonul fierar? De ce?
Niciunul dintre copii nu răspunse – nimeni nu 

voia să mintă, dar nici nu erau pregătiți să spună 
chiar adevărul. Cu toții aveau încredere în Leif, 
Mylestom și Saphira, dar era greu să-ți dai seama 
dacă, în încercarea de a menține pacea, adulții ar fi 
considerat că e bine să dezvăluie ceva ce copiii nu 
și-ar fi dorit să împărtășească cu restul lumii.

— N-am venit aici după vreo armă, spuse Anders 
într-un final. Pe cuvânt că nu.

Leif dădu ușor din cap.
— Cred că-mi amintesc unde era camera ei, dar 

ea plecase deja înainte ca dragonii să părăsească 
Drekhelmul. Lucrurile ei ar putea fi pe oriunde.

— Tu rămâi să le arăți, spuse Saphira, iar noi 
mergem după ceilalți acasă. N-ar trebui să-i lăsăm 
singuri la Drekhlem nici măcar un minut, fără 
vreunul dintre noi trei în preajmă.

— Are dreptate, zise Mylestom. Nu întârzia nici 
tu prea mult, Leif.
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Cei doi își luară rămas-bun, plecându-și capetele, 
și se îndreptară spre hăul ieșirii din peșteră. Saphira 
își împingea scaunul spre margine, în vreme ce Leif 
îi conducea pe copii.

— Cu scaunul ce face? întrebă Lisabet curioasă.
— Ea își ia zborul, zise Leif, iar Mylestom îl preia 

și îl cară după el, în caz că îi trebuie la aterizare. Are 
multe scaune, deci de multe ori o așteaptă unul deja 
la destinație. Pe aici, luați-vă după mine!

Îi conduse pe coridoarele tenebroase ale Ve chiului 
Drekhelm și, pe măsură ce treceau pe lângă camerele 
în care deja căutaseră, Anders își dădu seama că Leif 
ar fi putut să le mai răspundă la o întrebare.

— Ai cunoscut vreodată doi dragoni fierari pe 
nume Tilda și Kaleb? întrebă el.

— Da, încă îi cunosc, spuse Leif. În ultimul timp 
au avut cuibul în peșterile asceților.

— Știi cumva unde anume în peșterile asceților? 
întrebă Lisabet imediat.

Leif dădu din cap că da.
— Pot să vă fac o hartă. Iar camera Drifei e 

chiar aici.
Deschise o ușă de lemn, care pentru Anders arăta 

fix la fel ca toate celelalte, verifică înăuntru, apoi o 
dădu de perete.
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Nu era goală ca restul dormitoarelor. Drifa dis - 
păruse deja atunci când dragonii fugiseră după 
ultima mare bătălie și, aparent, nimeni nu se 
gândise să îi strângă lucrurile. În încăpere se aflau  
un pat mare, generos, niște rafturi cu cărți în 
capăt – goluri pe ici, pe colo, semn că cineva trecuse 
pe acolo – și un cufăr imens, deschis, în care se mai 
aflau câteva haine.

Pe Anders îl trecură fiori de emoție. Păși în 
cameră, se apropie de cufăr și se aplecă deasupra 
lui, scoțând o pelerină. O ținu în mâini, cercetând 
cu privirea materialul stacojiu, trecând cu degetele 
peste încuietoarea de metal de la gât. Mama lui 
purtase pelerina asta. O atinsese cu mâinile ei. 

Rayna veni tăcută lângă el și se aplecă și ea, umăr 
la umăr.

— Ah! spuse Leif încet. Da. Asta mă întrebam 
când v-am spus că am niște bănuieli despre voi și des - 
pre originile sângelui vostru combinat, de lup și dra-
gon. Credeam – speram – că poate sunteți copiii ei.

— Vorbești serios? șopti Rayna, privindu-l. Nu ți 
se pare că e o greșeală?

Leif clătină hotărât din cap.
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— Mă bucur din toată inima să știu că prie - 
tena mea a lăsat ceva în urma ei. Anders, Rayna, 
trebuie să știți că mama voastră nu este o ucigașă. 
Nu mi-a mărturisit niciodată, dar știam că îl iubea 
pe Felix. I-am văzut lucrând împreună și mi-am 
dat seama.

— Știm că nu ea l-a ucis, zise Rayna.
— Aveți idee cine a fost? îi întrebă el repede.
— Nu, răspunse Anders, învârtind ochii prin 

cameră. Nu știm.
Și nu aveau habar nici ce se întâmplase cu Drifa. 

Dar păstra asta pentru el. Dacă ea nu voia ca propriii 
copii să încerce să o găsească, era aproape sigur că nu 
și-ar fi dorit s-o caute nici Leif, nici oricine altcineva. 

Nu identificase prea multe locașuri unde ar fi 
putut fi ascuns toiagul, dar nu voia să înceapă să 
caute chiar acum. Voia să aștepte să plece Leif.

Leif păru să priceapă toate astea, așa că vorbi 
din nou.

— Poate găsim ceva pe care să vă desenez o hartă, 
să vă arăt cum să găsiți cuibul.

— Avem o hartă, spuse Rayna, scotocind în 
rucsac, după care i-o dădu lui Leif.
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— Asta e vechea hartă a Drifei, zise el, ridicând 
din sprâncene. Vai, nu am mai văzut-o de când… 
mă rog, de foarte mult timp. 

O despături și, sub lumina lămpii, le arătă 
exact locul pe care trebuiau să-l caute în peșterile 
asceților.

— O să vedeți un steag roșu la intrarea în peșteră, 
mai spuse el. Există o porțiune mare și plată, acolo 
ar trebui să aterizați. Pot să vă mai ajut cu ceva, 
înainte să plec după Saphira și Mylestom?

— Ce se întâmplă dacă pierzi controlul asupra 
Adunării Dragonilor? murmură Anders.

— Nu cred că se pune problema dacă, oftă Leif. 
Cred că e mai degrabă vorba de când voi pierde. 
Adunarea Dragonilor va discuta mâine cât e ziua 
de lungă, despre cum n-am găsit niciun fel de arme 
pierdute aici. Altădată ar fi continuat să dezbată 
săptămâni la rând. Dar unii dintre ei se pregătesc 
să acționeze, și cred că o vor face nu mai târziu  
de poimâine. 

Copiii tăcură o clipă, șocați. Știau că lucrurile se 
înrăutățiseră, dar… poimâine?

— Ce au de gând să facă? întrebă încetișor 
Ellukka.
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— Să-i atace pe lupi, îi răspunse Leif la fel de 
încet. 

Lui Anders îi veni rău doar gândindu-se la asta. 
Nu puteau permite să se întâmple una ca asta.

— Hayn a spus că lupii se antrenează, zise el. 
Toată lumea, chiar și elevii juniori. Profesoara Ennar 
e la conducere acum, iar ea ne-a fost profesoară  
de lupte.

— Unde e Lupoaica Alfa? întrebă Leif, încruntând 
din sprâncene. Unde e Sigrid?

— Nu știe nimeni, spuse Lisabet printre dinți.
— În orice caz, oriunde ar fi, zise Leif, și orice 

ar face acolo, nu va înlesni pacea. Ba dimpotrivă, 
o va îngreuna, asta știu sigur. Însă problema asta o 
depășește pe Sigrid acum. Oricum ar fi, într-o zi sau 
două ne paște un război. Trebuie să acționați rapid. 
Mă voi strădui să împiedic Adunarea Dragonilor să 
facă vreo prostie, dar e doar o chestiune de timp. 

Le strânse mâinile pe rând și plecă. Sunetul 
pașilor lui răsuna în timp ce se îndepărta pe hol. 

Copiii rămaseră nemișcați, iar Anders știa că nu 
era singurul care și-ar fi dorit ca Leif să rămână, să 
știe tot ce știau și ei, să preia conducerea. Dar asta 
era imposibil, așa că băiatul se îmboldi singur.
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— Să începem căutările! spuse el. Nu ar trebui să 
ne ia prea mult.

El și cu Ellukka scotociră prin rafturile cu cărți, 
pentru că erau cei mai înalți și puteau să se întin - 
dă și să pipăie, verificând atent cu mâinile margi-
nile de sus, unde acestea se îmbinau cu peretele. 
Lisabet căută în ungherele întunecate ale camerei, 
folosindu-se de lampă. 

Anders știa sigur că prietena lui se gândea la 
vorbele lui Leif. 

Poate că răsufla ușurată văzând că el e atât de 
convins că mama ei era adăpostită pe undeva. Leif  
avea dreptate – pericolul care îi păștea era mai 
mare decât Sigrid, asta era clar ca bună ziua. Dacă 
Adunarea Dragonilor era hotărâtă să meargă la 
război, atunci chiar Sigrid însăși de-ar fi apărut să le 
spună tuturor să dea mâna și să fie prieteni, tot n-ar 
mai fi fost de ajuns. Dar asta nu însemna că trebuiau 
să stea liniștiți în ceea ce o privea pe Lupoaica Alfa. 
Și el, și Lisabet știau prea bine că Sigrid putea face 
mult rău și de una singură. 

După numai un minut, Anders pierdu firul gân-
durilor când Rayna se rostogoli complet sub pat și 
apoi scoase un chiot de bucurie.
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— L-am găsit! strigă ea, apoi i se declanșă un 
acces de tuse. Se iscă un nor de praf și, din mijlocul 
lui, apăru o Rayna gri și plină de țărână.

— Pe tot? o întrebă Ellukka, grăbindu-se să o 
ajute să se ridice.

— Pe tot, confirmă Rayna.
— Păi, asta e foarte bine, spuse Ellukka. Scântei 

și solzi, nu aveam niciun chef să cutreierăm tot 
Vallenul în lung și-n lat după alte trei piese.

Anders se gândea deja la următorul pas și, 
ridicând lampa cu ochii spre ceilalți, întrebă:

— Putem ajunge la Tilda și Kaleb în seara asta?
Ellukka și Rayna se gândiră un pic.
— Nu cred, spuse Ellukka. E un zbor prea lung, 

iar noi suntem prea obosiți. Și cum să zărim steagul 
roșu în întuneric?

— Iar Drifa a zis că e nevoie de Hayn, le atrase 
atenția Lisabet. Deci cineva ar trebui să zboare să îl 
aducă și pe el.

— E adevărat că avem nevoie de un lup proiectant 
ca să ajute cu reparațiile, adăugă Rayna. Ea ne-a 
spus că ultima oară a reparat oglinda împreună cu 
tata, deci pesemne că e nevoie și de un lup, și de un 
dragon fierar pentru reparații.
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— Așa e, spuse Lisabet. Desigur, ar fi trebuit să-mi 
dau seama. În ultimul an sau doi, multe artefacte 
începuseră să se strice prin Holbard, pentru că nu 
erau dragoni fierari care să-i ajute cu reparațiile  
pe lupi.

— Panourile de vânt din port, își aduse aminte 
Anders. Tot lăsau să intre rafale de vânt.

— Pe lângă multe alte lucruri mărunte, aprobă 
Lisabet.

— Ce să zic? Sper că lui Hayn îi plac dragonii 
fierari la fel de mult cum îi plac lui Leif, spuse Ellukka.

— Va trebui să înnoptăm aici în seara asta, zise 
Lisabet. Ar trebui să zburăm să-l luăm, și apoi să 
zburăm spre peșteri. Și o să fie greu să-l cărăm. Ori-
cum ne întâlnim cu el mâine-dimineață în tabără. 
Știu că Leif a zis că e urgent, dar e prea departe și 
prea periculos să zburăm.

Așa că rămaseră peste noapte în Vechiul 
Drekhelm, îngrămădiți toți patru în patul Drifei. 
Când se cuibări cu capul pe pernă, Anders se gândi 
că odată, demult, mama lui dormise exact aici. O 
simțea atât de aproape de el în patul ei, la fel de 
aproape cum o simțise și în atelier. Se întreba unde 
dormise atunci când se ascunsese la Drekhelm  



și încerca să și-o imagineze întinsă în pat, cu 
bebelușii moțăind lângă ea. 

Probabil că era doborâtă de tristețe la gândul că 
tatăl lor fusese ucis și se temea că o vor găsi și o 
vor judeca pentru ceva ce nu făcuse. Probabil că își 
făcea griji și pentru Anders și Rayna. Cu siguranță 
se simțea extrem de singură. 

Deși, nici el și nici Rayna nu se îndoiau de 
nevinovăția mamei lor. Acum, că stăteau aici în 
întuneric, lui Anders nu-i venea să creadă că nu-i 
trecuse prin cap să o întrebe dacă știa cine îl ucisese 
pe Felix, atunci când a avut ocazia. Și acum Drifa 
nu mai era. 

După acest ultim gând, îl copleși o tristețe care 
nu-l părăsi până târziu în noapte.


