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R. Scott Bakker s-a næscut la 2 februarie 1967 în Simcoe,
Ontario, Canada. Este licenﬂiat în limba øi literatura englezæ øi,
în prezent, pregæteøte o tezæ de doctorat în filozofie. Dupæ apariﬂia
primei cærﬂi s-a dedicat total scrisului. Træieøte în London,
Ontario. N-a luat premii, dar s-a gæsit mereu pe listele cu cærﬂi
favorite, atît ale publicului, cît øi ale profesioniøtilor.
În multele sale interviuri, Bakker declaræ cæ a vrut sæ scrie
fantasy, dar într-o manieræ modernæ, sæ se apropie de cititor øi
de lumea cunoscutæ lui, sæ vinæ cu personaje credibile, umane,
sæ creeze o lume cît mai diversæ, în care sæ se îmbine istorie,
credinﬂe, filozofie øi literaturæ. Întrebat fiind cum vede ignorarea
literaturii de gen de cætre literaﬂi, scriitorul canadian a ræspuns:
„Am ajuns sæ ne definim mai mult în funcﬂie de ceea ce respingem
decît de ceea ce acceptæm. Literatura de gen este un prag al
explorærii literare øi sînt destule semne cæ aceastæ explorare a
început. Din punct de vedere social cred cæ æsta e un lucru foarte
bun cîtæ vreme semnificæ reintegrarea artistului în cultura
popularæ. Numai cæ asta cere timp.“ Øi mai zice el ceva despre
literatura de gen: „Genul fantasy îmi dæ posibilitatea sæ spun
ceea ce am de spus færæ sæ mæ gîndesc la asociaﬂiile pe care
cititorul le-ar face în mod obiønuit, sæ iau totul de la capæt, sæ
reconstruiesc totul“.
R. Scott Bakker este autorul trilogiei The Prince of Nothing:
The Darkness That Comes Before (2003), The WarriorProphet (2005), The Thousandfold Thought (2006).
Site: www.princeofnothing.com

Lui Bryan,
fratele meu de suflet øi viziune

MULﬁUMIRI
Având în vedere cæ mi°a luat mai bine de cincisprezece
ani sæ scriu La început a fost întunericul, habar n°am avut
în ce m°am bægat când mi°am propus sæ termin Profetul
Ræzboinic într°un an de zile. Mi s°a pærut cæ un an
înseamnæ multæ vreme, dar acum, dupæ ce am privit
anotimpurile trecând pe lângæ fereastra mea mai repede
ca reclamele, sunt de altæ pærere. Ca urmare a greøelii mele
de calcul, am complicat færæ sæ vreau vieﬂile, personale øi
profesionale, ale celor din jurul meu. Nicicând n°am fost
mai îndatorat atât de multor oameni. Aø dori sæ mulﬂumesc:
Întâi øi întâi, logodnicei mele, Sharron O’Brien,
pentru dragoste, sprijinul øi criticele ei strælucite.
Fratelui meu, Bryan Bakker, pentru cæ mi°a dat
mai multe idei grozave decât aø vrea sæ recunosc.
Agentului meu, Chris Lotts, øi minunatei echipe
de la Ralph M. Vicinanza Ltd.
Familiei øi prietenilor mei, pentru cæ mi°au iertat
absenﬂele îndelungate — øi pentru cæ mi°au recunoscut vocea de acele câteva ori când i°am sunat.
Studenﬂilor mei de la Fanshawe College pentru
cæ au læsat°o mai moale când se apropiau termenele.
Lui Michael Schellenberg pentru instinctele lui,
Barbarei Berson pentru ræbdarea ei absolut biblicæ
øi lui Meg Masters pentru geniul ei editorial. Aø vrea
de asemenea sæ le mulﬂumesc lui Tracy Bordian,
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Martin Gould, Karen Alliston, Lesley Horlick øi
întregii echipe de la Penguin Canada.
Lui Ur°Lord, Mithfânion pentru marketingul
viral!
Øi, desigur, lui Steven Erikson, pentru cæ a
deschis larg uøa sælii de bal.
Pentru cei interesaﬂi sæ exploreze Eärwa dincolo
de hotarele acestei cærﬂi, puteﬂi vizita
www.princeofnothing.com sau message board°ul lui
Wil øi Jack de la www.three°seas.com .

Aici vedem filosofia adusæ în ceea ce este de fapt o poziﬂie
precaræ, care ar trebui întæritæ, chiar dacæ nu este sprijinitæ
de nimic din cer sau de pe pæmânt. Aici filosofia trebuie sæ°øi
arate puritatea ca susﬂinætor absolut al legilor ei, øi nu ca
herald al unor legi care sæ implanteze în ea bun°simﬂ sau cine
øtie ce alte øoapte ale vreunei naturi tutelare.
— IMMANUEL KANT, FUNDAﬁIA METAFIZICII MORALEI

Ce a fost mai întâi
Prima Apocalipsæ a distrus marile naﬂiuni norsiraie din
Nord. Numai Sudul — naﬂiunile ketyai din cele Trei Mæri
— a supravieﬂuit atacului Non°Zeului, Mog°Pharau, øi al
Sfatului sæu de magi øi generali. Anii au trecut, iar Oamenii
din cele Trei Mæri au uitat — aøa cum fac inevitabil oamenii
— grozæviile pe care le°au îndurat stræmoøii lor.
Imperii s°au ridicat øi s°au præbuøit: Kyraneas, Shir,
Cenei. Cel din Urmæ Profet, Inri Sejenus, a reinterpretat
Colﬂul, cel mai sfânt dintre artefacte, øi în câteva secole
inrithismul, organizat øi administrat de cele O Mie de
Temple øi de liderul ei spiritual, Shriahul, a ajuns sæ
domine în întregime cele Trei Mæri. Marile Øcoli vræjitoreøti,
ca Turnurile Stacojii, Saikul Imperial øi Mysunsai, au
apærut ca ræspuns la persecutarea de cætre inrithi a celor
Puﬂini, cei care pot sæ vadæ øi sæ foloseascæ vræjitoria.
Folosind Choree, artefacte strævechi care îøi fac purtætorul
imun la vræjitorie, inrithii s°au ræzboit cu Øcolile, încercând
færæ succes sæ purifice cele Trei Mæri. Apoi Fane, Profetul
Zeului Solitar, i°a unit pe kianini, popoarele deøertice din
sud°vestul celor Trei Mæri, øi a declarat ræzboi Colﬂului øi
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celor O Mie de Temple. Dupæ câteva secole øi câteva
jihaduri, fanimii øi preoﬂii lor vræjitori lipsiﬂi de ochi,
cishaurimii, au cucerit aproape tot vestul celor Trei Mæri,
inclusiv oraøul sfânt Shimeh, locul naøterii lui Inri
Sejenus. Numai ræmæøiﬂele muribunde ale Imperiului
Nansur continuæ sæ li se împotriveascæ.
Acum în Sud domnesc ræzboiul øi vrajba. Cele douæ mari
religii, inrithismul øi fanimia, se hærﬂuiesc færæ încetare,
deøi negoﬂul øi pelerinajele sunt îngæduite atunci când sunt
convenabile din punct de vedere comercial. Marile familii
øi naﬂiuni se înfruntæ pentru dominaﬂie militaræ øi
comercialæ. Øcolile mici øi mari se ceartæ øi uneltesc, mai
ales împotriva parveniﬂilor cishaurimi, a cæror vræjitorie,
Psûkhe, nu poate fi deosebitæ de lucrarea lui Dumnezeu
de cætre Învæﬂaﬂi. Øi cele O Mie de Temple urmæresc ambiﬂii
lumeøti sub conducerea unor Shriahi corupﬂi øi incapabili.
Prima Apocalipsæ a devenit doar o legendæ. Sfatul, care
a supravieﬂuit morﬂii lui Mog°Pharau, a ajuns un mit, ceva
despre care nevestele bætrâne le povestesc copiilor mici. Øi
dupæ douæ mii de ani, numai Învæﬂaﬂii Mandatului, care
retræiesc Apocalipsa noapte de noapte prin ochii
strævechiului lor întemeietor, Seswatha, îøi mai amintesc
de groaza øi de profeﬂiile despre întoarcerea Non°Zeului.
Chiar dacæ cei puternici øi cei erudiﬂi îi consideræ niøte
neghiobi, faptul cæ sunt în posesia Gnozei, vræjitoria
Strævechiului Nord, impune respect øi invidie de moarte.
Mânaﬂi de coømaruri, ei rætæcesc prin labirinturile puterii,
cutreierând cele Trei Mæri în cæutarea unor urme ale
duømanului lor strævechi øi implacabil — Sfatul.
Øi ca întotdeauna, nu gæsesc nimic.
Prima carte: La început a fost întunericul
Ræzboiul Sfânt este numele dat marii oøti chematæ
de Maithanet, conducætorul celor O Mie de Temple, pentru
eliberarea Shimehului din mâinile fanimilor pægâni din
Kian. Vestea despre chemarea lui Maithanet se ræspândeøte prin cele Trei Mæri øi credincioøi din toate marile
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naﬂiuni inrithi — Galeoth, Thunyerus, Ce Tydonn,
Conriya, Ainonul de Sus øi tributarii lor — cælætoresc spre
oraøul Momemn, capitala Imperiului Nansur, ca sæ devinæ
Oameni ai Colﬂului.
Aproape de la bun început, oastea se înnæmoleøte în
politicæ øi controverse. Întâi, Maithanet le convinge cumva
pe Turnurile Stacojii, cea mai puternicæ dintre Øcolile vræjitoreøti, sæ se alæture Ræzboiului Sfânt. În ciuda ultragiului
provocat de aceasta — vræjitoria este anatemæ pentru
inrithi — Oamenii Colﬂului îøi dau seama cæ au nevoie de
Turnurile Stacojii pentru a se putea opune cishaurimilor,
preoﬂii°vræjitori ai fanimilor. Ræzboiul Sfânt ar fi pierdut
færæ una din Marile Øcoli. Întrebarea este de ce ar accepta
Învæﬂaﬂii Stacojii sæ ia parte la un aranjament atât de
primejdios. Cei mai mulﬂi nu øtiu cæ, Eleäzaras, Marele
Maestru al Turnurilor Stacojii, poartæ de multæ vreme un
ræzboi secret împotriva cishaurimilor, care, aparent færæ
motiv, l°au asasinat pe predecesorul lui, Sasheoka, cu zece
ani în urmæ.
Apoi, Ikurei Xerius al III°lea, Împæratul Nansurului,
urzeøte un plan complicat pentru a uzurpa Ræzboiul Sfânt.
Multe din ﬂinuturile care aparﬂin acum Kianului pægân au
fost cândva ale Nansurului øi recuperarea provinciilor
pierdute ale Imperiului este cea mai fierbinte dorinﬂæ a lui
Xerius. Având în vedere cæ Ræzboiul Sfânt se adunæ în
Imperiul Nansur, poate porni marøul numai dacæ este
aprovizionat de Împærat, lucru pe care acesta refuzæ sæ°l
facæ pânæ ce fiecare dintre conducætorii Ræzboiului Sfânt
nu va fi semnat un juræmânt scris prin care sæ cedeze Împæratului toate ﬂinuturile pe care urmeazæ sæ le cucereascæ.
Desigur, primii nobili care sosesc resping Înscrisul øi
se ajunge la o poziﬂie de pat. Dar în vreme ce Ræzboiul Sfânt
ajunge sæ numere sute de mii de suflete, liderii titulari ai
oøtii încep sæ devinæ neliniøtiﬂi. Având în vedere cæ se duc
la ræzboi în numele lui Dumnezeu, se cred invincibili øi prin
urmare nu væd niciun motiv pentru care sæ împartæ gloria
cu cei care nu au sosit încæ. Un nobil conriyan pe nume
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Nersei Calmemunis ajunge la o înﬂelegere cu Împæratul øi
îøi convinge tovaræøii sæ semneze Înscrisul Imperial. De
îndatæ ce sunt aprovizionaﬂi, cei mai mulﬂi dintre ei pornesc
marøul, deøi lorzii lor øi o mare parte din Ræzboiul Sfânt
n°au sosit încæ. Din cauzæ cæ oastea este în mare parte o
gloatæ færæ lorzi, ajunge sæ fie numitæ Ræzboiul Sfânt cel
Vulgar.
În ciuda încercærilor lui Maithanet de a o aduce înapoi,
oastea îøi continuæ marøul spre sud øi intræ în ﬂinuturile
pægâne, unde — exact aøa cum plænuise Împæratul — este
cu totul nimicitæ de fanimi.
Xerius øtie cæ în termeni militari, pierderea Ræzboiului
Sfânt cel Vulgar este nesemnificativæ, deoarece gloata din
care era în mare parte alcætuitæ s°ar fi dovedit mai mult
un risc decât un avantaj în luptæ. Dar în termeni politici,
nimicirea Ræzboiului Sfânt cel Vulgar este nepreﬂuitæ,
deoarece le°a arætat lui Maithanet øi Oamenilor Colﬂului
adeværata fire a adversarului lor. Fanimii, dupæ øtiu prea
bine nansurii, nu sunt oameni cu care sæ te joci, nici mæcar
atunci când Dumnezeu este de partea ta. Xerius pretinde
cæ numai un general excepﬂional poate asigura izbânda
Ræzboiului Sfânt — cineva ca nepotul sæu, Ikurei Conphas,
care, dupæ victoria recentæ din Bætælia de la Kiyuth asupra
temuﬂilor scylvendi, este considerat cel mai mare tactician
al epocii sale. Conducætorii Ræzboiului Sfânt nu trebuie
decât sæ semneze Înscrisul Imperial øi iscusinﬂa øi inteligenﬂa supranaturalæ a lui Conphas vor fi ale lor.
Se pare cæ Maithanet se gæseøte într°o dilemæ. Ca Shriah,
îl poate obliga pe Împærat sæ aprovizioneze Ræzboiul Sfânt,
dar nu°l poate obliga sæ°l trimitæ pe Ikurei Conphas, singurul sæu moøtenitor. În mijlocul acestei controverse sosesc
primii mari potentaﬂi inrithi ai Ræzboiului Sfânt: Prinﬂul
Nersei Proyas al Conriyei, Prinﬂul Coithus Saubon al
Galeothului, Contele Hoga Gothyelk din Ce Tydonn øi
Regele°Regent Chepheramunni al Ainonului de Sus. Ræzboiul Sfânt capætæ forﬂe noi, deøi ræmâne de fapt ostatic,
legat de zidurile Momemnului øi de hambarele Împæratului

PROFETUL RÆZBOINIC

13

din cauza lipsei hranei. Pânæ la ultimul, nobilii resping
Înscrisul lui Xerius øi îi cer sæ°i aprovizioneze. Oamenii
Colﬂului încep sæ prade ﬂinutul din jur. Ca ræspuns,
Împæratul cheamæ elemente ale Armatei Imperiale. Se
dezlænﬂuie lupte deschise.
Într°o încercare de a evita un dezastru, Maithanet convoacæ un Consiliu al Numelor Mari øi Mici øi toﬂi liderii
Ræzboiului Sfânt se adunæ în palatul Împæratului, Înælﬂimile Andiamine, ca sæ discute. Aici Nersei Proyas øocheazæ
adunarea oferind o Cæpetenie Scylvendi acoperitæ de cicatrice, un veteran al ræzboaielor trecute împotriva fanimilor,
în locul lui Ikurei Conphas. Scylvendiul, Cnaiür urs
Skiötha, schimbæ cuvinte dure cu Împæratul øi cu nepotul
sæu, iar conducætorii Ræzboiului Sfânt sunt impresionaﬂi.
Dar Trimisul Shriahului ræmâne nehotærât: scylvendii sunt
apostaﬂi, la fel ca fanimii. Doar cuvintele înﬂelepte ale Prinﬂului Anasûrimbor Kellhus de Atrithau rezolvæ problema.
Trimisul citeøte decretul prin care i se cere Împæratului,
sub ameninﬂarea cu Ocara Shrialæ, sæ°i aprovizioneze pe
Oamenii Colﬂului.
Ræzboiul Sfânt va mærøælui.
Drusas Achamian este un vræjitor trimis de Øcoala
Mandatului sæ°l investigheze pe Maithanet øi Ræzboiul sæu
Sfânt. Deøi nu mai crede în misiunea stræveche a Øcolii sale,
el cælætoreøte spre Sumna, capitala celor O Mie de Temple,
în speranﬂa cæ va afla mai multe despre misteriosul Shriah,
despre care Mandatul se teme cæ ar putea fi un agent al
Sfatului. În timpul acestei misiuni, îøi reia o veche poveste
de dragoste cu o târfæ pe nume Esmenet øi, în ciuda propriilor temeri, recruteazæ un fost student de°al sæu, un
Preot Shrial pe nume Inrau, care sæ°l informeze cu privire
la activitæﬂile lui Maithanet. În tot acest timp, coømarurile
legate de Apocalipsæ devin mai intense, mai ales acela
despre aøa°numita „Profeﬂie Celmomianæ“, care prevesteøte
întoarcerea unui urmaø al lui Anasûrimbor Celmomas
înainte de cea de°a Doua Apocalipsæ.
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Apoi Inrau moare în împrejuræri misterioase. Copleøit
de vinovæﬂie øi mâhnit de refuzul lui Esmenet de a înceta
sæ mai ia muøterii, Achamian fuge din Sumna øi cælætoreøte
spre Momemn, unde Ræzboiul Sfânt se adunæ sub ochii
lacomi øi neliniøtiﬂi ai Împæratului. Un rival puternic al
Mandatului, o Øcoalæ numitæ Turnurile Stacojii, s°a alæturat Ræzboiului Sfânt pentru a°øi continua lunga înfruntare cu cishaurimii, preoﬂii°vræjitori care se aflæ în Shimeh.
Nautzera, superiorul din Mandat al lui Achamian, i°a
ordonat sæ ﬂinæ sub observaﬂie Turnurile Stacojii øi Ræzboiul
Sfânt. Când ajunge în tabæræ, Achamian i se alæturæ lui
Xinemus, un vechi prieten de°al sæu din Conriya.
Continuând investigarea morﬂii lui Inrau, Achamian îl
convinge pe Xinemus sæ°l ducæ sæ se întâlneascæ cu un alt
fost student de°al sæu, Prinﬂul Nersei Proyas al Conriyei,
care a devenit confidentul enigmaticului Shriah. Când
Proyas îøi bate joc de bænuielile lui øi°l respinge pentru cæ
e un hulitor, Achamian îl imploræ sæ°i scrie lui Maithanet
cu privire la împrejurærile morﬂii lui Inrau. Amærât,
Achamian pæræseøte pavilionul fostului sæu student convins cæ mica lui dorinﬂæ nu va fi dusæ la îndeplinire.
Apoi soseøte un bærbat din nordul îndepærtat — un
bærbat pe nume Anasûrimbor Kellhus. Chinuit de visele
recurente ale Apocalipsei, Achamian începe sæ se teamæ
de ce°i mai ræu: o a Doua Apocalipsæ. Oare sosirea lui
Kellhus este doar o coincidenﬂæ sau este acesta Vestitorul
anunﬂat de Profeﬂia Celmomianæ? Achamian îl ia la întrebæri øi se trezeøte cu totul dezarmat de umorul, sinceritatea
øi intelectul acestuia. Discutæ despre istorie øi filosofie pânæ
târziu în noapte øi, înainte de a se retrage, Kellhus îl roagæ
pe Achamian sæ°i fie profesor. Achamian acceptæ, inexplicabil uimit øi miøcat de acest stræin.
Dar se trezeøte într°o dilemæ. Apariﬂia unui Anasûrimbor
este un lucru despre care Øcoala Mandatului trebuie neapærat sæ afle: existæ puﬂine descoperiri mai importante ca
aceasta. Dar se teme de ceea ce vor face fraﬂii sæi din
Mandat: øtie cæ o viaﬂæ de vise îngrozitoare i°a fæcut cruzi
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øi nemiloøi. Øi în plus, îi învinovæﬂeøte pentru moartea lui
Inrau.
Înainte sæ poatæ rezolva aceastæ dilemæ, Achamian este
chemat de nepotul Împæratului, Ikurei Conphas, la
Palatul Imperial din Momemn unde Împæratul vrea ca el
sæ cerceteze dacæ un foarte important sfetnic al sæu — un
bætrân pe nume Skeaös — poartæ Însemnul vræjitoriei.
Împæratul însuøi, Ikurei Xerius al III°lea, îl duce pe
Achamian la Skeaös, cerând sæ i se spunæ dacæ bætrânul
este mânjit de pata necuratæ a vræjitoriei. Achamian nu
vede nimic în neregulæ.
Dar Skeaös vede ceva în Achamian. Începe sæ se zbatæ
în lanﬂuri, vorbind într°o limbæ din strævechile vise ale lui
Achamian. În mod imposibil, bætrânul se elibereazæ øi ucide
câﬂiva oameni înainte de a fi trecut prin foc de vræjitorii
Împæratului. Buimæcit, Achamian se apropie de Skeaös øi
priveøte îngrozit cum chipul i se dezghioacæ øi se deschide
în membre pârjolite...
Monstruozitatea dinaintea lui, îøi dæ el seama, este un
spion al Sfatului, unul care îi poate imita øi înlocui pe
oameni færæ sæ poarte Însemnul care sæ°l dea de gol.
Achamian fuge din palat færæ sæ°i avertizeze pe Împærat
øi curtea sa, øtiind cæ vor crede cæ e o prostie. Pentru ei,
Skeaös nu poate fi decât un artefact al cishaurimilor pægâni,
a cæror artæ nu poartæ Însemnul. Færæ sæ°øi dea seama de
nimic din jurul lui, Achamian rætæceøte înapoi spre tabæra
lui Xinemus, atât de absorbit de propria groazæ încât nu
o vede øi nu o aude pe Esmenet, care a venit în sfârøit sæ
i se alæture.
Misterele din jurul lui Maithanet. Venirea lui
Anasûrimbor Kellhus. Descoperirea primului spion al Sfatului dupæ sute de ani... Cum ar putea sæ se mai îndoiascæ?
A Doua Apocalipsæ e pe cale sæ înceapæ.
Singur în cortul sæu særæcæcios, plânge copleøit de
singurætate, groazæ øi remuøcæri.
Esmenet este o prostituatæ din Sumna care îøi plânge
viaﬂa øi fiica deopotrivæ. Când Achamian soseøte cu misi-
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unea de a afla mai multe despre Maithanet, ea îl primeøte
cu dragæ inimæ. În tot acest timp, continuæ sæ ia muøterii,
øtiind foarte bine cât de mult îl îndurereazæ pe Achamian.
Dar nu are de ales: îøi dæ seama cæ mai devreme sau mai
târziu, Achamian va fi chemat de acolo. Øi cu toate acestea
se îndrægosteøte din ce în ce mai tare de vræjitorul cel
nefericit, în parte din cauza respectului cu care o trateazæ,
în parte din cauza naturii lumeøti a muncii lui. Deøi sexul
ei a condamnat°o sæ øadæ pe jumætate goalæ în fereastræ,
lumea de dincolo de aceasta a pasionat°o mereu. Intrigile
Marilor Facﬂiuni, maøinaﬂiunile Sfatului: astea erau lucrurile care o însufleﬂeau!
Apoi vine dezastrul: informatorul lui Achamian, Inrau,
este ucis øi Învæﬂatul îndoliat este nevoit sæ plece spre
Momemn. Esmenet îl imploræ s°o ia cu el, dar el refuzæ øi
ea se trezeøte din nou pæræsitæ în vechea ei viaﬂæ. La scurtæ
vreme dupæ aceea, un stræin ameninﬂætor vine în odaia ei,
cerându°i sæ°i spunæ tot ce øtie despre Achamian. Folosindu°se de dorinﬂele ei, bærbatul o violeazæ øi Esmenet se
trezeøte ræspunzându°i la toate întrebærile. La venirea
zorilor, acesta dispare, læsând în urmæ doar pete de sæmânﬂæ neagræ ca dovadæ a trecerii lui.
Îngrozitæ, Esmenet fuge din Sumna, hotærâtæ sæ°l gæseascæ pe Achamian øi sæ°i spunæ ce s°a întâmplat. În sine
ei øtie cæ stræinul are cumva o legæturæ cu Sfatul. În drum
spre Momemn se opreøte într°un sat, sperând sæ gæseascæ
pe cineva care sæ°i repare sandala ruptæ. Când sætenii
recunosc tatuajul de târfæ de pe mâna ei, încep s°o batæ cu
pietre — pedeapsa hotærâtæ de Colﬂ pentru prostituate.
Doar apariﬂia neaøteptatæ a unui Cavaler Shrial pe nume
Sarcellus o salveazæ øi îi oferæ satisfacﬂia de a°i vedea
umiliﬂi pe cei care o chinuiseræ. Sarcellus o duce pânæ la
Momemn øi Esmenet se îndrægosteøte din ce în ce mai mult
de averea øi de purtarea lui aristocraticæ. Acesta pare sæ
nu aibæ nici urmæ din melancolia øi nehotærârea care îl
îmbolnævesc pe Achamian.
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Când ajung la Ræzboiul Sfânt, Esmenet ræmâne cu
Sarcellus, chiar dacæ øtie cæ Achamian e la doar câteva mile
depærtare. Aøa cum continuæ sæ°i reaminteascæ Sarcellus,
Învæﬂaﬂii ca Achamian nu au voie sæ îøi ia soﬂii. Dacæ s°ar
duce la el, spune el, va fi abandonatæ din nou dupæ o vreme.
Sæptæmânile trec, iar ea se trezeøte cæ°l apreciazæ din
ce în ce mai puﬂin pe Sarcellus øi cæ°l doreøte din ce în ce
mai mult pe Achamian. În cele din urmæ, în ultima noapte
dinaintea ca Ræzboiul Sfânt sæ porneascæ marøul, pleacæ
în cæutarea vræjitorului, hotærâtæ sæ°i spunæ tot ce se petrecuse. Dupæ o cæutare chinuitoare, gæseøte în cele din urmæ
tabæra lui Xinemus, dar îøi dæ seama cæ îi este prea ruøine
sæ se arate. În schimb se ascunde în întuneric, aøteptând
întoarcerea lui Achamian øi mirându°se de ciudata adunæturæ de bærbaﬂi øi femei din jurul focului. Când se ivesc zorii
færæ ca Achamian sæ se fi întors, Esmenet rætæceøte în jurul
focului abandonat øi°l vede târându°se cætre ea. Îøi deschide
braﬂele spre el, plângând de bucurie øi dor...
Iar el trece pur øi simplu pe lângæ ea de parcæ ar fi fost
o stræinæ.
Cu inima frântæ, ea fuge, hotærâtæ sæ°øi facæ singuræ
drum în Ræzboiul Sfânt.
Cnaiür urs Skiötha este o Cæpetenie a utemoﬂilor, un
trib de scylvendi, temuﬂi în cele Trei Mæri datoritæ priceperii
øi ferocitæﬂii lor într°ale ræzboiului. Din cauza evenimentelor
din jurul morﬂii tatælui sæu, Skiötha, cu treizeci de ani în
urmæ, Cnaiür este dispreﬂuit de propriul sæu popor, deøi
nimeni nu îndræzneøte sæ°l provoace la luptæ din cauza
puterii lui brutale øi a isteﬂimii într°ale ræzboiului. Soseøte
vestea cæ nepotul Împæratului, Ikurei Conphas, a invadat
Sfânta Stepæ øi Cnaiür cælæreøte împreunæ cu utemoﬂii ca
sæ se alæture hoardei scylvendi la îndepærtatul hotar cu
Imperiul. Cunoscând reputaﬂia lui Conphas, Cnaiür presimte o capcanæ, dar avertismentele lui nu sunt luate în
seamæ de Xunnurit, cæpetenia aleasæ Rege°al°Triburilor în
bætælia ce se apropie. Cnaiür nu poate decât sæ priveascæ
desfæøurarea dezastrului.
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Scæpând teafær dupæ nimicirea hoardei, Cnaiür se întoarce pe pæøunile utemoﬂilor mai chinuit ca oricând. Fuge
de øoaptele øi de privirile celorlalﬂi membri ai tribului øi
cælæreøte pânæ la mormintele stræmoøilor lui, unde gæseøte
un bærbat grav rænit øezând pe gorganul tatælui sæu,
înconjurat de cercuri de sranci morﬂi. Apropiindu°se cu
grijæ. Cnaiür îøi dæ seama ca într°un coømar cæ°l recunoaøte
pe bærbat — sau cæ aproape îl recunoaøte. Acesta seamænæ
întru totul cu Anasûrimbor Moënghus, doar cæ este prea
tânær...
Moënghus fusese capturat cu treizeci de ani în urmæ,
când Cnaiür era doar un bæieﬂandru, øi îi fusese oferit ca
sclav tatælui lui Cnaiür. Spunea cæ este un dûnyain, cæ vine
dintr°un popor care deﬂine o înﬂelepciune extraordinaræ øi
Cnaiür a petrecut multe ore în compania lui, vorbind despre
lucruri interzise ræzboinicilor scylvendi. Ceea ce s°a
petrecut mai apoi — seducerea, uciderea lui Skiötha øi
evadarea lui Moënghus — l°a torturat pe Cnaiür toatæ viaﬂa
lui. Deøi cândva l°a iubit pe bærbat, acum îl uræøte cu o
intensitate smintitæ. Crede cæ doar dacæ l°ar putea ucide
pe Moënghus ar putea sæ°øi gæseascæ liniøtea.
Acum, incredibil, aceastæ dubluræ a venit la el, cælætorind pe acelaøi drum ca øi originalul.
Dându°øi seama cæ stræinul ar putea sæ°l ajute sæ°øi
ducæ la îndeplinire ræzbunarea, Cnaiür îl ia prizonier.
Bærbatul, care îøi spune Anasûrimbor Kellhus, pretinde cæ
ar fi fiul lui Moënghus. Dûnyainii, spune el, l°au trimis sæ°øi
asasineze tatæl într°un oraø îndepærtat pe nume Shimeh.
Dar oricât øi°ar dori Cnaiür sæ creadæ aceastæ poveste, e
circumspect øi tulburat. Dupæ ani de zile în care s°a gândit
obsesiv la Moënghus, a reuøit sæ înﬂeleagæ cu dûnyainii sunt
dæruiﬂi cu inteligenﬂæ øi abilitæﬂi supranaturale. Øtie cæ
singurul lor scop este dominarea, deøi acolo unde alﬂii
folosesc forﬂa sau frica, dunyainii folosesc amægirea øi
iubirea.
Cnaiür îøi dæ seama cæ povestea pe care i°o spusese
Kellhus este exact povestea pe care ar fi spus°o un dûnyain

