
Capítulo 1 

 

 

"Querido diário, Elena sussurrou: "quão frustrante é isso? Deixei você no porta-malas 

do Jaguar e são duas horas da manhã." Ela passou o dedo na perna da sua camisola 

como se ela tivesse com uma caneta e estivesse fazendo um texto. Ela sussurrou 

ainda mais baixo, inclinando a testa contra a janela, "E eu tenho medo de ir lá fora, no 

escuro e pegar você. Eu tenho medo!" Ela moveu novamente os dedos e, em seguida, 

sentindo lágrimas deslizar pelo seu rosto, relutantemente colocou o celular para 

gravar. Foi um desperdício estúpido da bateria, mas ela não podia fazer nada. Ela 

precisava disso.  

"Então, aqui estou eu," ela disse suavemente, "sentado no banco traseiro do carro. 

Isto tem que ser o meu diário de hoje. Pela maneira, nós fizemos uma regra para essa 

viagem, eu durmo em banco de trás do Jaguar e Matt e Damon do lado de fora. Agora 

está tão escuro lá fora que eu não vejo o Matt em lugar nenhum... Mas eu estou 

ficando louca, chorando e me sentindo perdida – e tão solitária por Stefan...  

"Temos que nos livrar do Jaguar, é muito grande, muito vermelho, muito vistoso e 

muito memorável para quando estamos tentando não ser notados enquanto nos 

dirigimos ao local onde nós podemos libertar Stefan." Depois que o carro for vendido, 

o pingente de lápis-lazúli e diamante que o Stefan me deu um dia antes de 

desaparecer será a coisa mais preciosa que me resta. O dia antes... Stefan foi embora 

enganado, pensando que ele poderia se tornar um ser humano comum. E agora... 

"Como eu posso parar de pensar sobre o que eles podem estar fazendo com ele, 

nesse exato segundo - sejam "eles" quem for? Provavelmente a Kitsune, o espírito da 

raposa do mal na prisão chamado Shi no Shi."  

Elena pausa para limpar o nariz em sua manga da camisola.  

"Como é que eu sempre me meto nestas situações?" Ela balançou a cabeça, e bateu 

no encosto do banco com o seu punho fechado.  

"Talvez se eu pudesse descobrir isso, eu poderia vir acima com o Plano A. Eu sempre 

tenho um plano A. E meus amigos sempre tem um plano B e C para me ajudar." Elena 

piscou duro, pensando em Bonnie e Meredith. "Mas agora estou com medo de nunca 

mais vê-los novamente. E eu estou assustada por toda a cidade de Fell's Church." 

Por um momento, ela se sentou com o seu punho fechado em seu joelho. Uma 

pequena voz dentro de si estava dizendo: "Então, pare de se lamentar, Elena, e 

pense. Pensar. Comece do começo."  

O começo? Qual foi o início? Stefan?  

Não, ela tinha vivido em Fell‟s Church muito antes de Stefan chegar.  

Devagar, quase sonhadora, ela falou para seu celular. "Em primeiro lugar: quem sou 



eu? Eu sou Elena Gilbert, dezoito anos de idade." Ainda mais devagar, ela disse, "eu... 

Não acho que seja vaidoso dizer que eu sou bonita. Se eu não soubesse que era, eu 

nunca teria me olhado no espelho ou ouvido um elogio. Não é algo que eu deveria 

estar orgulhoso de ser - é apenas algo que foi transmitido de mãe e pai.  

"Como eu sou? Eu tenho cabelos loiros que caem no tipo de ondas em meus ombros 

e olhos azuis que algumas pessoas disseram que são como lápis-lazúli: azul escuro 

com salpicos de ouro." Ela deu uma risada meio sufocada. "Talvez seja por isso que 

os vampiros gostem de mim."  

Em seguida, com lábios apertados e, olhando para a escuridão total em torno dela, ela 

falou sério.  

"Um monte de meninos me chamaram de a menina mais angelical do mundo. E eu 

brinquei com eles. Eu apenas usei-os para a popularidade, para diversão, seja o que 

for. Estou sendo honesta, tudo bem? Eu considerei que fossem brinquedos ou 

troféus." Fez uma pausa. "Mas havia algo mais. Algo que eu sabia toda a minha vida 

estava chegando - mas eu não sabia o que. Eu sentia como se eu estivesse 

procurando algo que nunca encontraria nos garotos. Nenhum dos meus encontros ou 

brincadeiras com eles nunca me tocou... mais profundo do coração... até que um 

menino muito especial apareceu." Ela parou, engoliu e disse novamente. "Um menino 

muito especial.” 

"Seu nome era Stefan" 

"E ele acabou não sendo o que parecia, um normal, mas lindo, colegial com cabelos 

escuros e olhos tão verdes quanto esmeraldas." 

"Stefan Salvatore acabou por ser um vampiro."  

"Um vampiro real."  

Elena teve que fazer uma pausa para algumas respirações sufocadas antes que 

pudesse colocar as próximas palavras para fora.  

"Assim como seu lindo irmão mais velho, Damon."  

Ela mordeu os lábios, e parecia muito tempo depois que ela acrescentou: "Será que 

eu teria amado Stefan se soubesse que ele era um vampiro desde o início? Sim! Sim! 

Sim! Eu teria me apaixonado por ele, não importa o quê! Mas as coisas mudaram - e 

me mudaram." O dedo de Elena traçou um padrão sobre a camisola pelo toque 

sozinho. "Você vê, os vampiros mostram o amor pela troca de sangue. O problema 

era... que eu compartilhava sangue com Damon, também. Na verdade não por 

escolha, mas porque ele estava atrás de mim constantemente, dia e noite".  

Ela soltou um suspiro. "O Damon diz que ele quer me transformar em um vampiro e 

sua Princesa da Noite. O que isto traduz é: ele me quer inteira para si. Mas eu não 

confiaria em Damon por nada a não ser que ele me de sua palavra. Isso é algo que ele 

tem, ele nunca quebra a sua promessa."  



Elena podia sentir um sorriso estranho aparecer nos lábios dela, mas estava falando 

com calma agora, fluentemente, o celular quase esquecido.  

"Uma garota envolvida com dois vampiros... bem, há um limite para problemas, não é? 

Então, talvez eu merecesse o que eu tenho.  

"Eu morri.  

"Não é só "morrer" como quando o coração pára e eles ressuscitam você de volta e 

falam de quase ir para a luz. Entrei na luz.  

"Eu morri.  

"E quando eu voltei, que surpresa! Eu era um vampiro.  

"Damon era... bom para mim, suponho eu, quando eu acordei como um vampiro. 

Talvez essa seja a razão pela qual eu ainda tenho... sentimentos por ele. Ele não se 

aproveitou de mim, quando ele poderia ter facilmente. 

"Mas eu só tive tempo de fazer algumas coisas na minha vida vampira. Eu tive tempo 

para me lembrar Stefan e amá-lo mais do que nunca - desde que eu soube, então, 

como tudo foi muito difícil para ele. - Eu tive que ouvir o meu próprio funeral. Há! 

Todos devem ter a chance de fazer isso. Aprendi a sempre, sempre usar lápis-lazúli 

assim eu não iria me tornar um vampiro Crispy Critter. Tive tempo de dizer adeus a 

minha pequena irmã de quatro anos de idade, Margaret, e visitar Bonnie e Meredith...".  

Lágrimas ainda estavam caindo quase despercebidas pelo rosto de Elena. Mas ela 

falou baixinho.  

"E então, eu morri de novo.  

"Eu morri do jeito que um vampiro morre, quando eles não têm lápis-lazúli à luz do sol. 

Eu não desintegrei em poeira, eu tinha apenas dezessete anos. Mas o sol me 

envenenou de qualquer maneira. Ir foi quase... pacífico. Isso foi quando eu fiz Stefan 

prometer cuidar de Damon, sempre. E eu acho que Damon jurou cuidar de Stefan, em 

sua mente. E foi assim que eu morri, com Stefan me segurando e Damon ao meu lado 

enquanto eu simplesmente me afastava, como ir dormir.  

"Depois disso, eu tinha sonhos que eu não me lembro, e, de repente, um dia todo 

mundo ficou surpreso porque eu estava conversando com eles através de Bonnie, que 

é muito psíquica, coitadinha. Acho que eu já tinha conseguido o trabalho de ser 

espírito guardião de Fell‟s Church. Havia um perigo na cidade. Eles tiveram que lutar 

contra isso e de alguma forma, quando eles estavam certos de que eles haviam 

perdido, eu tinha aparecido de volta ao mundo dos vivos para ajudar. E, bem, quando 

a guerra estava ganha fiquei com esses poderes estranhos que eu não entendo. Mas 

havia Stefan, também! Estávamos juntos de novo!" 

Elena abraçou-se bem e manteve-se assim como se ela estivesse segurando Stefan 

para ela, imaginando seus braços quentes ao seu redor. Ela fechou os olhos até a sua 

respiração ficar mais lenta. 



"Sobre os meus poderes, vamos ver. Tem a telepatia, que eu posso fazer se a outra 

pessoa é telepata, coisa que todos os vampiros são, mas em graus diferentes, a 

menos que eles estejam realmente partilhando sangue com você no momento. E 

depois tem as minhas asas. 

"É verdade, eu tenho asas! E as asas têm o poder que você não iria acreditar, o único 

problema é que eu não tenho a menor idéia de como usá-los. Há um que eu possa 

sentir, por vezes, como agora, tentando sair de mim, tentando moldar meus lábios 

para nomeá-lo, tentando mover meu corpo na forma correta. São asas de proteção e 

isso soa como algo que eu realmente poderia usar nesta viagem. Mas eu nem me 

lembro como eu fiz com que as asas funcionassem antes - muito menos como usar de 

novo. Eu digo as palavras até que eu me sinta como uma idiota, mas nada acontece. 

"Então, eu sou um ser humano de novo, tão humano quanto Bonnie. E, oh, Deus, se 

eu pudesse vê-la e Meredith agora mesmo! Mas o tempo todo, eu digo a mim mesmo 

que eu estou chegando mais perto de Stefan a cada minuto. Ou seja, se você levar em 

conta que Damon está correndo para cima e para baixo e em qualquer lugar para 

escapar de qualquer pessoa que esteja atrás de nós. 

"Por que alguém estaria atrás de nós? Bem, você vê, quando eu voltei da vida após a 

morte, houve uma explosão muito grande de energia que todos no mundo puderam 

ver o poder. 

"Agora, como posso explicar o poder? É algo que todo mundo tem, mas que os seres 

humanos - exceto paranormais genuínos como Bonnie - nem mesmo reconhecem. 

Vampiros definitivamente tem, e eles usam isso para influenciar os seres humanos a 

gostarem deles, ou para fazer eles pensarem que as coisas são diferentes da 

realidade- ah, como a maneira que Stefan influenciou o pessoal do ensino médio para 

pensar seus registros estavam todos em ordem quando ele é foi transferido para 

Robert E. Lee High School. Ou eles usam o poder para lidar com outros vampiros ou 

criaturas da escuridão, ou o homem. 

"Mas eu estava falando sobre a explosão de energia, quando eu voltei do céu. Era tão 

grande que atraiu duas terríveis criaturas do outro lado do mundo. E então eles 

decidiram vir para ver o que tinha a feito estourar, e se havia alguma maneira deles 

poderem usar o poder para si. 

"Eu não estou brincando, também, sobre eles estarem do outro lado do mundo. Eles 

são kitsune, espíritos malignos de raposa do Japão. Eles são algo como os nossos 

lobisomens ocidentais, mas muito mais poderosos.Tão poderosos que eles usam 

malach, que são realmente plantas apesar de parecerem com insetos e podem ter o 

tamanho da cabeça de um alfinete ou grande o suficiente para engolir seu braço. E o 

malach se prende a seus nervos e se alastram ao longo de todo o sistema nervoso e, 

finalmente, ao longo do interior." 



Agora Elena estava tremendo, e sua voz baixa.  

"Isso é o que aconteceu com Damon. Uma pequena entrou nele e tirou ele de lá e ele 

se tornou apenas um fantoche de Shinichi. Eu me esqueci de dizer, a kitsune é 

chamada de Shinichi e Misao. Misao é a menina. Ambos têm cabelo preto com 

vermelho nas pontas, mas o de Misao é longo. E eles supostamente são irmão e irmã, 

mas eles certamente não agem assim. 

"E uma vez que Damon foi totalmente possuído, que é quando o shinishi faz o corpo 

de Damon... fazer coisas terríveis. Ele o fez tortura Matt e eu, e até agora eu sei que 

às vezes Matt ainda quer matar Damon por isso. Mas se ele tivesse visto o que eu vi – 

um segundo corpo todo fino, molhado, branco que eu tive que puxar com minhas 

unhas para fora da espinha de Damon - com Damon finalmente dando passagem para 

dor, então Matt entenderia melhor. Não posso culpar Damon pelo que a shinichi fez 

ele fazer. Eu não posso. Damon estava... você não pode imaginar o quão diferente. 

Ele foi esmagado. Ele chorou. Ele era... 

"De qualquer forma, eu não espero ver nada como aquilo novamente. Mas se eu 

algum momento eu pegasse meus poderes de volta, shinishi estará com problemas." 

"Eu acho que esse foi o nosso erro da última vez, veja. Finalmente fomos capazes de 

lutar com Shinichi e Misao e nós não os matamos. Fomos muito morais e corretos ou 

algo assim. 

"Foi um erro grave. 

"Porque Damon não foi o único que ficou possuído pela malach Shinichi. Haviam 

meninas, jovens, quatorze e quinze anos e mais novas. E alguns meninos. Agindo... 

loucamente. Machucando a si mesmos e suas famílias. Nós não sabíamos como isso 

era ruim até termos feito um trato com Shinichi. 

"Talvez nós fossemos muito imortais, fazendo uma barganha com o diabo. Mas eles 

tinham seqüestrado Stefan e Damon - que já estava possuído até então - tinha 

ajudado. Uma vez que Damon não estava mais possuído, tudo que ele queria era que 

Shinichi e Misao nos dissessem onde Stefan estava, e em seguida que deixassem 

Fell‟s Church para sempre. 

"Em troca, Damon deixaria Shinichi em sua mente. 

"Se os vampiros são obcecados por poder, kitsune estão obcecados por memórias. E 

o Shinichi queria as memórias Damon dos últimos dias - o tempo que Damon estava 

possuído e nos torturando... e o tempo que meu poder fez Damon perceber o que 

estava fazendo. Eu não acho Damon quisesse essas memórias para ele próprio, nem 

do que ele fez e nem de como ele mudou quando se deu conta do que tinha feito. 

Então, ele deixou Shinichi pegar, em troca do Shinichi colocar a localização de Stefan 

em sua mente. 



"O problema é que nós estávamos confiantes na palavra do Shinichi de que então ele 

iria partir - quando a palavra do Shinichi não significava nada. 

"Além disso, desde então ele vem usando o canal telepático que abriu entre a sua 

mente e a de Damon para pegar mais e mais das memórias de Damon, mesmo sem 

saber. 

"Isso aconteceu apenas na noite passada, quando fomos parados por um policial que 

queria saber o que três adolescentes em um carro caro estavam fazendo tarde da 

noite. Damon o influenciou a ir embora. Mas poucas horas mais tarde Damon tinha 

esquecido completamente o policial. 

"Isso assusta Damon. E qualquer coisa que assusta Damon – mesmo que ele não 

admita isso jamais - me assusta até a morte. 

"E, você pode perguntar, o que três adolescentes estavam fazendo no meio do nada, 

em Union County, Tennessee, de acordo com o sinal de estrada última vez que vi? 

Estamos indo em direção a um portão para a Dimensão das Trevas... onde Shinichi e 

Misao deixaram Stefan em uma prisão chamado Shi no Shi. Shinichi só colocou os 

conhecimentos na mente de Damon, e eu não consigo que Damon fale muito sobre 

que tipo de lugar que é. Mas Stefan está lá e eu vou resgatá-lo de alguma forma, 

mesmo que isso me mate.  

"Mesmo se eu tenha que aprender a matar.  

"Eu não sou a doce menina de Virgínia que eu costumava ser."  

Elena parou e soltou a respiração. Mas então, se abraçando, ela seguiu em frente. 

"E por que é Matt junto com a gente? Bem, por causa de Caroline Forbes, minha 

amiga de infância. No ano passado... quando Stefan veio a Fell‟s Church, nós duas o 

queriamos. Mas Stefan não queria Caroline. E depois ela se transformou em minha 

pior inimiga.  

"Caroline também foi a grande vencedor da primeira visita de Shinichi a qualquer 

menina em Fell‟s Church. Mas, mais ao ponto: ela era namorada de Tyler Smallwood 

um  tempo antes de ser sua vítima. Gostaria de saber quanto tempo eles estavam 

juntos e onde Tyler está agora. Tudo o que sei é que, no final, Caroline saindo com 

Shinichi porque ela „precisava de um marido‟. "Foi assim que ela dizia a si mesma. 

Então, eu presumo - bem, o que Damon presume. Que ela está indo... ter filhotes. Uns 

bebes lobisomem, você sabe? Já que Tyler é um lobisomem. 

"Damon diz que ter um bebê lobisomem transforma você em um lobisomem mais 

rápido do que se você for mordido, e que em algum momento da gestação você ganha 

o poder de ser todo lobo ou todo humano, mas antes desse ponto você é apenas um 

misto de confusão. 

"O triste é que dificilmente o Shinichi dará a Caroline uma segunda olhada, quando ela 

colocar tudo para fora. 



"Mas antes disso Caroline foi desesperada o suficiente para acusar Matt – de assaltá-

la – em um encontro que deu errado. Ele devia saber alguma coisa sobre o que o 

Shinichi estava fazendo pois ela reivindicou que seu encontro com Matt foi na hora 

que um malach estava atacando ele, fazendo ele ficar com marcas no braço dele que 

pareciam arranhões de unhas de menina. 

"Isso mandou a polícia atrás de Matt, tudo bem. Então, basicamente eu só fiz ele vir 

com a gente. O pai de Caroline é uma das pessoas mais importantes em Fell‟s Church 

– e ele é amigo do promotor público em Ridgemont e do líder de um dos clubes onde 

os homens têm apertos de mão secretos e outras coisas que torna você, você sabe, 

'proeminente na comunidade. ' 

"Se eu não tivesse convencido de Matt a fugir em vez de enfrentar acusações de 

Caroline, os Forbes teriam acabado com ele. E eu sinto a raiva como um incêndio 

dentro de mim - não apenas a raiva e mágoa por Matt, mas a ira e o sentimento de 

que Caroline tem deixou todas as meninas em todos os lugares para baixo. Porque a 

maioria das meninas não são mentirosos patológicos, e não diria algo assim sobre um 

menino falsamente. Ela envergonhou todas as meninas, fazendo o que ela fez." 

Elena fez uma pausa, olhando para suas mãos e, em seguida acrescentou: "Às vezes, 

quando eu fico com raiva de Caroline, copos de shake ou lápis rolam para fora da 

mesa. Damon diz que tudo isso é causado por minha aura, a minha força de vida, e 

que desde que voltei da vida após a morte tem sido diferente. Primeiro de tudo, faz 

qualquer pessoa que beba o meu sangue incrivelmente forte. 

"Stefan era forte o suficiente para que os demônios raposa nunca pudessem ter 

forçado ele em sua armadilha se Damon não tivesse se enganado no início. Eles só 

poderiam lidar com ele quando estava enfraquecido e rodeado de ferro. O ferro é má 

notícia para qualquer criatura sobrenatural, além de vampiros precisarem se alimentar 

pelo menos uma vez por dia ou eles ficam fracos, e eu aposto, não, eu tenho certeza 

que eles usaram isso contra ele. 

"É por isso que eu não posso estar pensando sobre como Stefan está neste minuto. 

Mas eu não posso me deixar ficar com muito medo ou com raiva ou eu vou perder o 

controle da minha aura. Damon mostrou-me como manter minha aura principalmente 

no interior, como uma garota humana normal. É ainda de ouro pálido e bonito, mas 

não um sinal para criaturas como vampiros.  

"Porque há uma outra coisa que o meu sangue, talvez mesmo só a minha aura, pode 

fazer. Pode... Oh, bem, eu posso dizer qualquer coisa que eu quero aqui, certo? Hoje 

em dia, minha aura pode fazer vampiros me querem... da forma que garotos humanos 

querem. Não apenas a mordida, entendeu? Mas, para beijar e todo o resto. E assim, 

naturalmente, eles vêm atrás de mim se eles sentem. É como se o mundo estivesse 

cheio de abelhas e eu fosse a única flor.  



"Então eu tenho que praticar manter minha aura oculta. Se ela mal estiver a vista, 

então eu posso me passar como um ser humano normal, e não alguém que morreu e 

voltou. Mas é difícil lembrar-se sempre de esconde-la - e dói muito puxá-la em caso de 

me esquecer de repente!  

"E então eu sinto - isso é absolutamente pessoal, tudo bem? Colocarei uma maldição 

em você, Damon, se você repetir isso. Mas é então que eu sinto como se quisesse 

que o Stefan me mordesse. Facilita a pressão, e isso é bom. Ser mordida por um 

vampiro só dói se você lutar contra isso, ou se o vampiro quiser que doesse. Caso 

contrário, ele pode simplesmente se sentir bem e em seguida, você tocar a mente do 

vampiro que fez isso, e... Oh, Eu sinto tanta falta do Stefan!" 

Elena estava tremendo agora. Ela tentou fortemente acalmar a sua imaginação, ela 

ficava pensando sobre as coisas que os seqüestradores de Stefan poderiam estar 

fazendo com ele. Severamente, ela agarrou seu celular novamente, deixando as 

lágrimas caírem sobre ele.  

"Não posso me deixar pensar no que fariam a ele, porque então eu vou realmente 

começar a ficar louca. Me tornarei essa pessoa inútil agitada e insana que só quer 

gritar e gritar e nunca parar. Eu tenho que lutar a cada segundo para não pensar 

nisso. Porque só uma Elena legal e calma, com um plano A e B e C, vai ajudá-lo. 

Quando eu lhe segurar em meus braços, eu posso me deixar abalar e chorar e gritar 

também."  

Elena parou, meio rindo, com a cabeça inclinada contra o encosto do banco do 

passageiro, com a voz exageradamente rouca.  

"Estou cansado agora. Mas eu tenho um plano A, pelo menos. Eu preciso obter mais 

informações de Damon sobre o lugar para o qual vamos, a Dimensão das Trevas, e 

qualquer coisa que ele saiba sobre as duas pistas que Misao me deu sobre a chave 

que irá desbloquear a cela de Stefan.  

"Eu acho... Eu acho que não mencionei tudo. A chave, a chave da raposa, que 

precisamos para tirar Stefan fora de sua cela, é dividida em duas partes que estão 

escondidos em dois lugares diferentes. E quando Misao estava insultando-me sobre o 

quão pouco eu sabia sobre esses lugares, ela me deu pistas sobre onde eles estavam. 

Ela nunca sonhou que eu realmente iria para a dimensão das trevas, ela estava se 

mostrando. Mas eu ainda me lembro das pistas, e foi assim: A primeira metade está 

“no instrumento do rouxinol de prata." E a segunda parte está "enterrada no salão 

Bloddeuwedd.  

"Preciso ver se Damon tem alguma idéia sobre isso. Porque parece que uma vez que 

chegarmos à dimensão das trevas vamos ter de nos infiltrar na casas de algumas 

pessoas e outros lugares. Para procurar um salão de baile, o melhor de alguma forma, 

é ser convidado para o baile, certo? Isso soa como "mais fácil dizer do que fazer", mas 



o que for preciso, eu vou fazer. É simples assim.”  

Elena levantou a cabeça determinada e ainda, em seguida, disse em um sussurro: 

"Você acredita nisso? Olhei para cima e agora eu posso ver a paleta das cores do 

amanhecer no céu: laranja cremoso e verde luminoso e menor do aqua... Eu falei tanto 

sobre a escuridão. É tão calmo agora. Bem agora que o sol apareceu. 

"Que diabos foi isso? Alguma coisa fez BANG no topo do Jaguar. Muito, muito alto. "  

Elena desligou o gravador no seu celular. Ela estava assustada, mas um barulho como 

esse - e agora sons estranhos no teto...  

Ela teve que sair do carro o mais rápido possível. 

 

Elena estourar fora do banco de trás do Jaguar e passou um pouco da  

carro antes de virar para ver o que tinha caído em cima dela.  

O que caiu foi Matt. Ele estava no processo de luta para levantar o  

costas.  

"Matt, oh, meu Deus! Você está bem? Você está machucado? "Elena gritou no  

mesmo tempo em que Matt estava gritando em tom de angústia:  

"Elena, oh, meu Deus! É o Jag tudo bem? É ferido? "  

"Matt, você está louco? Você bateu sua cabeça? "  

"Existem alguns riscos? Será que o moonroof ainda funciona? "  

"Não há riscos. O teto solar é ótimo. "Elena não tinha idéia se o moonroof  

Funcionou, mas ela percebeu que Matt estava delirando, fora da sua cabeça. Ele estava 

tentando  

a descer sem obter qualquer lama na Jaguar, mas foi prejudicado  

uma vez que suas pernas e pés estavam cobertos de lama. Como fora do carro  

sem  

usando os pés era difícil.  

Enquanto isso, Elena estava olhando ao redor. Ela tinha caído de uma vez  

o céu, sim, mas ela havia sido morta por seis primeiros meses e chegou  

nu, e Matt cumprido nem a exigência. Ela tinha um mais prosaico  

explicação em mente.  

E lá estava ele, recostado a uma árvore yellowwood e olhando para a cena  

com um ligeiro sorriso perverso.  

Damon.  

Ele foi compacto, não tão alto quanto Stefan, mas com uma indefinível aura de  

ameaça que mais do que compensado por isso. Ele era tão impecavelmente vestido 

como  

sempre: black jeans Armani, camisa preta, jaqueta de couro preto, e preto  

botas, que tudo correu com seu cabelo escuro e descuidada windblown seu preto  



olhos.  

Agora, ele fez Elena conscientes de que ela estava usando um longo branco  

camisola que tinha trazido com a idéia de que ela pode mudar  

roupas debaixo, se necessário, enquanto eles estavam acampados. O  

problema era que ela sempre fazia isso apenas na madrugada e, hoje, escrevendo em seu  

diário tinha  

distraído. E todos de uma vez a camisola não era o traje correto para um  

de manhã cedo lutar com Damon. Não foi simples, sendo mais semelhante ao  

flanela que  

de nylon, mas foi laçado, especialmente ao redor do pescoço. Renda em torno de uma 

bonita  

pescoço de um vampiro, como Damon tinha dito, era como um manto vermelho no 

acenando  

frente  

de um touro furioso.  

Elena cruzou os braços sobre o peito. Ela também tentou se certificar de que ela  

aura foi puxado decoro.  

"Você olha como Wendy", disse Damon, e seu sorriso era mau, piscando,  

e definitivamente sensibilizada. Ele inclinou a cabeça para o lado persuasivamente.  

Elena se recusou a ser persuadida. "Wendy quem?", Disse ela, e em que apenas  

momento lembrava o sobrenome da moça em Peter Pan, e  

estremeceu interiormente. Elena tinha sido sempre boa a réplica deste tipo. O  

problema era que Damon foi melhor.  

"Porque, Wendy querida ...", disse Damon, e sua voz era uma carícia.  

Elena sentiu um arrepio interior. Damon tinha prometido não influenciá-la a  

usar seus poderes telepáticos para nuvem ou manipular sua mente. Mas  

algumas vezes, senti como se ele ficou muito perto da linha. Sim, foi definitivamente  

culpa de Damon, Elena pensou. Ela não tinha nenhum sentimento por ele que  

foram  

Bem, que eram outra coisa senão irmão. Mas Damon, nunca desistiu dela  

não importa quantas vezes ela o rejeitou.  

Atrás Elena foi uma pancada e squelch que, sem dúvida, significou Matt tinha  

finalmente chegado fora do telhado da Jaguar. Ele entrou na briga imediatamente.  

"Não chame Elena, Elena, querida!", Gritou ele, continuando como ele virou-se para  

Elena, "Wendy's, provavelmente, o nome de sua última namoradinha. E-e  

E você sabe o que ele fez? Como ele me acordou esta manhã? "Matt  

tremia de indignação.  

"Ele o apanhou e atirou-lhe em cima do carro?" Elena arriscou. Ela  



falou sobre o ombro de Matt, pois houve uma manhã de fraca  

brisa que tendem a moldar a camisola do seu corpo. Ela não queria  

Damon atrás dela agora.  

"Não! Quero dizer, sim! Não e sim! Mas, quando ele fez, ele nem sequer se 

preocuparam em  

usar as mãos! Ele só foi assim ", Matt acenou com o braço" e primeiro eu  

tem caído em um buraco de lama ea próxima coisa que eu sei que tenho deixado cair 

sobre a  

Jag. Ela poderia ter quebrado o teto solar ou eu! E agora eu estou todo enlameado "  

Matt  

acrescentou, examinando-se com nojo, como se tivesse apenas ocorreu  

ele.  

Damon falou. "E por que eu buscá-lo e colocá-lo de novo?  

O que você estava realmente fazendo no momento em que eu coloquei uma certa 

distância  

entre nós? "  

Matt liberadas para as raízes de seu cabelo louro. Seus olhos azuis, normalmente 

tranquila  

estava em chamas.  

"Eu estava segurando um pedaço de pau", disse ele em tom desafiador.  

"A vara. Uma vara como o tipo que você encontrar ao longo da estrada? Esse tipo de  

pau? "  

"Eu fiz buscá-lo ao longo da estrada, sim!" Ainda desafiadora. "Mas então algo de 

estranho parece ter acontecido com ele." De nada  

que Elena podia ver, de repente Damon produziu muito, e muito  

jogo de aparência robusta, com um final que tinha sido reduzido a uma extrema  

ponta afiada. Ele tinha sido definitivamente esculpidos em madeira: carvalho da  

olhar dele.  

Enquanto Damon estava examinando sua "stick" de todos os lados com um olhar agudo  

perplexidade, Elena transformou em um Matt sputtering.  

"Matt", ela disse reprovação. Este foi definitivamente um ponto baixo no frio  

guerra entre os dois meninos.  

"Eu apenas pensei," Matt continuou teimosamente ", que poderia ser uma boa idéia.  

Desde que eu estou dormindo à noite, ao ar livre e um vampiro ... outro pode vir  

junto. "  

Elena já voltou e estava fazendo barulho na apaziguar Damon  

quando novamente Matt explodiu.  

"Diga a ela como você realmente me acordou!", Disse ele explosiva. Em seguida,  



Damon, sem dar a chance de dizer nada, ele continuou, "eu era apenas  

abrir os olhos quando ele deixou cair esta em mim! "Matt silenciou sobre a  

Elena, segurando alguma coisa. Elena, realmente em uma perda, tomou dele,  

entregá-lo.  

Parecia ser um toco de lápis, mas foi descolorido escuro castanho-avermelhado.  

"Ele caiu sobre mim e que disse" raspe dois, "disse Matt. "Ele tinha matado  

duas pessoas e estava comentando sobre isso! "  

Elena de repente não queria estar segurando o lápis mais. "Damon!"  

ela disse em um grito de angústia real, quando ela tentou fazer algo fora de sua  

não-expressão de expressão. "Damon, tu não, não realmente"  

"Não lhe peço, Elena. A única coisa que temos que fazer "  

"Se alguém pudesse me deixe uma palavra", disse Damon, agora soando 

verdadeiramente  

exasperado, "Eu poderia dizer que antes que eu pudesse explicar sobre o lápis  

alguém tentou me enfiar a estaca no local, antes mesmo de sair de sua  

saco de dormir. E o que eu ia dizer em seguida foi que eles não foram  

pessoas.  

Eles eram vampiros, bandidos, contratado do músculo, mas estes estavam possuídos por  

Malach Shinichi's. E eles estavam em nosso caminho. Eles haviam chegado tão longe 

como  

nomades,  

Kentucky, provavelmente fazendo perguntas sobre o carro. Estamos definitivamente  

vai ter que se livrar dela. "  

"Não!" Matt gritou defensivamente. "Este carro-car isso significa alguma coisa para  

Stefan e Elena.  

"Este carro significa algo para você", Damon corrigido. "E eu poderia apontar  

que eu tive que deixar minha Ferrari em um riacho para que pudéssemos levá-lo em  

Nesta expedição pouco. "  

Elena levantou a mão. Ela não queria ouvir mais nada. Ela tinha  

sentimentos para o carro. Ele era grande e vermelha brilhante e vistoso e alegre, e como 

ela se expressa e Stefan estava sentindo no dia em que ele  

comprei para ela, celebrando o início da sua nova vida juntos. Justo  

olhando para  

que fez lembrar o dia, eo peso do braço de Stefan ao seu redor  

do ombro e da maneira como ele olhou para ela, quando ela olhou para  

ele  

-Os olhos verdes brilhando com malícia e da alegria de conseguir o seu  

algo que ela realmente queria.  



Para constrangimento Elena e fúria, ela descobriu que ela estava tremendo  

ligeiramente, e que seus próprios olhos cheios de lágrimas.  

"Você vê," Matt disse, olhando para Damon. "Agora que você está fazendo chorar."  

"Eu sou? Eu não sou o único que mencionou o meu saudoso irmão mais novo ",  

Damon disse urbanidade.  

"Basta parar com isso! Agora! Tanto de você ", Elena gritou, tentando encontrá-la  

compostura. "E eu não quero que esse lápis, se você não mente", acrescentou,  

segurá-lo no comprimento do braço.  

Quando Damon tomou-a, Elena limpou as mãos na camisola, sentindo-se  

vagamente light-headed. Estremeceu, pensando que os vampiros em sua fuga.  

E então, de repente, como ela oscilava, não era um braço quente e forte em torno de  

sua voz e Damon ao lado dela dizendo, "O que ela precisa é de alguns  

ar fresco, e eu vou dar para ela. "  

Elena foi abruptamente leve e ela estava nos braços de Damon e eles  

estavam indo mais alto.  

"Damon, você poderia me colocar para baixo?"  

"Agora, querida? É muito longe ... "  

Elena continuou a protestar com Damon, mas ela poderia dizer que ele tinha  

sintonizado fora dela. E o ar fresco da manhã estava limpando um pouco a cabeça,  

embora também fez tremer.  

Ela tentou parar o tremor, mas não poderia ajudá-la. Damon olhou para  

ela e para sua surpresa, olhando muito sério, começou a fazer  

movimentos como se a tirar o casaco. Elena disse apressadamente: "Não, não, você 

apenas  

fly-drive, eu quero dizer, e eu vou aguentar. "  

"E prestar atenção para baixo curso gaivotas," Damon disse solenemente, mas com uma  

capricho na parte lateral da boca. Elena tinha que virar o rosto, porque ela  

estava em perigo de rir.  

"Assim, apenas quando você aprende você pudesse escolher as pessoas e deixá-los em  

carros? ", ela perguntou.  

"Oh, apenas recentemente. Era como voar: um desafio. E você sabe que eu gosto  

desafios. "  

Ele estava olhando para ela com malícia nos olhos, aqueles preto sobre preto  

olhos com tais cílios longos que foram desperdiçados em um menino. Elena sentiu  

como a luz como se ela fosse buço-leão, mas também um pouco de tontura, quase  

embriagado. Ela era muito mais quente agora, porque, percebeu-Damon tinha dobrado  

a em sua aura, que estava quente. Não só na temperatura, quer, mas  

quente com uma apreciação, inebriante quase embriagados, como ele a levou para 



dentro, ela  

olhos e seu rosto e os cabelos flutuando sem peso em uma nuvem de ouro  

ao seu redor  

ombros. Elena não podia deixar de blush, e ela quase ouvi seu pensamento,  

cora que lhe convinha muito bem, rosa pálido contra a sua pele clara.  

E assim como rubor foi uma resposta física involuntária ao seu calor  

e apreciação, Elena sentiu uma resposta emocional involuntária de  

gratidão por aquilo que ele tinha feito, de gratidão por sua apreciação, e  

apreciação não intencional de Damon si mesmo. Ele salvou sua vida hoje à noite,  

se  

ela sabia alguma coisa sobre vampiros possuído por Malach Shinichi's,  

vampiros assassinos que estavam para começar. Ela não podia sequer imaginar o que  

tal  

criaturas faria para ela, e ela não queria. Ela só poderia ser feliz  

que Damon tinha sido inteligente o bastante e, sim, cruel o suficiente para cuidar  

de  

los antes que eles tem para ela.  

E ela teria de ser cego e simplesmente não é estúpido para apreciar o  

fato de que Damon foi lindo. Depois de ter morrido duas vezes, este fato não  

afetá-la, uma vez que a maioria das outras meninas, mas ainda era um fato, se  

Damon estava pensativo ou dando um daqueles raros sorrisos genuínos que ele  

parecia  

só para Elena.  

O problema com isto é que Damon era um vampiro e poderia, portanto,  

ler sua mente, especialmente com Elena estar tão perto, as suas auras  

entrelaçamento. E Damon apreciada apreciação Elena, e tornou-se  

um ciclo pouco de feedback, tudo por conta própria. Antes de Elena, ela poderia muito 

foco  

estava derretendo, o seu corpo leve sentimento pesado como moldado-se a  

braços de Damon.  

E o outro problema era que Damon não estava influenciando seu, era como  

apanhados no feedback como Elena, foi mais assim, porque ele não  

ter quaisquer barreiras contra ele. Elena tinha, mas era indefinição, dissolvendo.  

Ela não conseguia pensar corretamente. Damon estava olhando para ela com admiração 

e uma  

olhar  

ela estava muito acostumado a ver, mas ela não conseguia se lembrar onde.  

Elena tinha perdido o poder de analisar. Ela estava simplesmente basking no warm  



brilho de ser acarinhados, a ser realizada, amada e cuidada com um  

intensidade que sacudiu até os ossos.  

E quando Elena deu de si, deu completamente. Quase sem  

esforço consciente, ela virou a cabeça para trás para expor sua garganta e fechou 

eyes.Damon suavemente a cabeça posicionada de forma diferente, apoiado com  

Por um lado, ea beijou.  
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O tempo parou. Elena descobriu que ela estava tateando instintivamente para a mente  

de quem estava a beijando tão docemente. Ela nunca tinha realmente  

apreciado um  

beijo até que ela tinha morrido, tornar-se um espírito, e depois foi devolvido à terra  

com uma aura que revela o significado oculto dos pensamentos de outras pessoas,  

palavras,  

e até mesmo suas mentes e almas. Era como se ela tivesse ganhado um belo novo  

senso. Quando duas auras misturava tão profundamente como esta, duas almas foram 

postas a nu  

para  

uns aos outros.  

Semi-consciente, Elena deixar expandir sua aura, e encontrou uma mente quase na  

uma vez. Para sua surpresa, ela recuou a partir dela. Isso não estava certo. Ela conseguiu  

para senão ele antes que ele pudesse recuar por detrás de uma grande pedra dura, como 

uma pedra.  

As únicas coisas deixadas fora do boulder, que lembrou de uma imagem  

de um  

meteorito que tinha visto, com um pocked, carbonizados superfície eram rudimentares  

funções do cérebro, e um menino, preso à rocha por ambos os punhos e os dois  

tornozelos.  

Elena ficou chocado. Tudo o que ela estava vendo, ela sabia que era uma metáfora  

apenas, e que ela não deve julgar rápido demais o que a metáfora  

significava. As imagens antes dela eram realmente os símbolos de Damon nua  

alma, mas de uma forma que sua própria mente pode compreender e interpretar, se  

só ela  

olhou para ele a partir da perspectiva correta.  

Instintivamente, porém, ela sabia que estava vendo algo importante.  



Ela havia chegado através do prazer sem fôlego e doçura estonteante de  

unindo sua alma para outro. E agora, o seu amor e preocupação inerente  

a levou a tentar comunicar.  

"Você está com frio?", Ela perguntou a criança, cuja cadeias foram tempo suficiente 

para  

permitir-lhe envolver os braços sobre as pernas bem elaborada. Ele estava vestido  

em preto esfarrapado.  

Ele balançou a cabeça em silêncio. Seus grandes olhos escuros pareciam engolir seu 

rosto.  

"Se você pertence?", Disse Elena dúvidas, pensando em maneiras de obter o  

criança quente. "Não é que dentro?" Ela fez um gesto na direção do gigante  

pedra em pedra.  

A criança acenou com a cabeça novamente. "É mais quente lá dentro, mas ele não vai 

me deixar entrar  

mais. "" Ele? "Elena estava sempre à procura de sinais de Shinichi, que  

espírito de raposa malicioso. "Qual", ele, querida? "Ela já tinha se ajoelhou e  

tomado a  

criança nos braços, e ele foi frio, o frio do gelo e do ferro estava congelando.  

"Damon", o menino maltrapilho pouco sussurrou. Pela primeira vez, o menino  

olhos deixou seu rosto, com medo de olhar ao seu redor.  

"Damon fez isso?" A voz de Elena começou forte e acabou tão suave quanto a  

sussurro do menino, como ele virou os olhos em seu articulado e desesperadamente  

bateu em seus lábios, como um gatinho de veludo com garras.  

Trata-se de todos os símbolos apenas, Elena lembrou a si mesma. É Damon mente sua  

alma que você está olhando.  

Mas é você? uma parte analítica do seu perguntou de repente. Não estava lá, um tempo  

antes, quando você fez isso com alguém e você viu um mundo interior  

deles, cheio de paisagens inteiras amor e da beleza de luar, tudo isso  

simbolizando o normal, o funcionamento saudável de um ordinário, extraordinário  

mente. Elena não podia  

lembro o nome da pessoa agora, mas ela lembrou-se da beleza.  

Ela sabia que sua própria mente que usam esses símbolos para se apresentar ao  

outro  

pessoa.  

Não, ela percebeu bruscamente e definitivamente: ela não estava vendo Damon  

alma. alma Damon foi em algum lugar dentro daquela bola enorme, pesada do rock.  

Ele vivia apertado dentro daquela coisa horrível, e ele quis assim. Todos  

que foi deixado de fora era uma antiga memória de sua infância, um menino  



que  

tinha sido expulso do resto da sua alma.  

"Se Damon colocá-lo aqui, então quem é você?" Elena perguntou devagar, testando  

sua teoria, tendo nos olhos preto sobre preto da criança e do  

escuro  

cabelo e os recursos que ela sabia mesmo se eles eram tão jovens.  

"Eu. Damon," o menino sussurrou, branca ao redor dos lábios.  

Talvez até mesmo revelando que foi muito doloroso, Elena pensou. Ela não  

quero magoar esse símbolo da infância de Damon. Ela queria que ele sinta a  

doçura e conforto que ela estava sentindo. Se a mente Damon tinha sido como  

uma casa, ela teria que queria arrumá-lo, e preencher todos os quartos com  

flores  

e estrelas. Se tivesse sido uma paisagem que ela teria colocado um halo em volta  

a lua cheia em branco, ou arco-íris entre as nuvens. Mas em vez disso,  

apresentado  

-se como uma criança faminta acorrentado a uma bola que ninguém poderia violar, e ela  

queria conforto e acalmar a criança.  

Ela embalava o menino, esfregando os braços e as pernas duras e filhote ele  

contra o seu corpo espiritual. No início ele sentiu tenso e cuidadoso em seus braços. 

Mas depois de pouco tempo, quando  

nada de terrível aconteceu como resultado de seu contato, ele relaxou e sentiu  

seu pequeno corpo ir quente e sonolento e pesado em seus braços. Ela se sentiu  

um protectiveness crushingly doce sobre a pequena criatura.  

Em poucos minutos, a criança em seus braços estava dormindo, e Elena pensamento  

que não havia a menor fantasma de um sorriso nos lábios. Ela afagou seus  

pequeno corpo, balançando-o suavemente, sorrindo-se. Ela estava pensando em  

alguém que teve lugar quando ela havia chorado. Alguém que foi, não foi  

esquecido,  

nunca esquecida, mas que fez a sua dor de garganta, com tristeza. Alguém assim  

importante, era importante que ela desesperadamente se lembrar dele agora,  

agora e que ela ... ela tinha de encontrar ... ...  

E, de repente, a noite calma de espírito Damon foi dividido aberto por  

som, luz, e energias que ainda Elena, jovem como ela estava em  

as formas de poder, sabia que tinha sido aceso pela lembrança de um único  

nome.  

Stefan.  

Oh, Deus, tinha esquecido dele, ela realmente tinha, por alguns minutos  

permitiu-se a ser desenhado em algo que significou o esquecimento dele. O  



angústia de todas aquelas horas sozinho tarde da noite, sentado e derramando a sua dor  

e medo de seu diário e, em seguida, a paz eo conforto que Damon tinha  

oferecidos  

tinha realmente feito esquecer Stefan para esquecer o que ele pode estar sofrendo  

neste exato momento.  

"Não, não!" Elena estava lutando sozinho na escuridão. "Let go-Eu tenho que  

encontrar-Eu não posso acreditar que eu esqueci "  

"Elena". Damon voz era calma e suave, ou pelo menos sem emoção. "Se  

você manter empurrando ao redor como que você vai ficar livre e é uma  

longo caminho até o chão. "  

Elena abriu os olhos, todas as suas lembranças das rochas e dos filhos pequenos voar  

longe, espalhando-leão branco como a seda em cada sentido. Ela olhou  

em Damon acusadoramente.  

"Você, você"  

"Sim", disse Damon tranquilamente. "A culpa em mim. Por que não? Mas eu não  

Influenciá-lo, e eu não mordê-lo. Eu apenas beijei. Seus poderes se  

o resto, que podem ser incontroláveis, mas eles são extremamente convincentes todos  

o mesmo. Francamente, eu nunca pretendi começar sugado em tão profundamente, se 

você  

perdoar um  

trocadilho ".  

Sua voz era leve, mas Elena teve uma súbita visão interna de um choro  

criança, e ela perguntou se ele estava realmente tão indiferente quanto parecia.  

Mas essa é sua especialidade, não é? pensou, de repente amargo. Ele dá a  

sonhos, fantasias, o prazer que permanece na mente dos seus ... doadores. Elena sabia 

que as meninas e mulheres jovens que Damon ... predaram adorado ...  

ele, sua única reclamação é que ele não visitá-los muitas vezes.  

"Eu entendo," Elena disse a ele que eles andaram mais perto do chão. "Mas  

isso não pode acontecer novamente. Há apenas uma pessoa que eu posso te beijar, e  

que é Stefan. "  

Damon abriu a boca, mas só então houve o som de uma voz que  

era tão furioso e acusando como Elena tinha sido e que não se importava  

sobre as conseqüências. Elena lembrou que a outra pessoa que ela  

esquecido.  

"Damon, seu bastardo, derrubá-la!"  

Matt.  

Elena e Damon chegou a um rodando, pare elegante, mesmo ao lado de Jaguar.  

Matt correu imediatamente para Elena e arrebatou-la, examiná-la  



como se tivesse sido em um acidente, com especial atenção para seu pescoço. Uma vez  

novamente Elena estava desconfortavelmente consciente de estar vestido com um 

rendilhado branco  

camisola com a presença de dois meninos.  

"Eu estou bem, honestamente", disse a Matt. "Estou um pouco tonto. Eu estarei  

melhor, em poucos minutos. "  

Matt soltou um suspiro de alívio. Ele não pôde ainda ser apaixonado por ela como ele  

uma vez tinha sido, mas Elena sabia que ele se importava profundamente sobre ela e 

sempre  

faria. Ele se preocupava com ela como namorada de seu amigo de Stefan, e também em 

seu  

próprios méritos. Ela sabia que ele jamais esquecerá o momento em que tinha sido  

juntos.  

Mais, ele acreditava nela. Então agora, quando ela prometeu que ela estava  

direito, ele acreditava nisso. Ele estava mesmo disposto a dar um olhar que Damon  

não foi completamente hostil.  

E então os dois meninos dirigiu para a porta do lado do motorista do Jaguar.  

"Oh, não", disse Matt. "Você levou ontem e olha o que aconteceu! Você  

mesmo disse, há vampiros arrastando-nos! "  

"Você está dizendo que a culpa é minha? Vampiros são rastreamento esse fogo motor 

vermelho  

pintura gigante e é de alguma forma o meu está fazendo? "  

Matt simplesmente olhou teimoso: o maxilar cerrado, sua pele bronzeada liberado.  

"Eu estou dizendo que devem se revezar. Você já teve a sua vez. "  

"Não me lembro de tudo o que já foi dito sobre" turnos ". Damon  

conseguiu dar a palavra uma inflexão que fez soar um pouco como alguns  

atividade ímpios. "E se eu for em um carro, eu dirijo o carro."  

Elena pigarreou. Nenhum deles sequer notou.  

"Eu não estou entrando em um carro se você estiver dirigindo!" Matt disse 

furiosamente.  

"Eu não estou entrando em um carro se você estiver dirigindo!" Damon disse 

laconicamente.  

Elena pigarreou mais alto, e Matt finalmente se lembrou dela  

existência.  

"Bem, Elena não se pode esperar de conduzir-nos todo o caminho para onde estamos  

indo ", disse ele, antes que ela pudesse sugerir a possibilidade. "A menos que nós vamos 

chegar lá hoje", acrescentou ele, olhando para Damon drasticamente.  

Damon sacudiu a cabeça escura. "Não. Eu estou tomando a rota cênica. E o  



poucas pessoas que sabem onde nós estamos indo mais seguro que vamos ser.  

Você  

não pode dizer se você não conhece. "  

Elena sentiu como se alguém tivesse tocado apenas levemente os cabelos na parte de 

trás  

seu pescoço com um cubo de gelo. A forma como Damon disse essas palavras ...  

"Mas eles já sabem para onde estamos indo, não é?", Ela perguntou:  

agitando-se para trás a praticidade. "Eles sabem que nós queremos resgatar Stefan,  

e eles sabem onde Stefan é ".  

"Oh, sim. Eles sabem que estamos tentando entrar na Dark Dimension. Mas  

por que porta? E quando? Se nós podemos perdê-los, a única coisa que precisamos  

se preocupar com Stefan e os guardas da prisão. "  

Matt olhou em volta. "Como muitas portas estão lá?"  

"Milhares de pessoas. Sempre que três linhas ley cruz, há o potencial para um portão.  

Mas desde que os europeus levaram os nativos americanos fora de seu  

casas, a maioria das portas não são utilizados ou mantidos como eram no antigo  

dias ". Damon deu de ombros.  

Mas Elena foi formigueiro todo com entusiasmo, com a ansiedade. "Por que não  

acabamos de encontrar o mais próximo da porta e passar por isso, então? "  

"Viajar todo o caminho para a prisão subterrânea? Olha, você não entende  

em tudo. Primeiro de tudo, você precisa de mim com você para você entrar em uma 

porta, e até mesmo  

então não vai ser agradável. "  

"Não é agradável para quem? Nós ou você? "Matt perguntou, sombrio.  

Damon deu-lhe um olhar longo, branco. "Se você tentou em seu próprio país seria  

brevemente e terminais desagradável para você. Para mim, deveria ser  

desconfortável, mas uma questão de rotina. E quanto ao que ela gosta de viajar  

até mesmo para alguns dias por lá, bem, você vai ver por si mesmos,  

eventualmente, "Damon  

disse, com um sorriso estranho. "E isso levaria muito mais tempo do que indo  

pelo portão principal. "  

"Por quê?" Matt exigiu, sempre pronto para fazer perguntas que Elena, realmente,  

realmente não quero saber as respostas.  

"Porque ela quer selva, onde sanguessugas cinco-pé caindo das árvores  

vão ser pelo menos de suas preocupações, ou terreno baldio, onde qualquer  

inimigo pode manchá-lo e todo mundo é seu inimigo. "  

Houve uma pausa enquanto Elena pensamento rígido. Damon parecia grave.  

Claramente, ele realmente não quiser fazer isso e muitas coisas não incomodou  



Damon.  

Ele gostava de lutar. Mais, se fosse só perder tempo ...  

"Tudo bem", disse Elena lentamente. "Nós vamos continuar com seu plano."  

Imediatamente, os dois rapazes chegaram para a porta do lado do motorista segurar 

novamente. "Ouça", disse Elena sem olhar para nenhum deles. "Estou indo para a 

condução  

meu Jaguar até a próxima cidade. Mas primeiro eu vou entrar em-lo e obter  

passou a usar roupas real e talvez até mesmo pegar alguns minutos de sono.  

Matt vai querer encontrar um riacho ou algo onde ele possa limpar. E  

então eu sou  

indo para a cidade o que está mais próximo de alguns brunch. Depois disso "  

"-A insignificância pode começar de novo", Damon terminou para ela. "Você faz isso,  

darling. Eu vou encontrá-lo em qualquer colher gordurosa que você selecionou. "  

Elena balançou a cabeça. "Você tem certeza que você vai ser capaz de encontrar-nos? 

Estou tentando manter  

minha aura baixo, realmente. "  

"Ouça, um Jaguar-fogo do motor-vermelho em qualquer flyspeck de uma cidade você 

encontra  

por este caminho vai ser tão visível como um disco voador ", disse Damon.  

"Por que ele não só vêm com ..." A voz de Matt sumiu. De alguma forma,  

embora tenha sido o seu mais profundo ressentimento contra Damon, muitas vezes ele 

conseguiu  

esquecer que Damon era um vampiro.  

"Então você está indo ir lá primeiro e encontrar alguma menina andando  

a escola de verão ", disse Matt, seus olhos azuis parecendo a escurecer. "E  

você está indo para swoop para baixo nela e levá-la onde ninguém pode  

ouvi-la gritando e então você vai puxar a cabeça para trás e você está  

vai afundar seus dentes em sua garganta. "  

Houve uma pausa relativamente longa. Em seguida, Damon disse em um tom 

ligeiramente feridos,  

"Não sou."  

"Isso é o que você, pessoas, fazer. Você fez isso para mim. "  

Elena viu a necessidade de uma intervenção muito drástica: a verdade. "Matt Matt, que  

Damon não foi quem fez isso. Foi Shinichi. Você sabe disso. "Delicadamente  

Matt teve por os antebraços e transformou-o até que ele estava enfrentando o seu.  

Por um longo momento Matt não olhar para ela. Time esticada e Elena  

começou a temer que ele estava fora do seu alcance. Mas então, finalmente, ele ergueu a  

cabeça para que ela pudesse olhar em seus olhos.  



"Tudo bem", disse ele suavemente. "Eu vou junto com ele. Mas você sabe que ele é  

saindo para beber sangue humano. "  

"A partir de um doador!" Damon, que teve audiência muito boa, gritou.  

Matt explodiu novamente. "Porque você torná-los dispostos! Você hipnotizar  

eles "  

"Não, eu não."  

"Ou" influência "deles, ou o que quer. Como é que você gosta "  

Por trás das costas de Matt, Elena foi agora a fazer movimentos de "vá embora furioso 

com  

Damon, como se estivesse espantando um bando de galinhas. Na primeira Damon 

apenas  

levantou uma sobrancelha para ela, mas depois ele deu de ombros com elegância e 

obedecida, a sua  

forma como indefinição tomou a forma de um corvo e rapidamente se tornou um ponto 

no  

o  

sol nascente. "Você acha que," Elena disse calmamente, "que você poderia se livrar de 

seu jogo?  

É só passar a fazer Damon completamente paranóico. "  

Matt olhou em toda parte, mas para ela e finalmente ele concordou. "Eu vou despejar  

quando eu vou descer para lavar ", disse ele, olhando para suas pernas enlameadas 

grimly.  

"Anyway", acrescentou, "você entra no carro e tentar dormir um pouco. Você  

parece que você precisa. "  

"Wake me up em um par de horas", disse Elena sem a primeira idéia que nos  

um par de horas que ela ia se arrepender disso mais do que ela poderia dizer. 

"Você está tremendo. Deixe-me fazer isso sozinho ", disse Meredith, colocando a mão 

sobre  

Bonnie ombro enquanto eles estavam juntos na frente de Caroline Forbes  

Casa.  

Bonnie começou a inclinar-se para a pressão, mas fez-se parar. Foi  

humilhante a agitação tão obviamente em uma manhã de Virgínia no final de julho.  

Ele  

Foi humilhante de ser tratado como uma criança, também. Mas Meredith, que só foi  

seis meses mais velho, parecia mais adulto do que o habitual hoje. Seu cabelo escuro era  

puxado  

para trás, de modo que seus olhos pareciam muito grande e seu rosto moreno, com seus  

maçãs do rosto salientes mostrou a sua melhor vantagem.  



Ela poderia ser praticamente a minha babá, Bonnie pensou desanimada.  

Meredith tinha sapatos de salto alto em, também, em vez de seu habitual apartamentos. 

Bonnie sentiu  

menor  

e mais jovem do que nunca, em comparação. Ela passou a mão pelo seu  

cachos louro-morango, tentando buço-lhes uma meia polegada mais precioso.  

"Eu não estou assustado. Estou c-frio ", disse Bonnie, com toda a dignidade que ela 

poderia  

reunir.  

"Eu sei. Você sente algo vindo de lá, não é? "Meredith  

assentiu com a cabeça na casa antes deles.  

Bonnie olhou de soslaio para ele e depois voltar a Meredith. De repente  

adultness Meredith era mais reconfortante do que irritante. Mas antes que ela  

Caroline olhou para casa de novo, ela desabafou: "Qual é o ponto  

calcanhares?  

"Oh," Meredith disse, olhando para baixo. "Basta pensar prático. Se há alguma coisa  

tenta agarrar meu tornozelo neste momento, torna-se presente. "Ela carimbado e houve 

uma  

clack satisfação da calçada.  

Bonnie quase sorriu. "Você trouxe o bronze juntas, também?"  

"Eu não preciso deles, eu vou bater novamente Caroline barehanded se ela tenta  

qualquer coisa. Mas sair mudando de assunto. Eu posso fazer isso sozinho. "  

Bonnie finalmente deixou-se colocar a mão na própria pequena Meredith slim, a longo  

apontou um. Ela apertou. "Eu sei que você pode. Mas eu sou o único que  

deveria. Foi ela me convidou mais. "  

"Sim," Meredith disse, com um ligeiro, curl elegante de seu lábio. "Ela está sempre  

conhecido onde enfiar a faca. Bem, aconteça o que acontecer, Caroline  

trouxe sobre si mesma. Primeiro vamos tentar ajudá-la, por causa dela eo nosso. Em 

seguida  

tentamos fazer com que ela procure ajuda. Depois que "" Depois disso, "Bonnie disse 

tristemente," não se pode dizer. "Olhou-  

Caroline casa novamente. Parecia ... distorcida ... de alguma forma, como se ela fosse  

visto  

através de um espelho distorcido. Além disso, ele tinha uma aura ruim: preto cortado  

através de uma máscara feia do cinza-esverdeada. Bonnie nunca tinha visto uma casa 

com tão  

energia muito antes.  

E estava frio, essa energia, como a respiração de um frigorífico. Bonnie  



senti como se fosse chupar sua própria força de vida e transformá-la em gelo, se ele tem  

o  

chance.  

Ela deixou Meredith tocar a campainha. Ele tinha um ligeiro eco a ele, e quando a Sra.  

Forbes respondeu, sua voz parecia ecoar um pouco, também. O interior  

da casa ainda teve que espelham funhouse olhar para ela, Bonnie pensamento, mas  

ainda mais estranho foi a sensação. Se ela fechou os olhos, ela poderia imaginar-se  

em  

lugar muito maior, onde o chão inclinado agudamente para baixo.  

"Você veio para ver Caroline," Mrs. Forbes disse. Sua aparência chocado  

Bonnie. a mãe de Caroline parecia uma velha, com cabelos grisalhos e  

um rosto comprimido branco.  

"Ela está em seu quarto. Eu vou lhe mostrar ", disse a mãe de Caroline.  

"Mas a senhora Forbes, nós sabemos onde" Meredith quebrou quando Bonnie colocar  

uma mão em seu braço. O desvanecidas, mulher encolhida estava liderando o caminho.  

Ela tinha quase aura nenhuma, Bonnie percebeu e foi atingida a  

do coração. Ela tinha conhecido Caroline e os pais dela por tanto tempo, como poderia a 

sua  

relações têm vindo a este?  

Eu não vou chamar nomes Caroline, não importa o que ela faz, Bonnie prometeu  

silenciosamente. Não importa o quê. Mesmo ... sim, mesmo depois que ela fez com 

Matt.  

Eu vou tentar  

se lembrar de algo bom sobre ela.  

Mas era difícil pensar em tudo nesta casa, muito menos para pensar  

nada de bom. Bonnie sabia que a escada estava subindo, ela podia ver cada  

passo acima dela. Mas todos os seus outros sentidos lhe disse que ela estava indo para 

baixo. Foi  

um sentimento horrível que fez sua tonta: esta inclinação acentuada para baixo como ela  

vê-la subir pés.  

Havia também um cheiro estranho e pungente, de ovos podres. Foi uma  

odor, fedendo podre que provei no ar.  

Caroline porta foi fechada, e na frente dele, deitado no chão, foi uma placa  

de alimentos com um garfo e faca carving sobre ele. Mrs. Forbes correu à frente de  

Bonnie e Meredith e rapidamente pegou o prato, abriu a porta  

Caroline frente, e colocou lá dentro, fechando a porta atrás dela.  

Mas antes que ele desapareceu, Bonnie pensou que viu o movimento no  

montão de comida na porcelana de ossos finos. "Ela vai falar mal de mim", Mrs. Forbes, 



disse na mesma voz vazia  

ela tinha usado antes. "Mas ela disse que estava esperando por você."  

Ela correu por eles, deixando-os sozinhos no corredor. O cheiro de  

ovos podres, não, de enxofre, Bonnie percebeu, era muito forte.  

Enxofre, ela reconheceu o cheiro de aula do ano passado química. Mas como  

que tal um cheiro horrível chegar em casa elegante Mrs. Forbes? Bonnie  

virou-se para pedir Meredith, Meredith, mas já estava balançando a cabeça.  

Bonnie conhecia essa expressão.  

Não diga nada.  

Bonnie engoliu em seco, limpo de seus olhos, e viu Meredith transformar o  

punho de porta de Caroline.  

O quarto estava escuro. Chega brilhava a luz do corredor para mostrar que  

cortinas Caroline havia sido reforçado por colchas opaco pregado sobre  

elas. Não havia ninguém dentro ou sobre a cama.  

"Venha! E fechou a porta rápido! "  

Era a voz de Caroline, com impertinência típico de Caroline. Um dilúvio de  

alívio tomou conta de Bonnie. A voz não era um baixo masculina que abalou o  

quarto, ou um grito, foi Caroline-em-um-mau-humor.  

Ela entrou na penumbra antes dela.  

 Elena entrou no banco de trás do Jaguar e colocada em um luxuoso T-aquamarine  

camisa e calça jeans por baixo camisola, apenas no caso de um policial ou  

mesmo alguém que tenta ajudar os proprietários de um automóvel aparentemente 

parado por um  

estrada deserta, parou. E então ela se deitou no Jag's  

banco traseiro.  

Mas, embora ela já estava quente e confortável, o sono não vinha.  

O que eu quero? Realmente quero agora? perguntou-se. E a resposta  

veio-lhe imediatamente.  

Eu quero ver Stefan. Eu quero sentir seus braços em volta de mim. Eu quero apenas 

olhar  

em seu rosto, em seus olhos verdes, com aquele olhar especial que só ele nunca  

mostra para mim. Eu quero que ele me perdoe e me diga que ele sabe que eu vou  

sempre amá-lo.  

E eu quero ... Elena se sentiu liberado como calor atravessou seu corpo, eu  

Stefan quer me beijar. Eu quero beijos Stefan ... quente e doce e  

reconfortante ....  

Elena estava pensando como este para a segunda ou terceira vez, ela fechou os olhos e  

posição deslocada, as lágrimas brotando novamente. Se ao menos pudesse chorar,  



realmente chorar, de Stefan. Mas algo a impedia. Ela achou difícil  

espremer uma lágrima.  

Deus, ela estava exausta ....  

Elena tentou. Ela manteve os olhos fechados e virou frente e para trás, tentando não  

pensar Stefan por apenas alguns minutos. Ela tinha que dormir. Desesperado,  

ela deu um suspiro e poderoso para tentar encontrar uma posição melhor, quando tudo  

mudou de repente.  

Elena era confortável. Muito confortável. Ela não podia sentir o lugar em tudo.  

Ela sentou-se repentinamente e congelou, sentando-se no ar. Ela estava quase batendo 

nela  

cabeça contra o topo do entalhe.  

Eu perdi a gravidade de novo! pensou ela, horrorizada. Mas, não, isso era diferente  

do que o que tinha acontecido quando ela tinha retornado da primeira vida, e  

tinha flutuado em torno de como um balão. Ela não conseguia explicar porquê, mas ela 

estava  

com certeza.  

Ela estava com medo de se mover em qualquer direção. Ela não tinha certeza da causa 

da  

sua angústia, mas ela não ousou se mover.  

E então ela viu.  

Viu-se, com a cabeça para trás e os olhos fechados no banco de trás  

o carro. Ela poderia fazer a cada pequeno detalhe, desde as rugas em seu  

aquamarine camisa de pelúcia para a trança que ela fez de seu cabelo dourado pálido,  

que, pela falta de um laço de cabelo, estava chegando unbraided já. Ela olhou  

como se ela estivesse dormindo serenamente.  

Então foi assim que tudo terminou. Isto é o que eles dizem, que Elena Gilbert,  

um dia de verão, morreu tranqüilamente em seu sono. Nenhuma causa de morte foi 

sempre  

encontrado .... B  

omo eles nunca podia ver desgosto como causa da morte, pensou Elena,  

e em um gesto ainda mais melodramático do que seu habitual  

gestos melodramáticos, tentou arremessar-se para baixo em seu próprio corpo  

com um braço cobrindo o rosto.  

Não funcionou. Logo que ela chegou a começar a lançar-se, ela  

encontrou-se fora da Jaguar.  

Ela tinha ido para a direita através do teto sem sentir nada. Suponho que  

é isso que acontece quando você é um fantasma, ela pensou. Mas isso não é nada  

como da última vez. Então eu vi o túnel, eu fui para a Light.  



Talvez eu não sou um fantasma.  

De repente, Elena sentiu uma onda de euforia. Eu sei o que é isso, ela pensou  

triunfante. Esta é uma experiência fora do corpo!  

Ela olhou para ela dormir de novo auto, buscando cuidadosamente. Sim! Sim!  

Havia um cordão anexando seu sono seu corpo real do corpo à sua  

espiritual. Ela foi presa! Onde quer que fosse, ela poderia encontrar o seu caminho  

home.  

Havia apenas dois destinos possíveis. Um estava de volta ao Fell's Church.  

Ela sabia que a direção geral do sol, e ela tinha certeza de que  

alguém que tem um O.O.B. (Como Bonnie, que já tinha passado por uma  

fad espiritualista e tinha lido muitos livros sobre o assunto, familiarmente  

chamou)  

seria capaz de reconhecer a passagem de todas as linhas ley.  

O destino de outros, é claro, foi Stefan.  

Damon poderia pensar que ela não sabia para onde ir, e era verdade que ela  

podia sentir vagamente do sol nascente que Stefan estava em outro  

direcção a oeste dela. Mas ela sempre soube que as almas dos verdadeiros  

Os amantes estavam ligados de alguma forma ... por um fio de prata de coração a 

coração ou um  

vermelho  

cabo de pinky a pinky.  

Para seu deleite, ela achou quase que imediatamente.  

Um cordão da cor do luar, que parecia ser esticada  

entre o sono coração Elena, e sim .... Quando ela tocou no fio,  

ele  

ressoou tão claramente à sua de Stefan que ela sabia que ele iria levá-la a ele.  

Nunca houve dúvida em sua mente a respeito de qual direção tomaria.  

Ela esteve em Fell's Church. Bonnie foi um médium de algumas impressionantes  

poderes, e por isso foi Stefan antiga proprietária, a Sra. Theophilia Flores. Eles  

estava lá, junto com Meredith e seu intelecto brilhante, para proteger a  

da cidade. E todos iriam entender, ela disse a si mesma um pouco desesperado. Ela  

não poderia nunca ter essa chance novamente.  

Sem hesitar um outro momento, Elena e Stefan virou-se para deixar  

se ir.  

Imediatamente ela se viu correndo no ar, muito rapidamente para  

Tomar nota do seu entorno. Tudo o que ela passou foi um borrão, diferindo  

apenas na cor e textura como Elena realizado com um nó em sua garganta que  

ela estava passando por objetos.  



E assim, em apenas alguns instantes, ela se viu olhando para um coração  

cena dolorosa: Stefan em pallets usados e quebrados, olhando com cara de cinza  

e  

finas. Stefan num hediondo, repleto de células-rush, infestado de piolhos com os seus 

malditos  

barras de ferro a partir da qual nenhum vampiro poderia escapar.  

Elena virou-se para um momento de forma que quando ela acordou que ele não iria  

ver a sua angústia e suas lágrimas. Ela era apenas compor-se, quando  

voz de Stefan sacudido por ela. Ele já estava acordado.  

"Você tenta e tenta, não é?", Disse ele, sua voz carregada de sarcasmo. "Eu  

acho que você deve ganhar pontos por isso. Mas você sempre tem algo errado.  

A última vez foi o orelhas pequenas pontas. Desta vez é a roupa. Elena  

não iria vestir uma camisa enrugada como esse e ter sujo, pés descalços, se a sua vida  

dependia  

sobre ela. Vá-se embora. "Encolhendo os ombros sob o cobertor puído, ele  

transformou-se dela.  

Elena olhou. Ela estava em muitos tipos de sofrimento para escolher suas palavras:  

elas estouram dela como um gêiser. "Oh Stefan! Eu estava apenas tentando queda  

dormindo com minhas roupas no caso de um policial parado por enquanto eu estava no  

banco de trás do Jaguar. O Jag você comprou de mim. Mas eu não acho que você se 

importa!  

Meu  

as roupas são enrugados, porque eu estou vivendo fora da minha mochila e meus pés  

tenho a mente suja quando Damon-bem-bem-que nunca. Eu tenho um real  

camisola, mas eu  

não tê-lo quando eu saí do meu corpo e eu acho que quando você vem  

que você ainda olha como você em seu corpo ... ".  

Então ela ergueu as mãos em estado de alarme como Stefan virou-se. Mas-  

maravilha das maravilhas, agora havia uma mancha de sangue em seu rosto.  

Além disso,  

ele não estava mais olhando desdenhosa.  

Ele estava olhando mortal, seus olhos verdes a piscar com ameaça.  

"Seus pés ficou sujo, quando Damon fez o quê?" Ele exigiu, enunciando  

com cuidado.  

"Não importa"  

"É muito bem não importa" Stefan parou. "Elena?", Ele sussurrou,  

olhando para ela como se ela tivesse apenas apareceu. "Stefan!" Ela não poderia ajudar 

segurando os braços para ele. Ela não podia  



nada de controle. "Stefan, eu não sei como, mas eu estou aqui. It's me! Eu não estou  

um  

sonho ou um fantasma. Eu estava pensando em você e adormecer, e eu aqui  

sou! "Ela tentou tocá-lo com as mãos fantasmas. "Você acredita em mim?"  

"Eu acredito em você ... porque eu estava pensando em você. De alguma forma, de 

alguma forma  

que trouxe você aqui. Por causa do amor. Porque nós amamos uns aos outros! "  

E ele falou as palavras como se fossem uma revelação.  

Elena fechou os olhos. Se ela pudesse estar aqui em seu corpo, ela irá mostrar  

Stefan quanto ela o amava. Como era, eles tiveram que usar desajeitado  

Palavras-clichês que só passou a ser única verdade.  

"Eu sempre te amarei, Elena," Stefan disse, sussurrando novamente. "Mas eu não  

quero você perto de Damon. Ele encontrará uma maneira de te machucar "  

"Eu não posso ajudá-la", Elena interrompeu.  

"Você tem que ajudá-la!"  

"-Porque é minha única esperança, Stefan! Ele não vai me machucar. Ele é  

já mortos para me proteger. Oh, Deus, tanto que aconteceu! Nós estamos em  

nossa maneira de "Elena hesitou, os olhos em torno flicking cautelosamente.  

Stefan olhos se arregalaram por um instante. Mas quando ele falou seu rosto estava  

inexpressivo. "Em algum lugar onde você estará seguro."  

"Sim", disse ela, assim como a sério, sabendo que as lágrimas eram agora fantasma  

correndo pelo rosto sem corpo. "E ... oh, Stefan, há tanta coisa que você  

não sei. Caroline Matt acusado de atacá-la, enquanto eles estavam em um  

data porque ela está grávida. Mas não foi Matt! "  

"Claro que não!" Stefan disse, indignado, e teria dito mais, mas  

Elena foi correr.  

"E eu acho que a maca, o Tyler Smallwood é realmente por causa da  

momento, e porque Caroline está mudando. Damon disse que "  

"Um bebê lobisomem sempre transformar sua mãe em um lobisomem"  

"Sim! Mas a parte lobisomem vai ter que lutar contra o que é Malach  

já dentro dela. Bonnie e Meredith disse-me coisas sobre Caroline-  

como  

como ela foi a pique no chão como um lagarto, que apenas me apavorava. Mas eu  

tive que deixá-los para lidar com isso para que eu pudesse, poderia chegar a esse seguro  

lugar ".  

"Lobisomens e foram-raposas", disse Stefan, sacudindo a cabeça. "É claro que,  

das raposas, as raposas, são muito mais potentes magicamente, mas  

lobisomens tendem a matar antes que eles pensam. "Ele bateu seu joelho com o punho.  



"Eu queria estar lá!"  

Elena soltou uma mistura de admiração e desespero: "E em vez estou aqui,  

com você! Eu nunca soube que eu poderia fazer isso. Mas eu não tenho sido capaz de 

lhe trazer  

nada assim, nem mesmo eu. Meu sangue. "Ela fez um desamparado  

gesto e viu a presunção nos olhos de Stefan. Ele ainda teve a Clarion Loess Black 

Magic vinho tinha contrabandeado para ele!  

Ela sabia! Foi o único líquido que seria em um pinch-ajuda manter um  

vampiro vivo quando o sangue não estava disponível.  

Black Magic "vinho" sem álcool, e nunca para o ser humano em primeiro  

lugar, foi a única bebida que os vampiros realmente gostei além do sangue.  

Damon tinha dito que Elena era magicamente feito de uvas especiais que  

foram cultivadas em solo nas bordas das geleiras, loess, e que foram  

sempre mantidos na escuridão completa. Isso foi o que deu o seu escuro aveludado  

gosto, ele disse.  

"Não importa", disse Stefan, sem dúvida, para o benefício de quem  

pode ser espionagem. "Exatamente como aconteceu?", Ele perguntou então. "Esta fora 

de  

coisa do corpo? Por que você não vem aqui e me dizer sobre isso? "Ele estava deitado  

volta sobre o seu catre, transformando doendo os olhos nela. "Sinto que não tenho uma  

melhor  

cama para lhe oferecer. "Por um momento, a humilhação mostrou claramente em seu 

rosto.  

Todo esse tempo ele conseguiu esconder dela: a vergonha que sentiu em  

aparecimento  

antes dela, desta forma em uma cela imunda, com farrapos de roupas, e infestados  

com Deus sabia o quê. Ele, Stefan Salvatore, que tinha sido, tinha  

uma vez que foi  

-  

Elena coração verdadeiramente quebrou em seguida. Ela sabia que estava quebrando, 

porque ela  

podia senti-lo dentro de quebrar como o vidro, com cada agulha como shard  

skewering carne dentro do seu peito. Ela sabia que estava quebrando, também, porque  

ela chorava, lágrimas espírito enorme que caiu sobre o rosto de Stefan como sangue,  

translúcida no ar como eles caíram, mas girando o vermelho profundo, quando eles 

tocaram  

rosto de Stefan.  

Sangue? Claro, não era sangue, ela pensou. Ela não podia mesmo trazer  



algo tão útil a ele dessa forma. Ela estava realmente chorando agora, sua  

sacudindo os ombros como as lágrimas continuaram a cair sobre Stefan, que agora tinha  

uma mão, como que para pegar um ...  

"Elena" Houve maravilha em sua voz.  

"O quê o quê?", Ela keened.  

"Suas lágrimas. Suas lágrimas me faz sentir ... "Ele estava olhando para ela com  

algo como reverência.  

Elena ainda não conseguia parar de chorar, mas ela sabia que tinha acalmado  

seu coração orgulhoso e feito outra coisa.  

"Eu d-não entendo."  

Ele pegou uma de suas lágrimas e beijou-a. Então, ele olhou para ela com um brilho  

em seus próprios olhos. "É difícil falar, pouco amor lindo ...".  

Então, por que usar palavras? pensou ela, ainda chorando, mas chegando à sua  

nível para que ela pudesse snuffle apenas acima de sua garganta. É só ... não é muito 

livre, com as bebidas por aqui, disse  

dela. Como você adivinhou. Se você hadn't-me ajudado, eu teria sido morto por  

agora. Eles não podem figurar para fora porque eu não sou. Então, eles, assim que se 

esgotem antes  

chegam a mim, às vezes, você vê-  

Elena levantou a cabeça, e desta vez lágrimas de raiva pura caiu bem em seu  

face. Onde eles estão? Eu vou matá-los. Não me diga que eu não posso, porque eu vou 

encontrar uma  

caminho. Eu vou encontrar uma maneira de matá-los mesmo que eu estou neste estado  

Ele balançou a cabeça para ela. Angel anjo, você não vê? Você não tem a  

matá-los. Porque tuas lágrimas, as lágrimas fantasma de uma donzela pura -  

Ela balançou a cabeça para ele. Stefan, se alguém sabe que eu não sou um puro  

solteira, é você,  

De uma donzela pura, Stefan continuou, nem perturbado por ela  

interrupção, pode curar todos os males. E eu estava mal esta noite, Elena, embora eu  

tentou  

escondê-lo. Mas eu estou curado! Tão bom quanto novo! Eles nunca serão capazes de  

entender como isso poderia acontecer.  

Você tem certeza?  

Olhe para mim!  

Elena olhou para ele. face Stefan, que tinha sido desenhado antes cinza e,  

era diferente agora. Era geralmente pálida, mas agora seus traços finos  

olhou lavada, como se tivesse sido na frente de uma fogueira e os  

luz ainda estava refletindo as linhas puras e elegantes planos de sua amada  



face.  

Eu fiz isso ...? Lembrou-se da primeira lágrima gotas caindo, e como eles  

parecia que tinha sangue no rosto. Não é como o sangue, ela percebeu, mas como  

cor natural, afundando-o, refrescando-lo.  

Ela não podia deixar de esconder o rosto novamente em sua garganta, ela pensou, eu 

sou  

contente. Oh, eu estou tão contente. Mas eu gostaria que pudéssemos tocar. Eu quero 

sentir  

seus braços em volta de mim.  

"Pelo menos eu posso olhar para você", sussurrou Stefan e Elena sabia que, mesmo  

Isto é como água no deserto para ele. "E se nós poderíamos tocar, eu colocaria  

meu  

braço em volta de sua cintura aqui, e beijá-lo aqui e aqui ... ".  

Eles falavam uns com os outros desta forma para um, enquanto os amantes, apenas 

trocando "  

absurdo, cada sustentada pela imagem e som do outro. E depois,  

macia, mas firme, Stefan pediu-lhe para lhe dizer tudo sobre tudo, Damon  

uma vez que tinha começado. Até agora Elena era sangue-frio suficiente para dizer-lhe  

sobre  

o incidente com Matt Damon, sem fazer som muito parecido com um  

vilão.  

"E Stefan, Damon realmente está nos protegendo da melhor maneira possível." Disse-

lhe  

sobre os dois vampiros que havia sido possuído segui-los e  

o que Damon tinha feito. Stefan apenas deu de ombros e disse ironicamente: "A maioria 

das pessoas escrevem com lápis;  

Damon escreve povos fora com eles. "Ele acrescentou:" E a sua roupa tem  

sujo? "  

"Porque eu ouvi um enorme acidente, que acabou por Matt estar no topo da  

o carro ", disse ela. "Mas, para ser justo, ele estava tentando Damon participação no  

tempo. Fiz-lhe livrar-se do jogo. "Ela acrescentou, no barest do sussurra:  

"Stefan, por favor, não me importo que Damon e eu temos que estar juntos para um lote  

agora. Isso não muda nada entre nós. "  

"Eu sei".  

E o mais incrível foi que ele sabia. Elena foi banhado nas profundezas  

fulgor de sua confiança para ela.  

Depois que eles ", realizada" entre si, Elena snuggling weightlessly acima do  

curva do braço de Stefan ... e foi bem-aventurança.  



E então, de repente o mundo, todo o universo, estremeceu ao som  

de um som batendo gigantesco. Ele empurrou a Elena. Não pertenço aqui  

com amor e confiança ea doçura de compartilhar todas as partes do seu self com  

Stefan.  

Começou de novo, uma expansão monstruosa que Elena apavorado. Agarrou  

inutilmente a Stefan, que estava olhando para ela com preocupação. Ele não ouve  

o barulho que foi defeaning, ela percebeu.  

E então algo ainda pior aconteceu. Ela foi arrancada de Stefan  

os braços do corpo, e ela foi correndo para trás, para trás por meio de objetos, de volta  

cada vez mais rápido até com um frasco ela desembarcou em seu corpo.  

Para todas as reticências que ela aterrou perfeitamente no corpo sólido que até agora  

tinha sido o único que ela soubesse. Aterrou sobre ele e fundem-se que  

e, em seguida, ela estava sentada e os sons eram os sons de Matt rap  

na janela.  

"Tem sido mais de duas horas desde que você foi dormir", disse ele que abriu  

a porta. "Mas eu percebi que precisava. Você está bem? "  

"Oh, Matt," disse Elena. Por um momento, parecia impossível que ela estava  

vai ser capaz de chorar. Mas então lembrou-se de Stefan  

sorriso.  

Elena piscou os olhos, obrigando-se a lidar com sua nova situação. Ela não tinha  

Stefan visto por cerca de tempo suficiente. Mas suas memórias de sua curta, doce  

tempo juntos foram embalados em junquilhos e lavanda e nada poderia  

sempre levá-los longe dela.  

Damon estava irritada. Como ele voava mais alto em sua largura, as asas do corvo 

negro,  

a paisagem como se desenrolou sob o magnífico tapete, a quebra  

dia  

fazendo as pastagens e brilho colinas como esmeralda.  

Damon ignorou. Ele tinha visto muitas vezes. O que ele estava procurando  

foi una donna splendida. Mas sua mente continuava à deriva. Mutt e seu jogo ... Damon 

ainda não vejo porque  

Elena queria ter um fugitivo da justiça junto com eles. Elena  

... Damon tentou evocar os mesmos sentimentos irritado por ela como tinha  

para o Mutt, mas simplesmente não conseguia controlá-lo.  

Ele circulou em direção a cidade abaixo, mantendo-se o bairro residencial,  

pesquisar auras. Ele queria uma aura forte, tanto quanto uma bela  

um. E ele tinha sido na América tempo suficiente para saber que esta no início da  

de manhã você pode encontrar três tipos de pessoas e até no exterior. Estudantes  



foram os  

em primeiro lugar, mas isso foi no verão, por isso havia menos para escolher. Apesar de  

pressupostos de Mutt, Damon raramente afundou-se a meninas de ensino superior. 

Corredores foram  

o  

segundo. E o terceiro, pensamentos bonitos, assim como que ... um baixo  

lá ... eram jardineiros.  

A moça com a tesoura de poda olhou-me como Damon transformou o  

canto e se aproximou de sua casa, deliberadamente pressa e depois  

retardando seus passos. Seus passos muito claro que ele ficou encantado ao  

tomar a extravagância floral em frente à casa vitoriana encantadora.  

Para um  

momento em que a menina olhou assustada, quase com medo. Isso era normal. Damon  

estava usando botas pretas, calça jeans preta, uma camiseta preta e couro preto  

revestimento, em  

Além de seu Ray-Bans. Mas então ele sorriu e ao mesmo tempo  

começou a infiltração primeiro delicado de la bella donna da mente.  

Uma coisa era clara, mesmo antes disso. Ela gostava de rosas.  

"Um flush cheio de Dreamweaver", disse ele, balançando a cabeça em admiração como  

Ele olhou para os arbustos cobertos de flor-de-rosa brilhante. "E os  

White Icebergs escalada da treliça .... Ah, mas o seu Moonstones! "Ele  

levemente tocado uma rosa aberta, suas pétalas ao luar cor de sombra, mas a  

rosa pálido na  

as bordas.  

A ajuda jovem mulher Krysta, nem poderia fazer sorrir. Damon sentiu a  

fluxo de informações sem esforço de sua mente para a dele. Ela tinha apenas vinte e  

dois, não  

casado, ainda vivem em casa. Ela tinha precisamente o tipo de aura foi  

procurando, e apenas um pai para dormir na casa.  

"Você não parece do tipo que sabe muito sobre rosas", disse Krysta  

francamente, e em seguida deu uma risada auto-consciente. "Eu sinto muito. Eu conheci 

todos os tipos  

em  

Mostra o Creekville Rose ".  

"Minha mãe é um jardineiro ávido", Damon mentiu fluentemente e sem um traço  

de desconfiança. "Eu acho que eu tenho a minha paixão dela. Agora eu não ficar em um 

lugar por tempo suficiente para cultivá-las, mas ainda posso sonhar. Deseja  

sei que o meu maior sonho é? "  



Por esta altura Krysta senti como se estivesse flutuando em um delicioso-de-rosa 

perfumado  

nuvem. Damon sentia cada nuance delicada com ela, gostava de vê-la  

flush, apreciou o leve tremor que sacudiu seu corpo.  

"Sim", Krysta disse simplesmente. "Eu adoraria saber o seu sonho."  

Damon se inclinou para a frente, baixou a voz. "Eu quero criar um preto verdadeiro  

rosa. "  

Krysta olhou assustada e algo que passou pela sua mente muito rapidamente  

Damon para pegar. Mas depois ela disse em uma voz tão baixa, "Então  

há algo que eu gostaria de te mostrar. Se, se tiver tempo para vir com  

me ".  

O quintal era ainda mais esplêndida do que a frente e havia uma  

rede balançar suavemente, Damon registou com satisfação. Afinal, ele  

logo precisam de um lugar para colocar Krysta ... enquanto ela dormia fora.  

Mas na parte de trás do pavilhão era algo que causou a acelerar o seu ritmo  

involuntariamente.  

"Black Magic rosas!", Exclamou, olhando para o vinho-escuro, quase  

flores de cor bordô.  

"Sim", Krysta disse suavemente. "Black Magics. O mais próximo que alguém já  

chegado a uma rosa preta. Recebo três ondas de um ano ", ela sussurrou  

trêmula,  

não questionamento que este jovem possa ser, esmagado pela sua  

sentimentos que quase tirou Damon com ela.  

"Eles são magníficos", disse ele. "O mais profundo vermelho que eu já vi. O  

cada vez mais próximo de raça negra ".  

Krysta ainda estava tremendo de alegria. "Você é bem-vindo a um, se quiser.  

Estou levando-os para o show Creekville próxima semana, mas posso dar-lhe um em  

completo  

florescem agora. Talvez você vai ser capaz de sentir o cheiro. "  

"Eu gostaria que ...", disse Damon.  

"Você pode dar a sua namorada."  

"Não namorada", disse Damon, feliz por voltar a mentir. mãos de Krysta  

sacudiu um pouco como ela cortou uma das mais longas retas, hastes para ele.  

Damon estendeu a mão para levá-la e os seus dedos tocaram.  

Damon sorriu para ela.  

Quando os joelhos de Krysta foi desossada com prazer, Damon peguei ela  

facilmente e continuou com o que ele estava fazendo.  

Meredith estava bem atrás de Bonnie quando ela entrou no quarto de Caroline.  



"Eu disse, feche a porta!", Disse Caroline, não, rosnou.  

Era natural de olhar para ver onde a voz vinha. Justo  

antes de Meredith cortar a tira de luz só por fechar a porta Bonnie viu secretária 

Caroline canto. A cadeira que costumava sentar na frente do que foi  

ido.  

Caroline foi baixo.  

Poderia ter sido um espaço bom para se esconder uma criança de dez anos, mas como 

um  

Caroline de dezoito anos, tinha enrolado em uma posição impossível, a fim  

para  

caber lá. Ela estava sentada em uma pilha do que parecia ser pedaços de roupa.  

Sua melhor roupa, Bonnie pensamento, de repente, como um piscar de lamé dourado  

piscou e  

foi quando a porta fechada.  

Depois era só os três juntos na escuridão. Não há iluminação  

veio acima ou abaixo da porta do salão.  

É porque o salão está em outro mundo, Bonnie pensamento selvagem.  

"O que há de errado com um pouco de luz, Caroline?" Meredith pediu silêncio. Sua  

voz era firme, reconfortante. "Você nos pediu para vir vê-lo, mas nós  

não pode ver você. "  

"Eu disse para vir e conversar comigo", Caroline corrigido imediatamente, exatamente 

como ela  

sempre teve nos velhos tempos. Isso deve ter sido confortante também.  

Exceto, exceto que agora que podia ouvi-la Bonnie tipo de voz  

reverberando sob a mesa, ela podia dizer que tinha uma nova qualidade. Não é assim  

husky muito as-  

Você realmente não quero estar a pensar isso. Não na escuridão da meia-noite  

nesta sala, a mente de Bonnie disse ela.  

Não tanto como husky snarly, Bonnie pensamento impotente. Você poderia quase  

Caroline diz rosnou suas respostas.  

Little sons Bonnie disse que a menina debaixo da mesa estava se movendo. Bonnie  

própria respiração acelerada.  

"Mas nós queremos vê-lo," Meredith disse calmamente. "E você sabe que  

Bonnie tem medo do escuro. Posso simplesmente ligar o abajur de cabeceira? "  

Bonnie poderia sentir-se trêmulo. Isso não era bom. Não foi inteligente  

show Caroline estava com medo dela. Mas o passo-negro estava fazendo  

tremer. Ela podia sentir que este quarto estava errado em seus ângulos ou  

talvez fosse apenas sua imaginação. Ela também pode ouvir coisas que fez  



seu salto  

-Como que o ruído alto duplo clique diretamente atrás dela. O que tinha feito  

isso?  

"Todos os rrright então! Turrn a uma ao lado da cama. "Caroline foi definitivamente  

rosnando. E ela estava se movendo em direção a eles; Bonnie ouvia ruído e  

respiração se aproximando.  

Não deixe ela chegar a mim no escuro!  

Foi um pânico pensamento irracional, mas Bonnie não podia deixar de pensar que  

mais do que ela poderia ajudar tropeçando cegamente em lados ...  

Algo alto e quente. Não é Meredith. Nunca, desde Bonnie tinha conhecido ela havia 

cheirado Meredith  

como suor rançoso e ovos podres. Mas a coisa quente pegou  

mãos levantadas tanto Bonnie, e havia barulhos estranhos clicando pouco  

como cerrados. 

Elena estava usando todos os seus consideráveis talentos em negociação para acalmar 

Matt  

baixo, encorajando-o a requisitar um waffle belga, segundo e terceiro; sorrindo  

para ele  

sobre a mesa. Mas não era muito bom. Matt estava se movendo como se estivesse  

levados a corrida, enquanto ao mesmo tempo que ele não conseguia tirar os olhos dela.  

Ele ainda está imaginando Damon swooping para baixo e aterrorizando alguns jovens  

menina, Elena pensou desamparado.  

Damon não estava lá quando saiu do café. Elena viu  

o olhar severo entre as sobrancelhas Matt começar e tinha um brainstorm.  

"Por que não tomamos o Jag a uma revendedora de carros usados? Se nós estamos indo 

dar  

o Jaguar, eu quero o seu conselho sobre o que podemos obter em troca. "  

"Sim, meu conselho a bater-se, caindo-apart pilhas tem de ser o melhor",  

Matt disse, com um sorriso que disse que sabia que Elena era gerente-lo,  

mas ele não mente.  

A única concessionária de carros na cidade não parecem muito promissoras. Mas 

mesmo  

não era tão deprimido-olhando como o proprietário do lote. Elena e Matt  

encontrou-o dormindo dentro de um pequeno edifício de escritórios com janelas sujas. 

Matt  

bateu suavemente na janela suja e, eventualmente, o homem começou,  

jerked em  

cadeira e acenou furiosamente-los.  



Mas Matt bateu novamente na janela quando o homem começou a colocar a cabeça  

baixo mais uma vez, e desta vez o homem sentou-se muito lentamente, deu-lhes um  

olhar de desespero amargo, e chegou à porta.  

"O que você quer?" Ele exigiu.  

"A trade-in", disse em voz alta antes de Matt Elena poderia dizer baixinho.  

"Você os adolescentes têm um carro para o comércio", o homenzinho disse 

sombriamente. "Em todos os meus  

vinte anos, possuir este lugar "  

"Look". Matt voltou a revelar o Jag vermelho brilhante brilhando no  

sol da manhã como uma rosa gigante sobre rodas. "Um novíssimo Jaguar XZR. Zero  

para  

sessenta em 3,7 segundos! A 550 cv supercharged AJ-V8 GEN III R  

motor com 6-velocidade ZF transmissão automática! Adaptive Dynamics e  

Ativo  

Diferencial para tração excepcional e manipulação! Não há carros como o  

XZR! "Matt terminar cara a cara com o pequeno homem, cuja boca tinha  

lentamente  

vem abrir os olhos cintilaram como entre o carro eo menino.  

"Você quer que o comércio em algo sobre este lote?", Disse ele, chocado em  

descrença franca. "Como se eu tiver o dinheiro para-waitaminute!", Ele interrompeu-se. 

Seus olhos pararam piscando os olhos e tornou-se de um jogador de poker.  

Seus ombros se aproximou, mas a cabeça não, dando-lhe a aparência de um  

abutre.  

"Não queremos isso", disse categoricamente e fez como se quisesse voltar para o 

escritório.  

"O que quer dizer que você não quer? Você estava babando sobre ele um minuto  

há! "Matt gritou, mas o homem parou estremecendo. Sua expressão  

não sofreu alterações.  

Eu deveria ter feito a falar, Elena pensou. Eu não teria chegado a um  

guerra a partir de uma palavra, mas é tarde demais agora. Ela tentou fechar o macho  

vozes e olhou para os carros em ruínas no lote, cada um com seu próprio pó  

Cadastre-se pouco escondido no pára-brisa: 10 OFF por cento para o Natal!  

EASY  

CRÉDITO! CLEAN! GRANNY de propriedade ESPECIAL! NO BAIXO-  

PAGAMENTO! CHECK IT OUT! Ela estava com medo que ela ia estourar em  

lágrimas em qualquer  

segundo.  

"No convite à apresentação de um carro como esse por aqui", dizia o dono  



sem expressão. "Quem iria comprá-lo?"  

"Você está louco! Este carro vai trazer clientes reunidos dentro é-é  

publicidade! Melhor do que o hipopótamo roxo por lá. "  

"Não é um hipopótamo. S'an elefante. "  

"Quem pode dizer, com ele meia deflacionado como esse?"  

Com dignidade, o proprietário perseguido ao longo de olhar para a Jaguar. "Não é novo.  

S'got muitas milhas sobre ele. "  

"Ele foi comprado há apenas duas semanas."  

"Então? Em mais algumas semanas, Jaguar estará anunciando os carros do próximo ano. 

"O  

proprietário acenou com a mão na gigante Elena levantou-se de um veículo. 

"Obsoletos".  

"Obsoleto!"  

"Yeah. Big carro como este, gás guzzler "  

"É mais energia eficiente do que um híbrido!"  

"Você acha que as pessoas sabem disso? Eles a vêem "  

"Olha, eu poderia levar o carro em qualquer outro lugar"  

"Em seguida, levá-la. No meu lote, aqui e agora, que carro é apenas um carro no valor 

de  

troca! "  

"Dois carros."  

A nova voz vieram diretamente de trás Matt e Elena, mas o carro  

arregalou os olhos comerciante como se tivesse acabado de ver um fantasma.  

Elena virou-se e conheceu Damon negro olhar insondável. Ele teve seu Ray-  

Bans enganchado sobre a sua T-shirt e estava com as mãos para trás  

costas. Ele estava olhando duramente para o negociante de carro.  

Alguns momentos passaram, e então ...  

"O Prius prata ... no canto direito traseiro. Sob ... sob o toldo, "o  

negociante de carro disse lentamente, e com uma expressão atordoada em resposta a 

nenhuma pergunta que havia sido solicitado em voz alta. "... Eu vou te levar lá", 

acrescentou ele em uma  

voz para corresponder a sua expressão.  

"Tome as chaves com você. Deixe o garoto test-drive isso ", Damon ordenados, e os  

proprietário fumbled para mostrar um chaveiro em seu cinto, e depois caminhou 

lentamente  

longe, olhando para nada.  

Elena virou-se para Damon. "Uma suposição. Você perguntou a ele qual era o melhor 

carro  



em seu lote. "  

"Pelo Substituto" repugnante "e que você se aproximar", disse Damon. Ele piscou  

um sorriso brilhante para ela por um décimo de segundo, e depois desligou.  

"Mas, Damon, por dois carros? Eu sei que é mais justo e tudo, mas o que estamos  

vai fazer com o segundo carro? "  

"Caravan", disse Damon.  

"Oh, não." Mas mesmo Elena podia ver os benefícios deste, pelo menos, após eles  

realizada uma reunião para decidir sobre um esquema de rotação entre os carros para  

Elena. Ela suspirou. "Bem, se concorda Matt ..."  

"Mutt vai concordar", disse Damon, olhando muito brevemente, muito brevemente, 

como  

inocente como um anjo.  

"O que você tem nas costas?" Elena disse, a decisão de não prosseguir  

a questão do que Damon pretende fazer a Matt.  

Damon sorriu novamente, mas desta vez era um sorriso estranho, apenas um capricho 

de um  

lado da boca. Seus olhos disseram que não era nada muito. Mas a mão direita  

saiu e ela estava segurando a rosa mais bela Elena nunca tinha visto em  

sua vida.  

Foi o mais profundo rosa vermelha, ela nunca tinha visto, mas não havia indício de  

roxo-ele era apenas aveludado Borgonha, e abrir exatamente no momento  

de pleno florescimento. Era como se fosse de pelúcia ao toque, e sua vívida  

caule verde, com apenas algumas folhas delicada aqui e ali, pelo menos  

dezoito  

centímetros de comprimento e reto como uma régua.  

Elena resolutamente colocou suas mãos atrás das costas. Damon não foi o  

sentimental do tipo, mesmo quando ele entrou no seu "Princess of the Night"  

soapbox. A rosa provavelmente teve algo a ver com sua viagem.  

"Você não gosta?", Disse Damon. Elena pode estar imaginando, mas quase  

soava como se estivesse decepcionado.  

"É claro que eu gosto. O que é isso? "  

Damon resolvidas para trás. "É para você, princesa", disse ele, olhando para machucar. 

"Não  

se preocupe, eu não roubei. "  

Não, ele não teria roubado. Elena sabia exatamente como ele teria  

chegado a rosa ... mas era tão bonita ....  

Como ela ainda não fez nenhum movimento para levar a rosa, Damon levantou-a e 

permitiu a  



cool, pétalas sentimento de seda para acariciar seu rosto.  

Ele fez estremecer. "Pare com isso, Damon, murmurou ela, mas ela não parece  

ser capaz de retrocesso. Ele não parou. Ele usou o frio, as pétalas suavemente farfalhar 

de delinear os outros  

lado de seu rosto. Elena respirou fundo automaticamente, mas o que ela  

cheiro não era de flor em tudo. Era o cheiro de um vinho escuro, escuro,  

algo antigo e perfumado que outrora fez bêbado imediatamente.  

Bêbado na Magia Negra e sobre a sua própria excitação inebriante ... só para estar com  

Damon.  

Mas aquele não era o meu verdadeiro eu, uma pequena voz em sua cabeça protestou. Eu 

te amo  

Stefan. Damon ... eu quero ... eu quero ...  

"Você quer saber porque eu tenho esse particular rosa?" Damon estava dizendo  

suavemente, sua voz mistura-se com suas memórias. "Eu comecei por causa de sua  

nome. É uma Black Magic rosa. "  

"Sim," Elena disse simplesmente. Ela sabe que, antes, disse ele. Foi o  

único nome que se encaixam.  

Agora Damon estava dando-lhe um beijo rosa agitando a flor dentro de um círculo  

sobre a pressão bochecha e depois aplicar. As pétalas mais firmes na  

meio pressionado em sua pele, enquanto as pétalas exteriores apenas escovado-lo.  

Elena sentia distintamente light-headed. O dia estava quente e úmido  

já, como poderia a rosa se sente tão fria? Agora, as regiões ultraperiféricas tinha pétalas  

mudou-se para traçar os lábios, e ela quis dizer não, mas de alguma forma a palavra  

não viria.  

Era como se tivesse sido transportado de volta no tempo, voltar aos dias em que  

Damon já havia aparecido a ela, pela primeira vez ela alegou para a sua própria.  

Quando ela tinha quase deixá-lo beijá-la antes que ela sabia o nome dele ....  

Ele não tinha mudado de ideias desde então. Vagamente, Elena lembrado  

pensando em algo como isso antes. Damon mudaram outras pessoas enquanto  

permanecendo inalterada a si mesmo.  

Mas eu mudei, Elena pensou, e de repente havia areia movediça sob  

seus pés. Eu mudei muito desde então. Chega de ver as coisas  

Damon Eu nunca imaginei estar lá. Não é só no escuro e com raiva silvestre  

partes, mas as partes delicadas. A honra e decência, que foram presos como  

veias  

de ouro dentro dessa pedra pedra em sua mente.  

Eu tenho que ajudá-lo, Elena pensou. De alguma forma, eu tenho que ajudá-lo-e  

menino acorrentado fora da rocha.  



Esses pensamentos tinha escorria lentamente pela sua cabeça enquanto ele parecia  

separada de seu corpo. Ela estava tão envolvida com eles, na verdade, que ela  

de alguma forma perdeu a noção do seu corpo, e só agora ela percebe o quanto  

Damon tinha chegado mais perto. Ela estava de costas contra um dos tristes, cedendo  

carros.  

E Damon estava falando levianamente, mas com um tom de seriedade.  

"Uma rosa com um beijo, então?", Perguntou ele. "Ele é chamado Magia Negra, e eu fiz  

vêm por ele honestamente. O nome dela era ... era ... "Damon parou, e por um 

momento, um olhar de perplexidade intensa brilhou  

em seu rosto. Então ele sorriu, mas era o sorriso do guerreiro, o  

uma brilhante ele ligado e desligado antes de você estava quase a certeza que tinha visto  

ele. Elena sentiu problemas. Claro, Damon ainda não se lembrar do nome de Matt  

corretamente, mas ela nunca tinha conhecido a esquecer o nome de uma menina quando 

ele  

estava realmente tentando lembrar. Especialmente em poucos minutos de quando ele 

deve  

alimentaram  

a partir dessa menina.  

Shinichi novamente? Elena perguntou. Foi ele ainda está tomando as memórias de 

Damon-  

apenas os destaques, é claro? As emoções, boas ou más? Elena sabia que  

Damon se estava pensando a mesma coisa. Seus olhos negros eram  

latente. Damon estava furioso, mas havia uma certa vulnerabilidade  

sobre a sua fúria.  

Sem pensar, Elena colocou as mãos nos antebraços Damon. Ela ignorou  

a rosa, como ele mesmo traçou a curva de seu maxilar com ele. Ela tentou  

para falar com firmeza. "Damon, o que vamos fazer?"  

Essa foi a cena que Matt andou em diante. Ran em diante, na verdade. Ele veio  

tecendo um emaranhado de carros, e correu em torno de um SUV branco com  

guys um pneu furado, gritando: "Ei, você, que Prius é ..."  

E então ele parou.  

Elena sabia o que estava vendo: Damon acariciava com a rosa, enquanto  

ela era praticamente abraçando-o. Ela soltou os braços de Damon, mas  

ela não podia se afastar dele por causa do carro atrás dela.  

"Matt" Elena começou, e, em seguida, sua voz sumiu. Ela estava prestes a  

dizem: "Isto não é aquilo que parece. Nós não estamos no meio de um abraço.  

Eu não sou realmente tocá-lo. "Mas isso era o que parecia. Ela cuidou  

sobre Damon, tinha tentado chegar até ele ....  



Com um pequeno choque, que o pensamento se repetiu com a força de um cabo de  

fotografar a luz solar através do corpo de um vampiro desprotegido.  

Ela se preocupava com Damon.  

Ela realmente fez. Era geralmente difícil estar com ele porque eles eram  

tanto de tantas maneiras. Headstrong, cada qual querendo o seu próprio caminho,  

Apaixonado, impaciente ...  

Ela e Damon são similares.  

Pequenos choques estavam indo embora Elena, e seu corpo inteiro sentiu fraco. Ela  

encontrou-se contente de encostar o carro atrás dela, mesmo que  

deve estar recebendo poeira em toda a sua roupa.  

Eu amo Stefan, pensou quase histericamente. Ele é o único que eu amo. Mas  

Eu preciso de Damon para chegar até ele. E Damon pode estar caindo aos pedaços na 

frente  

de mim.  

Ela estava olhando para Matt durante todo o tempo, com os olhos cheios de lágrimas 

que não  

queda. Ela piscou, mas teimosamente permaneceu na cílios.  

"Matt ..." ela sussurrou. Ele não disse nada. Ele não precisa. Foi tudo em sua expressão:  

espanto se voltando para algo Elena nunca tinha visto antes, quando não  

ele foi  

olhando para ela.  

Era uma espécie de alienação que fechou completamente, que cortou qualquer  

laços entre eles.  

"Matt, não ..." Mas ele saiu em um sussurro.  

E então, para seu espanto, Damon falou.  

"Você sabe que é tudo para mim, não é? Você pode culpar uma garota para  

tentando se defender. "Elena olhou para suas mãos, que tremiam  

agora.  

Damon estava acontecendo, "Você sabe que é tudo culpa minha. Elena nunca "  

Foi quando percebi Elena. Matt Damon estava influenciando.  

"Não!" Ela pegou desprevenido Damon, agarrando-o novamente, sacudindo-o. "Não  

fazê-lo! Não é para Matt! "  

Os olhos negros que foram transformadas em dela não estavam os de  

pretendente. Damon tinha sido interrompida no uso do seu poder. Se tivesse sido  

qualquer outra pessoa, que teria acabado como uma pequena mancha de graxa na  

solo.  

"Eu estou economizando", Damon disse friamente. "Você me recusar?"  

"Eu estou economizando", Damon disse friamente. "Você me recusar?"  



Elena encontrou-se vacilar. Talvez, se fosse apenas uma vez e apenas para  

benefício de Matt ...  

Algo que surgia dentro dela. Era tudo o que ela não poderia fazer para deixá-la aura  

escapar completamente.  

"Nunca tente isso em mim novamente", disse Elena. Sua voz era calma, mas gelado.  

"Não ouse nunca tentar influenciar-me! Matt e deixar em paz! "  

Algo como a aprovação cintilaram na escuridão sem fim de Damon's  

olhar. Ela tinha ido embora antes que ela pudesse ter certeza que ela tinha visto. Mas 

quando ele  

falou, ele parecia menos distante.  

"Tudo bem", disse a Matt. "Qual é o plano de jogo agora? Você nome dele. "  

Matt respondeu lentamente, sem olhar para nenhum deles. Ele foi liberado, mas  

calma mortal. "Eu ia dizer que Prius não é mau de todo. E o comerciante  

cara tem outro. Está em boas condições. Poderíamos ter apenas dois carros  

iguais. "  

"E então nós poderíamos caravana e dividiram-se que alguém estava nos seguindo!  

Eles não sabem que para seguir. "Normalmente, Elena teria jogado  

sua  

braços ao redor de Matt neste momento. Mas Matt estava olhando para seus sapatos, 

que  

provavelmente foi muito bem realmente, desde Damon tinha os olhos fechados e foi  

agitação  

ligeiramente a cabeça como se não pudesse acreditar em algo idiota. That's right, Elena 

pensou. É a minha aura ou Damon's que eles estão  

homing em diante. Nós não podemos confundi-los com carros idênticos a menos que 

tenhamos  

auras idênticas, demasiado.  

Que realmente significava que ela deveria dirigir com Matt todo o caminho. Mas  

Damon nunca aceitaria isso. E ela precisava de Damon para chegar ao seu  

amado, a sua primeira e única, seu companheiro de verdade: Stefan.  

"Vou levar a um impertinente", Matt estava dizendo, organizando-o com Damon e  

ignorá-la. "Eu estou acostumado com carros ratty. Já fez um acordo com o cara.  

Devemos ir em frente. "Ainda falando apenas de Damon, ele disse," Você vai ter  

para me dizer onde nós estamos indo realmente. Nós poderíamos ficar separados. "  

Damon ficou em silêncio por um longo momento. Então, bruscamente, ele disse, 

"Sedona,  

Arizona, para começar. "  

Matt olhou enojado. "Esse lugar cheio de lunáticos da Nova Era? Você está  



brincando. "  

"Eu disse que nós vamos começar a partir de Sedona. É completo deserto nada, mas  

rock, tudo em torno dele. Você pode se perder ... muito facilmente. "Damon piscou o  

sorriso brilhante e imediatamente desligou.  

"Vamos estar no Resort Juniper, fora de estrada do Norte 89A", acrescentou  

sem sobressaltos.  

"Eu tenho", disse Matt. Elena não podia ver a emoção em cada rosto, ou o seu  

expressão, mas sua aura vermelha foi agitada.  

"Agora, Matt," Elena começou: "Nós realmente deve atender todas as noites, por isso, 

se você  

siga-nos "Ela rompeu com uma respiração forte inalado.  

Matt já havia girado ao redor. Ele não volta para trás quando ela falou. Ele  

apenas continuei, sem outra palavra.  

Sem olhar para trás. 

Elena acordou ao som de Damon impaciente batendo na janela do  

o Prius. Ela estava completamente vestido, segurando seu diário para ela. Era o dia  

depois  

Matt tinha deixado.  

"Você dormiu a noite toda como esse?" Damon perguntou, olhando de cima a baixo  

como Elena esfregou os olhos. Como de costume, ele estava impecavelmente vestido: 

todos  

em preto, claro. O calor ea umidade não teve nenhum efeito sobre ele.  

"Eu tive o meu café da manhã", disse ele em breve, ficar no banco do motorista. "E eu  

trouxe-lhe isso. "  

Este era um copo de isopor de café fumegante, que Elena agarrou como  

gratidão, como se fosse vinho Black Magic, e um saco de papel marrom que  

revelaram a existência de donuts. Não é exatamente o pequeno-almoço mais nutritivo, 

mas  

Elena implorado a cafeína e açúcar.  

"Preciso de um descanso", alertou Elena como Damon friamente sentou-se atrás  

o volante e ligou o carro. "Para mudar minhas roupas e lavar o meu rosto  

e as coisas. "  

Eles seguiram diretamente para o oeste, que está de acordo com o que tinha encontrado 

por Elena  

olhando para um mapa na Internet na noite passada. A pequena imagem em sua  

telefone móvel combinada leitura do Prius sistema de navegação. Eles tiveram  

ambos mostraram que Sedona, no Arizona, estava em um quase perfeitamente reto  

horizontal  



linha da pequena estrada rural onde Damon tinha estacionado durante a noite em  

Arkansas. Mas logo Damon estava transformando o sul, tomando um caminho indireto 

de  

seu próprio  

que pode ou não pode confundir os perseguidores. Até o momento eles encontraram um 

descanso  

parar, Elena bexiga estava prestes a estourar. Ela passou uma hora e meia sem vergonha  

de  

quarto das mulheres, fazendo o seu melhor para lavar com toalhas de papel e frio  

água, escovar os cabelos, e transformando-se em novo jeans e um top branco fresco  

que  

amarrado na frente, como um espartilho. Afinal, um destes dias, ela só poderia  

ter outra experiência fora do corpo, enquanto cochilando e Stefan ver novamente.  

O que ela não queria pensar era que, com partida de Matt, que ela  

foi deixado sozinho com Damon, um vampiro selvagem, viajando através do  

média dos Estados Unidos para um destino que foi literalmente para fora de  

neste mundo.  

Quando Elena finalmente saiu do banheiro, Damon estava frio e  

inexpressivo, embora ela notou que ele teve tempo para olhar seu mais  

da mesma forma.  

Oh, droga, Elena pensou. Eu deixei o meu diário no carro.  

Ela estava tão certa de que ele tinha lido como se tivesse visto ele fazendo isso, e ela  

fiquei feliz que não havia nada nele de deixar seu corpo e encontrar  

Stefan. Embora ela acreditava Damon queria libertar Stefan, também, ela  

não seria este carro com ele, se ela didnt, ela também sentiu que era  

melhor que ele  

não sabia que ela tinha chegado lá primeiro. Damon gostou de ser responsável pela  

coisas, tanto quanto ela. Ele também gostava de Influenciar cada policial  

que  

puxou-o para explodir sobre o limite de velocidade.  

Mas hoje ele foi mal-humorados, mesmo por seus próprios padrões. Elena sabia  

a partir da experiência em primeira mão que Damon poderia tornar-se notavelmente  

boa companhia quando ele escolheu, contando histórias e piadas ultrajantes até o  

mais prejudicados e taciturno de passageiros iriam rir, apesar de  

próprios.  

Mas hoje ele não teria sequer responder às perguntas de Elena de rir, muito menos  

sua próprias piadas. A única vez que ela tentou fazer contato físico,  

tocando levemente o braço, ele puxou longe, como se seu toque pode arruinar seu preto  



jaqueta de couro.  

Fine, óptimo, pensou Elena, deprimido. Ela inclinou a cabeça contra o  

janela e olhou a paisagem, que todos pareciam iguais. Sua mente  

vagou.  

Onde estava o Matt agora? À frente deles ou para trás? Se ele tivesse obtido qualquer 

descanso  

ontem à noite? Ele estava dirigindo através Texas agora? Ele estava comendo 

corretamente?  

Elena piscou as lágrimas, que se encheram de lágrimas quando lembrou-se do  

maneira que ele tinha andado longe dela, sem olhar para trás.  

Elena era um gerente. Ela pode fazer quase qualquer situação revelar-se bem,  

enquanto as pessoas ao seu redor eram normais, os seres são. E  

gestão meninos era sua especialidade. Ela tinha sido sua manipulação, direcção  

-los desde o colégio. Mas agora, cerca de duas semanas e meia  

desde que ela  

tinha voltado da morte, de um mundo espiritual que ela não  

Lembre-se, ela não queria dirigir a ninguém.  

Isso foi o que ela amava sobre Stefan. Depois que ela tinha começado o seu passado 

reflexiva  

instinto para manter longe de tudo que ele acarinhados, ela não precisa  

controlá-lo em tudo. Ele estava livre de manutenção, exceto para o mais delicado de  

indícios de que ela virou-se em um especialista em vampiros. Não é a caça  

los ou  

matando eles, mas em amá-los com segurança. Elena sabia quando ele estava certo ao  

morder ou ser mordido, e quando parar, e como manter-se humano.  

Mas, para além daquelas dicas delicado, ela nem sequer deseja gerenciar Stefan.  

Ela queria, simplesmente, estar com ele. Depois disso, tudo teve o cuidado de si mesmo.  

Elena podia viver sem Stefan, pensou ela. Mas, assim como estar longe de  

Meredith e Bonnie era como viver sem as duas mãos, vivendo sem  

Stefan seria como tentar viver sem seu coração. Ele foi seu companheiro no  

o grande baile, seu igual e seu oposto, seu amado e seu amante em  

o  

sentido mais puro que se possa imaginar. Foi a outra metade dos mistérios sagrados de  

A vida para ela.  

E depois de vê-lo ontem à noite, mesmo que tivesse sido um sonho, que ela  

não estava disposta a aceitar, Elena faltei tanto que foi um palpitante  

dor dentro dela. Uma dor tão grande que ela não podia suportar apenas sentar e habitar  

sobre ela. Se ela fez, ela só pode ir insano e delirante em Damon começar a conduzir  



mais rápido  

E Elena pôde magoada, mas ela não era suicida.  

Eles pararam em alguma cidade sem nome para o almoço. Elena não tinha apetite, mas  

Damon passou a quebrar inteiro como um pássaro, que por algum motivo  

enfureceu-la.  

Até o momento eles estavam dirigindo de novo, a tensão no carro tinha construído até  

o velho clichê foi impossível evitar: você pode cortá-la com um dobrado  

guardanapo, muito menos uma faca, Elena pensou.  

Foi quando ela percebeu exatamente o tipo de tensão era.  

A única coisa que estava salvando Damon era seu orgulho.  

Ele sabia que tinha coisas Elena descobriu. Ela parou de tentar tocar  

ele ou até mesmo falar com ele. E isso era bom.  

Ele não devia estar se sentindo assim. Vampiros queria as meninas para a sua  

gargantas muito branco, e Damon sentido de estética exigiu que  

o resto do dador, pelo menos, até à sua normalização. Mas agora mesmo Elena  

aura de tamanho humano foi o único a publicidade força de vida em seu sangue. E  

Damon resposta foi involuntário. Ele não tinha sequer pensado sobre uma menina em  

Desta forma cerca de quinhentos anos. Vampiros não foram capazes  

do mesmo.  

Mas Damon era muito capaz, agora. E quanto mais ele chegou a Elena, a  

aura foi mais forte em torno dele, e foi o mais fraco de seu controle.  

Agradecer a todos os pequenos demônios no inferno, seu orgulho era mais forte que o 

desejo que ele  

feltro. Damon nunca pedi nada a ninguém em sua vida. Ele  

pago pelo sangue que ele tirou de seres humanos em sua própria moeda particular: de  

prazer e fantasia e sonhos. Mas Elena não precisa de fantasia, não  

sonhos querem.  

Não quero que ele.  

Ela queria Stefan. E o orgulho Damon nunca lhe permitiria pedir  

Elena para que ele sozinho desejado, e também nunca lhe permitiria  

ter  

sem o seu consentimento ... ele esperava. Apenas alguns dias atrás, ele havia sido uma 

concha vazia, seu corpo um boneco do  

gêmeos kitsune, que lhe tinha feito doer Elena de maneiras que já fez  

cringe dentro. Damon não tivesse existido, em seguida, como uma personalidade, mas 

seu corpo tinha  

Shinichi foi para brincar. E, embora ele mal podia acreditar, o  

aquisição foi tão completa que sua concha tivesse obedecido Shinichi de cada  



comando: tinha atormentado Elena, ele poderia muito bem tê-la matado.  

Não havia nenhum ponto em que descrente, ou dizendo que não podia ser verdade. Ele  

era verdade. Ele tinha acontecido. Shinichi que foi muito mais forte quando ele veio  

para controle da mente, e não tinha nenhum kitsune de descolamento dos vampiros '  

sobre meninas bonitas, abaixo do pescoço. Além do mais, ele passou a ser um  

sadist. Ele  

gostava das pessoas dor do outro, isso é.  

Damon não podia negar o passado, não poderia perguntar por que ele não tinha 

"despertado"  

Shinichi parar de ferir Elena. Não havia nada de que ele  

despertar. E se uma parte solitária de sua mente ainda chorou por causa do mal que ele  

tinha feito bem, Damon foi bom em bloqueá-lo para fora. Ele não perderia  

tempo  

mais lamenta, mas ele tinha a intenção de controlar o futuro. Ele nunca  

acontecer de novo, e não deixá-lo ainda vivo.  

O Damon realmente não conseguia entender era por que Elena foi empurrando-o.  

Agindo como se ela confiava nele. De todas as pessoas no mundo, ela foi a  

um com o direito mais a odiá-lo, para apontar um dedo acusador para ele. Mas  

ela nunca tinha feito isso uma vez. Ela nunca tinha sequer olhou para ele com raiva  

de  

seu azul escuro, olhos manchados de ouro. Só ela parecia entender que  

alguém tão completamente possuído pelo dono da Malach, Shinichi,  

Damon como tinha sido, simplesmente não tinha escolha, não estava lá para fazer uma  

escolha em que ele ou ela fez.  

Talvez fosse porque ela tinha puxado a coisa Malach tinha criado a partir do  

ele. A pulsação, albino, o segundo corpo que tinha sido dentro dele.  

Damon fez um esforço para reprimir um estremecimento. Ele só sabia disso porque  

Shinichi jovialmente tinha mencionado que, tendo embora todas Damon  

memórias da  

tempo decorrido desde a dois deles, kitsune e vampiro, havia conhecido na Madeira 

Velha.  

Damon estava contente de ter tido as memórias desapareceu. A partir do momento em 

que ele tinha  

olha travada com o espírito da raposa está rindo olhos dourados, sua vida tinha  

sido envenenado.  

E agora ... agora ele estava sozinho com Elena, no meio do  

deserto, com poucas cidades e distantes entre si. Eles eram totalmente, exclusivamente  

sozinho,  



com Damon helplessly querendo Elena de que todo menino humano que ela  

já encontrei queria. O pior de tudo foi o fato de que as meninas encantadoras, as 

meninas enganar, foi  

Damon praticamente raison d'être do próprio. Foi certamente a única razão  

ele tinha sido  

capaz de continuar a viver para o meio milênio passado. E ainda sabia que  

Ele não deve, não deve mesmo iniciar o processo com essa garota que, para ele,  

foi o  

jóia deitado no dungheap da humanidade.  

Ao que tudo indica, ele estava perfeitamente sob controle, e precisa de gelo, distante e  

desinteressado.  

A verdade era que ele estava saindo de sua mente.  

Naquela noite, após ter certeza de que Elena tinha comida e água e foi seguramente  

bloqueado para o Prius, chamado Damon estabelece um nevoeiro úmido e começou a 

tecer  

sua  

alas mais escuras. Estes foram os anúncios de qualquer irmãs ou irmãos do  

noite, que poderia vir em cima do carro que a menina dentro dela estava sob  

Damon  

proteção e que Damon caçaria e esfolar alguém vivo que  

mesmo perturbado resto da moça ... e então ele ia dar a volta a realmente punir  

o  

culpado. Damon então voou poucos quilômetros ao sul como um corvo, encontrou um 

mergulho com uma  

pack de lobisomens beber nela e um pouco encantador garçonetes servindo  

eles,  

e brigavam e sangrou a noite toda.  

Mas não foi o suficiente para distraí-lo, não o suficiente. Na parte da manhã,  

regresso antecipado, ele viu as alas em torno do carro em frangalhos. Antes que ele 

pudesse  

pânico, ele percebeu que Elena tinha quebrado do interior. Havia  

houve aviso para ele por causa de sua intenção pacífica e inocente coração.  

E, em seguida, Elena apareceu, chegando à margem de um córrego, procurando  

limpa e refrescada. Damon estava sem palavras atingidas pela visão muito  

dela. Por sua graça, pela sua beleza, pela proximidade de seu insuportável. Ele  

podia sentir o cheiro de sua pele recém lavada, e não poderia ajudar deliberadamente  

respirar  

cada vez mais de sua fragrância original.  



Ele não vê como poderia aguentar mais um dia de presente.  

E então Damon repente teve uma idéia.  

"Você gostaria de aprender algo que iria ajudá-lo a controlar a  

aura de vocês? ", ele perguntou como ela passou por ele, indo para o carro.  

Elena lançou-lhe um olhar enviesado. "Então você decidiu falar comigo novamente.  

Eu deveria desmaiar de alegria? "  

"Bem que seria sempre apreciado"  

"Será que é?", Disse ela bruscamente, Damon e percebi que ele tinha  

subestimou a tempestade tinha fabricado dentro desta menina formidável.  

"Não. Agora, eu estou falando sério ", disse ele, fixando o seu olhar escuro sobre ela. 

"Eu sei. Você vai me dizer para se tornar um vampiro para ajudar a controlar o meu  

Power ".  

"Não, não, não. Isto não tem nada a ver com ser um vampiro. "Damon recusou  

a ser desenhado em um argumento e que deve ter impressionado Elena,  

porque, finalmente, ela disse, "Qual é, então?"  

"É aprender a circular a sua energia. O sangue circula, sim? E  

A energia pode ser transmitida, também. Mesmo os seres humanos têm sabido que, 

durante séculos,  

se eles chamam a força da vida ou chi ou ki. Como é, você está simplesmente 

dissipando  

seu poder no ar. Essa é uma aura. Mas se você aprender a circular, você  

pode  

construí-la por alguma versão realmente grande, e você pode ser mais discreto  

também. "  

Elena foi claramente fascinado. "Por que você não me disse antes?"  

Porque eu sou estúpido, Damon pensamento. Porque para os vampiros é tão instintivo  

como a respiração é para você. Mentiu despudoradamente. "É preciso um certo nível de  

competência para realizar. "  

"E eu posso fazê-lo agora?"  

"Acho que sim." Damon colocar incerteza leve em sua voz.  

Naturalmente, isto fez com Elena ainda mais determinada. "Mostre-me!", Disse.  

"Você quer dizer agora?" Ele olhou ao redor. "Alguém pode por unidade"  

"Nós estamos fora da estrada. Oh, por favor, Damon? Por favor? "Elena olhou Damon  

com os olhos azuis enormes que completamente machos demais tinham encontrado  

irresistível. Ela tocou seu braço, tentando mais uma vez para fazer algum tipo de  

contato, mas quando ele automaticamente se afastou, ela continuou, "Eu realmente  

quero  

aprender. Você pode me ensinar. Apenas mostre-me uma vez, e eu vou praticar. "  



Damon olhou para seu braço, sentia que seu bom senso e sua vontade vacilante.  

Como ela faz isso?  

"Tudo bem." Suspirou. Havia pelo menos três ou quatro bilhões de pessoas no  

este grão de poeira de um planeta que daria tudo para estar com esta quente  

e  

ansioso, desejando Elena Gilbert. O problema foi que ele passou a ser um  

deles e que ela claramente não dá a mínima para ele.  

Claro que não. Ela tinha querido Stefan. Bem, ele iria ver se era sua princesa  

continua o mesmo quando, se, ela conseguiu a liberdade Stefan e sair da  

seu destino vivo.  

Entretanto, Damon concentrada em manter a sua voz, rosto e aura todos  

desapaixonada. Ele tinha alguma prática nisso. Apenas cinco séculos »  

vale a pena, mas somados.  

"Primeiro eu tenho que encontrar o lugar", disse ela, ouvindo a falta de calor em  

sua voz, o tom que não era apenas desapaixonada, mas realmente frio.  

expressão de Elena não piscar. Ela poderia ser imparcial, também. Mesmo a sua  

profundos olhos azuis parecia ter tomado um brilho gelado. "Tudo bem. Onde ele está? 

"  

"Perto de onde o coração está, mas mais para a esquerda. Ele tocou esterno Elena,  

e, em seguida, mudou-se com os dedos para a esquerda.  

Elena lutou tanto tensão e um arrepio, ele podia vê-lo. Damon foi  

sondagem para o local onde a carne ficou mole sobre o osso, o local  

maioria dos seres humanos assumiu seu coração porque era onde eles poderiam se sentir  

seu coração batendo. Deve ser bem por aí ... aqui. ...  

"Agora, eu vou executar o seu poder através de uma ou duas circulações, e quando você  

pode fazê-lo por si mesmo, que é quando você estará pronto para realmente esconder o 

seu  

aura ".  

"Mas como vou saber?"  

"Você sabe, acredite em mim."  

Ele não quer que ela faça perguntas, então ele simplesmente levantou uma mão na 

frente  

de sua não tocar sua carne ou mesmo a sua roupa e trouxe  

força de vida em sincronia com o seu. Não há. Agora, para definir o processo de fora.  

Ele sabia o que seria a sensação de Elena: um choque elétrico, a partir da  

ponto  

onde pela primeira vez tocou-lhe e rapidamente se espalhando calor através de seu  

corpo.  



Então, uma montagem rápida das sensações que ele passou por uma prática de rotação  

ou dois com ela. Até para ele, aos olhos e ouvidos, onde ela  

de repente achar que ela podia ver e ouvir muito melhor, então para baixo sua coluna 

vertebral e  

fora de seu alcance, enquanto o seu batimento cardíaco acelerado e ela sentiu algo  

como a eletricidade em suas palmas. Voltar para cima e para baixo o braço do lado de 

sua  

corpo, altura em que um tremor fixaria dentro Finalmente, a energia seria  

varrer para baixo  

perna magnífico todo o caminho até os pés dela, onde ela iria sentir isso em sua  

solas, ondulando os dedos dos pés, antes de voltar ao redor do local onde tinha 

começado  

próximo  

seu coração.  

Damon ouvido Elena suspiro perceptível quando o primeiro choque bateu nela, e então 

senti  

sua raça batimentos cardíacos e os cílios flicker como o mundo de repente  

tornou-se muito mais leve com ela, seus alunos dilatam como se ela estivesse 

apaixonada, ela  

corpo rígido indo ao som de alguns pequenos roedores na grama, um som que ela  

nunca teria ouvido sem energia direcionada para seus ouvidos. E assim, todos os  

em torno de seu corpo, uma vez, e então, novamente, para que ela pudesse ter uma idéia 

para o  

processo.  

Então ele deixá-la ir.  

Elena estava ofegante e exausta, e ele tinha sido o gasto de energia.  

"Eu nunca vou ser capaz, para fazer isso sozinha", ela ofegou.  

"Sim, você, no tempo e com a prática. E quando você pode fazê-lo, você  

ser capaz de controlar todo o seu poder. "" ... Se você dizer isso. "olhos de Elena foram 

fechados agora, seus cílios crescentes no escuro  

seu rosto. Era evidente que ela tinha sido empurrado para o seu limite. Damon sentiu  

a tentação de chamar ela para ele, mas suprimiu. Elena tinha feito  

claro que ela não queria que ele abraçando-a.  

Eu me pergunto quantos rapazes que não afasta, Damon pensamento  

abruptamente, amargamente. Que surpreendeu um pouco, a amargura. Por que ele 

deveria  

cuidado  

quantos rapazes tinha tratado Elena? Quando ele fez sua princesa  



Darkness, eles tanto ir caçar para a rapina humana, às vezes  

juntos,  

às vezes sozinho. Ele não estaria com ciúmes de sua época. Por que ele deveria cuidar  

quantos encontros amorosos que ela tinha agora?  

Mas ele descobriu que era amargo, amargo e com raiva o suficiente para que ele 

respondeu  

sem calor ", eu digo que sim. Apenas a prática fazê-lo sozinho. "  

No carro, Damon conseguiu ficar irritado com Elena. Isso foi difícil,  

como ela era um perfeito companheiro de viagem. Ela não conversa, não tentar  

zumbido  

ou agradecer-fortuna cantar junto com o rádio, não mastigar pastilha elástica ou fumar,  

não dirigir banco traseiro, não precisa paradas demais, e nunca pediu  

"Estamos  

lá ainda? "  

Por uma questão de fato, era difícil para qualquer pessoa, homem ou mulher, para ficar  

irritado com Elena Gilbert por qualquer período de tempo. Você não poderia dizer que 

ela foi  

também  

exuberante, como Bonnie, ou demasiado sereno, como Meredith. Elena era apenas doce  

suficiente para compensar sua brilhante mente ativa e sempre tramando. Ela era apenas  

compaixão suficiente para compensar o seu egoísmo confesso, e apenas  

enviesada suficiente para garantir que ninguém jamais chamá-la normal. Ela estava  

intensamente leais a seus amigos e só perdoar o suficiente para que ela mesma  

considerada quase ninguém um inimigo Ones kitsune-Velha e do vampiro  

tipo  

exceção. Ela foi honesto e franco e amoroso, e é claro que ela tinha uma  

traço escuro em que seu amigos simplesmente chamado de selvagem, mas que Damon  

reconhecidas  

por aquilo que ele realmente era. Ele compensou o ingênuo, o lado macio e ingênua do  

sua natureza. Damon estava muito certo de que ele não precisa de nenhuma dessas 

qualidades  

de  

ela, principalmente agora.  

Ah, sim ... e Elena Gilbert estava linda o suficiente para fazer qualquer de suas  

características negativas completamente irrelevante.  

Mas Damon estava determinado a ser incomodado e foi obstinado  

o suficiente para que ele pudesse geralmente escolhem seu humor e cumpri-lo, ou não 

adequado. Ele ignorou todas as tentativas de Elena na conversa, e ela acabou  



desisti de tentar fazê-los. Ele manteve sua mente presa a dezenas de  

meninos  

e homens a quem a menina requintado ao lado dele deve ter camas. Ele sabia  

que Elena, Caroline, e Meredith tinha sido o "senior" os membros do  

quarteto quando todos tinham sido amigos antes, enquanto Bonnie pouco tinha sido o  

mais jovem e tinha sido considerado um pouco ingênuo para ser totalmente iniciado.  

Então, por que ele estava com Elena agora? Ele encontrou-se perguntar com azedume,  

pensando apenas para o segundo menor se Shinichi estava manipulando-o como  

bem como  

tendo suas memórias.  

Stefan nunca quis se preocupar com seu passado, especialmente com um antigo 

namorado  

Mutt, ainda paira por aí, dispostos a dar sua própria vida por ela? Stefan  

necessário  

não, ou ele teria que colocar um stop-não, como poderia Stefan acabar com qualquer 

coisa  

Elena queria fazer? Damon tinha pressentido o choque de sua vontade, mesmo quando  

Elena  

tinha sido uma criança mentalmente apenas após o retorno da vida após a morte. 

Quando se  

veio para Stefan e relacionamento Elena, Elena era definitivamente o controle. Como  

seres humanos  

disse: Ela usava as calças na família.  

Bem, logo que ela pudesse ver como ela gostava de usar calças harém,  

Damon pensamento, rindo em silêncio, embora o seu estado de espírito era mais escura 

do que  

nunca. O céu sobre o carro escuro, em resposta, eo vento arrancou  

verão as folhas de ramos antes da hora. patas de gato de chuva pontilhada  

o  

pára-brisas e, em seguida veio o clarão do relâmpago eo som do eco  

trovão.  

Elena subiu ligeiramente, involuntariamente, cada vez que o trovão solta.  

Damon assistiu a este triste com satisfação. Ele sabia que ela sabia que ele  

poderia  

controlar o tempo. Nenhum deles disse uma única palavra sobre isso.  

Ela não vai implorar, ele pensou, sentindo que o orgulho selvagem rápido em seu novo 

e  

em seguida, sentindo incómodo com ele por ser tão suave.  



Eles passaram um motel, e Elena seguindo os sinais elétricos borrada com ela  

os olhos, olhando por cima do ombro, até que foi perdido na escuridão. Damon  

não queria parar de dirigir. Não se atrevia a parar, realmente. Eles se dirigiam para  

uma tempestade realmente desagradável agora, e, ocasionalmente, o Prius hydroplaned, 

mas  

Damon  

conseguiu mantê-la sob controle mal. Ele gostava de condução nestes  

condições.  

Foi somente quando um sinal proclamou que o próximo local de abrigo foi durante um  

cem milhas de distância que Damon, sem consultar Elena, balançou em uma rodovia 

inundações e parou o carro. As nuvens tinham solto até então;  

a chuva estava caindo em baldes, e na sala de Damon conseguiu foi uma  

pequeno  

dependência, separado do motel principal.  

A solidão Damon adaptado muito bem. 

À medida que se apressou a partir do carro para o quarto do motel isolado, Elena tinha 

que colocar  

pressão sobre as pernas para mantê-los sob a sua constante. Assim que a porta  

o quarto fechou, com a tempestade mais ou menos fora e ela própria  

dura e corpo doendo por dentro, ela foi para o banheiro, mesmo sem  

giro  

uma luz. Suas roupas e os cabelos e os pés estavam úmidos.  

As luzes fluorescentes do banheiro pareciam demasiado brilhante depois das trevas  

da noite e da tempestade. Ou talvez tenha sido o início de sua  

aprender a circular o seu poder.  

Isso certamente foi uma surpresa. Damon ainda não tinha sido tocá-la,  

Mas o choque que sentira ainda reverberava dentro dela. E, quanto ao  

sensação de ter manipulado seu Poder de fora de seu corpo, bem, não há  

simplesmente não eram palavras. Tinha sido uma experiência de tirar o fôlego, tudo 

bem. Mesmo  

agora  

só de pensar que fez tremer os joelhos.  

Mas foi mais claro do que nunca que Damon não queria nada com ela.  

Elena confrontados sua própria imagem no espelho e se assustou. Sim, ela  

Parecia um rato afogado que tinha sido arrastado para trás através de uma milha  

sarjeta. Seu cabelo estava molhado, transformando as suas ondas de seda em pequenos 

tufos de  

todos os cachos  



em torno de sua cabeça e no rosto, ela era branca como um inválido, e seus olhos azuis  

estava olhando para fora do comprimido e esgotado face de uma criança.  

Por apenas um momento lembrou-se estar em situação ainda pior um pouco  

dia-sim, foi apenas alguns dias atrás, e com Damon tratá-la com o  

extrema delicadeza, como se sua aparência suja significou nada para  

ele. Mas essas memórias tinham sido retirados por Shinichi Damon, e  

foi  

demais esperar que isso poderia ter sido seu verdadeiro estado de espírito. Tinha  

foi ... capricho ... como todos os seus caprichos de outros.  

Furioso com Damon e de si mesma para o formigueiro trás dos seus olhos ela  

sentia-Elena afastou-se do espelho.  

O passado era o passado. Ela não tinha idéia do porquê de repente decidiram Damon  

empurrão para começar longe do seu toque, ou a olhar para ela com o duro e frio  

olhos de um predador. Algo que lhe tinha causado a odiá-la, a ser apenas o poder  

sentar-se no carro com ela. E o que quer que fosse, Elena teve que aprender a ignorar  

ele,  

Damon porque se deixou, ela não teria nenhuma chance de encontrar Stefan.  

Stefan. No passado seu coração tremer poderia encontrar o descanso no pensamento de 

Stefan. Ele  

não importa o que parecia: sua única preocupação seria para seu bem-estar. Elena 

fechou os olhos quando ela virou a água quente na banheira  

e tirou a roupa úmida, basking em sua imaginação de Stefan  

amor  

e aprovação.  

O motel tinha fornecido uma pequena garrafa plástica de Bubblebath, mas Elena 

esquerda  

sozinho. Ela trouxe seu próprio saco de ouro translúcido de banho de baunilha  

cristais em sua mochila, e esta foi a primeira oportunidade que ela teve de usá-lo.  

Cuidadosamente, ela balançou a cerca de um terço de cristais o saco de beribboned no  

rapidamente banheira enchendo e foi recompensado com uma explosão com vapor de 

baunilha, que  

ela chamou em seus pulmões agradecem.  

Poucos minutos depois, Elena era profundo no ombro em água quente coberta com um  

espuma de baunilha-scented. Seus olhos estavam fechados eo calor era de imersão  

em seu corpo. O baixinho se desintegrando sais foram facilitando o afastamento de toda 

a dor.  

Estes não eram sais de banho comum. Eles não tinham cheiro medicinal, mas eles  

foi dada a ela por Stefan senhoria, a Sra. Flowers, que foi  



bruxa idosos gentis branco. Mrs. Flowers receitas de ervas eram seus  

especialidade, e agora Elena juraria que ela podia sentir todas as  

tensão dos últimos  

alguns dias a ser activamente sugado para fora do seu corpo e gentilmente acalmou 

imediatamente.  

Oh, isso foi exatamente o que ela precisava. Elena nunca tinha apreciado um banho  

como este antes.  

Agora, há apenas uma coisa, ela disse a si mesma com firmeza, como ela inalada 

respiração  

após a respiração deliciosa de vapor de baunilha. Você perguntou a Sra. Flores para 

banho  

sais que relaxar, mas você não pode dormir aqui. Você vai se afogar,  

e você já sabe o que sente. Lembra-se, feito isso, não  

têm mesmo  

para comprar a mortalha.  

Mas até agora os pensamentos Elena foram dimmer e mais fragmentada, como a  

água quente continuava a relaxar seus músculos, o aroma de baunilha swirled  

em torno de sua cabeça. Ela estava perdendo a continuidade, sua mente deriva em  

devaneios .... Ela dava-se ao calor e ao luxo de não  

ter que fazer  

nada ....  

Ela estava dormindo.  

Em seu sonho, ela estava se mexendo vigorosamente. Foi apenas meia-luz, mas ela 

poderia  

dizer de alguma forma que ela foi deslizando para baixo através da névoa cinzenta 

profunda.  

O que o preocupava era que ela parecia estar rodeado de vozes discutindo,  

e eles estavam discutindo sobre ela.  

"Uma segunda chance? Eu falei com ela sobre isso. "  

"Ela não vai lembrar de nada."  

"Não importa se ela se lembra. Tudo vai permanecer no interior  

ela, se não desperta. "  

"Ela vai germinar dentro dela ... até a hora certa." Elena não tinha idéia de que qualquer 

um que significava.  

E então esta névoa se diluindo, e as nuvens estavam abrindo caminho para ela, e  

ela estava descendo, mais e mais lentamente, até que foi depositado  

delicadamente em um chão coberto de agulhas de pinheiro.  

As vozes se foram. Ela estava deitada no chão da floresta, mas ela não foi  



nu. Ela estava vestindo sua camisola mais bonita, com o real  

renda Valenciennes. Ela estava escutando a noite minúsculo sons à sua volta  

quando de repente sua aura reagiu de uma forma que nunca teve antes.  

Ela lhe disse que alguém estava chegando. Alguém que trouxe uma sensação de 

segurança em  

tons de terra quente, em cores rosa suave e profunda, violetas azuis que  

enfolded ela, mesmo antes que a pessoa chegou. Estes  

foram ... alguém ... sentimentos sobre si mesma. E atrás do amor e  

preocupação calmante ela  

experimentado, havia verduras floresta profunda, eixos de ouro quente, e um  

tom misterioso da translucidez, como uma cachoeira que brilhava como ele caiu e  

espuma como diamantes ao redor dela.  

Elena, uma voz sussurrada. Elena.  

Este era tão familiar ....  

Elena. Elena.  

Ela sabia disso ....  

Elena, meu anjo.  

Isso significava o amor.  

Mesmo que Elena estava sentado e girando em seu sonho, ela estava segurando  

seus braços. Essa pessoa pertencia a ela. Ele foi a sua magia, sua  

consolo, o seu melhor-amado. Não importa como ele tinha chegado lá, ou o que  

tinha acontecido antes. Ele foi companheiro eterno de sua alma.  

E depois ...  

braços fortes segurando seu carinho ...  

Um corpo quente próximo ao dela ...  

beijos doces ...  

Muitas, muitas vezes ...  

Este sentimento familiar como ela derreteu em seus braços ...  

Ele era tão gentil, mas quase feroz em seu amor por ela. Ele tinha jurado não  

matar, mas ele iria matar para salvá-la. Ela era o seu bem mais precioso em todos os  

o mundo .... Qualquer sacrifício valeria a pena se ela estivesse segura e livre. Sua  

vida não significava nada sem ela, então ele teria o maior prazer dar-lhe, rindo e  

beijos  

a mão dela com seu último suspiro.  

Elena respirou o maravilhoso outono folhas perfume de sua camisola e  

foi consolado. Como um bebê, ela deixou-se seduzir pela simples  

odores familiares, pelo sentimento de sua bochecha contra seu ombro e  

maravilha os dois juntos respiração em sincronia.  



Quando ela tentou dar um nome a este milagre, era na frente de sua mente. Stefan ...  

Elena não precisa mesmo de olhar para sua cara para saber que Stefan folha  

olhos verdes seria dançar como as águas de uma lagoa pequena ruffled por  

vento e espumantes com um milhar de diferentes pontos de luz. Ela enterrou  

cabeça em seu colo, com medo de alguma forma, deixar de ir a ele, embora ela não 

podia  

Lembre-se porquê.  

Eu não sei como cheguei aqui, ela lhe disse verbalmente. Na verdade, ela não  

se lembra de nada antes disso, antes de despertar para a sua chamada, só atrapalhado  

imagens.  

Não importa. Eu estou com você.  

O medo se apoderou dela. Isso não é ... apenas um sonho, não é?  

Nenhum sonho é apenas um sonho. E eu estou sempre com você.  

Mas como chegamos aqui?  

Shhh. Você está cansado. Eu vou segurar você. Em minha vida, eu juro. Só descanso. 

Deixe-me  

prendê-lo apenas uma vez.  

Apenas uma vez? Mas ...  

Mas agora, Elena sentia preocupado e confuso, e ela teve que deixá-la cair de cabeça  

para trás, tinha que ver o rosto de Stefan.  

Ela inclinou o queixo para trás e encontrou-se reunião rindo olhos de um  

escuridão infinita de um rosto cinzelado, pálido, bonito e com orgulho.  

Ela quase gritou de horror.  

Hush. Hush, meu anjo.  

Damon!  

Os olhos escuros que encontrou dela estava cheio de amor e alegria. Quem mais?  

Como você se atreve, como você chegou até aqui? Elena estava cada vez mais confuso.  

Eu não pertenço a lugar algum, Damon apontou, de repente soa triste. Você  

sabe que eu sempre estarei com você.  

Eu não, eu não dar-Stefan de volta para mim!  

Mas era tarde demais. Elena tinha conhecimento do som da água escorrendo e  

sloshing líquido morno em torno dela. Ela acordou na hora certa para mantê-la  

cabeça de ir debaixo d'água na banheira.  

Um sonho ...  

Sentia-se muito mais flexível e fácil em seu corpo, mas ela não podia ajudar  

sentimento triste com o sonho. Não tinha sido uma experiência fora do corpo,  

quer-que tinha sido um simples, louco, misturado-up dos sonhos, da sua própria.  

Eu não pertenço a lugar algum. Eu sempre estarei com você.  



Agora, o que era o jargão como que isso quer dizer?  

Mas algo dentro de Elena tremia, mesmo que ela se lembrava.  

Ela rapidamente mudou, não em uma camisola de renda Valenciennes, mas em um  

moletom cinza e preto. Quando ela saiu, ela estava se sentindo cansado  

e espinhoso e pronto para começar uma briga se Damon deu qualquer sinal de ter  

pegou em seus pensamentos para dormir. Mas Damon não. Elena viu uma cama, 

conseguiu concentrar nele, tropeçou  

em direção a ela e entrou em colapso, flopping para baixo no travesseiro que afundou 

insatisfatoriamente  

sob sua cabeça. Elena gostou de sua empresa travesseiros.  

Por alguns instantes, ela estava deitada, saboreando as sensações dela após o banho, 

como sua pele  

gradualmente se esfriou a cabeça e resfriado também. Tanto quanto podia  

dizer, Damon estava exatamente na mesma posição que ele tinha pegado  

quando eles entraram na sala.  

E ele ainda estava em silêncio, como havia sido desde a manhã.  

Finalmente, para acabar com isso, ela falou com ele. E sendo Elena, ela foi  

direto ao coração do problema.  

"O que está errado, Damon?  

"Nada". Damon olhou pela janela, fingindo ser redigido em  

algo além do vidro.  

"Que nada?"  

Damon sacudiu a cabeça. Mas de alguma forma, a sua eloquência voltou veiculados  

sua opinião sobre este quarto de motel.  

Elena examinou o quarto com a visão muito brilhante de alguém que tem  

forçada seu corpo além de seus limites. Ela contemplou paredes bege, bege  

tapete, uma poltrona bege, uma mesa bege, e, claro, uma colcha bege.  

Mesmo Damon não podia rejeitar uma sala, alegando que ele não corresponde  

sua  

preto básico, ela pensou, e então: oh, eu estou cansado. E desorientados. E  

assustado.  

... E incrivelmente estúpido. Há apenas uma cama aqui. Estou deitado sobre ela.  

"Damon ..." Com um esforço, sentou-se. "O que você quer? Há uma  

cadeira. Eu posso dormir na cadeira. "  

Ele virou meia, e ela viu no movimento que ele não estava aborrecido ou  

jogos. Ele ficou furioso. Era tudo o que existe no mais rápido que a  

thehuman-  

olho poderia seguir-spin assassino eo controle muscular que completa  



calar-la antes que ela havia começado.  

Damon com seus movimentos bruscos e seu silêncio assustador. Ele foi  

olhando pela janela novamente, o corpo equilibrado, como sempre ... para alguma coisa.  

Agora parecia prestes a saltar através de um vidro para sair.  

"Vampiros não precisam dormir," disse em uma voz gelada e mais controlada  

do que ela tinha ouvido desde Matt tinha deixado.  

Isso deu-lhe a energia para sair da cama. "Você sabe que eu sei que isso é uma mentira."  

"Take a cama, Elena. Vá dormir. "Mas a sua voz era a mesma. Ela teria  

ter esperado um comando, apartamento cansado. Damon parecia mais tenso,  

mais controlada do que nunca.  

Mais agitado do que nunca.  

Suas pálpebras se afundou. "É sobre Matt?"  

"Não." "É sobre Shinichi?"  

"Não!"  

Aha.  

"É, não é? Você está com medo de que Shinichi vai passar todas as suas defesas e  

possuí-lo novamente. Não é você? "  

"Vá para a cama, Elena," Damon disse tonelessly.  

Ele ainda estava fechando-la completamente, como se ela não estava lá. Elena  

enlouqueceu.  

"O que fazer para mostrar a você que eu confio em você? Estou viajando sozinha com  

você, sem qualquer idéia para onde estamos indo realmente. Eu estou confiando em 

você com  

vida de Stefan. "Elena estava por trás Damon agora, sobre o tapete bege que  

cheirava nada ... como, como a água fervida. Nem mesmo como poeira.  

Suas palavras eram o pó. Havia algo sobre eles que soava  

oco, errado. Eles eram a verdade, mas eles não estavam recebendo através de  

Damon ....  

Elena suspirou. Tocando Damon inesperadamente sempre foi um negócio complicado,  

com todos os riscos de desencadear o instinto assassino por acidente, mesmo  

quando ele não estava possuída. Ela estendeu a mão, hoje, com muito cuidado, para 

colocá-la  

pontas dos dedos no cotovelo do paletó de couro. Ela falou com tanta precisão e  

unemotionally como podia.  

"Você também sabe que eu tenho agora os outros sentidos do que os cinco habituais. 

Como  

muitas vezes eu tenho a dizer, Damon? Eu sei que não foi você me torturar  

e  



Mateus na semana passada. "Apesar de si mesma, Elena ouviu um articulado certo em 

sua própria  

voz. "Eu sei que você me protegeu nessa viagem, quando eu estava em perigo,  

mesmo  

matar para mim. Isso significa que, muito para mim. Vocês podem dizer que não 

acredito em  

o sentimento humano de perdão, mas eu não acho que você esqueceu.  

E quando  

você sabe que não há nada a perdoar no primeiro lugar "  

"Isso não tem absolutamente nada a ver com a semana passada!"  

A mudança em sua voz, a força nele, bateu Elena como uma chicotada. Ele  

machucar ... e assustava. Damon estava falando sério. Foi também em algumas  

tensão terrível, não é totalmente ao contrário do que lutando contra Shinichi's  

posse, mas diferente.  

"Damon ..."  

"Deixe-me sozinho!"  

Agora, onde eu ouvi algo parecido antes? Confusa, seu coração  

martelando, Elena groped através de memórias.  

Oh, sim. Stefan. Stefan quando tinham sido pela primeira vez juntos em seu quarto, 

quando  

ele estava com medo de amar. Quando ele tinha certeza que iria fazer com que ela  

dane-se se ele mostrou que ele se importava.  

Damon poderia ser que tal como o irmão, ele sempre ridicularizado? "Pelo menos virar-

se e falar comigo cara a cara."  

"Elena." Era um sussurro, mas soou como se Damon não poderia chamar-se  

sua ameaça usual de seda. "Vá para a cama. Vá para o inferno. Vá a qualquer lugar, mas 

permanece  

longe de mim. "  

"Você é tão bom nisso, não é?" Voz própria Elena era frio agora.  

Imprudente, com raiva, ela se mudou ainda mais. "As pessoas empurrando.  

Mas eu  

sei que você não tem alimentado esta noite. Não há nada mais que você quer  

de mim, e você não pode fazer o meia pouco faminto mártir, bem como Stefan "  

Elena tinha falado sabendo que suas palavras foram garantidos para incitar uma  

resposta de algum tipo, mas a resposta usual Damon para esse tipo de coisa  

foi à sala de estar contra alguma coisa e fingir que não ouviu.  

O que aconteceu foi completamente fora do alcance de sua experiência.  

Damon girou, pegou sua precisão, segurou-a trancada em um inquebrável  



aderência. Então, com um só golpe da sua cabeça como um falcão em um rato, ele a 

beijou  

dela. Ele foi mais forte o suficiente para segurá-la ainda sem machucá-la.  

O beijo foi longo e difícil e por um bom tempo resistiu Elena de pura  

instinto. Damon corpo foi legal contra a dela, que ainda estava quente  

e úmido do banho. A maneira como ele estava segurando-lhe se ela colocar o suficiente  

pressão sobre os pontos específicos, seria machucá-la, possivelmente a sério.  

E, em seguida,  

-Ela sabia, ele iria soltá-la. Mas será que ela realmente sabe o que ela  

sabia? Ela estava disposta a quebrar um osso para testá-lo?  

Ele foi acariciando os cabelos, que foi tão injusto, ondulando as pontas e  

esmagando-os entre os dedos ... apenas horas depois que ele lhe ensinou a sentir as 

coisas  

ao  

pontas dos cabelos. Ele sabia que seus pontos fracos. Não apenas cada mulher é fraca  

manchas. Ele sabia dela, ele sabia como fazê-la querer gritar de prazer  

e  

como acalmá-la.  

Não havia nada a fazer além de testar a sua teoria e, talvez, quebrar um osso. Ela  

não apresentar, quando ela não o havia convidado. Ela não iria!  

Mas então lembrou-se que sua curiosidade sobre o menino e os grandes  

pedra a pedra, e ela abriu a sua mente deliberadamente para Damon. Ele caiu  

na armadilha de sua própria fabricação.  

Tão logo suas mentes ligadas havia algo parecido com fogos de artifício.  

Explosões. Rockets. Estrelas nova indo. Elena definir sua mente para ignorá-la  

corpo e começou a olhar para a pedra.  

Foi profundo, no fundo, a parte mais travada, fora de seu cérebro. Deep no  

escuridão eterna que dormia lá. Mas Elena parecia ter trazido um  

holofote com ela. Onde quer que ela se virou, festões escuro caiu de teias de aranha  

e arcos de pedra pesada para o futuro desmoronou e caiu no chão. "Não se preocupe", 

Elena viu-se a dizer. "A luz não vai fazer isso para você!  

Você não tem que viver aqui em baixo. Eu vou te mostrar a beleza da luz. "  

O que estou dizendo? Elena perguntou até mesmo como as palavras deixou os lábios. 

Como  

posso prometer-lhe, e talvez ele gosta de viver aqui no escuro!  

Mas no segundo seguinte, ela tinha chegado muito mais perto do menino, perto  

o suficiente para ver seu rosto, pálido pensando.  

"Você veio de novo", disse ele, como se fosse um milagre. "Você disse que  



vir, e que você fez! "  

Que derrubou todas as barreiras Elena de uma vez. Ajoelhou-se, e puxando a  

correntes para o seu comprimento máximo, levou-o no colo. "Você está feliz que eu  

voltou? ", ela perguntou suavemente. Ela já estava acariciando os cabelos lisos.  

"Oh, yes!" Foi um grito, e assustado Elena quase tanto como ele  

do seu agrado. "Você é a pessoa mais legal que eu sempre a coisa mais linda que eu  

sempre "  

"Hush", Elena disse ele, "Hush. Tem que haver alguma maneira de aquecer você  

para cima. "  

"É o ferro", a criança disse humildemente. "Iron me deixa fraco e frio. Mas é  

tem que ser de ferro, caso contrário ele não seria capaz de me controlar. "  

"Eu vejo", disse Elena grimly. Ela estava começando a ter uma idéia sobre o tipo  

de relacionamento com Damon tinha esse menino. Por um momento, em um palpite,  

Ela levou dois comprimentos de ferro nas mãos e tentou rasgá-los separados. Elena  

tinha super-luz aqui, por que não superpotências? Mas tudo o que aconteceu foi que  

Ela torceu e virou o comprimento de nada e, finalmente, cortar a rede de sua  

dedo contra uma rebarba de ferro.  

"Oh!" O menino é enorme olhos escuros fixos na esfera escura do sangue. Ele olhou  

como se estivesse fascinado e com medo.  

"Você quer isso?" Elena estendeu a mão para ele com incerteza. O que um pobre  

sucata de uma criatura a cobiça de sangue de outras pessoas, ela pensou. Ele  

acenou com timidez, como se ele estivesse certo de que ela estaria zangada. Mas Elena 

apenas sorriu e  

ele reverentemente realizou seu dedo e tomou todo o globo de sangue de uma vez,  

fechando os lábios como um beijo.  

Quando ele levantou a cabeça, ele parecia ter um tom mais cor no seu rosto pálido.  

"Você me disse Damon mantém você aqui", disse ela, segurando-o novamente e  

sensação de ser sugado calor de seu corpo em seu frio. "Você pode me dizer  

Por quê? "  

A criança ainda estava lambendo os lábios, mas ele virou o rosto em sua direção  

imediatamente e disse: "Eu sou o guardião dos segredos. Mas "infelizmente," o  

Segredos  

ter chegado tão grande que nem mesmo eu sei o que são. "  

Elena seguiu o movimento da cabeça de seus próprios membros pequenos do ferro  

cadeia para o enorme bola metálica. Ela sentiu um naufrágio dentro de si e um  

pena profunda para tal diretor pequeno. E ela perguntou o que a terra poderia  

estar dentro dessa esfera grande pedra que Damon estava guardando tão atentamente. 

Mas ela não teve a chance de perguntar. 



Mesmo com Elena abriu a boca para falar, ela podia sentir-se levantado, como se  

em um furacão. Por um instante, ela se agarrou ao menino que estava sendo rasgada por  

seu entender, ela só teve tempo de gritar: "Eu estarei de volta", e ouvir a sua  

resposta, antes que ela foi puxada para o mundo ordinário dos banhos e  

manipulação e  

quartos de motel.  

"Vou manter o nosso segredo!" Isso foi o que o menino chorava com ela no  

último momento.  

E o que poderia significar, mas que iria manter o seu ponto de encontro de  

o real (ou ordinairy ") Damon?  

Um momento depois Elena estava em um quarto de motel sujo, e Damon foi  

segurando seu braço. Quando ele lançou seu, Elena poderia provar o sal.  

As lágrimas corriam livremente pelo rosto.  

Não parece fazer qualquer diferença para seu agressor. Damon parecia ser  

à mercê do desespero cru. Ele estava tremendo como um menino do  

primeira vez que ele beijou seu primeiro amor. Isso é o que está dirigindo o controle de 

distância,  

Elena pensou vagamente.  

Quanto a ela mesma, ela se sentia como se pudesse desmaiar.  

Não! Ela tinha que ficar consciente.  

Elena empurrados e torcida, ferindo-se deliberadamente contra a  

aparentemente aperto inquebrável que abracei.  

Considerou.  

O possuidor? Shinichi novamente, chegando na mente Damon e fazendo  

ele fazer as coisas?  

Elena lutado mais, apertou-se até que ela realmente poderia ter gritado  

com dor. Ela choramingou uma vez por  

A preensão quebrou.  

De alguma forma sabia que Shinichi Elena não estava envolvido neste processo. A 

verdadeira alma  

de Damon era um garotinho, realizada em cadeias de Deus, soube-how-many  

séculos, que nunca tinha conhecido o calor ea proximidade, mas que ainda tinha um  

apreciação lágrimas por elas. A criança que estava acorrentado à rocha  

circundante foi um dos segredos mais profundos de Damon.  

E agora Elena tremia tanto que ela não tinha certeza de que ela pudesse se levantar,  

e ela estava me perguntando sobre a criança. Ele estava com frio? Ele estava chorando  

como Elena? Como ela poderia dizer?  

Ela e Damon ficaram olhando uns aos outros, tanto a respiração difícil.  



cabelo liso Damon foi mussed, tornando-o olhar devasso como um corsário.  

Seu rosto, sempre tão pálida e auto-composição, foi lavada com sangue. Sua  

olhos caiu para assistir Elena automaticamente massageando seus pulsos. Ela podia 

sentir alfinetes e agulhas agora: ela estava ficando para trás alguns circulação. Uma vez  

ele desviou o olhar, ele não conseguia olhar nos olhos dela novamente.  

Contato com os olhos. Todos os direitos. Elena reconheceu a arma, tateando em busca 

de uma cadeira e  

encontrar o leito fechar inesperadamente atrás dela. Ela não tem muitas  

armas agora, e ela precisava usar todos eles.  

Sentou-se, dando-nos à fraqueza do seu corpo, mas ela manteve os olhos no  

face Damon. Sua boca estava inchada. E isso foi ... desleal. Damon  

Faneca fez parte da sua artilharia mais básicas. Ele sempre teve a mais  

boca bonita que já tinha visto em alguém, homem ou mulher. A boca, o  

cabelo,  

as pálpebras meio caídas, os cílios pesados, a delicadeza de seu queixo ... desleal,  

mesmo para alguém como Elena, que tinha começado há muito interesse no passado de 

uma pessoa  

por causa de algum acidente de beleza.  

Mas ela nunca tinha visto aquela boca inchada, o cabelo perfeito desordenada, o  

cílios tremendo, porque ele estava em toda parte, exceto em sua  

e tentando não mostrá-lo.  

"Era isso ... o que você está pensando quando você se recusa  

para falar comigo? "ela perguntou, e sua voz era quase constante.  

imobilidade súbita Damon foi a perfeição, como todas as suas outras perfeições. Não  

respiração, é claro. Ele olhou para uma mancha no carpete bege que por  

direitos deveria ter quebrado em chamas.  

Então, finalmente, levantou os olhos enormes escuro dela. Foi tão difícil dizer  

nada sobre os olhos Damon porque a íris foi quase a mesma cor  

como o aluno, mas Elena tinha a sensação de que, neste momento, eles estavam 

dilatadas  

medida em que a pupila. Como poderiam os olhos tão escuros como armadilha da meia-

noite e mantenha  

luz? Ela parecia vê-los em um universo de estrelas.  

Damon disse, baixinho, "Run".  

Elena sentiu as pernas tensas. "Shinichi?"  

"Não. Você deve executar agora. "  

Elena sentiu a musculatura da coxa relaxar um pouco e não estava grata por ter a  

tentar provar que ela poderia correr ou mesmo rastejar, neste exato instante. Mas  



os punhos cerrados.  

"Você quer dizer que esta é apenas você ser um canalha?", Disse. "Você já decidiu  

a odiar-me outra vez? Você gostou? "  

Damon girou novamente, quietude em movimento mais rápido do que os olhos podem 

faixa  

ele. Ele bateu a moldura da janela, uma vez que, tirando o punch quase  

completamente no último instante. Houve um estrondo e depois um pouco de mil  

ecoa como o vidro do banho como diamantes contra a escuridão exterior.  

"Isso pode trazer ... algumas pessoas para ajudá-lo." Damon não estava tentando  

tornar as palavras parecem mais de um segundo. Agora que ele foi transformado  

longe dela, ele não parece se preocupar com manter as aparências. Multa  

tremor percorreu seu corpo. "Esta tarde, essa tempestade, tão longe do escritório, eu 

duvido." Elena  

corpo estava a aproximar-se do surto de adrenalina que tinha permitido que ela  

lutar sua maneira fora de controle Damon. Ela estava formigando todo e ela teve de  

trabalhar para mantê-lo de se transformar em definitiva a tremer.  

E eles estavam de volta à estaca zero, com Damon olhando para a noite e  

seu olhar para as costas. Ou, pelo menos, que era onde ele queria que eles  

estar.  

"Você poderia ter perguntado", disse ela. Ela não sabia se isso era possível  

por um vampiro de entender. Ela ainda não tinha ensinado Stefan. Ele foi  

sem as coisas que ele queria porque ele não entendeu sobre a solicitação.  

Com toda a inocência e com todas as boas intenções, Stefan deixou as coisas até que 

ela,  

Elena,  

foi forçado a pedir-lhe.  

Damon, ela pensou, não costumam ter esse problema. Ele levou tudo  

ele queria, casualmente, como se os itens escolhendo fora de uma prateleira da 

mercearia.  

E agora ele estava rindo silenciosamente, o que significava que ele era realmente  

atingidas.  

"Vou tomar isso como um pedido de desculpas," Elena disse suavemente.  

Agora Damon foi laughing out loud, e Elena sentiu um calafrio. Ali estava ela,  

tentando ajudá-lo, e-  

"Você acha que," quebrou em seus pensamentos ", que era tudo que eu queria?"  

Elena sentiu-se congelar novamente como ela refletia sobre isso. Damon poderia 

facilmente  

ter tomado seu sangue enquanto segurava seu imóvel. Mas, é claro que  



não foi tudo o que ele queria com ela. Sua aura ... ela sabia o que ele fez para  

vampiros. Damon estava protegendo ela o tempo todo de outros vampiros  

quem pode ver  

ele.  

A diferença, honestidade nativa Elena disse, foi que ela não conseguiu dar uma  

maldição sobre qualquer um dos outros. Mas Damon foi diferente. Quando ele beijou  

ela podia sentir a diferença dentro dela. Algo que ela nunca se sentira  

antes ... até Stefan.  

Oh, Deus foi realmente este seu, Elena Gilbert, traindo Stefan pelo simples  

ato de não fugir a esta situação? Damon estava sendo melhor  

pessoa do que ela estava, ele estava dizendo a ela para ter a tentação de sua aura  

longe dele.  

Assim que ela poderia começar a tortura de novo amanhã.  

Elena tinha sido, em muitas circunstâncias em que ela julgou que era melhor  

para ela sair antes que as coisas esquentavam demais. O problema aqui foi que  

não havia nada que ela poderia ir sem voltar para o calor  

colocando-se em maior perigo. E, aliás, perdendo sua chance de  

encontrar Stefan.  

Ela deveria ter ido com o Matt? Mas Damon disse que não conseguia  

para este lugar Dark Dimension, e não duas pessoas sozinhas. Ele disse que precisava 

dele com elas. Elena e ainda tinha algumas dúvidas quanto à  

Damon levaria o problema ao mesmo drive para o Arizona, pesquisa e muito menos  

para  

Stefan, se não fosse com ele a cada passo do caminho.  

Além disso, como Matt poderia ter protegido seu na perigosa estrada que ela e  

Damon estavam seguindo? Elena sabia que Matt iria morrer por ela e  

isso é só o que ele faria, também, se eles vieram para cima ou contra os vampiros  

lobisomens. Die. Deixando Elena enfrentar seus inimigos sozinho.  

Ah, sim, Elena sabia o que Damon fez cada noite, quando ela dormia no carro.  

Ele colocou algum tipo de feitiços escura ao redor dela, assinando-as com o seu  

nome, selando-as com seu selo, e eles continuaram criaturas aleatórias do  

noite fora do carro até de manhã.  

Mas seus maiores inimigos, os gêmeos kitsune, Shinichi e Misao, que tinham  

Trouxeram com eles.  

Elena pensou em tudo isso antes de levantar a cabeça para olhar Damon no  

olhos. Olhos que, naquele momento, lembrou-lhe os de um esfarrapado  

criança acorrentada a uma rocha.  

"Você não vai sair, é você?", Ele sussurrou.  



Elena balançou a cabeça.  

"Você realmente não está com medo de mim?"  

"Oh, eu estou com medo." Novamente Elena sentiu que arrepio interior. Mas ela voava  

em algum lugar agora, ela tinha fixado o curso, e não havia nenhuma maneira que ela  

podia parar. Especialmente quando ele olhou para ela assim. Ele lembrou  

da alegria feroz, o orgulho quase relutante, ele sempre demonstrou quando  

levou  

estabelece um inimigo juntos.  

"Eu não vou ser o seu Princess of Darkness", disse ele. "E você sabe  

que eu nunca poderia desistir de Stefan. "  

Um fantasma de seu velho sorriso zombeteiro tocou seus lábios. "Há tempo de sobra  

convencê-lo a meu modo de pensar sobre essas questões. "  

Não há necessidade, Elena pensou. Ela sabia que Stefan entenderia.  

Mas mesmo agora, quando parecia que o mundo inteiro estava girando em torno dela,  

algo Elena levantou-se para desafiar Damon. "Você diz que não é Shinichi.  

Eu acredito em você. Mas tudo isso é por causa de que Caroline disse? "Ela poderia  

ouvir a dureza súbita em sua própria voz.  

"Caroline?" Damon piscou como se jogado fora seu passo.  

"Ela disse que antes que eu conheci Stefan eu era apenas um" Elena achava impossível  

para obter a última palavra para fora. "Que eu era ..." promíscuos ".  

Damon maxilar endureceu e bochechas liberado rapidamente, como se tivesse sido  

atingido por uma direção inesperada. "Essa menina", ele murmurou. "Ela é  

já foi fixado o seu destino e se fosse qualquer outra pessoa eu poderia estar inclinado a  

tomar alguma piedade. Mas ela vai além ... ... ela é ... além ... qualquer propriedade ... "  

Enquanto ele falava, suas palavras retardado, e um olhar de espanto o rosto encoberto. 

Ele  

Foi olhando para Elena e ela sabia que ele podia ver as lágrimas em seu pé  

os olhos,  

porque ele chegou até a escová-los com os dedos. Como ele fez,  

No entanto, ele parou em midmotion e, de repente, seu rosto confuso,  

ele  

trouxe uma de suas mãos até os lábios de provas, as lágrimas.  

O que quer que tinha gosto dele, ele não parece acreditar nisso. Ele trouxe  

Por outro lado até seus lábios também. Elena foi aberta a olhar para ele  

agora, ele deveria ter sido posto para fora do rosto, mas ele não estava. Em lugar de um  

caleidoscópio de expressões passou pelo rosto, muito rápido para ela  

humano  

olhos para pegá-los todos. Mas ela viu surpresa, descrença, a amargura,  



mais espanto e, finalmente, uma espécie de choque de alegria e de um olhar  

quase como  

se havia lágrimas em seus olhos.  

E então Damon riu. Foi uma risada rápida, auto-irônico, mas foi  

genuíno, eufórico, mesmo.  

"Damon", disse Elena, ainda piscando para conter as lágrimas, tudo tinha acontecido 

que  

rápida "o que há de errado com você?"  

"Nada está errado, está tudo certo", disse ele, enquanto o aumento de acadêmicos  

dedo. "Você nunca deve tentar enganar um vampiro, Elena. Vampiros têm  

muitos  

sentidos humanos don't e alguns nem sequer sabemos que temos até que  

deles necessitam. Levou-me tempo suficiente para perceber o que eu sei sobre você.  

Porque,  

claro, todo mundo estava me dizendo uma coisa, e minha mente estava dizendo  

me outra coisa. Mas eu percebi isso, no passado. Eu sei o que você realmente  

são,  

Elena ".  

Por meio Elena minutos sentados em silêncio chocado. "Se você fizer isso, então como 

eu poderia  

bem dizer-lhe agora que ninguém vai acreditar em você. "  

"Talvez não", disse Damon, "especialmente se eles são humanos. Mas os vampiros são  

programado para reconhecer a aura de uma donzela. E você é unicornbait,  

Elena. Eu não sei nem se importa como você conseguiu a sua reputação. Eu estava 

enganado por ela  

me por um longo tempo, mas eu finalmente encontrei a verdade. "De repente, ele foi  

debruçado sobre ela para que ela não conseguia ver nada, mas ele, seus cabelos finos  

escovar a testa, o seu próximo lábios dela, seus olhos escuros, insondáveis,  

captar sua  

olhar.  

"Elena," ele sussurrou. "Este é o seu segredo. Eu não sei como você  

conseguiu fazê-lo, mas ... você é uma virgem. "Ele se inclinou em direção a ela, seus 

lábios apenas escovar dela, compartilhando sua deliberada  

respiração com a dela. Ficaram assim por um longo, longo tempo, Damon  

parecendo encantado para ser capaz de dar Elena algo de seu próprio corpo:  

o oxigênio que tanto ela quanto ele precisava, mas adquiridos de diferentes maneiras. 

Para  

muitos seres humanos, a imobilidade de seu corpo, o silêncio ea sustentada  



contato com os olhos, para nenhum deles tivesse fechado os olhos, poderia ter sido 

muito  

muito. Ele  

pode ter sentido como se tivesse mergulhado em seus próprios parceiros  

personalidades muito longe, que eles estavam perdendo definição e tornar-se um  

parte da etérea  

uns aos outros antes de um beijo sequer tinha sido concluído.  

Mas Elena estava flutuando no ar: a respiração que Damon deu a ela e em  

no sentido literal. Se forte Damon, mãos longas, delgadas não tinha realizado o seu  

ombros, ela teria escapado inteiramente seu aperto.  

Elena sabia que não havia outra maneira que ele pudesse guardá-la para baixo. Ele  

poderia influenciar a sua gravidade para que a sua maneira com ela. Mas, até agora, teve  

não sentiu o leve toque da influência tentado. Era como se ele ainda  

queria dar-lhe a honra da escolha. Ele não iria seduzi-la por qualquer dos  

seus muitos  

métodos acostumados, os truques da dominação aprendi ao longo de meio  

milênio de noites.  

Apenas a respiração, que estava chegando mais e mais rapidamente, como Elena  

sentiu seus sentidos começam a nadar e seu coração começou a bater. Foi ela 

verdadeiramente  

certeza de que Stefan não se importaria isso? Mas Stefan tinha lhe dado o maior  

honra possível, confiando em seu amor e seu julgamento. E ela foi  

começo  

sentir Damon verdadeiro self, sua necessidade premente para ela, sua vulnerabilidade  

porque essa necessidade foi tornando-se como uma obsessão para ele.  

Sem tentar influenciá-la, ele ainda estava escuro espalhando soft grande  

asas ao redor dela a fim de que não havia nenhum lugar para correr, nenhum lugar para  

escape. Elena sentiu-se começar a desmaiar com a intensidade da paixão  

eles tinham feito entre eles. Como um gesto final, não de repúdio, mas  

de  

convite, ela virou a cabeça para trás, expondo-lhe a garganta dela nua, e  

deixá-lo sentir o seu desejo.  

E, como se grande, sinos de cristal estavam soando na distância, ela sentia que seu  

júbilo em sua entrega voluntária à escuridão de veludo que foi  

ultrapassagens  

dela.  

Ela nunca se sentiu os dentes que quebrou sua pele e reivindicou seu sangue. Antes  



o que aconteceu, ela estava vendo estrelas. E então, o universo era  

engolido olhos escuros Damon 

A Elena na manhã seguinte levantou-se e vestiu calmamente no quarto de motel,  

grato pelo espaço extra. Damon tinha ido embora, mas ela tinha que esperar.  

Ele  

normalmente tem o seu café da manhã, enquanto eles estavam na estrada, predando  

garçonetes nas paradas durante toda a noite de caminhão ou de manhã cedo diners.  

Ela estava indo para discutir isso com ele um dia, ela pensou como ela colocou o  

pacote de pó de café no coador pouco duas xícaras de motel  

fornecidas. Ele cheirava bem.  

Mas o mais urgente, que precisava conversar com alguém sobre o que tinha acontecido  

ontem à noite. Stefan foi sua primeira escolha, naturalmente, mas ela descobriu que  

experiências fora do corpo não eram apenas tinha de ser para pedir. O que ela  

precisava fazer era chamar Bonnie e Meredith. Ela tinha que falar com eles, que  

era seu  

direito, mas agora, de todos os tempos, ela não podia. Intuitivamente, sentia que 

qualquer  

contato entre ela e Fell's Church pode ser ruim.  

E Matt nunca tinha verificado dentro Nem uma única vez. Ela não tinha idéia de onde 

foi  

na estrada, mas ele será melhor em Sedona no tempo, isso foi tudo. Ele  

tinha deliberadamente cortar todas as comunicações entre eles. Fine. Enquanto  

ele apareceu quando ele tinha prometido.  

Mas ... Elena ainda precisava conversar. Para se expressar.  

Claro que sim! Ela era um idiota! Ela ainda teve o seu fiel companheiro, que nunca  

disse uma palavra, e nunca manteve sua espera. Servindo-se de uma xícara de  

escalda café preto no caminho, Elena cavou seu diário fora do fundo do  

sua mochila e abriu-a para uma página limpa e fresca. Não havia nada como um  

nova página e uma caneta de tinta que correu bem para começar a sua escrita.  

Quinze minutos mais tarde, houve um guizo em uma janela e um minuto depois  

Damon estava percorrendo. Ele tinha vários sacos de papel com ele e  

Elena sentiu inexplicavelmente feliz e acolhedor. Ela tinha fornecido café,  

que foi bastante boa, mesmo se ele veio com o substituto de creme secas e  

Damon  

tinha fornecido ...  

"Gasolina", disse ele, triunfante, erguendo as sobrancelhas de forma significativa em 

sua  

como ele colocou as sacolas sobre a mesa. "Apenas no caso de eles tentarem usar 



plantas  

contra nós. Não, obrigado ", acrescentou, vendo que ela estava com um copo cheio  

de café, realizada em sua direção. "Eu tinha um mecânico de garagem, enquanto eu 

estava comprando  

isso.  

Eu vou só lavar as mãos ".  

E ele desapareceu, andando direito Elena passado. Caminhando para a direita após ela, 

sem olhar, mesmo que ela estava usando o seu  

apenas um par limpo de roupas esquerda: calça jeans e um top colorido sutil que parecia  

branco, à primeira vista e só a luz mais brilhante revelou que era  

ethereally rainbow-sombreadas.  

Sem um olhar único, Elena pensou, sentindo uma estranha sensação de que  

de alguma forma sua vida tinha acabado rodou em si.  

Ela começou a jogar fora o café, mas, em seguida, decidiu que precisava se  

e bebeu-o em um escalda poucos goles.  

Então ela saiu e ficou ao seu diário, lendo ao longo dos últimos dois ou três  

páginas.  

"Você está pronto para ir?" Damon estava gritando sobre o som de funcionamento  

água no banheiro.  

"Sim, em apenas um minuto." Elena ler as páginas do diário do anterior  

entrada, e começou a desnatação antes disso.  

"Nós podemos muito bem ir para o oeste em linha reta a partir daqui", gritou Damon. 

"Nós podemos  

fazê-lo em um dia. Eles pensam que é uma simulação para um determinado portão e  

pesquise em todos os pequenos. Enquanto isso, vamos em direção à Kimon  

Gate e dias antes de ser qualquer um rastreamento nós. É perfeito. "  

"Uh-huh", disse Elena, lendo.  

"Nós devemos ser capazes de satisfazer Mutt amanhã, talvez até mesmo nesta noite,  

dependendo do tipo de problemas que eles causam. "  

"Uh-huh".  

"Mas primeiro eu queria te perguntar: você acha que é uma coincidência que os nossos  

janela está quebrado? Porque eu sempre coloco enfermarias sobre eles durante a noite e 

eu estou  

certo "Ele passou a mão sobre a testa. "Tenho certeza de que eu devo ter  

feito isso ontem à noite, também. Mas tem algo por e quebrou o  

janela e  

fugiu sem deixar vestígios. Foi por isso que eu comprei toda a gasolina do. Se  

que tentar algo com as árvores, vou explodi-los todos de volta ao Stonehenge. "  



E metade dos moradores inocentes do Estado, Elena pensou sombriamente. Mas ela  

estava em estado de choque tal que não mais poderia fazer uma impressão em  

cima dela.  

"O que você está fazendo agora?" Damon estava claramente pronto para começar a 

funcionar.  

"Livrar-se de algo que eu não preciso", disse Elena, e liberado o banheiro,  

observando os bits rasgado-up de seu diário e ecoam rodada antes  

desaparecendo.  

"Eu não me preocuparia com a janela, porém, disse ela, voltando a  

o quarto e escorregamento seu calçado. "E não se levantar por um minuto,  

Damon. Eu tenho que falar com você sobre algo. "  

"Oh, vamos lá. Pode esperar que nós estamos na estrada, não pode? "  

"Não, não pode, porque nós temos que pagar por essa janela. Você quebrou passado  

noite, Damon. Mas você não se lembra de fazê-lo, não é? "Damon olhou para ela. Ela 

poderia dizer que a sua primeira tentação foi a rir.  

Sua segunda tentação, para que ele cedeu, estava a pensar que ela estava  

nozes.  

"Estou falando sério", disse ela, uma vez que ele tinha chegado e começou a caminhar 

em direção a  

a janela com um olhar diferente de querer ser um corvo voando para fora do mesmo.  

"Não se atreva a ir a qualquer lugar, Damon, porque não há mais."  

"Mais coisas que eu fiz não me lembro?" Damon lounged contra a parede  

em um de seus velhos, arrogantes poses. "Talvez eu quebraram algumas guitarras, 

mantidos  

o rádio até quatro horas? "  

"Não. coisas não necessariamente noite de-final, "Elena disse, desviando o olhar.  

Ela não podia olhar para ele. "Outras coisas, de outros dias"  

"Como talvez eu tenha tentado sabotar a viagem ao longo de toda", disse ele, sua  

lacônico voz. Ele olhou para o teto e suspirou profundamente. "Talvez eu tenha feito 

isso  

só para ficar sozinho com você "  

"Cale-se Damon!"  

Sempre que tinha que vir? Bem, ela sabia que, é claro. De sua  

sentimentos sobre a noite passada. O problema era que ela também tinha de obter 

algumas  

outras coisas resolvidas, a sério, se ele iria levá-los. Venha para pensar sobre isso,  

que poderia ser uma melhor maneira de ir sobre isso.  

"Você acha que seus sentimentos sobre Stefan bem, mudaram em todos os  



recentemente? "Elena perguntou.  

"O quê?"  

"Você acha que"-oh, isso foi tão difícil olhar nos olhos a cor preta  

do espaço infinito. Especialmente quando a noite passada tinham sido cheio de miríades  

de estrelas "que você acha que você chegou a pensar sobre ele de maneira diferente? 

Para  

honrar os seus desejos mais do que você costumava fazer? "  

Agora Damon foi examiná-la abertamente, tal como ela foi examiná-lo.  

"Você está falando sério?", Disse.  

"Completamente", disse ela, e, com um esforço supremo, ela enviou-lhe as lágrimas  

onde deviam ir.  

"Alguma coisa aconteceu na noite passada", disse ele. Ele estava olhando fixamente 

para ela  

face. "Não foi isso?"  

"Alguma coisa aconteceu, sim", disse Elena. "Foi-se mais um" She  

tive que deixar a sua respiração, e com que quase tudo correu.  

"Shinichi! Shinichi, bastardo che! Imbroglione! Que ladrão! Eu estou indo  

matá-lo lentamente! "De repente, Damon estava em toda parte. Ele estava ao lado dela, 

a sua  

mãos em seus ombros, o minuto seguinte, ele estava gritando imprecações fora  

a janela, então ele estava de volta, segurando as duas mãos.  

Mas apenas uma palavra importava para Elena. Shinichi. O kitsune com seu preto,  

escarlate ponta do cabelo, que tinha feito desistir tão só para o  

localização da célula de Stefan.  

"Mascalzone! Maleducato "Elena perdeu de maldição Damon novamente.  

Então era verdade. A noite passada tinha sido completamente roubada de Damon, 

tomadas a partir de sua mente tão simples e tão completa quanto o intervalo, quando 

tinha  

Wings usado da Redenção e Asas da Purificação sobre ele. O último, ele  

tinha acordado. Mas na noite passada e que tinha outras coisas a raposa foi  

tomando?  

Para cortar uma noite inteira e de noite e esta noite e noite em  

particular, implica que ...  

"Ele nunca desligar a conexão entre mente e seu. Ele ainda pode  

alcançar dentro de mim todo o tempo que ele escolhe. "Damon tinha finalmente parado  

juramento, e parou de se mover. Ele estava sentado no sofá em frente à  

cama com as mãos pendentes entre os joelhos. Ele parecia singularmente  

desamparado.  



"Elena, você tem que me dizer. O que ele tirar de mim a noite passada? Por favor! "  

Damon olhou como se ele caísse de joelhos na frente dela, sem  

melodrama. "Se-se-foi o que eu penso"  

Elena sorriu, embora as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. "Não era,  

o que qualquer um pensaria, exatamente, eu suponho, "ela disse.  

"Mas!"  

"Vamos apenas dizer que, desta vez foi minha", disse Elena. "Se ele for roubado  

qualquer outra coisa de você, ou se ele tenta fazê-lo no futuro, então é justo  

do jogo.  

Mas isso ... será o meu segredo. "Até talvez um dia você entrar na sua  

pedregulho enorme de segredos, ela pensou.  

"Até que eu rasgá-lo fora dele, junto com sua língua e sua cauda!" Snarled  

Damon, e foi realmente o rosnar de um animal. Elena estava contente, não foi  

dirigida a ela. "Não se preocupe", Damon acrescentou em uma voz tão frio que  

Era quase mais assustador do que a fúria animal. "Vou encontrá-lo, não  

Não importa onde  

ele tenta esconder. E eu vou levá-la a partir dele. Eu poderia simplesmente ter todo o 

seu pouco  

peludo esconder-se com ele. Vou fazer-lhe um par de luvas de fora, como é isso? "  

Elena tentou sorrir e fez um bom trabalho. Ela era apenas chegar a um acordo  

com o que tinha acontecido ela, embora ela não acredite por um  

minuto que Damon realmente deixá-la sozinha sobre o assunto até que ele  

forçou a memória de volta fora de Shinichi. Ela percebeu que em algum nível  

ela estava  

Damon punição para o Shinichi havia feito, e que estava errado. Eu  

prometo que ninguém vai saber sobre a noite passada, ela disse a si mesma. Não até  

Damon faz. Eu  

nem mesmo dizer Bonnie e Meredith.  

Isso tornou as coisas muito mais sobre ela, e, portanto, provavelmente mais  

equitativa.  

Como eles estavam limpando os escombros de caber mais recente Damon de fúria,  

de repente ele estendeu a mão para escovar uma lágrima perdida de bochecha de Elena. 

"Obrigado" Elena começou. Então ela parou. Damon estava tocando seu  

os dedos nos lábios.  

Ele olhou para ela, surpreso e um pouco decepcionado. Então ele encolheu os ombros. 

"Ainda  

isca unicórnio ", disse ele. "Eu disse que na noite passada?"  

Elena hesitou, depois decidiu que suas palavras não se inserem no crucial  



prazos de sigilo.  

"Sim, você fez. Mas, você não vai me dar fora, vai? ", Acrescentou,  

subitamente ansioso. "Eu prometi a meus amigos para não dizer nada."  

Damon estava olhando para ela. "Por que eu deveria dizer algo sobre alguém?  

A menos que você está falando a uma pequena ruiva? "  

"Eu te disse, eu não estou dizendo nada. Só que, obviamente, Caroline não é um  

virgem. Bem, com todas as zaragata sobre ela estar grávida "  

"Mas você se lembra", Damon interrompeu: "Eu vim para igreja caiu antes  

Stefan fez, eu espreitava nas sombras mais. O jeito que você falou "  

"Oh, eu sei. Gostamos meninos e meninos gostaram de nós, e nós já  

reputações. Então nós conversamos qualquer jeito que nós sentimos vontade de falar. 

Algumas delas podem  

ter  

foi verdadeiro, mas muito do que você poderia tomar duas formas, e depois do curso 

você  

saber como os meninos falam "  

Damon conheceu. Ele balançou a cabeça.  

"Todos bem e tão logo foi falando de nós como se tivéssemos feito  

tudo com todos. Eles ainda escreveu coisas sobre isso no papel e  

o Anuário e nas paredes do banheiro. Mas tivemos um pequeno poema, também, e  

Às vezes nós mesmo escreveu com nossas assinaturas nele. Como vai? "  

Elena  

molde sua mente voltar um ano, dois anos mais. Então, ela recitou:  

"Só porque você ouviu, não significa que seja verdade.  

Só porque você leu, não faz assim.  

Da próxima vez que você ouvi-lo, pode ser sobre você.  

Não pense que você pode mudar as suas mentes, só porque você sabe, você  

sei! "  

Como Elena terminou, ela olhou para Damon, de repente, sentindo a necessidade 

urgente  

para chegar ao Stefan. "Estamos quase lá", disse ela. "Vamos apressar."  
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Arizona estava tão quente e árido do estado a que Elena tinha imaginado. Ela e  

Damon dirigiu diretamente para o Resort Juniper, e Elena estava deprimido, se  

não  

surpreso, ao ver que Matt não foi verificado dentro  

"Não pode ter levado mais tempo do que nós para chegar até aqui", disse ela, logo que  

tinham sido mostradas até seus quartos. "Salvo-oh, Damon, Deus! A menos que  

Shinichi peguei ele de alguma forma. "  

Damon sentou na cama e Elena considerada com seriedade. "Eu acho que eu esperava  

não teria para lhe dizer isto, que o idiota teria pelo menos o  

cortesia de lhe dizer a si mesmo. Mas eu tenho controle sua aura desde que ele  

nos deixou. Foi ficando cada vez mais longe, na direção de Fell's  

Igreja ".  

Às vezes, a notícia realmente ruim leva um tempo para afundar dentro  

"Você quer dizer," Elena disse, "que ele não vai aparecer aqui?"  

"Quero dizer que, em linha recta, não foi muito longe de onde temos a  

carros de Fell's Church. Foi nesse sentido. E ele não voltou. "  

"Mas por quê?" Elena exigiu, como se pudesse de alguma forma lógica conquistar fato.  

"Por que ele iria sair e me deixar? Especialmente, porque ele iria para Fell's  

Igreja, onde eles estão olhando para ele? "  

Quanto à razão de ele sair: eu acho que ele tem a idéia errada sobre você e me-  

ou talvez a idéia de direito um pouco mais cedo ", Damon ergueu as sobrancelhas em  

Elena e ela jogou um travesseiro para ele "e decidiram deixar-nos algumas  

privacidade. Quanto à razão de Fell's Church ... "Damon deu de ombros. "Olha, você  

conhecido o  

mais cara do que eu. Mas mesmo que eu posso dizer que ele é o tipo Galahad. O  

cavaleiro gentil parfait, sans peur et sans reproche. Se eu tivesse que dizer que eu diria 

que ele  

foi  

atender encargos de Caroline. "  

"Oh, não", disse Elena, indo até a porta como uma batida soou. "Não depois que eu  

Disse-lhe e disse-lhe "  

"Oh, sim", disse Damon, assumindo uma posição de agachamento leve. "Mesmo com  



o seu sábio conselho soando em seus ouvidos "  

A porta se abriu. Foi Bonnie. Bonnie, com sua estrutura pequena, seu crespo  

cabelo morango, sua largura, soulful olhos castanhos. Elena, no estado de  

negam a evidência de seus próprios olhos, e ainda não completamente com o  

argumento com Damon, fechou a porta sobre ela.  

"Matt vai ser linchado", Elena quase gritou, vagamente irritado  

que alguns batendo estava acontecendo em algum lugar. Damon uncrouched. Passou 

Elena no caminho até a porta, disse: "Eu acho que  

É melhor você se sentar ", e então sentou-la para baixo, colocando-a em uma cadeira  

e mantendo-a ali até que ela parou de tentar se levantar novamente.  

Então ele abriu a porta.  

Desta vez, foi bater Meredith. Alto e esbelto, com cabelos caindo  

em nuvens escuras ao redor dos ombros, Meredith irradiava a intenção de ir  

batendo até que a porta ficou aberta. Algo aconteceu dentro de Elena,  

e ela achou que ela poderia ter sua mente em torno de mais de um assunto em  

uma vez.  

Foi Meredith. E Bonnie. Em Sedona Arizona!  

Elena pulou da cadeira onde ela tinha colocado Damon e arremessou-a  

braços ao redor de Meredith, dizendo de forma incoerente, "Você veio! Você veio! 

Você  

sabia que não podia chamá-lo, assim que você veio! "  

Bonnie afiada em torno do abraço e disse Damon em um tom: "É  

ela volta a beijar todos que ela conhece? "  

"Infelizmente", disse Damon, não. Mas esteja preparado para ser espremido para  

morte ".  

Elena se virou contra ele. "Eu ouvi isso! Bonnie Oh! Eu simplesmente não posso 

acreditar que vocês dois  

realmente aqui. Eu queria falar com você tanto! "  

Enquanto isso, ela foi abraçada Bonnie, Bonnie e foi abraçá-la, e  

Meredith foi abraçar os dois. Sutil irmandade velociraptor  

sinais foram sendo passadas de um para o outro ao mesmo tempo, um arco  

sobrancelha aqui, há um ligeiro aceno, um olhar severo e shrug terminando com um 

suspiro.  

Damon não sabe, mas ele tinha acabado de ser acusado, julgado, absolvido, e  

restaurado ao dever com a conclusão de que a vigilância extra foi necessário  

em  

o futuro.  

Elena agarrou fora do primeiro. "Você deve ter encontrado com Matt, ele tinha a dizer  



você sobre esse lugar. "  

"Ele fez e, em seguida ele vendeu o Prius e que tipo de concentrado na corrida e  

tenho aqui os bilhetes de avião e já estávamos à espera, não queria perder  

você! "Bonnie disse sem fôlego.  

"Eu não acho que teria sido apenas cerca de dois dias atrás, que você  

compraram seus ingressos aqui ", Damon pediu ao teto cansado como ele lounged  

com um cotovelo na cadeira de Elena.  

"Deixe-me ver" Bonnie começou, mas Meredith disse categoricamente: "Sim, foi. O 

quê?  

Ele fez alguma coisa acontecer com você? "  

"Nós estávamos tentando manter as coisas um pouco ambígua para o inimigo", Damon  

afirmou. "Mas como despeja, ele provavelmente não importa."  

Não, Elena pensamento, porque Shinichi pode chegar dentro de seu cérebro sempre  

ele quer e tentar tirar as suas memórias e tudo o que você pode fazer é tentar  

para lutar com ele. "Mas isso não significa que Elena e eu deveria começar 

imediatamente." Damon  

continuou. "Eu tenho que fazer uma ação coletiva em primeiro lugar. Elena deve 

embalar. Ter tão pouco como  

você pode, apenas o absoluto essencial, mas incluir comida para dois ou três  

dias ".  

"Você disse ... a partir de agora?" Bonnie respirou, e então ela sentou-se  

abruptamente no chão.  

"Não faz sentido, se nós já perdemos o elemento surpresa", Damon  

respondeu.  

"Eu não posso acreditar que vocês dois chegaram a dizer adeus para mim enquanto Matt 

relógios  

sobre a cidade ", disse Elena. "Isso é tão doce!" Ela sorriu radiante antes  

acrescentando, em sua própria mente, e tão estúpido!  

"Bem"  

"Bem, eu ainda tenho uma missão", disse Damon, acenando sem se virar.  

"Vamos dizer que vamos sair daqui a meia hora."  

"Mesquinhos", Bonnie reclamou, quando a porta se fechou atrás dele com segurança.  

"Isso poderia ter-nos dado apenas alguns minutos para falar antes de começar."  

"Eu posso pacote em menos de cinco minutos", disse Elena, infelizmente, e depois tem  

enroscado em período anterior Bonnie. "" Antes de começar? "  

"Eu não posso pack apenas essencial em tudo," Meredith foi fretting em silêncio. "Eu  

não podia guardar tudo no meu celular, e não tenho idéia de quando vou ser  

capaz de  



recarregar as baterias. Eu tenho uma mala de coisas no papel! "  

Elena foi olhar para trás e para frente para eles nervosamente. "Hum, eu tenho certeza  

Eu sou aquele que é suposto ser a embalagem ", disse ela. "Porque eu sou o  

só vai ... né? "Outro olhar para trás e para frente.  

"Como se iria deixá-lo detonar em algum outro universo, sem nós!"  

Bonnie disse. "Vocês precisam de nós!"  

"Não é um outro universo, apenas uma outra dimensão", disse Meredith. "Mas o  

mesmo princípio se aplica. "  

"Mas, não posso deixar você vem comigo!"  

"É claro que você não pode. Eu sou mais velho que você, "disse Meredith. "Você não 

'let'  

me fazer nada. Mas a verdade é que temos uma missão. Queremos encontrar  

Shinichi ou bola Misao da estrela, se pudermos. Se pudéssemos fazer isso nós pensamos 

que nós  

poderia parar a maioria das coisas acontecendo na igreja caiu imediatamente. "  

"Star bola?" Elena disse vagamente, enquanto em algum lugar nas profundezas de sua  

mente, uma imagem inquieto agitado.  

"Eu vou explicar mais tarde."  

Elena foi sacudindo a cabeça. "Mas, você deixou Matt para lidar com qualquer  

Coisas sobrenaturais que está acontecendo? Quando ele está foragido e tem a esconder  

a polícia? "  

"Elena, até mesmo os policiais têm medo de Fell's Church, e agora, francamente, se  

Meteram-no em prisão preventiva em Ridgemont pode ser o lugar mais seguro para ele. 

Mas eles não vão fazer isso. Ele está trabalhando com a Sra. Flores e  

eles são bons juntos, eles são uma equipa sólida. "Meredith parou para tomar uma  

respiração, e  

parecia estar a pensar em como dizer alguma coisa.  

Bonnie disse para ela com uma voz muito pequeno. "E eu não era bom, Elena. Eu  

começou bem, eu comecei a ficar histérica e ver e ouvir coisas que  

não estavam lá, ou pelo menos imaginá-los e talvez até mesmo torná-los  

realidade. Eu estava assustando-me fora da minha mente, e eu acho que realmente foi  

colocação  

pessoas em perigo. Matt também é prático fazer isso. "Ela esfregou os olhos dela.  

"Eu sei que a dimensão das Trevas é muito ruim, mas pelo menos eu não vou ser capaz 

de  

colocar  

casas cheias de pessoas inocentes em perigo ".  

Meredith assentiu. "Foi tudo ... vai mal com Bonnie lá. Mesmo se nós  



tinha não queria ir com você que eu teria que tirá-la. Eu não  

querer  

ser excessivamente dramático, mas creio que os demônios não foram atrás dela.  

E que, desde Stefan foi, Damon pode ser o único que pode manter  

eles  

distância. Ou talvez você possa ajudá-la, Elena? "  

Meredith ... excessivamente dramático? Mas Elena podia ver os tremores finos 

execução  

sob a pele de Meredith, o brilho ea luz do suor sobre Bonnie  

testa que estava abafando seus cachos.  

Meredith tocou pulso Elena. "Nós não apenas ter ido AWOL ou  

qualquer coisa. Igreja Fell é uma zona de guerra agora, é verdade, mas não deixamos  

Matt  

sem aliados. Como lógico Dr. Alpert, ela é, ela é o melhor país  

médico existe e ela pode até convencer alguém que Shinichi e  

o  

Malach são reais. Mas além de tudo isso, os pais assumiram. Pais  

e psiquiatras e sabujos da imprensa. E eles tornam quase impossível  

trabalho  

abertamente de qualquer maneira. Matt não a qualquer desvantagem ".  

"Mas em apenas uma semana"  

"Dê uma olhada no jornal desta semana de domingo."  

Elena levou o Times Ridgemont de Meredith. Foi o maior papel na  

a área de Fell's Church. A manchete dizia:  

Posse no século 21?  

Sob o título foram muitas linhas de impressão cinza, mas o que realmente chamou  

o olho de uma foto de uma luta a três entre as meninas, todos eles  

parecia estar sofrendo convulsões ou contorções impossível ao ser humano  

corpo. As expressões de duas das meninas eram simplesmente aqueles da dor e  

terror, mas era a terceira menina que gelou o sangue nas veias de Elena. Seu corpo foi  

humped de modo que seu rosto estava de cabeça para baixo, e ela estava olhando 

diretamente para  

o  

câmera com os lábios pele para trás de seus dentes. Seus olhos, havia apenas  

nenhuma outra maneira de colocá-lo foram demoníaca. Eles não foram revertidas em 

seu  

cabeça ou  

malformados ou nada. Eles não estavam brilhando assustadoramente vermelho. Foi tudo 



na  

expressão. Elena nunca tinha visto olhos que fazia mal ao estômago  

antes.  

Bonnie disse baixinho: "Você nunca espécie de deslizamento e começar a sentir como, 

'Oh,  

Opa, lá vai todo o universo? "  

"Constantemente, desde a reunião Stefan," Meredith disse. "Sem ofensa significava,  

Elena. Mas o ponto é que tudo isso aconteceu em apenas um par de dias;  

desde o minuto em que os adultos que sabiam que havia algo realmente está 

acontecendo  

em ficamos juntos. "  

Meredith suspirou e correu os dedos com unhas perfeitamente cuidadas por ela  

o cabelo antes de continuar. "Essas meninas são o que chama Bonnie possuía em  

no sentido moderno. Ou talvez eles estão possuídos por kitsune Misao-mulher  

é suposto fazer isso. Mas, se pudéssemos encontrar essa coisa chamada estrela  

bolas  

Ou mesmo um que poderia forçá-los a limpar tudo isso. "  

Elena colocar o jornal para baixo para que ela não teria de ver aqueles de cabeça para  

baixo os olhos fixos nos dela. "E enquanto tudo isso está acontecendo, o que é  

seu namorado faz durante a crise? "  

Pela primeira vez, Meredith olhou verdadeiramente aliviado. "Ele pode estar em sua  

maneira como falamos. Eu escrevi a ele sobre tudo o que está acontecendo,  

e ele era realmente o único que disse para sair Bonnie. "Ela piscou um  

olhar de desculpas a Bonnie, que simplesmente levantou suas mãos e face à  

céus.  

"E logo que terminou com o seu trabalho em uma ilha chamada Shinmei  

Uma não, ele está vindo para Fell's Church. Esse tipo de coisa é Alarico  

especialidade,  

e ele não ficar assustado com facilidade. Assim, mesmo se estamos longe por semana, 

Matt  

terá uma cópia de segurança. "  

Elena jogou suas próprias mãos em um gesto semelhante ao de Bonnie. "Não há  

só uma coisa que você deseja conhecer melhor antes de começarmos. Não posso deixar 

de Bonnie. Se  

você está contando comigo para fazer uma das coisas que eu fiz quando nós lutamos  

Shinichi e Misao última vez, bem, eu não posso. Eu tentei várias vezes, como  

duramente como eu poderia, a  

fazer todos os ataques as minhas asas. Mas nada veio sempre do mesmo. "  



Meredith disse lentamente: "Bem, então, talvez Damon sabe alguma coisa"  

"Talvez ele faz, mas, Meredith, não empurrá-lo agora. Não é esse direito  

minuto. O que ele sabe ao certo é que Shinichi pode chegar e tomar suas memórias e, 

quem sabe, talvez até possuí-lo novamente "  

"Isso kitsune mentindo!" Bonnie cuspiu, soando quase exclusivas. Como se,  

Elena pensamento, Damon foi seu namorado. "Shinichi jurou wouldn't"  

"E ele jurou que sairia igreja caiu sozinho, também. A única razão que eu tenho  

alguma fé nas pistas que Misao me deu sobre a chave do Fox, é que  

ela estava me provocando. Ela nunca pensou que nós faríamos um acordo, e por isso ela 

não foi  

tentar mentir ou ser muito inteligente, eu acho. "  

"Bem, é por isso que estamos aqui com você, para sair Stefan," Bonnie disse.  

"E se tivermos sorte, para encontrar as bolas de estrela que vai deixar-nos controlar 

Shinichi.  

Certo? "  

"Certo!" Elena disse fervorosamente.  

"Certo," Meredith disse solenemente.  

Bonnie concordou. "Irmandade Velociraptor para sempre!"  

Eles puseram as mãos por cima um do outro rapidamente, formando três  

rodas raiadas. Lembrou Elena dos dias em que havia quatro raios.  

"E o que dizer de Caroline?", Perguntou ela.  

Bonnie e Meredith consultado entre si com os olhos. Então Meredith  

sacudiu a cabeça. "Você não quer saber. Realmente, "ela disse.  

"Eu posso levá-la. Realmente, "Elena disse em quase um sussurro. "Meredith, eu fui  

mortos, lembra? Duas vezes. "  

Meredith ainda estava sacudindo a cabeça. "Se você não pode olhar para essa foto, você  

não deve ouvir falar de Caroline. Fomos vê-la duas vezes "  

"Você foi vê-la duas vezes," Bonnie interrompido. "A segunda vez que eu desmaiei  

E você me deixou na porta. "  

"E eu percebi que eu poderia ter perdido você para sempre, e eu já pedi desculpas"  

Meredith quebrou quando Bonnie colocou uma mão em seu braço e deu-lhe um pouco  

push.  

"De qualquer forma, não foi exatamente uma visita", disse Meredith. "Eu fui correndo 

para  

sala de Caroline está à frente de sua mãe e encontrou-a dentro de seu ninho, nunca  

mente  

o que é de comer alguma coisa. Quando ela me viu, ela apenas riu e  

continuou a comer. "  



"E?" Elena disse, quando a tensão começou a ser demais para ela. "O que foi  

isso? "  

"Eu penso," Meredith disse friamente, "que era vermes e lesmas. Ela teria  

esticá-los para cima e para cima e para eles pouco antes de ela se contorcer-los. Mas 

isso  

não foi o pior. Olha, você tinha que ter sido aqui para apreciá-la, mas ela  

apenas sorriu para mim e disse, essa voz grossa ", têm uma mordida?" e de repente  

meu  

boca se encheu com esta se contorcendo em massa e foi descendo a minha  

garganta. Então eu estava doente, ali em seu tapete. Caroline acaba de começar  

rindo, e eu corri para baixo novamente e pegou Bonnie e corri para fora e nós nunca 

mais voltei.  

Mas ... no meio da caminho para casa, percebi Bonnie foi  

sufocante.  

Tinha-o a worms e coisas em sua boca e seu nariz. Eu sei  

CPR, eu consegui a maioria deles fora antes que ela acordasse vômitos.  

Mas "  

"Foi uma experiência que eu não tenho realmente um pouco mais." A falta muito  

de expressão na voz de Bonnie disse mais do que qualquer tom de horror poderia.  

Meredith disse, "Ouvi dizer que os pais de Caroline ter saído do mesmo  

casa, e eu não posso dizer que a culpa deles. Caroline de mais de dezoito. Tudo o que 

posso  

acrescentar é que tipo de oração de todos que de alguma forma o sangue do lobisomem  

vai ganhar no seu, porque parece que, pelo menos, ser menos terrível do que a  

Malach ou com o demoníaco. Mas se não vencer ... "  

Elena descansou o queixo sobre os joelhos. "E Mrs. Flowers pode lidar com isso?"  

"Melhor do que pode Bonnie. Mrs. Flowers está feliz por ter Matt redor; como eu  

disse, eles são uma equipa sólida. E agora que ela finalmente falou com a  

raça humana do século XXI, acho que ela gosta. E ela tem sido  

praticando a arte constantemente. "  

"O ofício? Oh "  

"Sim, é isso o que ela chama de feitiçaria. Eu não tenho idéia se ela alguma  

bom ou não, porque eu não tenho nada para comparar ela ou  

com "  

"Seu trabalho poultices como mágica!" Bonnie disse firmemente como Elena disse,  

"Seu trabalho certamente sais de banho."  

Meredith sorriu levemente. "Pena que ela não está aqui, em vez de nós."  

Elena balançou a cabeça. Agora que ela tinha reconectado com Bonnie e  



Meredith ela sabia que nunca poderia ir para a escuridão sem eles.  

Foram mais de suas mãos, eles foram muito mais para ela ... e aqui  

foram, cada um preparado para arriscar sua vida para Stefan e Fell's Church.  

Naquele momento, a porta do quarto aberta. Damon entrou, carregando um  

Casal de sacos de papel pardo na mão.  

"Então todo mundo disse adeus bem?", Perguntou ele. Ele parecia ter  

problemas olhando para um dos dois visitantes, então ele olhou particularmente difícil 

em  

Elena.  

"Bem, não realmente. Não é como tal ", disse Elena. Ela se perguntava se era Damon  

capaz de Meredith jogando fora de uma janela do quinto história. Melhor para quebrá-lo  

fácil para ele, por graus ....  

"Porque nós estamos indo com você", disse Meredith e Bonnie disse: "Nós  

esqueceu-se de embalagem, embora. "  

Elena deslizou rapidamente para que ela entre Damon e os outros. Mas  

Damon apenas olhava para o chão.  

"É uma má idéia", disse ele baixinho. "A muito, muito ideia, muito ruim." Damon, não 

influenciá-los! Por favor! "Elena acenou ambas as mãos para ele,  

um gesto de urgência, e Damon levantou uma das mãos em um gesto  

de negação e de algum modo suas mãos escovado cada other's e emaranhados.  

choque elétrico. Mas um belo, Elena pensamento, embora ela realmente não  

ter tempo para pensar nisso. Ela e Damon foram ambos tentando desesperadamente 

chegar  

as mãos de volta para si, mas não parece ser capaz de fazer. Pouco  

ondas de choque foram correndo de palma Elena tudo através de seu corpo.  

Finalmente, a desarticulação de trabalho e, em seguida, ambos se virou, a culpa em  

uníssono, a olhar para Bonnie e Meredith, que estavam a olhar para eles com  

olhos enormes. olhos desconfiados. Olhos que pertenceu no rosto dizendo: "Aha!  

O que temos aqui? "  

Houve um longo momento, quando ninguém se moveu ou falou.  

Em seguida, Damon disse a sério, "Isto não é algum tipo de viagem de prazer. Estamos  

vai porque não há outra escolha. "  

"Não só, você não está," Meredith disse em um tom neutro. "Se Elena vai, nós  

todos vão embora. "  

"Sabemos que é um lugar ruim," Bonnie disse, "mas nós estamos indo definitivamente 

com  

você ".  

"Além disso, temos a nossa própria agenda", acrescentou Meredith. "Uma maneira de 



limpar  

Fell's Church dos danos Shinichi fez e continua fazendo. "  

Damon sacudiu a cabeça. "Você não entende. Você não vai gostar ", disse  

firmemente. Ele balançou a cabeça em seu celular. "Sem energia elétrica ali. Mesmo 

possuindo  

um desses é um crime. E o castigo para apenas sobre qualquer crime é  

tortura e morte. "Ele deu um passo em sua direção.  

Meredith se recusou a voltar atrás, sua escuridão em seu olhar fixo.  

"Olha, você nem percebe o que você tem que fazer só para entrar", Damon  

disse friamente. "Primeiro, você precisa de um vampiro e você tem sorte de ter um.  

Então você tem que fazer todos os tipos de coisas que você não gosta "  

"Se Elena pode fazê-lo, podemos fazer isso", Meredith interrompeu calmamente.  

"Eu não quero nenhum de vocês se machucar. Estou indo porque é para  

Stefan, "Elena disse apressadamente, falando em parte aos seus amigos e parte para o  

núcleo mais profundo do seu ser, que as ondas de choque e os pulsos da eletricidade  

tinha chegado, finalmente. Essa fusão, estranho, doçura para latejante  

algo que tinha começado como um choque. Um choque violento para simplesmente  

tocar a mão de outra pessoa ....  

Elena manged para rasgar os olhos da cara Damon e melodia de volta  

o argumento de que estava acontecendo.  

"Você está indo em para Stefan, sim," Meredith estava dizendo a ela: "e nós estamos  

vai com você. "  

"Eu estou dizendo, você não vai gostar. Você vai se arrepender, se você vive, que  

é, "Damon estava dizendo categoricamente, a sua expressão escuro.  

Bonnie simplesmente olhou para Damon com seus olhos castanhos amplo e articulado  

no pequeno rosto em forma de coração. Suas mãos estavam entrelaçadas na base da sua 

garganta. Ela parecia uma imagem em um cartão da Hallmark, Elena  

pensei. E os olhos estavam vale mais que mil argumentos lógicos.  

Finalmente, Damon olhou para Elena. "Você provavelmente está levando-os a  

sua morte, você sabe. Você, eu provavelmente poderia proteger. Mas você e Stefan,  

e suas duas amigas adolescentes pouco ... eu não posso. "  

Audiência, posto que forma foi um choque. Elena ainda não tinha pensado nisso como  

isso. Mas ela podia ver o conjunto determinado de mandíbula Meredith eo modo  

Bonnie tinha subido um pouco na ponta dos pés para tentar parecer maior.  

"Eu acho que isso já foi decidido", disse ela calmamente, consciente de que sua voz  

tremeu.  

Houve um momento enquanto ela olhava para os olhos escuros Damon, e, em seguida,  

De repente, ele piscou um sorriso de 250 quilowatts em todos eles, desligá-lo  



quase antes tinha começado, e disse: "eu vejo. Bem, nesse caso, eu tenho  

outro recado. Eu não posso estar de volta por um bom tempo, então sinta-se livre para 

usar o  

quarto "  

"Elena deve vir para a nossa sala", disse Meredith. "Eu tenho um monte de material  

para mostrar a ela. E se não podemos demorar muito com a gente, nós vamos ter que 

passar por cima de tudo  

hoje à noite "  

"Então, digamos que nos encontramos novamente aqui na madrugada", disse Damon. 

"Vamos colocar para fora  

Porta Demon aqui. E lembre-don't trazer dinheiro, mas não é  

qualquer bom lá. E isso não é um período de férias, mas você vai ter essa idéia em breve  

o suficiente. "  

Com um gesto gracioso, irônico, ele entregou sua bolsa Elena.  

"O Gate Demon?" Bonnie disse que eles foram para o elevador. Sua voz  

tremeu.  

"Hush", disse Meredith. "É apenas um nome."  

Elena desejava que ela não sabia tão bem quando Meredith estava mentindo. 

Elena verificadas as bordas das cortinas do quarto de hotel para os sinais do amanhecer.  

Bonnie foi enrolado, dormitava numa cadeira perto da janela. Elena e  

Meredith  

tinha sido acordado a noite toda, e agora eles foram cercados por impressões dispersas,  

jornais e imagens da Internet.  

"É já se espalhou além Fell's Church", Meredith explica, apontando para  

um artigo em um dos papéis. "Eu não sei se na sequência de linhas ley, ou  

sendo controlado por Shinichi ou é apenas mover-se sobre si própria, como qualquer  

parasita. "  

"Você tentou entrar em contato com Alaric?  

Meredith olhou para a figura de dormir Bonnie. Ela falou baixinho: "Isso é o  

uma boa notícia. Eu estava tentando levá-lo para sempre, e eu finalmente consegui.  

Ele estará chegando em breve Fell's Church, ele só tem mais uma primeira parada. "  

Elena tirou o fôlego dentro "uma parada que é mais importante do que  

o que está acontecendo nessa cidade? "  

"É por isso que eu não disse Bonnie sobre ele vir. Ou Matt quer. Eu sabia que  

eles não entenderiam. Mas eu vou-lhe dar um palpite quanto ao tipo de  

lendas que ele é o acompanhamento no Extremo Oriente. "Meredith fixa os olhos no 

escuro  

Elena.  



"... Não é, não é? Kitsune?  

"Sim, e ele está indo para um lugar muito antigo, onde eles deveriam  

ter destruído a cidade, assim como Fell's Church está sendo destruído.  

Ninguém vive lá agora. Esse nome Unmei Shima não significa a Ilha  

de Doom. Talvez ele vai encontrar algo importante sobre o espírito da raposa lá.  

Ele é  

fazer algum tipo de estudo independente, multicultural com Sabrina Dell.  

Ela é a idade Alaric, mas ela já é um famoso antropólogo forense. "  

"E você não está com ciúmes?" Elena disse, constrangido. Questões pessoais foram  

difícil falar com Meredith. Perguntando-lhe perguntas sempre me senti como  

curiosos.  

"Bem". Meredith viravam a cabeça para trás. "Não é como se tivéssemos qualquer 

formal  

engajamento ".  

"Mas você nunca disse a ninguém sobre tudo isso."  

Meredith baixou a cabeça e deu uma olhada rápida Elena. "Eu tenho agora",  

afirmou.  

Por um momento, as meninas sentaram-se juntos em silêncio. Então Elena disse 

calmamente:  

"O Shi Shi não, o kitsune, Isobel Saitou, Alarico e seus Island of Doom  

, Eles podem não ter nada a ver uns com os outros. Mas se eles fizerem isso, eu estou  

vai descobrir o que é. "" E eu vou ajudar ", disse Meredith simplesmente. "Mas eu 

pensava que  

depois que me formei ... "  

Elena não agüentava mais. "Meredith, eu prometo, logo que chegamos  

Stefan de volta a cidade e se acalmou, vamos Alaric pino para baixo com os planos  

A a Z ", disse ela. Ela se inclinou e beijou a bochecha de Meredith.  

"É um juramento de irmandade velociraptor, ok?"  

Meredith piscou duas vezes, uma vez ingerido, e sussurrou: "Tudo bem." Então,  

abruptamente, ela era a sua antiga auto eficiente novamente. "Obrigado", disse ela. 

"Mas  

limpeza da cidade pode não ser um trabalho tão fácil. É já posição  

massa em direção ao caos lá. "  

"E Matt queria estar no meio de tudo isso? Sozinho? "Elena perguntou.  

"Como dissemos, ele ea Sra. Flowers são uma equipe sólida", disse Meredith  

silenciosamente. "E é isso que ele escolheu."  

"Bem," Elena disse secamente, "ele pode vir a ter o melhor negócio no  

final, depois de tudo. "  



Eles voltaram para os papéis espalhados. Meredith pegou vários  

fotos de kitsune santuários guardando no Japão.  

"Ela diz que eles são geralmente representado com uma" jóia "ou chave." Ela ergueu um  

Imagem de uma exploração kitsune uma chave na sua boca na porta principal do  

Fushimi  

Santuário.  

"Aha", disse Elena. "Parece que a chave tem duas asas, não é?"  

"Exatamente o que Bonnie e eu pensei. ... E a 'jóias' bem, ter um fim  

olhar. "Elena fez e seu estômago embrulhou. Sim, eles eram como a neve "  

globo "orbs Shinichi que tinha usado para criar armadilhas inquebrável no Velho  

Wood.  

"Nós descobrimos que eles são chamados de Hoshi no tama," Meredith disse. "E isso  

bolas traduz a 'estrela'. Cada kitsune coloca uma medida de seu poder em  

um,  

juntamente com outras coisas, e destruindo a bola é uma das únicas formas de  

matá-los. Se você encontrar uma bola kitsune da estrela, você pode controlar o kitsune.  

Isso é o que  

Bonnie e eu quero fazer. "  

"Mas como você encontra-lo?" Elena perguntou, animado com a idéia de controlar  

Shinichi e Misao.  

"Sa ..." Meredith disse, pronunciando a palavra "sah" como um suspiro. Então, ela  

deu um de seus raros sorrisos brilhantes. "Em japonês, que significa:" Eu me pergunto;  

hmm, não gostaria de comentar, meu Deus, Meu Deus, eu realmente não poderia dizer.  

Nós poderíamos usar uma palavra como essa em Inglês. "  

Apesar de sozinha, Elena riu.  

"Mas, então, outras histórias dizem que kitsune pode ser morto pelo pecado de Regret  

ou armas pelo bem-aventurado. Eu não sei o que o pecado de arrependimento é, mas 

"Ela remexeu em sua bagagem, e veio com um antiquado, mas  

revólver útil para o futuro.  

"Meredith!"  

"Foi a minha grandpa's-um de um par. Matt tem o outro. Eles estão  

carregada com balas abençoado por um padre. "  

"O sacerdote abençoa as balas, pelo amor de Deus?" Elena exigido.  

Meredith sorriso virou negro. "Aquele que viu o que está acontecendo em Fell's  

Da Igreja. Você lembra como Caroline começou Isobel Saitou possuía, e  

Isobel que fez a si mesma? "  

Elena balançou a cabeça. "Eu me lembro", disse ela tautly.  

"Bem, você se lembra como nós dissemos-lhe que Obaasan-vovó  



Saitou usado para ser um santuário de solteira? Isso é uma sacerdotisa japonês. Ela  

abençoou as balas para nós, tudo bem, e especificamente para matar raposas. Você  

deve ter visto como o ritual foi assustador. Bonnie quase desmaiou de novo. "  

"Você sabe como Isobel está fazendo agora?"  

Meredith balançou a cabeça lentamente escuro. "Melhor, mas eu não acho que ela nem  

Jim conhece ainda. Isso vai ser muito duro com ela. "  

Elena tentou dominar um estremecimento. Não havia nada de tragédia, mas na loja para  

Isobel, mesmo quando ela começou bem. Jim Bryce, seu namorado, tinha gasto apenas  

uma noite com Caroline, mas agora tinha Síndrome de Lesch-Nye-doença ou para que 

os médicos  

afirmou. Na mesma noite terrível que Isobel tinha perfurado se em toda parte,  

e cortou a sua língua bifurcada para que ele, Jim, um jogador de basquete bonito estrelas  

tinha devorado os dedos e lábios. Na opinião de Elena eram ambos  

possuído e seus ferimentos foram apenas mais razões por que a kitsune gêmeos  

teve de ser interrompido.  

"Nós vamos fazer isso", disse ela em voz alta, para realizar a primeira vez que Meredith 

foi  

segurando a mão dela como se Elena eram Bonnie. Elena conseguiu um desmaio, mas  

sorriso determinado para Meredith. "Nós vamos sair Stefan e vamos parar  

Shinichi e Misao. Temos que fazer isso. "  

Desta vez foi Meredith que assentiu.  

"Há mais", disse ela no passado. "Você quer ouvir?"  

"Eu preciso saber tudo."  

"Bem, todas as fontes eu verifiquei concorda que possuem kitsune meninas e  

, então, levar os meninos para a destruição. Que tipo de destruição depende  

onde você olha. Pode ser tão simples como aparecendo como uma coisa obscura e  

levando-o em um pântano ou um penhasco, ou tão difícil como shapeshifting ".  

"Oh, sim," Elena disse firmemente. "Eu sabia que o que aconteceu para você e  

Bonnie. Eles podem olhar exatamente como alguém ".  

"Sim, mas sempre com alguma pequena falha, se você tem a inteligência para perceber 

isso.  

Eles nunca podem fazer uma réplica perfeita. Mas eles podem ter até nove caudas,  

e os rabos mais eles têm, o melhor em tudo o que eles são. "  

"Nine? Fantástico. Nós nunca vi um de nove caudas. "Bem, nós podemos chegar ainda. 

Eles deveriam ser capazes de atravessar livremente  

de um mundo para outro. Oh, sim. E eles são especificamente responsáveis pela  

o "Gate Kimon" entre dimensões. Quer adivinhar o que se traduz  

para?  



Elena olhou para ela. "Oh, não".  

"Oh, sim".  

"Mas por que Damon leva-nos todo o caminho em todo o país, apenas para obter  

no meio de um porta Demon que é dirigida por espíritos de raposa? "  

"Sa ... Mas quando Matt nos disse que você estava indo para algum lugar perto de 

Sedona,  

que era realmente o que decidiu Bonnie e eu. "  

"Ótimo." Elena passou as mãos pelos cabelos e suspirou. "Mais alguma coisa?"  

ela perguntou, sentindo-se como um elástico que estava esticado em seu  

máxima.  

"Só isso, que deveria realmente assar os cookies depois de tudo o que tenho  

completamente. Alguns deles são bons. Kitsune, eu quero dizer. "  

"Alguns deles são bem-bom o que? Bons lutadores? Bom assassinos?  

Bons mentirosos? "  

"Não, realmente, Elena. Alguns deles são supostos ser como deuses e  

deusas que tipo de teste que você, e se você passar no teste que recompensar-te. "  

"Você acha que devemos contar com uma constatação como essa?"  

"Não é verdade."  

Elena deixou cair a cabeça para a mesa do café onde Meredith impressões foram  

dispersos. "Meredith, a sério, como vamos lidar com eles  

quando passamos a Demon Gate? Meu poder é tão confiável quanto um  

bateria fraca. E não é apenas o kitsune, é tudo diferente e os demônios  

vampiros-Old Ones, também! O que vamos fazer? "  

Ela levantou a cabeça e olhou profundamente nos olhos de seu amigo-os  

olhos escuros que ela nunca tinha sido capaz de classificar como esta cor ou aquilo.  

Para sua surpresa, Meredith em vez de olhar sóbrio, jogou de volta os resíduos de  

uma Diet Coke e sorriu.  

"Nenhum plano ainda?"  

"Bem ... talvez apenas uma idéia. Nada definido ainda. E você? "  

"Alguns que poderiam beneficiar de planos B e C. Então, o que vamos fazer é  

o que sempre fazemos, o nosso melhor e caem todas sobre nós mesmos e fazer  

erros até que você faça algo brilhante e salvar a todos nós. "  

"Feliz", Meredith piscou. Elena sabia por quê, ela não tinha usado essa  

diminutivo de Meredith por mais anos do que ela conseguia se lembrar. Nenhum dos  

o  

três meninas gostaram nomes de animal de estimação ou usaram. Elena foi em muito a 

sério  

exploração olhos de Meredith, "Não há nada que eu queira mais do que para conservar  



todos  

-Todos-os de bastardos kitsune. Eu daria minha vida por Stefan e  

todos vocês. Mas ... desta vez pode ser alguém que toma a bala. "Ou o jogo. Eu sei. 

Bonnie sabe. Nós conversamos sobre isso quando estávamos  

voando aqui. Mas ainda estamos com você, Elena. Você tem que saber isso. Estamos  

todos  

com você. "  

Havia apenas uma maneira de responder a isso. Elena agarrou a mão de Meredith em  

tanto dela. Então ela soltou a respiração e, como uma dor de sondagem  

dente, tentou obter notícias sobre um assunto delicado. "O Matt, ele fez bem, como  

Matt foi quando você saiu? "  

Meredith olhou para o lado. Não tenho muito Meredith passado. "Ele  

parecia bem, mas, distraído. Ele ia para esses ajustes, onde ele  

justo  

olhar para nada, e ele não iria ouvi-lo se você falou com ele. "  

"Ele disse-lhe por que ele deixou?"  

"Bem ... do tipo. Ele disse que Damon foi hipnotizante e que você  

weren't weren't, fazendo todo o possível para detê-lo. Mas ele é um menino e meninos  

obter  

ciumento "  

"Não, ele estava certo sobre o que viu. É justo que I've-chegado a saber  

Damon um pouco melhor. E Matt não gosta disso. "  

"Hum hum". Meredith foi vê-la sob pálpebras cerradas, mal  

respiração, como se Elena era uma ave que não deve ser perturbado ou ela voaria  

distância.  

Elena riu. "Não é nada mau", disse ela. "Pelo menos eu não penso assim. É  

só que ... de certa forma Damon precisa de ajuda mais do que Stefan fez  

quando ele veio pela primeira vez a Igreja Fell's ".  

sobrancelhas Meredith tiro para cima, mas tudo o que ela disse foi: "Hum hum".  

"... E eu acho que realmente Damon é muito mais parecido com Stefan do que deixa 

transparecer.  

sobrancelhas Meredith ficou de pé. Elena finalmente olhou para ela. Ela abriu  

boca uma ou duas vezes e depois ela apenas olhou para Meredith. "Estou em  

problemas, não é? ", disse, desanimado.  

"Se tudo isso vem menos de uma semana andando em um carro com ele ... então,  

Sim. Mas temos que lembrar que as mulheres são a especialidade de Damon. E ele  

acha que ele está apaixonado por você. "  

"Não, ele realmente é" Elena começou, e então ela pegou o lábio inferior  



entre os dentes. "Oh, Deus, isto é Damon estamos falando. Estou em  

problema.  

"  

"Vamos observar e ver o que acontece", disse Meredith sensata. "Ele é  

definitivamente mudado, também. Antes, ele teria apenas lhe disse que sua  

amigos  

não poderia vir e foi isso. Hoje ele ficou em torno e ouviu. "  

"Sim. Eu só tenho que para estar no meu guarda a partir de agora ", disse Elena, um 

pouco  

instável. Como ela estava indo para ajudar a criança dentro de Damon, sem aproximar-

se dele? E como ela iria explicar tudo o que ela poderia precisar de fazer  

para Stefan?  

Ela suspirou.  

"Ele provavelmente vai dar tudo certo", Bonnie murmurou sonolenta. Meredith e Elena  

ambos se viraram para olhar para ela e Elena sentiu um calafrio subir sua espinha. 

Bonnie  

estava sentado encostado, mas seus olhos estavam fechados e sua voz era indistinto.  

"A questão real é: o que Stefan dizer sobre aquela noite no motel  

com  

Damon?  

"O quê?" A voz de Elena era agudo e alto o suficiente para acordar qualquer 

dorminhoco.  

Mas Bonnie não se mexeu.  

"O que aconteceu na noite que o motel?" Meredith pediu. Quando  

Elena não respondeu de imediato, ela pegou o braço de Elena e balançou sua  

de modo que eles estavam face a face.  

Na última Elena olhou para a amiga. Mas os olhos dela, ela sabia, deu  

nada.  

"Elena, o que ela está falando? O que aconteceu com Damon?  

Elena ainda manteve seu rosto perfeitamente impassível, e usou uma palavra que ela  

Aprendi que só noite. "Sa ..."  

"Elena, você está impossível! Você não está indo para despejar Stefan depois  

resgatá-lo, não é? "  

"Não, claro que não!" Elena ficou ferido. "Stefan e eu pertencemos juntos,  

para sempre. "  

"Mas ainda que você passou uma noite com Damon em que algo aconteceu  

entre vocês. "  

"Alguma coisa ... eu acho."  



"E isso foi algo?"  

Elena sorriu se desculpando. "Sa ..."  

"Eu vou tirar isso dele! Vou colocá-lo na defensiva ... ".  

"Você pode fazer um plano A e plano B e tudo", disse Elena. "Mas não vai  

ajuda. Shinichi teve suas memórias de distância. Meredith, me desculpe, você não  

saber  

como desculpa. Mas eu jurei que ninguém jamais saberia. "Olhou para  

a menina mais alta, sensação de piscina lágrimas nos olhos. Você não pode apenas uma 

vez, deixe-me  

deixá-lo  

dessa maneira? "  

Meredith caiu do banco. "Elena Gilbert, o mundo tem a sorte não é apenas um dos  

vocês. Você é o ... "Ela fez uma pausa, como se estivesse decidindo se a dizer as 

palavras  

ou não. Então ela disse: "É hora de ir para a cama. Dawn vai chegar mais cedo  

e assim é o Demon Gate ".  

"Feliz?"  

"E agora?"  

"Obrigada." 13  

   

   

   

O Demon Gate.  

Elena olhou por cima do ombro, no banco de trás do Prius. Bonnie foi  

piscando sonolento. Meredith, que tinha chegado de dormir muito menos, mas ouvi  

notícias muito mais preocupante, estava olhando como uma lâmina: afiado, afiado como  

gelo, e pronto.  

Não havia mais nada a ver exceto Damon com seus sacos de papel no  

assento ao lado dele, conduzindo o Prius. Para fora das janelas, onde um árido  

madrugada Arizona deve ser cega o seu caminho no horizonte, não era nada  

mas nevoeiro.  

Foi assustador e desorientadora. Eles tinham uma pequena estrada fora  

Auto-estrada 179 e, aos poucos, a névoa surgiu em, enviando gavinhas de neblina  

ao redor do carro e, finalmente, engolindo-a inteira. Parecia que Elena  

foram sendo deliberadamente cortado do velho mundo ordinário do McDonalds  

e  

Alvo, e estavam cruzando a fronteira em um lugar que não foram feitos para saber  

aproximadamente, muito menos ir.  



Não havia trânsito no outro sentido. Nenhuma. E tão difícil quanto  

Elena olhou para fora da janela, foi como tentar olhar através de fast-  

em movimento  

nuvens.  

"Não estamos indo rápido demais?" Bonnie perguntou, esfregando os olhos.  

"Não", disse Damon. "Seria, uma notável coincidência, se alguém  

mais estavam na mesma rota ao mesmo tempo que somos. "  

"Ela se parece muito com o Arizona, disse ela, decepcionada.  

"Pode ser Arizona, por tudo que eu sei", Damon respondeu. "Mas nós não temos  

atravessou o portão ainda. E isso não é em qualquer lugar que você poderia apenas 

Arizona  

acidentalmente entrar. O caminho sempre tem seus truques e armadilhas pouco. O  

problema é que você nunca sabe o que você vai enfrentar.  

"Agora escute", acrescentou ele, olhando para Elena, com uma expressão que ela tinha 

começado  

saber. Ele queria dizer: eu não estou brincando, estou falando com você como um igual;  

Estou falando sério.  

"Você se tornou muito bom em mostrar apenas uma aura de tamanho humano", Damon  

afirmou. "Mas isso significa que se você pode aprender mais uma coisa antes de entrar,  

você pode realmente usar sua aura, ele fazer-lhe algumas boas quando você quiser  

para, em vez de apenas escondê-la até que ela aparece fora de controlo e elevadores  

threethousand-  

carros libra. "  

"Como o tipo de bem?" Como o que eu vou mostrar para você. Antes de mais nada 

apenas para relaxar e deixar-me o controle  

ele. Então, pouco a pouco, vou afrouxar os controles e você vai levá-los para cima. Por  

Ao final, você deve ser capaz de enviar seus poderes para seus olhos e ver  

muito melhor, para os seus ouvidos e ouvir muito melhor, para seus membros, 

circulação e  

muito  

mais rapidez e precisão. Tudo bem? "  

"Você não poderia ter me ensinado isso antes de nós começamos a este pequeno  

excursão? "  

Ele sorriu, um sorriso selvagem e irresponsável que a fez sorrir também, mesmo se  

não sabia que se tratava. "Até que você mostrou o quão bem você pode  

controle de sua aura todo o caminho caminho-aqui-eu não acho que você  

estavam prontos ", disse ele sem rodeios. "Agora eu faço. Há coisas em sua mente 

apenas  



à espera de  

ser desbloqueado. Você vai entender quando desbloqueá-los. "  

E nós desbloqueá-las com o que? Um beijo? Elena pensou desconfiado.  

"Não. Não. E esse é o outro motivo você tem que aprender isso. Sua  

telepatia é sair da mão. Se você não aprender a manter-se de  

projetando sua  

pensamentos, você nunca vai fazer isso após o checkpoint na porta como um ser 

humano. "  

Checkpoint. Isso soou ameaçador. Elena balançou a cabeça e disse: "Tudo bem;  

o que fazemos? "  

"O que fizemos antes. Como eu disse, relaxe. Tente confiar em mim. "  

Ele colocou sua mão direita, à esquerda do seu peito, sem tocar o  

pano de seu top dourado. Elena sentia-se rubor, e ela  

perguntou o que Bonnie e Meredith deve pensar se eles fossem  

assistindo.  

E, em seguida, Elena sentiu algo diferente.  

Não estava frio, mas não foi o calor, mas era algo como mais longe  

extremidades de ambos. Foi puro poder. Ele teria batido seu  

mais se  

Damon não estava segurando-lhe o braço com sua mão. Ela  

pensamento, ele está usando seu próprio poder ao meu primo, para fazer algo  

-Algo que machucou-  

Não! Elena tentou, vocalmente e telepaticamente, Damon dizer que o Poder  

Foi demais, que se feriu. Mas Damon ignoraram seu pedido como ele mesmo  

ignoradas as lágrimas que derramou sobre seu rosto. Seu poder era líder dela  

Agora, dolorosamente, em todo seu corpo. Foi em sua corrente sanguínea, arrastando  

sua  

Próprio poder por trás dele, como a cauda de um cometa. Foi forçando-a a tomar as  

Forças para partes diferentes do corpo e deixá-lo construir e construir lá, não  

deixá-la  

exalar-lo, não deixá-la mover-lo.  

Vou estourar-Todo esse tempo seus olhos tinham sido fixados em Damon, sua difusão  

sentimentos a ele: de raiva indignada ao choque de dor e agonia  

agora ... para  

...  

Sua mente explodiu.  

O resto de seu poder passou a andar em círculos, sem causar qualquer dor. Cada novo  

respiração, ela chamou adicionou mais poder para isso, mas simplesmente circulou  



através de seu sangue, não aumentando a sua aura, mas aumentando o poder  

que estava dentro dela. Depois de dois ou três respirações mais rápido ela percebeu que  

ela estava fazendo isso sem esforço.  

Agora Elena Power não foi simplesmente deslize suavemente dentro dela,  

Olhando de fora, como qualquer ser humano do outro. Também foi enchendo vários  

gânglios inchados explosão dentro dela e quando ele fez isso, as coisas mudaram.  

Ela percebeu que estava olhando para Damon com olhos redondos. Ele pode  

ter dito a ela sobre como isso iria se sentir, ao invés de deixá-la ir para ela  

cego.  

Você realmente é um bastardo total, não é? Elena pensamento, e, surpreendentemente,  

ela podia sentir Damon receber o pensamento, e pude sentir sua automática  

resposta, que foi acordo prazer, mais do que o contrário.  

Então Elena se esqueceram dele no alvorecer de uma nova compreensão. Ela  

foi percebendo que ela poderia manter o seu poder circular dentro dela, e  

mesmo construí-lo mais e mais, se preparando para uma explosão verdadeiramente 

explosivo,  

show e nada do que estava fazendo sobre a superfície.  

E quanto à nós ...  

Elena olhou ao seu redor em que há poucos minutos tinha sido estéril  

deserto. Foi como tirar bala de luz através de ambos os olhos. Ela  

foi  

deslumbrada, ela estava encantado. As cores pareciam vir à vida em um doloroso  

glória. Ela achava que ela podia ver muito mais longe do que ela já teve, sobre e sobre  

em  

o deserto, e ao mesmo tempo, ela podia distinguir alunos Damon em  

sua íris.  

Por que, ambos são negros, mas diferentes tons de preto, ela pensou. De  

Naturalmente, eles vão juntos, Damon nunca teria íris que não  

complementar seus alunos. Mas a íris é mais aveludada, onde seus alunos são  

mais sedosa e brilhante. E ainda é um veludo que pode conter no seu interior luz,  

quase  

como o céu noturno com estrelas, como as bolas de estrela kitsune que Meredith disse  

sobre mim.  

Neste momento os alunos estavam arregalados e definir irredutivelmente em seu rosto, 

como se  

Damon não quer perder um momento de sua reação. De repente, o canto  

do lábio quirked em um leve sorriso. "Você fez isso. Você aprendeu a canalizar sua 

energia para seus olhos. "Ele falou em  



um sussurro nu que ela nunca poderia ter detectado antes.  

"E para os meus ouvidos", ela sussurrou de volta, ouvir a sinfonia  

de sons minúsculos em torno dela. Alta no ar, um morcego em um chio  

freqüência muito alta para qualquer ouvido humano comum notar. Quanto à queda de  

grãos de areia ao seu redor, eles formavam algo parecido com um concerto minúsculo 

como  

eles  

rock bateu e saltou com um ping minúsculos antes de cair no chão  

abaixo.  

Isto é incrível, disse Damon, ouvindo a presunção de sua própria  

voz telepática. E eu posso falar com você dessa maneira todo o tempo agora? Ela teria  

tem que tomar cuidado para que a telepatia, ameaçou revelar mais do que ela  

pode querer enviar para um destinatário.  

É melhor tomar cuidado, Damon concordou, confirmando suas suspeitas. Ela  

enviado mais do que ela pretendia.  

Mas Damon Bonnie podem fazer isso também? Se eu tento mostrar a ela?  

"Quem sabe?" Damon respondeu em voz alta, fazendo estremecer Elena. "Ensinar  

seres humanos como usar o poder não é exatamente o meu forte. "  

E a minha diferentes Wings Powers? Serei capaz de controlá-los,  

agora?  

"Sobre aqueles que não têm absolutamente nenhuma idéia. Eu nunca vi nada parecido  

eles ". Damon olhou pensativo por um instante e depois sacudiu a cabeça. "Eu  

acho que você precisa de alguém com mais experiência do que eu tenho que aprender a  

controle desses. "Antes de Elena pudesse dizer qualquer coisa, acrescentou," Nós  

melhor se  

Voltar para o outro. Estamos quase na porta. "  

"E eu suponho que eu não deveria estar usando a telepatia então."  

"Bem, é um pouco óbvio giveaway"  

"Mas você vai me ensinar mais tarde, não é? Tanto quanto você sabe sobre  

Poder de controle? "  

"Talvez o seu namorado deveria estar fazendo isso", disse Damon quase 

grosseiramente.  

Ele tem medo, Elena pensou, tentando manter seus pensamentos ocultos sob uma 

parede  

de ruído branco para que Damon não iria buscá-las. Ele está tão receoso  

que ele vai revelar muito de mim como eu tenho medo dele.  
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"Tudo bem", disse Damon como ele e Elena chegou Bonnie e Meredith.  

"Agora vem a parte difícil."  

Meredith olhou para ele. "Agora vem ...?  

"Sim. A parte realmente difícil. "Damon tinha finalmente descompactou seu misterioso  

bolsa de couro preto. "Olhe", disse ele num murmúrio nua ", esta é a porta real  

que nós temos que passar. E enquanto nós estamos fazendo isso, você pode ter todas as  

histéricas que você quer porque você é suposto ser presos. "Retirou  

um  

número de pedaços de corda.  

Elena, Meredith e Bonnie tinha reunidos em um show automática de  

irmandade velociraptor.  

"O que," Meredith disse lentamente, como se dar o benefício Damon final de  

algumas dúvidas persistentes ", são os cabos de?  

Damon colocou a cabeça para um lado em um oh-se sobre o gesto. "Eles são para  

amarrando suas mãos. "  

"Para quê?"  

Elena ficou surpreso. Ela nunca tinha visto Meredith tão obviamente irritado. Ela  

se não poderia mesmo começar uma palavra dentro Meredith tinha andado para cima e 

foi  

Damon olhando de uma distância de cerca de quatro centímetros.  

E seus olhos são cinza! uma parte distante da mente de Elena exclamou  

espanto. Funda, profunda, profunda, clara cinza. Todo esse tempo eu pensei  

eram castanhos, mas eles não são.  

Entretanto, Damon estava ligeiramente alarmada com expressão de Meredith.  

Um T. rex teria olhou alarmado com a expressão de Meredith, Elena  

pensei.  

"E você espera que andar com as mãos amarradas? Enquanto você faz  

o quê? "  



"Enquanto eu agir como seu mestre", disse Damon, de repente, com uma mobilização  

sorriso glorioso que se foi quase antes ela estava lá. "Os três de você  

são  

meus escravos ".  

Houve um silêncio longo, longo.  

Elena balançou a pilha inteira de objetos de longe com um gesto. "Nós não vamos fazer  

que, "ela disse simplesmente. "Nós não. Tem que haver alguma outra maneira "  

"Você quer salvar Stefan ou não?" Damon pediu de repente. Lá  

era um calor escaldante no que ele tinha olhos escuros fixos em Elena.  

"Claro que sim!" Elena piscou de volta, sentindo o calor em seu rosto. "Mas não  

como um escravo, arrastado atrás de você! "Essa é a única maneira de o homem entrar 

no Dark Dimension", disse Damon  

categoricamente. "Amarrado ou acorrentado, como um vampiro kitsune ou propriedade 

ou demônio."  

Meredith foi sacudindo a cabeça. "Você nunca nos contou"  

"Eu disse que você não gostaria que a forma!"  

Mesmo ao responder a Meredith, nunca os olhos Damon deixou Elena.  

Debaixo de sua frieza para fora, ele parecia estar articulado com ela  

compreender, pensou. Nos velhos tempos, ela pensou, ele teria apenas  

lounged contra uma parede e ergueu as sobrancelhas e disse: "Bem, eu não  

quer ir  

de qualquer maneira. Quem é para um piquenique?  

Mas Damon queria que eles vão, Elena percebeu. Ele estava desesperado para eles  

para onde ir. Ele só não sabia de qualquer maneira honesta de transmitir isso. A única  

maneira como ele sabia que era to-  

"Você tem de nos fazer uma promessa, Damon", disse ela, olhando-o diretamente no  

os olhos. "E tem que ser antes de tomarmos a decisão de ir ou não."  

Ela podia ver o alívio nos seus olhos, mesmo para as outras meninas que possa parecer  

como se seu rosto era perfeitamente frio e impassível. Ela sabia que ele estava feliz  

ela não estava dizendo que sua decisão anterior era final, e foi isso.  

"Que promessa?" Damon pediu.  

"Você tem que jurar a dar a sua palavra de que não importa o que decidir  

agora ou no Dimensão Dark, você não vai tentar nos influenciar. Você não vai  

colocar  

nós dormir por controle da mente, ou cutucada nos a fazer o que quiser. Você não vai  

usar todos os truques do vampiro em nossas mentes. "  

Damon não seria Damon se não discutem. "Mas, olhe, vamos supor que o tempo  

vem quando você quer que eu faça isso? Há algumas coisas lá que  



poderia ser melhor para você dormir com "  

"Então, vamos dizer nós mudamos nossas mentes, e nós vamos libertá-lo  

a promessa. Você vê? Não há nenhuma desvantagem. Você apenas tem que jurar. "  

"Tudo bem", disse Damon, ainda segurando seu olhar. "Eu juro que não irá utilizar 

qualquer  

tipo de poder sobre suas mentes, não quero influenciá-lo de qualquer maneira, até que  

perguntar  

me. Eu dou minha palavra ".  

"Certo." Elena Na passada rompeu a olhar para baixo com o mais ínfimo de sorrisos e  

acenos. Damon e deu-lhe um aceno quase imperceptível no retorno.  

Ela virou-se para encontrar-se olhando para Bonnie Brown busca  

olhar.  

"Elena," Bonnie sussurrou, puxando seu braço. "Venha aqui um segundo,  

ok? "Elena dificilmente poderia ajudá-lo. Bonnie era forte como um pequeno País de 

Gales  

pônei. Elena passou, lançando um olhar impotente por cima do ombro de Damon como  

ela fez.  

"O quê?", Ela sussurrou quando Bonnie finalmente parou de arrastá-la.  

Meredith tinha chegado junto, assim, imaginando que poderia ser um negócio 

irmandade. "Bem?"  

"Elena," Bonnie explodiu, como se incapaz de manter as palavras de volta por mais 

tempo,  

"A maneira como você e agir Damon, é diferente do que costumava ser. Você não  

usado para ... Quero dizer, o que realmente aconteceu entre vocês dois quando eram  

sós? "  

"Este não é o tempo para isso," Elena sussurrou. "Nós estamos tendo um grande  

problema aqui, no caso de você não havia notado. "  

"Mas, o que se"  

Meredith assumiu a frase inacabada, empurrando um bloqueio de cabelo escuro  

de seus olhos. "E se isso é algo que Stefan não gosta? Como "o que  

aconteceu com Damon quando você estava sozinha no motel naquela noite? "ela  

acabado, citando as palavras de Bonnie.  

Bonnie boca caiu aberta. "O motel? Que noite? O que aconteceu? "  

Ela quase gritou, fazendo com que Meredith para tentar acalmá-la e ser mordido por  

suas dores.  

Elena olhou primeiro e depois o outro de seus dois amigos, os dois  

amigos que tinham vindo a morrer com ela, se necessário. Ela podia sentir a sua  

respiração curta vir. Era tão injusto, mas ... "Será que podemos discutir isso depois?"  



ela sugeriu, tentando transmitir com os olhos e sobrancelhas podem Damon  

ouvir  

nós!  

Bonnie apenas murmurou: "Que motel? Que noite? Que "  

Elena desistiu. "Nada aconteceu", disse ela secamente. "Meredith é apenas  

citando-lo, Bonnie. Você disse que aquelas palavras na noite passada quando você 

estava  

adormecido.  

E talvez no futuro você vai nos dizer o que você está falando,  

porque eu não sei. "  

Terminou por a olhar para Meredith, que apenas levantou uma sobrancelha perfeita.  

"Você está certo", disse Meredith, completamente desenganado. "O Inglês  

linguagem poderia usar uma palavra como "sa". Não faria essas conversas tão  

muito mais curto, para uma coisa. "  

Bonnie suspirou. "Bem, então, eu vou descobrir por mim mesmo", disse ela. "Você 

pode  

Não acho que posso, mas eu vou. "  

"Ok, ok, mas enquanto isso, alguém tem nada de útil a dizer  

sobre o material Damon corda? "  

"Tal como, não vamos dizer onde o material é?" Meredith sugeriu em seu  

respiração.  

Bonnie estava segurando um pedaço de corda. Ela passou a mão pequena, de pele clara  

sobre ele.  

"Eu não acho que isso foi comprado com raiva", disse ela, seus olhos castanhos  

unfocusing e sua voz assumindo o tom um pouco estranho que sempre fez  

quando ela estava em transe. "Eu vejo um menino e uma menina, mais um balcão em 

uma loja de ferragem-  

e ela está rindo, eo menino diz: "Eu aposto que tudo o que você está  

indo a  

próximo ano lectivo a ser um arquiteto ", ea menina fica toda misty-eyed, e  

diz que, sim, e "  

"E isso é tudo que a espionagem psíquica eu gostaria de ouvir hoje". Damon chegou  

direito a eles, sem fazer barulho. Bonnie saltou violentamente, e  

quase caiu da corda.  

"Ouça", Damon continuou severamente ", apenas uma centena de metros de distância é 

a  

final de passagem. Ou você usa estes e você age como escravos ou não  

obter  



para ajudar a Stefan. Ever. Isso é tudo. "  

Silenciosamente, as meninas conferidos com os olhos. Elena sabia que ela própria  

expressão disse claramente que não estava pedindo ou Bonnie ou Meredith para  

ir  

com ela, mas que ela mesma iria se necessário rastejar atrás  

Damon em suas mãos e joelhos.  

Meredith, olhando diretamente nos olhos de Elena, lentamente fechou seus próprios e  

assentiu com a cabeça, deixando a sua respiração. Bonnie estava balançando a cabeça 

já,  

resignado.  

Em silêncio, Bonnie e Meredith Elena deixe amarrar os pulsos na frente deles.  

Elena deixe Damon tie-lhe os pulsos e uma corda longa discussão entre os  

três deles, como se fossem um bando de presos da cadeia.  

Elena pôde sentir um flush vinda de baixo para cima o peito queimar em sua  

bochechas. Ela não podia satisfazer os olhos de Damon, não desse jeito, mas ela sabia  

sem pedir que Damon estava pensando sobre o tempo que Stefan tinha  

demitido de seu apartamento como um cão, em frente à platéia apenas isso,  

mais  

Matt.  

Vingativo cad, Elena pensou tão duro quanto podia na direção de Damon. Ela  

sabia que a última palavra machucaria mais. Damon orgulhava-se de  

ser um cavalheiro ...  

Mas, "Senhores" não vão para a dimensão das Trevas, a voz de Damon em sua  

cabeça, disse ironicamente.  

"Tudo bem", Damon acrescentou em voz alta, e assumiu a liderança corda na mão. Ele  

começaram a andar apressadamente na escuridão da caverna, as três meninas  

apinhamento e tropeçando atrás de si.  

Elena nunca esquecer que breve viagem, e ela nem sabia Bonnie  

Meredith nem seria tanto. Atravessaram a abertura superficial do  

caverna e para a pequena abertura na parte traseira, que ficou boquiaberto como uma 

boca. Ele  

tomou algumas manobras para conseguir os três dentro dele. Por outro lado  

caverna queimado de novo, e eles estavam em uma grande caverna. Pelo menos essa foi  

que sentidos realçados Elena disse ela. A neblina eterna havia retornado  

e  

Elena não tinha idéia de que forma eles estavam indo.  

Apenas alguns minutos depois um edifício criados para fora da espessa neblina.  

Elena não sabia que ela estava esperando desde o Demon Gate.  



Possivelmente enormes portas de ébano, esculpida com serpentes e incrustado com  

jóias. Talvez um tosco, resistiu colosso de pedra, como o  

pirâmides do Egito. Talvez até mesmo algum tipo de campo energético futurista que  

cintilou e  

piscou com lasers azul-violeta.  

O que ela viu em lugar parecia um depósito desorganizado de algum tipo, um lugar  

para exploração e transporte de mercadorias. Havia uma caneta vazia, fortemente  

cercada, com arame farpado. Fedia e Elena estava feliz que ela e  

Damon não tinha canalizado poder de seu nariz.  

Então havia as pessoas, homens e mulheres em roupas finas, cada uma com uma chave 

de  

Por um lado, murmurando alguma coisa antes de abrir uma porta no lado de  

do edifício. O mesmo porta-Elena, mas apostaria qualquer coisa que eles  

não estavam todos indo para o mesmo lugar, se as chaves foram como o tinha  

brevemente  

"Emprestado" da casa de Shinichi uma semana ou mais atrás. Uma das senhoras  

olhou como se ela estivesse vestida para um baile de máscaras de fantasia, com orelhas 

de raposa que  

misturado  

em seus longos cabelos ruivos. Foi só quando vi Elena em seu tornozelo,  

o comprimento do vestido swishing de um rabo de raposa que ela percebeu que a 

mulher era  

uma kitsune  

fazendo uso da Porta Demon.  

Damon às pressas e não muito gentilmente, levou-os para o outro lado da  

edifício, onde uma porta quebrada com dobradiças abriu em uma sala em ruínas que,  

estranhamente, parecia maior no interior do que do lado de fora. Todos os tipos de  

as coisas estavam sendo trocados ou vendidos aqui: muitos olharam como se tivessem 

que fazer  

com o  

gestão de escravos.  

Elena, Meredith e Bonnie se entreolharam, de olhos redondos.  

Obviamente, as pessoas trazendo escravos selvagens do lado de fora considerado  

tortura e  

terror em todos um dia de trabalho.  

"Passagem para quatro", disse Damon brevemente para a queda de ombros, mas  

homem corpulento atrás do balcão.  

"Três selvagens ao mesmo tempo?" O homem, os olhos devorando o que podia ver de  



as três meninas, se virou para olhar desconfiado Damon.  

"O que posso dizer? Meu trabalho também é o meu hobby. "Damon ele olhou 

diretamente nos  

os olhos. "Yeh, mas ..." O homem riu. "Ultimamente, estamos ficando bin" talvez um ou 

dois por  

mês. "  

"Eles estão legalmente meu. Nenhum seqüestros. Ajoelhe-se ", Damon acrescentou 

casualmente para a  

as três meninas.  

Foi Meredith que começou em primeiro lugar e caiu para o chão, como uma bailarina.  

Sua escuro, olhos escuros e cinzentos foram focalizados em algo que ninguém, mas ela  

poderia ver. Então Elena de alguma forma a desembaraçar única sílaba do  

os outros. Ela focou sua opinião sobre Stefan e fingiu que estava ajoelhado ao  

beijo  

ele sobre o seu catre de prisão. Pareceu-me para trabalhar, ela foi para baixo.  

Mas Bonnie foi para cima. Os mais dependentes, mais suave, o mais inocente  

membro do triunvirato descobriu que ela tinha ido joelhos sólidos.  

"Ruivos, hein?" Disse o homem, olhando Damon acentuadamente mesmo quando ele 

sorriu.  

"Talvez seja melhor comprar um Tingler pouco por isso."  

"Talvez", disse Damon firmemente. Bonnie apenas olhou para ele sem expressão, olhou  

as garotas no chão e depois se jogou em uma posição prostrada.  

Elena podia ouvi-la soluçar baixinho. "Mas eu descobri que uma voz firme e uma  

desaprovador olhar realmente trabalhar melhor. "  

O homem deu-se e caiu novamente. "Passagem para quatro", ele resmungou e  

estendeu a mão e puxou uma corda do sino sujo. Por este tempo foi Bonnie  

chorando de medo e humilhação, mas ninguém parecia notar, exceto o  

outras meninas.  

Elena não se atrevem a tentar confortá-la telepaticamente, o que não caberia no  

com a aura de uma "garota normal humana" em tudo, e que sabia o que armadilhas ou  

dispositivos podem ser escondidos aqui, além do homem que manteve a despir  

los mais e mais com os olhos? Ela só queria que ela poderia chamar de um dos  

sua  

ataques Wings, aqui nesta sala. Que limpe o olhar complacente off  

o rosto do homem.  

Um minuto depois, outra coisa limpa-lo completamente como ela poderia  

ter desejado. Damon inclinou-se sobre o balcão e sussurrou:  

algo para ele que transformou o rosto leering homem caiu de uma cor doentia  



de verde.  

Você ouviu o que ele disse? Elena comunicado que este Meredith usando seu  

olhos e sobrancelhas.  

Meredith, sua crinkling próprios olhos, posicionados a mão na frente de Elena  

abdome, em seguida, fez uma torção, rasgando movimento.  

Mesmo Bonnie sorriu.  

Então Damon levou-os a esperar fora do depósito. Eles apenas tinham sido  

em pé alguns minutos, quando uma nova visão de Elena avistou um barco deslizando  

silenciosamente em meio à neblina. Ela percebeu que o edifício deve ser no próprio  

margem de um rio, mas mesmo com alimentação exclusivamente dirigidos para os 

olhos que ela pudesse  

fazer mal para fora, onde as terras não-refletivas deu lugar ao brilho da água, e até 

mesmo  

com o Poder dirigido exclusivamente aos seus ouvidos que ela mal conseguia ouvir o 

som da  

rápido  

corrida aquática.  

O barco parou, de alguma forma. Elena não conseguia ver nenhuma âncora cair ou  

nada para prender ele. Mas o fato é que ele parou, e caiu  

homem derrubar uma prancha, que ficou no lugar em que embarcaram: Damon em 

primeiro lugar,  

e então seu bando de "escravos".  

A bordo, Elena assistiu Damon silêncio oferecer seis peças de ouro para o  

barqueiro, dois para cada ser humano que presumivelmente não viriam  

para trás, ela pensou.  

Por um momento ela se perdeu na memória de serem muito jovens, apenas três  

ou então, ela deve ter sido e sentada no colo do pai enquanto ele  

ler para ela a partir de um livro maravilhosamente ilustrado sobre os mitos gregos. Ele  

disse sobre o barqueiro, Caronte, que assumiu os espíritos dos falecidos durante o  

rio  

Styx para a terra dos mortos. E seu pai dizendo-lhe que ponha os gregos  

moedas sobre os olhos daqueles que morreram para que eles pudessem pagar o 

barqueiro ....  

Não há volta a partir desta jornada! ela pensou de repente e  

violentamente. Não há escapatória! Eles podem muito bem ser realmente morto ....  

Estranhamente, era o horror que salvou este pântano de terror. Assim como  

ela levantou a cabeça, talvez para gritar, a figura escura do barqueiro  

voltou de suas funções brevemente como se olhar para trás ao longo dos passageiros. 



Elena  

ouvi gritar Bonnie. Meredith, agitação, foi freneticamente e ilógica  

alcançando o saco em que a arma foi recolhida. Damon Mesmo não  

parecem ser capazes de se mover.  

O espectro de altura no barco não tinha rosto.  

Ele teve depressão profunda, onde os olhos deve ser, um buraco raso para um  

boca, e um buraco triangular, onde o nariz deveria ter se projetava.  

O horror sobrenatural dele, em cima do fedor das penas depósito, foi  

simplesmente demais para Bonnie, e ela caiu de lado, limp contra  

Meredith, em um  

desmaiar.  

Elena, no meio de seu terror, teve um momento de revelação. No escuro,  

crepúsculo úmido, escorrendo, ela tinha esquecido de parar de tentar usar todos os seus  

sentidos ao máximo. Ela foi, sem dúvida, mais capazes de ver o desumano  

face do barqueiro que, digamos, Meredith. Ela também pode ouvir coisas, como  

o  

sons de mineiros mortos há muito tempo batendo na rocha acima deles, e os  

scurrying de morcegos enormes ou baratas ou algo assim, dentro da pedra  

todas as paredes  

em torno deles. Mas agora, Elena de repente senti lágrimas quentes em seu rosto gelado 

como ela percebeu  

que ela estava completamente subestimada Bonnie enquanto ela  

sabe sobre os poderes psíquicos de sua amiga. Se sentidos Bonnie foram  

permanentemente abertos com os tipos de horrores Elena estava experimentando agora,  

houve  

maravilha que Bonnie vivia com medo. Elena encontrou-se promissor para ser um 

inferno  

de muito mais tolerante da próxima vez vacilou ou Bonnie começou a gritar. Em  

fato,  

Bonnie merecia algum tipo de prêmio por manter um controlo sobre a sanidade mental 

neste  

agora, Elena decidiu. Mas Elena não se atreveu a fazer mais do que olhar para ela  

amigo  

que era completamente inconsciente, e jura para si mesma que de agora em diante  

Bonnie ia encontrar um campeão em Elena Gilbert.  

Essa promessa eo calor dele ardia como uma vela na mente de Elena, uma  

vela ela imaginou realizada por Stefan, dançando à luz do que em seu verde  

olhos e jogando sobre os planos do seu rosto. Foi apenas o suficiente para mantê-la  



de perder sua própria sanidade mental para o resto da viagem.  

Até o momento o barco ancorado, em um lugar apenas um pouco mais viajado do que o  

uma onde tinham embarcado, todas as três meninas estavam em um estado de  

exaustão provocada pela prolongada e suspense terror violenta.  

Mas eles realmente não tinha usado o tempo para pensar sobre as palavras "Dark  

Dimension ", ou imaginar o número de maneiras sua escuridão pode ser  

manifesta.  

"A nossa nova casa", disse Damon, sombria. Vê-lo em vez do  

paisagem, realizado Elena da tensão no pescoço e ombros  

Damon não estava se divertindo. Ela pensou que ele estaria em sua posição  

próprio paraíso particular, este mundo de escravos humanos e tortura para  

entretenimento, cuja única regra era a autopreservação do ego individual.  

Agora, ela percebeu que tinha sido errado. Para Damon este era um mundo de  

seres com poderes tão grande ou maior do que o seu próprio. Ele estava indo para ter  

a garra de um ponto de apoio aqui, entre eles, como qualquer ouriço na rua  

, Exceto que ele não podia dar ao luxo de cometer erros. Eles precisavam encontrar  

uma forma não apenas para viver, mas viver no luxo e se misturam com a alta 

sociedade, se  

eles  

eram para ter alguma chance de salvar Stefan.  

Stefan, não, ela não podia se permitir o luxo de pensar sobre ele em  

esse tempo. Depois que ela começou, ela seria desfeita, começam a demanda  

coisas ridículas, como que a volta para a prisão, só para olhar para ele,  

como um garoto ginasial, com um fraquinho por um menino mais velho, que só queria 

ser  

driven "por  

sua casa "para adorá-lo. E então o que fazer para que seus planos para um  

jailbreak mais tarde? Um plano era: não cometer erros, e Elena furaria a  

até que encontrou um melhor.  

Foi assim que Damon e seus "escravos" chegou à dimensão das Trevas,  

através da Porta Demon. O menor deles precisava ser reavivado com a água  

no rosto antes que ela pudesse se levantar e caminhar. 

Correndo atrás de Damon, Elena tentava não olhar nem para a esquerda ou a  

direita. Ela podia ver muito do que a Meredith e Bonnie deve ter  

apareceu  

a escuridão inexpressivo.  

Havia depósitos de ambos os lados, lugares onde os escravos eram, obviamente,  

trouxe para ser comprado ou vendido ou transportado mais tarde. Elena podia ouvir o  



choraminga de crianças na escuridão e se ela não tivesse sido tão assustada  

si mesma, ela teria corrido off olhando para as crianças chorando.  

Mas eu não posso fazer isso, porque agora sou uma escrava, ela pensou, com um senso 

de  

de choque que funcionou acima de seus dedos. Eu não sou um ser humano real 

anymore.  

Eu sou um pedaço de propriedade.  

Ela encontrou-se uma vez mais olhando para a parte traseira da cabeça e Damon  

saber como na terra se ela tinha falado nisso. Ela compreendeu  

o que significa ser um escravo significava, na verdade, ela parecia ter uma interface 

intuitiva  

compreensão de que ele surpreendeu e não era uma coisa boa a ser.  

Isso significava que ela poderia ser ... bem, que nada poderia ser feito para ela e  

era um negócio de ninguém, mas que de seu proprietário. E seu proprietário (como se 

ele tivesse  

ela falou nisso de novo?) foi Damon, de todas as pessoas.  

Ele poderia vender as três meninas, Elena, Meredith e Bonnie e estar fora de  

aqui em uma hora com os lucros.  

Eles correram por esta zona das docas, as meninas com os olhos no  

seus pés para evitar-se a partir de tropeço.  

E então eles crista de uma colina. Abaixo deles, em uma espécie de cratera em forma de  

formação, era uma cidade.  

As favelas estavam nas margens, e quase lotada até onde estavam  

em pé. Mas havia uma cerca de arame na frente deles, que  

mantinha isolado mesmo, permitindo-lhes uma visão panorâmica da cidade.  

Se ainda estivesse na caverna tinham entrado, este teria sido o  

maior caverna subterrânea imagináveis, mas eles não estavam no subsolo  

anymore.  

"Foi o que aconteceu em algum momento durante o passeio de barco", disse Damon. 

"Nós fizemos-  

bem uma torção no espaço, diz. "Ele tentou explicar e Elena tentaram  

compreender. "Você passou pela porta do demónio, e quando você veio  

fora que já não estavam em Dimensão da Terra, mas em outro totalmente. "  

Elena  

só tinha de olhar para o céu a acreditar nele. As constelações foram  

diferentes, não houve Little Big Dipper ou, no Estrela do Norte.  

Depois, houve o sol. Era muito maior, mas muito mais fraca do que da Terra,  

e nunca saiu do horizonte. A qualquer momento, cerca de metade do que mostrou, dia e 



noite termos que, como Meredith apontou, tinham perdido o seu racional  

significado aqui.  

Quando eles se aproximaram de um portão feito de arame que finalmente deixá-los  

fora da área de exploração de escravos, eles foram parados por que teriam Elena  

Saiba mais tarde foi um Guardian.  

Ela ficaria sabendo que de certa forma, os Guardiões foram os governantes das Trevas  

Dimensão, embora eles próprios vindo de outro lugar distante  

e era quase como se tivessem permanentemente ocupado este pequeno pedaço de  

Hell, tentando impor a ordem na favela do rei e senhores feudais que dividiu  

da cidade  

entre si.  

Esta Guardian era uma mulher alta com cabelos cor de Elena próprios verdade  

ouro de corte quadrado no comprimento do ombro, e ela não prestou atenção em tudo  

Damon, mas imediatamente perguntou Elena, que era o primeiro da fila atrás dele,  

"Por que vocês estão aqui?"  

Elena estava contente, muito contente, que Damon tinha lhe ensinado a controlar a sua 

aura.  

Ela concentrou-se que, embora seu cérebro cantarolava em velocidade supersônica,  

perguntando o que a resposta certa para esta questão foi. A resposta que  

seria deixá-los livres, e não levá-los para casa.  

Damon não nos treinar para isso, foi seu primeiro pensamento. E seu segundo,  

não, porque ele nunca esteve aqui antes. Ele não sabe como  

tudo funciona aqui, só algumas coisas.  

E, se olhado como se essa mulher estava indo para tentar interferir com ele,  

só pode ir louco e atacá-la, uma voz pouco útil adicionados a partir  

em algum lugar no subconsciente de Elena. Elena duplicou a velocidade de sua  

tramando. Creative deitado fora uma espécie de especialidade dela, e agora  

ela  

disse que a primeira coisa que me veio à cabeça e tem um polegar para cima: "Eu  

jogou com ele e perdi. "  

Bem, isso soa bem. As pessoas perderam todos os tipos de coisas, quando jogava:  

plantações, talismãs, cavalos, castelos, garrafas de gênios. E se transformou  

a não ser o suficiente de uma razão, ela poderia sempre dizer que isso era apenas o  

início de sua triste história. Melhor de tudo, era de certa forma, é verdade. Há muito 

tempo atrás ela  

dado  

sua vida por Damon, bem como para Stefan e Damon não tinha exatamente ligado  

sobre uma folha nova como ela tinha pedido. Metade uma folha, talvez. Um folheto.  



O Guardian foi olhando para ela com um olhar confuso em sua verdadeira olhos azuis.  

As pessoas tinham Elena olhou para toda sua vida, ser jovem e muito bonita  

significa que você trastes apenas quando as pessoas não olham. Mas a perplexidade  

Foi um pouco de preocupação. Foi a mulher alta de ler sua mente? Elena tentou  

adicionar  

outra camada de ruído branco na parte superior. O resultado foi algumas linhas de um  

Britney Spears canção. Ela virou-se o volume até psíquicos. A mulher colocou dois 

dedos de altura para a cabeça dela como alguém com uma súbita  

dor de cabeça. Então ela olhou para Meredith.  

"... Porque você está aqui?"  

Normalmente Meredith não mentiu em tudo, mas quando o fazia, tratou-o como um  

arte intelectual. Felizmente, ela também nunca tentou consertar alguma coisa que  

não foi  

quebrados. "O mesmo para mim", disse ela tristemente.  

"E você?" A mulher estava olhando para Bonnie, que estava olhando como se ela  

ia ficar doente de novo.  

Meredith Bonnie deu uma cotovelada pouco. Então ela olhou para ela dura. Elena  

olhou para ela mais difícil, sabendo que tudo Bonnie tinha a fazer era resmungar "Me,  

também. "Bonnie E foi uma boa" também me-er ", após Meredith tinha apostado uma  

posição.  

O problema era que Bonnie foi também quer em transe, ou tão perto dele que  

não importa.  

"Shadow Souls", disse Bonnie.  

A mulher piscou os olhos, mas não do jeito que você piscar quando alguém diz  

algo totalmente sem resposta. Ela piscou, surpresa.  

Oh, Deus, pensou Elena. Bonnie tem a senha ou algo assim. She's  

fazer previsões ou profecias, ou o que quer.  

"Shadow ... almas?" The Guardian disse, olhando de perto Bonnie.  

"A cidade está cheia deles," Bonnie disse miseravelmente.  

os dedos The Guardian dançou sobre o que parecia ser um computador de bolso.  

"Nós sabemos que. Este é o lugar eles vêm. "  

"Então você deve parar."  

"Temos apenas uma competência limitada. A Dimensão Dark é governado por um  

facções dúzia de senhores, que slumlords para realizar suas ordens. "  

Bonnie, Elena pensou, tentando acabar com neblina mental Bonnie mesmo  

o custo do Guardian ouvi-la. Estes são os policiais.  

No mesmo momento, Damon assumiu. "Ela é o mesmo que os outros", ele  

afirmou. "Só que ela é psíquica."  



"Ninguém perguntou sua opinião," o guardião agarrou a ele, mesmo sem  

olhando na direção de Damon. "Eu não me importo com o tipo de figurão que você está  

lá em baixo ", ela empurrou a cabeça dela com desprezo na cidade das luzes,  

"Você está no meu relvado por trás deste muro. E eu estou pedindo a ruiva  

menina: é o que  

ele está dizendo a verdade? "  

Elena teve um momento de pânico. Afinal eles estão passando, se fundiu Bonnie  

isso agora ...  

Desta vez, Bonnie piscou. Qualquer outra coisa que ela estava tentando se comunicar, 

ele  

Era verdade que ela era a mesma que Meredith e Elena. E era verdade que ela era 

médium. Bonnie foi um péssimo mentiroso, quando ela tinha muito  

tempo para pensar sobre as coisas, mas para isso ela poderia dizer, sem hesitação,  

"Sim, isso é  

verdade ".  

The Guardian olhou Damon.  

Damon olhou para trás como se ele pudesse fazê-lo a noite toda. Ele era um campeão 

fora  

Starer.  

E o Guardian acenou-los.  

"Acho que mesmo um vidente pode ter um dia ruim", disse ela, em seguida, adicionado 

ao  

Damon: "Tome cuidado deles. Você percebe que todos os médiuns têm que ser  

licenciado? "  

Damon, com a sua melhor forma grand seigneur, disse: "Senhora, não são  

médiuns profissionais. Eles são meus assistentes privado ".  

"E eu não sou uma senhora" Eu sou tratada como 'O Julgamento. "By the way,  

pessoas viciadas em jogos de azar vêm geralmente para fins horrível aqui. "  

Ha, ha, Elena pensou. Se ela soubesse que tipo de jogo que todos nós somos  

tomar ... bem, nós provavelmente estaríamos pior do que Stefan é agora.  

Fora do muro foi um pátio. Havia ninhadas aqui, bem como  

goatcarts rickshaws e pequenas. Nenhum carruagens, cavalos não. Damon tem duas  

ninhadas, uma  

para si e Elena e outra para Meredith e Bonnie.  

Bonnie, procurando ainda confuso, olhava fixamente para o sol. "Você quer dizer que 

nunca  

termina subindo? "  

"Não", Damon disse pacientemente. "E é o cenário aqui, não subindo. Perpétuo  



crepúsculo na Cidade das Trevas si. Você verá mais à medida que se move 

longitudinalmente.  

Não toque nisso ", acrescentou ele, como Meredith mudou-se para desamarrar a corda 

em volta  

Bonnie pulsos antes de qualquer um deles pegou a maca. "Você pode tomar duas  

as cordas  

fora no lixo se as cortinas, mas não perdê-los. Você ainda  

escravos, e você tem que vestir algo simbólico em torno de seus braços  

mostrar que, mesmo  

se é apenas compatível pulseiras. Caso contrário, eu fico em apuros. Ah, e você  

tem que ir velado na cidade. "  

"Nós o quê?" Elena piscou um olhar de descrença dele.  

Damon apenas piscou de volta um sorriso de 250 quilowatts e antes Elena poderia dizer  

outra palavra, ele estava desenhando gauzy telas completas de seu saco preto  

e entregá-los. Os véus eram de um tamanho para cobrir um corpo inteiro.  

"Mas você só tem que colocá-lo em sua cabeça ou amarrá-lo em seu cabelo ou  

algo ", disse Damon desdém.  

"Que é feito?" Meredith pediu, sentindo o material leve de seda,  

que foi transparente e tão fino que o vento ameaçava chicoteá-lo a partir de  

sua  

dedos. "Como eu deveria saber?"  

"É cores diferentes do outro lado!" Bonnie descoberto, deixando o vento  

transformar o véu verde claro em uma de prata cintilante. Meredith foi  

sacudindo uma seda violeta dramático profundo em um misterioso pontilhada azul 

escuro  

com uma miríade de estrelas. Elena, que tinha sido esperando o véu próprio para ser  

azul,  

encontrou-se olhando para Damon. Ele estava segurando um pequeno quadrado de pano  

em um punho fechado.  

"Vamos ver o quão bom você chegou, ele murmurou, balançando a mais próxima  

ele. "Acho que a cor".  

Outra menina só poderia ter notado a olhos sloe preto e puro,  

linhas do rosto esculpido Damon, ou talvez na natureza, maus-sorriso de alguma forma  

selvagem e mais doce do que nunca, aqui, como um arco-íris no meio de um  

furacão. Mas Elena também a atenção para a rigidez no pescoço e  

ombros  

Lugares onde a tensão-construída. A dimensão das Trevas já estava tomando  

seus efeitos sobre ele, psiquicamente, assim como ele zombou ele.  



Perguntava-se quantas sondagens do poder pelo simples curiosos era  

Tendo em bloquear a cada segundo. Ela estava prestes a oferecer para ajudar  

abrindo-se até o mundo sobrenatural, quando ele retrucou: "Adivinha!" em um  

tom que não torná-lo uma sugestão.  

"Gold", disse Elena instantaneamente, surpreendendo a si mesma. Quando ela chegou a 

tomar  

o quadrado de ouro de sua mão um sentimento poderoso, prazeroso de  

tiro corrente elétrica de sua palma para cima do braço e parecia espeto ela  

direto no coração. Damon agarrado dedos brevemente como ela tomou  

o  

quadrados e Elena descobriu que ainda podia sentir pulsar eletricidade a partir de sua  

pontas dos dedos.  

A parte inferior do seu véu branco estourou e espumantes como se definir com  

diamantes. Deus, talvez eles fossem diamantes, ela pensou. Como você pode  

dizer  

com Damon?  

"O véu do casamento, talvez?" Damon murmurou, os lábios perto do ouvido dela.  

A corda em volta dos pulsos Elena tinha vindo muito frouxa e ela acariciou o  

tecido diáfano impotente, sentindo as jóias minúsculos no lado branco fresco  

ao toque de seus dedos.  

"Como você sabia que você ia precisar de toda essa coisa?" Elena perguntou, com 

hematomas  

praticidade. "Você não sabe tudo, mas você parecia saber  

o suficiente. "  

"Oh, eu fiz pesquisa em bares e outros lugares. Encontrei algumas pessoas que tinham  

estive aqui e havia conseguido sair de novo ou que haviam obtido chutou para fora. 

"sorriso selvagem Damon cresceu ainda mais selvagem. "À noite, enquanto você estava  

adormecido. Em uma loja pouco escondido, eu tenho esses. "Ele balançou a cabeça em 

seu véu, e  

acrescentou: "Você  

não tem que vestir este sobre o seu rosto, nem nada. Pressione-o para o seu cabelo e  

ele se apega a ele. "  

Elena fez, usando o lado dourado. Coube-lhe os calcanhares. Ela apontou sua  

véu, já capaz de ver as possibilidades de paquera na mesma, bem como a  

os desconsiderado. Se ela pudesse pegar esse maldito corda fora os pulsos ...  

Depois de um momento, Damon recuou na persona do  

imperturbável mestre e disse: "Para todos nós, devemos ser rigorosos  

sobre  



essas coisas. Os senhores das favelas ea nobreza que executar essa bagunça abominável  

chamam a Dimensão Dark sabe que é apenas dois dias de distância  

revolução na  

qualquer momento, e se acrescentam nada para o equilíbrio que eles vão fazer um  

Pública exemplo de nós. "  

"Tudo bem", disse Elena. "Aqui, segure minha corda e eu vou ficar na cama."  

Mas não havia muito sentido em corda, uma vez que não estavam ambos sentados em  

mesma ninhada. Ele foi levado por quatro homens, não homens grandes, mas as corda,  

e todas da mesma altura, o que fez para um bom passeio.  

Se Elena tinha sido um cidadão livre, ela jamais teria se permitido ser  

carregado por quatro pessoas que (ela assumiu) eram escravos. Na verdade, ela  

teria feito um barulho ruidoso grande sobre ele. Mas que conversa que tinha tido com  

se no cais tinha afundado dentro Ela era um escravo, mesmo que Damon não tinha  

pago  

ninguém para comprá-la. Ela não tem o direito de fazer um barulho ruidoso grande 

sobre  

qualquer coisa. Neste lugar, crimson mal-cheirosa que ela poderia imaginar que ela  

barulho  

pode até criar problemas para a cama portadores-se as suas  

proprietário ou de quem executou o negócio maca-bearing puni-los, como se fosse  

seus  

falha.  

Melhor um plano para agora: Manter a boca fechada.  

Não havia muito para ver de qualquer maneira, agora que eles passaram em uma ponte 

sobre  

favelas mau cheiro e becos cheios de casas em ruínas. Lojas  

começaram a aparecer, num primeiro momento fortemente barrado e feito de pedra 

pintada, em seguida,  

edifícios mais respeitáveis, e de repente eles estavam enrolando sua maneira  

através de um bazar. Mas mesmo aqui o carimbo da pobreza e da fadiga  

apareceu em muitos rostos. Elena tinha esperado, se alguma coisa, um frio, preto,  

cidade anti-séptico com vampiros e demônios emoção fogo-eyed pé  

nas ruas. Em vez disso, toda a gente viu parecia humano, e eles estavam vendendo  

coisas, de remédios a alimentos e bebidas, que os vampiros não precisam. Bem, talvez o 

kitsune e os demônios precisam deles, Elena fundamentado,  

estremecer com a idéia de que um demônio poderia querer comer. Na rua  

cantos foram duramente enfrentados, as meninas seminuas e os meninos, e esfarrapado, 

macilento  



pessoas segurando cartazes patético: uma memória para uma refeição.  

"O que eles significam?" Elena pediu Damon, mas ele não lhe respondeu  

imediatamente.  

"Isto é como o homem livre da cidade passam a maior parte do seu tempo", disse ele.  

"Então, lembre-se que, antes de começar a ir em uma de suas cruzadas"  

Elena não estava ouvindo. Ela estava olhando para um dos titulares de tal sinal.  

O homem foi terrivelmente magro, com uma barba rala os dentes e mau, mas  

pior foi o seu olhar de desespero vago. De vez em quando ele iria realizar uma  

mão trêmula sobre a qual havia uma bola pequena, claro, que ele equilibrada  

em seu  

palma, murmurando, "um dia de verão quando eu era jovem. Um dia de verão para  

um pedaço de dez geld. "Todas as vezes que não havia ninguém perto, quando ele disse 

isso.  

Elena deslizou fora de um anel lapis Stefan havia lhe dado e prendeu-a na direção dele.  

Ela não queria incomodar Damon por sair da cama, e ela  

quer dizer, "Venha aqui, por favor", mantendo o anel para a barba  

o homem.  

Ele ouviu, e veio para a cama com suficiente rapidez. Elena viu algo  

deslocar-se em seu piolhos-barba, e talvez ela se forçou a olhar para a  

anel como ela disse, "Leve-o. Rapidamente, por favor. "  

O velho olhou para o anel que, se fosse um banquete. "Eu não tenho  

mudança ", ele gemeu, levando a mão e limpando a boca com a  

manga. Ele parecia prestes a cair ao chão inconsciente. "Eu não tenho  

mudar! "  

"Eu não quero mudar!", Disse Elena através do inchaço enorme que tinha  

formado em sua garganta. "Pegue o anel. Depressa ou eu vou soltá-lo. "  

Ele pegou ela de seus dedos como os portadores da maca começou a avançar 

novamente.  

"Que os Guardiões te abençoe, senhora", disse ele, tentando manter-se com a  

trote portador da maca. "Ouça-me que pode! Eles podem te abençoe! "  

"Você realmente não deveria", Damon disse Elena quando a voz tinha morrido longe  

por trás deles. "Ele não está indo para obter uma refeição com isso, você sabe."  

"Ele estava com fome," Elena disse suavemente. Ela não podia explicar que lembrou  

la de Stefan, não só agora. "Foi o meu anel", acrescentou defensivamente. "Eu  

Suponha que você vai dizer que ele vai gastá-lo em álcool ou drogas. "  

"Não, mas ele não vai ter uma refeição com ele, tampouco. Ele vai ter um banquete. "  

"Bem, tanto"  

"Em sua imaginação. Ele vai receber uma esfera poeirenta com memória alguns 



vampiro velho  

de uma festa romana, ou alguém da memória da cidade de um moderno.  

Então ele vai jogar mais e mais como ele lentamente morrer de fome. "  

Elena ficou horrorizado. "Damon! Rápido! Eu tenho que voltar e encontrá-lo "" Você 

não pode, eu estou com medo. "Preguiçosamente, Damon levantou a mão. Ele tinha um 

firme aperto  

em sua corda. "Além disso, ele está muito longe."  

"Como ele pode fazer isso? Como alguém pôde fazer isso? "  

"Como pode um paciente com câncer de pulmão se recusam a parar de fumar? Mas eu 

concordo que  

as esferas podem ser substâncias mais viciantes de todos. Culpe o kitsune  

para trazer sua estrela bolas aqui e tornando-a mais popular forma de  

obsessão. "  

"Bolas Star? Hoshi no tama? Elena suspirou.  

Damon olhou para ela, procurando igualmente surpreso. "Você sabe sobre eles?"  

"Tudo que sei é que Meredith pesquisados. Ela disse que kitsune eram frequentemente  

retratado com tanto chaves ", ela ergueu as sobrancelhas para ele" ou com  

bolas de estrela. E que os mitos dizem que pode colocar alguns ou todos os seus poderes 

no  

bola, de modo que se você encontrá-lo, você pode controlar o kitsune. Ela e Bonnie quer  

para  

encontrar Misao ou bolas Shinichi da estrela e ter o controle sobre eles. "  

"Aquietai-unbeating meu coração", disse Damon dramaticamente, mas o próximo  

segundo, ele era todo o negócio. "Lembre-se que esse velho dito? A  

Verão  

dia para uma refeição? Ele estava falando sobre isso. "Damon pegou o pouco  

mármore que o velho havia caído sobre a cama e segurou-a de Elena  

templo.  

O mundo desapareceu.  

Damon tinha ido embora. Os locais e sons, sim, e os cheiros do  

bazar tinham ido embora. Ela estava sentada na grama verde que ondulava numa  

brisa leve e ela estava olhando para um chorão que se inclinou para um  

córrego que era de cobre e profundo, verde-escuro de uma vez. Houve alguns  

perfume doce no ar madressilva freesia,? Algo delicioso que  

Elena agitado como ela recostou-se a olhar para imagens perfeitas nuvens brancas  

circulante em  

um céu azul celeste.  

Ela sentiu-ela não sabia como dizê-lo. Sentia-se jovem, mas em algum lugar  



sua mente, ela sabia que ela era realmente mais jovem do que o estrangeiro  

personalidade que se apoderou dela. Ainda assim, sentia-se animado que era  

primavera e todas as folhas de ouro-verde, cada palheta pouco elástico, cada  

leve  

nuvem branca parecia estar se regozijando com ela.  

Então, de repente, seu coração estava batendo. Ela acabava de pegar o som de um  

footfall atrás dela. Em um deles, saltando jubiloso momento ela estava a  

pés, braços estendidos na extremidade de seu amor, a devoção que sentia selvagem  

para este ...  

... Esta garota? Alguma coisa dentro do cérebro do usuário esfera parecia cair  

volta em confusão. A maior parte, porém, foi retomada com a catalogação das 

perfeições da menina que surgiu de forma leve ondulação na relva:  

os cachos escuros clustering em seu pescoço, os olhos piscando em verde abaixo 

arqueamento  

sobrancelhas, a pele lisa brilhante de seu rosto enquanto ela ria com ela  

amante, fingindo fugir de pés tão leves como qualquer duende ...!  

Perseguido e perseguidor ambos caíram juntos no tapete macio de longos  

erva ... e então as coisas rapidamente ficou tão fumegante que Elena, a mente distante  

em  

ao fundo, começou a se perguntar como diabos você fez uma dessas  

as coisas param. Toda vez que ela colocou a mão para seu templo, tateando, ela foi  

capturados  

e beijou-a sem fôlego ... Allegra ... que era a menina, Allegra. E Allegra  

certamente foi bonita, principalmente através dos olhos este visualizador específico.  

O  

pele macia cremoso de sua ...  

E então, com um choque tão grande quanto ela sentiu quando o bazar  

desapareceu, ele apareceu novamente. Ela foi Elena, ela estava andando na maca  

com Damon, houve uma cacofonia de sons ao seu redor e um mil  

cheiros diferentes, também. Mas ela estava respirando com dificuldade e parte dela 

ainda estava  

ressonante com John, que tinha sido o seu nome com amor para John  

Allegra.  

"Mas eu ainda não entendo", ela quase keened.  

"É simples", disse Damon. "Você colocou uma bola de estrelas em branco do tamanho 

que você quiser  

seu templo e você acha que volta para o tempo que você deseja gravar. A estrela  

bola faz o resto. "Acenou fora de sua tentativa de interrupção e inclinou-se  



frente com malícia nos olhos negros de seu insondável. "Talvez você  

tem um  

especial dia quente de verão? ", disse, acrescentando sugestivamente," Essas ninhadas  

fazer cortinas você pode desenhar fechado. "  

"Não seja bobo, Damon," Elena disse, mas os sentimentos de John tinha acendido seu  

próprio, como pedra e gravetos. Ela não queria beijar Damon, disse a si mesma  

severamente. Ela queria beijar Stefan. Mas desde que há pouco tinha sido  

Allegra beijar, não parecem tão fortes como um argumento que poderia ser.  

"Eu não acho", começou ela, ainda ofegante, como Damon chegou para ela ", que  

Isto é muito bom ... "  

Com um movimento suave da corda, Damon soltos com as mãos completamente. Ele  

teriam puxado para fora de ambos os punhos, mas Elena imediatamente meia girou,  

apoiando-se com a mão. Ela precisava de apoio.  

Nas circunstâncias, porém, não havia nada mais significativo ou  

mais ... excitante ... do que Damon tinha feito.  

Ele não tinha as cortinas, mas Bonnie e Meredith estavam por trás deles  

em sua própria cama, fora da vista. Certamente, fora da mente de Elena. Ela sentiu os 

braços quentes ao seu redor, e, instintivamente, aninhado neles. Ela sentiu uma onda  

de puro amor e apreço por Damon, por sua compreensão de que ela  

poderia  

nunca faço isso como uma escrava com um mestre.  

Estamos nós dois indomada, ela ouviu em sua cabeça, e lembrou-se  

que, quando esfriar a maioria de suas habilidades psíquicas tinha  

esquecido de ajustar o volume em baixo de um presente. Oh, bem, ele só poderia vir  

a calhar ....  

Mas ambos gostam de adoração, ela respondeu telepaticamente, e senti o seu riso  

nos lábios como admitiu a verdade dele. Não havia nada mais doce no  

sua vida nesses dias de beijos Damon. Ela poderia deriva sempre assim,  

esquecer o mundo lá fora. E isso foi uma coisa boa, porque ela tinha  

o  

sensação de que houve depressão muito no exterior e não muito  

felicidade. Mas se ela pode sempre voltar a este, esta bem-vinda, esta  

doçura, o êxtase ...  

Elena empurrou na cama, jogando seu peso para trás tão rápido que os homens  

levando-o quase caiu em um montão.  

"Seu filho da puta", ela sussurrou venenoso. Eles ainda estavam psiquicamente  

emaranhados, e estava contente de ver que através dos olhos de Damon, ela era como  

uma vingança de Afrodite: seu cabelo dourado elevação e chicotadas por trás dela, 



como  

uma tempestade, seus olhos brilhando violeta na sua fúria elementar.  

E agora, o pior de tudo, esta deusa transformou o rosto dele. "Não  

um dia ", disse ela. "Você não pode mesmo manter a sua promessa para um único  

dia! "  

"Eu não! Eu não influenciá-lo, Elena! "  

"Não me chame assim. Temos um relacionamento profissional agora. Eu chamo-lhe  

'Master'. Pode me chamar de 'Slave' ou 'Dog' ou o que quiser. "  

"Se nós temos a relação profissional do senhor e do escravo", disse Damon,  

seus olhos perigoso ", então eu posso apenas para você"  

"Experimente!" Elena levantou os lábios o que realmente não era um sorriso. "Por que 

você não  

fazer isso, e ver o que acontece? "  
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Damon claramente decidiu atirar-se sobre a misericórdia do Tribunal de Justiça, e  

parecia triste e um pouco desequilibrado, o que ele poderia facilmente fazer sempre  

ele  

queria. "Eu realmente não tentar influenciá-lo", ele repetiu, mas, em seguida, às pressas  

acrescentou: "Talvez eu possa mudar de assunto por um tempo-dizer-lhe mais  

sobre o  

bolas de estrela. "  

"Isso," Elena disse em sua voz mais geladas ", poderia ser uma idéia bastante boa."  

"Bem, as bolas de fazer gravações diretamente de seus neurônios, né?  

Seus neurônios em seu cérebro. Tudo o que você nunca experimentou está lá em  

sua mente em algum lugar, e tira a bola para fora. "  



"Então, você sempre pode salvá-lo e vê-lo mais e mais como um filme,  

também? "Elena disse, girando com o véu para sombrear o rosto dele, e  

pensando que ela daria uma bola estrela Alaric e Meredith antes da sua  

casamento.  

"Não", disse Damon, um pouco sombria. "Não é assim. Por um lado, a memória  

se foi com você, estes são os brinquedos kitsune que estamos falando,  

lembram-se? Depois que a bola tomou-star de seus neurônios, você não  

Lembre-se de uma coisa sobre o evento. Em segundo lugar, a "gravação" da bola 

estrelas  

desvanece-se gradualmente com o uso, com o tempo, alguns outros fatores que ninguém  

entende. Mas a bola fica nublado, e as sensações mais fraco, até  

finalmente, é  

apenas uma esfera de cristal vazio. "  

"Mas que pobre homem estava vendendo um dia de sua vida. Um dia maravilhoso! Eu  

deve pensar que ele iria querer mantê-lo. "  

"Você o viu."  

"Sim." Mais uma vez Elena viu a piolhenta, pálido, cinza-faced idade  

o homem. Ela sentiu que algo como o gelo abaixo de sua espinha ao pensar que ele 

tinha  

uma vez que foi a rir, alegre, jovem João que ela tinha experimentado. "Oh,  

Como é triste ", disse ela, e ela não estava falando sobre a memória.  

Mas, desta vez, Damon não tinha seguido os seus pensamentos. "Sim", disse. "Não há  

são muito pobres e os velhos aqui. Trabalharam-se livres de  

escravidão, ou teve um dono generoso morrer ... e então este é o lugar onde eles 

acabam. "  

"Mas as bolas de estrela? Eles são feitos apenas para as pessoas pobres? Os ricos podem  

apenas viajam para a Terra e ver um dia de verão real para si, certo? "  

Damon riu sem muito humor. "Oh, não, eles não podem. A maioria deles  

aqui estão vinculados. "  

Ele disse que estranhamente ligados. Elena se aventurou, "muito ocupado para ir de 

férias?" Muito ocupado, muito poderoso para superar as enfermarias proteger a Terra do  

eles, também preocupado com o que vão fazer seus inimigos enquanto eles estiverem 

fora, também  

fisicamente decrépito, muito notória, também morto. "  

"Dead?" O horror do túnel e do nevoeiro cadáver com cheiro parecia  

Elena pronto para envelope.  

Damon piscou um dos seus sorrisos mal. "Esqueceu que seu namorado é de  

mortius? Sem mencionar seu mestre honrado? A maioria das pessoas, quando  



morrer, ir para um outro nível que esta muito maior ou muito menor. Este é o  

lugar para os maus, mas é o nível superior. Mais abaixo, bem, ninguém  

quer ir para lá. "  

"Como o inferno?" Elena respirou. "Estamos no inferno?"  

"Mais como Limbo, pelo menos onde nós estamos. Depois há o outro lado. "Ele  

assentiu com a cabeça em direção ao horizonte onde o sol abaixar ainda sáb "Os outros  

cidade, que pode ter sido onde você passou suas férias "para o  

afterlife. Aqui eles só chamam de "o outro lado." Mas eu posso dizer-lhe duas  

Ouvi rumores de  

meus informantes. Lá, eles chamam o Tribunal Celestial. E lá, o céu é  

cristal azul eo sol está sempre a aumentar. "  

"A Corte Celestial ..." Elena esqueci que ela estava falando em voz alta. Ela  

soube instintivamente que era a rainhas e cavaleiros, e espécie feiticeiras  

do tribunal, e não um tribunal. Seria como Camelot. Basta dizer as palavras  

criada uma nostalgia doendo, e não as memórias, mas a ponta-de-  

língua  

sensação de que as memórias estavam trancadas direito por trás de uma porta. Era uma 

porta,  

no entanto, que foi bem bloqueado, e todos os Elena podia ver através da  

fechadura foram  

fileiras de mais mulheres como os Guardiões, alto, de cabelos dourados e azul-  

olhos, e um filho de tamanho entre as mulheres adultas, que olhou para cima,  

e,  

piercingly, de uma maneira longa fora, reuniu-se Elena olhar diretamente.  

O lixo estava se movendo para fora do bazar em favelas mais, o que levou Elena  

com darting olhares rápidos de cada lado dela, escondido em seu véu.  

Pareciam qualquer favelas terrena, bairros, ou favela, só que pior.  

As crianças, os seus cabelos ficaram vermelhos de sol, aglomerado em torno da maca de 

Elena,  

suas mãos  

realizada em um gesto de significado universal.  

Elena sentiu um rasgo em seu interior que ela não tinha nada de valor real para dar  

elas. Ela queria construir casas aqui, certifique-se essas crianças tivessem  

alimentos e água potável, educação e um futuro pela frente. Desde  

ela não tinha idéia de como dar-lhes alguma dessas coisas, ela os viu  

traço  

fora com seus tesouros como goma Juicy Fruit, seu pente, sua minibrush,  

seu brilho labial, sua garrafa de água, e os brincos. Damon sacudiu a cabeça, mas não 



parar até que ela começou com um desastrado  

lapis e pingente de diamante Stefan lhe dera. Ela estava chorando como  

ela tentou soltar o fecho, quando de repente o último bit da corda  

em torno de seu pulso veio acima do short.  

"Não mais", disse Damon. "Você não entende nada. Nós não temos  

mesmo entrou na cidade propriamente dita ainda. Por que você não tem um olhar para o  

arquitetura  

em vez de se preocupar com pirralhos inútil que é provável que morrer mesmo? "  

"Isso é frio", disse Elena, mas ela não podia pensar em alguma maneira de fazê-lo  

compreender, e ela estava muito zangada com ele para tentar.  

Ainda assim, ela parou de se atrapalhar com a cadeia e olhou para além das favelas 

como  

Damon tinha sugerido. Não podia ver um horizonte de tirar o fôlego,  

com edifícios que parecia feito para durar para a eternidade, feito de pedras que  

olhou o caminho das pirâmides egípcias e maias zigurates deve ter  

olhou  

quando eram novos. Tudo, porém, foi de cor vermelha e preta por um  

sol agora escondido por sullen cloudbanks carmesim. Essa enorme sol vermelho que  

deu  

o ar um olhar diferente para diferentes modos. Às vezes parecia quase  

Romântico, brilhando em um grande rio Elena e Damon passado, escolhendo um  

mil  

wavelets minúsculo na água lenta. Em outros momentos, ele simplesmente parecia  

estranho e ameaçador, mostrando claramente no horizonte como um presságio 

monstruoso,  

tingindo os edifícios, não importa o quão magnífico, a cor do sangue.  

Quando afastou-se dela, como os portadores da maca desceu para o  

cidade onde  

os edifícios enormes eram, Elena podia ver seu próprio tempo e ameaçador  

sombra negra jogado à frente deles.  

"Bem? O que você acha? "Damon parecia estar tentando acalmá-la.  

"Eu ainda acho que se parece com o inferno", disse Elena lentamente. "Eu odeio viver 

aqui."  

"Ah, mas quem disse que devemos viver aqui, meu Princess of Darkness?  

Nós vamos voltar para casa, onde a noite é de veludo negro e da lua  

brilha para baixo, fazendo tudo de prata. "Lentamente, Damon traçado um dedo  

de sua mão, até seu braço em seu ombro. Ele enviou um arrepio interior através  

dela.  



Ela tentou segurar o véu como uma barreira contra ele, mas era demasiado  

transparente. Ele ainda piscou aquele sorriso brilhante para ela, deslumbrante através da  

pontilhado de diamantes brancos, bem, casca-de-rosa, é claro, por causa da luz  

que estava do seu lado do véu.  

"Será que este lugar tem uma lua?", Perguntou ela, tentando distraí-lo. Ela estava  

medo, medo dele, medo de si mesma.  

"Ah, sim: três ou quatro deles, eu acho. Mas eles são muito pequenos e de  

Claro que nunca o sol se põe, portanto, você não pode vê-los tão bem. Não ... 

romântico. "Ele sorriu para ela, mais uma vez, lentamente, desta vez, e Elena olhou  

distância.  

E ao olhar, viu algo na frente dela que capturou todo o seu  

atenção. Em uma rua um carro havia capotado, derramando rolos grandes feitos  

de peles e couro. Havia uma fina mulher de aparência velha fome  

anexado ao carro como um animal, que estava deitado no chão, e um alto  

homem irritado  

em pé sobre ela, chovendo golpes com um chicote em sua desprotegido  

corpo.  

O rosto da mulher era voltada para Elena. Ele estava contorcido numa careta  

de angústia, enquanto tentava inutilmente a rolar em uma esfera, as mãos sobre  

seu estômago. Ela estava nua da cintura para cima, mas como o chicote amarradas em  

sua carne, seu corpo da garganta à cintura era coberto por uma camada de  

sangue.  

Elena se sentiu inchaço Wing com Powers, mas de algum modo nenhum se  

vir. Ela quis com todos os que circulam a força da vida dela para algo  

-Qualquer coisa para se libertar de seus ombros, mas não era bom. Talvez  

tinha algo a ver com usar os restos de pulseiras escravo. Talvez  

Damon foi, ao lado dela, dizendo-lhe com uma voz forte para não se envolver.  

Para Elena, as suas palavras não eram mais do que a pontuação para os batimentos 

cardíacos  

martelando em seus ouvidos. Ela puxou a corda forte de suas mãos e, em seguida  

scrambled para fora da maca. Em seis ou sete saltos estava ao lado do homem  

com o chicote.  

Ele era um vampiro, seus caninos alongados com a visão do sangue antes dele,  

mas nunca parar sua amarração frenético. Ele era muito forte para a Elena  

segurar, mas ...  

Com mais um passo Elena estava vigiando a mulher, os dois braços lançados  

no gesto universal de protecção e de desafio. Corda balançava  

de um pulso.  



O proprietário de escravos não se impressionou. Ele já foi o lançamento do próximo  

whiplash, Elena e atingiu todo o rosto e, simultaneamente,  

abriu uma grande lacuna em sua parte superior verão fina, cortando sua camisola  

e marcando a carne embaixo. Como ela engasgou, o rabo do chicote cortado  

através  

seus jeans como se denim foram manteiga.  

Lágrimas nos olhos de forma involuntária Elena, mas ela ignorou. Ela tinha  

conseguiu não fazer um som diferente que gasp inicial. E ela ainda  

estava exatamente onde tinha desembarcado pela primeira vez na proteção. Elena podia 

sentir o  

açoite do vento em sua blusa esfarrapada, enquanto o véu intacto acenou atrás  

ela, como  

se para proteger o pobre escravo que havia desmoronado contra o carro em ruínas.  

Elena ainda estava tentando desesperadamente trazer qualquer tipo de asas. Ela  

queria lutar com as armas reais, e ela tinha, mas ela não podia obrigá-los a salvo dela ou 

o pobre escravo atrás dela. Mesmo sem elas  

Elena sabia uma coisa. Aquele desgraçado na frente dela não ia tocar em sua  

escravo  

novamente, a não ser que ele cortou em pedaços Elena em primeiro lugar.  

Alguém parou para olhar, e alguém saiu de uma loja, correndo.  

Quando as crianças que tinham sido arrastando sua ninhada cercavam,  

lamento, uma multidão de tipos recolhidas.  

Aparentemente, foi uma coisa a ver um comerciante de bater em sua worn-out-

monótono  

o povo aqui deve ter visto que quase diariamente. Mas, para saber  

essa menina linda nova conta cortou suas roupas fora, esta menina com o cabelo  

como a seda dourada sob um véu de ouro e branco, e os olhos que talvez  

lembrou  

algumas delas de um céu azul quase não lembrava que era outra completamente 

diferente  

coisa. Além disso, a nova garota era obviamente um escravo novo bárbaro que  

tinha  

claramente humilhada por seu mestre rasgando os cabos de ligação de suas mãos e  

estava agora com sua santidade véu feito em uma zombaria.  

Terrific teatro de rua.  

E mesmo diante de tudo isso, o proprietário de escravos estava se preparando para outro  

acidente vascular cerebral, levantando o braço elevado e se preparando para colocar as 

costas para ele. A poucos  



pessoas na multidão ofegante, outros foram resmungando indignada. Elena  

novo senso de audição, virou-se para o alto, poderia pegar a sua sussurrando. Uma 

menina  

assim  

não foi feito para as favelas em todas, ela deve ter sido destinado para o coração  

da cidade. Sua aura só foi suficiente para mostrar isso. Na verdade, com que  

dourado  

cabelo e os olhos azuis vívidas, ela poderia até mesmo ser um guardião da  

Outro Lado. Quem sabia?  

O chicote que foi levantada nunca desceu. Antes que pudesse, houve um flash  

de Raio Negro puro poder que enviou meia dispersão da multidão.  

Um vampiro jovem, na aparência e vestido com as roupas da parte superior  

mundo, a Terra, havia feito sua maneira de estar entre a menina de ouro eo  

escravo  

proprietário, ou melhor, a pairar sobre o servilismo agora dono de escravos. A poucos  

a multidão não mexeu com a garota sentiu imediatamente o seu coração no pulso  

de vista  

ele. Ele era proprietário da menina, certamente, e agora ele ia ver a situação.  

Naquele instante, Bonnie e Meredith chegou à cena. Eles foram  

reclinado em sua maca, coberto de decoro seus véus, Meredith em estrelada  

azul meia-noite e Bonnie em soft verde pálido. Eles poderiam ter sido um  

ilustração para a Arabian Nights. Mas no momento em que viu Damon e Elena, que 

mais indecorosamente  

saltou da cama. Por agora, a multidão era tão espessa que trabalhar a sua  

forma de  

frente exigido cotovelos e joelhos usando, mas em apenas alguns segundos estavam no  

Elena lado, as mãos desafiadoramente desacoplado ou à direita da corda que pendurou 

defiantly  

livre,  

véus, flutuando no vento.  

Quando chegou ao lado de Elena, Meredith ofegante. Bonnie abriu os olhos  

de largura e ficou desse jeito. Elena entender o que estavam vendo.  

O sangue fluía livremente do corte em toda a sua bochecha e blusa  

abertura mantidos no vento para revelar a sua camisola rasgada e sangrenta. Uma perna 

de  

seu jeans foi rapidamente girando o vermelho.  

Mas, elaborado para a protecção da sua sombra, era um tanto mais lamentável  

figura. E como Meredith levantou véu diáfano Elena para ajudar a mantê-la  



blusa fechada e mais uma vez esconder em sua decência, a mulher se  

levantou a cabeça, olhar para as três meninas com os olhos de um burro e  

caçadas  

animal.  

Atrás deles, Damon disse baixinho, "Eu vou aproveitar muito isso", como ele levantou a  

homem pesado no ar com uma mão e, em seguida, golpeou-lhe a garganta como um  

cobra. Houve um grito medonho, que passou assim por diante.  

Ninguém tentou interferir, e ninguém tentou animar o proprietário de escravos para  

fazer uma luta.  

Elena, a digitalização dos rostos da multidão, percebi porquê. Ela e seus amigos  

tornou-se usado para Damon ou utilizado como você pode se tornar a sua  

ar semi-domesticado da ferocidade. Mas essas pessoas estavam a olhar em primeiro 

lugar  

o rapaz todo vestido de negro, de estatura mediana e magro construir, que  

feito  

compensa sua falta de abaulamento do músculo com uma graça flexível e mortal. Esta 

foi  

reforçada pelo dom de alguma forma, dominando todo o espaço ao seu redor, assim  

que  

ele facilmente se tornou o ponto focal de qualquer maneira, o quadro negro  

pantera pode se tornar o ponto focal se estivesse andando preguiçosamente estabelece 

um  

populosa cidade  

da rua.  

Mesmo aqui, onde a ameaça e um aspecto de mal absoluto foram  

comum, este jovem exalava uma qualidade de perigo que fazia as pessoas  

quero  

ficar fora de sua linha de visão, muito menos o seu caminho.  

Enquanto isso, Elena e ambos Meredith e Bonnie estavam procurando  

algum tipo de assistência médica, ou mesmo para alguma coisa limpa que  

estancar feridas. Após cerca de um minuto, eles perceberam que não era apenas  

vai aparecer, então Elena apelou para a multidão. "Alguém sabe um médico? Um 

curandeiro? ", Ela gritou. A audiência  

apenas olhava. Eles pareciam relutantes em se envolver com uma garota que tinha  

obviamente, desafiou o demônio vestido de preto agora torcer o dono do escravo  

pescoço.  

"Então você acha que tudo está bem", Elena gritou, ouvindo a perda de controle,  

o desgosto e fúria em sua voz própria, "para um canalha como esse a ser  



chicotadas de uma mulher grávida passando fome? "  

Havia alguns olhos baixos, algumas respostas espalhadas sobre o tema  

"Ele era o seu mestre, não era?" Mas um homem ainda jovem que tinha sido  

encostado a um vagão parado, ergueu-se. "Grávido?", Ele repetiu.  

"Ela não parece grávida!"  

"Ela é!"  

"Bem", o jovem disse lentamente, "se isso é verdade, ele está apenas prejudicando a sua  

própria mercadoria. "Olhou nervosamente para onde foi agora Damon  

estando acima do falecido proprietário de escravos, cujo rosto foi moldado em um  

medonho morte careta de agonia.  

Esta ainda deixou Elena sem a ajuda de uma mulher que estava com medo era de cerca 

de  

morrer. "Ninguém sabe onde eu posso encontrar um médico?" Havia agora  

murmúrios em vários tons de membros multidão.  

"Podemos ir mais longe no que se poderia oferecer-lhes algum dinheiro," Meredith  

estava dizendo. Elena imediatamente para seu pingente, mas Meredith foi  

mais rápido, desprendimento um colar ametista fantasia em torno do pescoço e  

segurá-lo. "Essa vai para quem nos mostra um primeiro bom médico."  

Houve uma pausa enquanto todos pareciam apreciar a recompensa e  

o risco. "Você não tem nenhuma estrela bolas?" Uma voz ofegante perguntei, mas  

um nível elevado, luz voz gritou: "Isso é bom o suficiente para mim!"  

Uma criança, sim, uma verdadeira rua ouriços-do-disparou na frente da multidão,  

Elena agarrou a mão e apontou, dizendo: "Dr. Meggar, até a rua.  

É apenas um par de blocos, podemos caminhar por ele. "  

A criança estava enrolada em um vestido esfarrapado de idade, mas que somente pode 

ser  

manter-se morno, porque ele ou ela também estava usando um par de calças. Elena  

não poderia mesmo descobrir se era um menino ou uma menina até que a criança deu  

ela um sorriso doce inesperadamente e sussurrou: "Eu sou Lakshmi.  

"Estou Elena", disse Elena.  

"É melhor se apressar, Elena," disse Lakshmi. "Guardians vai chegar aqui em breve."  

Meredith e Bonnie tinha começado a escrava dazed a seus pés, mas ela  

parecia estar em muita dor de compreender se destina a ajudar  

la ou matá-la.  

Elena lembrada como a mulher tinha encolhido à sombra de Elena  

próprio corpo. Ela colocou a mão no braço de sangue da mulher e disse baixinho:  

"Você está segura agora. Você vai ficar bem. Esse homem-seu ... seu  

mestre está morto e eu prometo que ninguém vai te machucar novamente. Eu juro. "A 



mulher olhou para ela em descrença, como se aquilo que Elena estava dizendo  

impossível. Como se viver sem ser batido constantemente, mesmo com todas as  

Elena podia ver sangue cicatrizes antigas, alguns deles como cabos, na mulher  

pele era algo muito distante da realidade imaginar.  

"Eu juro", disse Elena de novo, não sorrir, mas com seriedade. Ela entendeu que a  

Este era um fardo que ela estava tomando para a vida.  

Está tudo bem, ela pensou, e percebeu que há já algum tempo que tinha sido  

enviar seus pensamentos para Damon. Eu sei o que estou fazendo. Estou pronto para ser  

responsável por isso.  

Você tem certeza? Damon voz veio para ela, tão incerto como ela nunca tinha ouvido  

ele. Porque eu estou com certeza não vai cuidar de alguns antigos  

bruxa quando você se cansa dela. Eu nem tenho certeza que estou pronto para lidar com  

seja lá o que vai custar-me por ter matado aquele filho da puta com o chicote.  

Elena se virou para olhar para ele. Ele estava falando sério. Bem, então por que você 

matou  

ele? Ela desafiou.  

Você está brincando? Damon deu-lhe um choque com a veemência e veneno  

de seu pensamento. Ele te machucar. Eu deveria tê-lo matado mais lentamente, ele  

acrescentou, ignorando um dos portadores da maca que estava ajoelhado ao lado dele,  

sem dúvida, perguntando o que fazer a seguir. Damon olhos, no entanto, estavam em  

Elena  

face, sobre o sangue ainda flui de seu corte. Il figlio de cafone, Damon  

pensamento, seus lábios puxando para trás de seus dentes, ele olhou para baixo sobre o  

cadáver, de modo  

mesmo que o portador do lixo scurried afastado em mãos e joelhos.  

"Damon, não deixe ele sair! Trazê-los todos aqui agora "Elena  

começou e, em seguida, como houve uma espécie de suspiro universal em torno dela, 

ela  

continuou verbalmente, não deixe que os portadores da maca sair. Precisamos de uma 

maca para  

levar essa pobre mulher ao médico. E porque é que toda a gente a olhar para mim?  

Porque você é um escravo, e você acabou de fazer coisas que nenhum escravo deve 

fazer e  

agora você está me dando, seu mestre, ordens. Damon telepática  

voz era sombria.  

Não é uma ordem. É um olhar, qualquer cavalheiro iria ajudar uma dama em perigo,  

certo? Bem, há quatro de nós aqui e é mais  

angustiado do que você quer olhar. Não, são três. Acho que vou precisar  



alguns pontos, e Bonnie está prestes a ruir. Elena foi marcante  

metodicamente nos pontos fracos, e sabia que Damon sabia que ela estava fazendo isso.  

Mas ele mandou um dos conjuntos de portadores da maca para entrar e pegar o  

escravo  

mulher e os outros para tomar suas meninas.  

Elena preso com a mulher e acabou em uma liteira com as cortinas todas  

fechado em torno dele. O cheiro de sangue era um gosto de cobre na boca dela, fazendo-

a querer chorar. Mesmo que ela não queria olhar atentamente para o escravo  

lesões mulher, sangue, mas estava correndo para a cama. Ela encontrou-se  

decolando  

blusa ea camisola e colocar de volta apenas a blusa para que ela pudesse  

usar a camisola para prender um grande corte diagonal sobre o peito da mulher.  

Toda vez que a mulher levantou marrom escuro, os olhos assustados dela, Elena  

tentou sorrir para ela encorajadora. Eles estavam lá no fundo em algum lugar  

o  

trincheiras de comunicação, onde um olhar e um toque significava mais do que  

as palavras.  

Não morra, Elena estava pensando. Não morra, assim como você tem algo a  

para viver. Vivo para sua liberdade, e para seu bebê.  

E talvez um pouco do que ela estava pensando chegaram até a mulher,  

porque ela relaxou contra as almofadas cama, segurando a mão de Elena. 

"O nome dela é Ulma, disse uma voz, e Elena olhou para baixo para encontrar Lakshmi  

segurando as cortinas da cama com uma mão sobre sua cabeça.  

"Todo mundo  

sabe Old Drohzne e seus escravos. Ele bate-los até desmaiar e  

então espera 'em pegar seu riquixá e vá transportar uma carga. Ele  

mata cinco  

ou seis por ano. "  

"Ele não matou um presente", Elena murmurou. "Ele teve o que merecia." She  

apertou a mão de Ulma.  

Ela estava muito aliviada quando o lixo parou e Damon se  

apareceu, assim como ela estava prestes a iniciar a negociação com um dos filhotes  

portadores de transportar Ulma em seus braços para o médico. Sem levar em conta a sua  

vestuário, Damon ainda conseguiu algum desinteresse saber como ele mesmo  

escolhido  

até a mulher-Ulma e acenou para Elena segui-lo. Lakshmi  

pulado em torno dele e assumiu a liderança em uma pedra estampados  

pátio  



e depois por um corredor com cerca de torta sólida, respeitável, procurando  

portas. Finalmente, ela bateu em um sábio e um homem com uma cabeça enorme  

e  

menor resquício de barba rala abriu a porta cautelosamente.  

"Eu não manter qualquer ketterris aqui! Nenhum hexen, não zemeral! E eu não te amo  

feitiços! "Então, olhando a curto previdentemente, parecia concentrar-se na pequena  

grupo.  

"Lakshmi?", Disse.  

"Nós trouxemos uma mulher que precisa de ajuda", disse Elena em breve. "Ela é  

grávidas também. Você é um médico, não é? Um curandeiro? "  

"A cura de alguma capacidade limitada. Entra, entra dentro "  

O médico estava correndo em um quarto de volta. Todos seguiam, Damon  

ainda carregando Ulma. Quando ela chegou, Elena viu que o médico estava no  

canto do que parecia ser um santuário assistente lotado, com um pouco de  

voodoo e feiticeiro jogado dentro  

Elena, Meredith e Bonnie se entreolharam nervosa, mas depois  

Elena ouviu jactos de água e percebeu que o médico estava no canto  

porque havia uma bacia de água lá, e do curador estava lavando sua  

cuidadosamente as mãos, enrolando as mangas até os cotovelos e fazendo um monte de  

espumoso  

bolhas. Ele poderia se chamar de "curandeiro", mas ele não entendia básico  

higiene, pensou. Damon tinha colocado Ulma para o que parecia ser um ambiente 

limpo, com toldo branco  

análise da tabela. O médico balançou a cabeça para ele. Então, tch tching, ele puxou  

um  

bandeja de instrumentos e definir sobre o Lakshmi buscar os panos para limpar os 

cortes  

e estancar o sangramento abundante. Ele também abriu várias gavetas para puxar  

fora  

sacos de cheiro forte e fiquei em uma escada para derrubar pedaços de ervas  

que estavam pendurados no teto. Finalmente, ele abriu uma pequena caixa e tirou uma  

pitada  

de rapé, ele mesmo.  

"Por favor pressa", disse Elena. "Ela perdeu muito sangue."  

"E você não perdeu um pouco", disse o homem. "Meu nome é Kephar  

Meggar e este seria escravo Master Drohzne, sim? "Ele olhou para  

eles,  

procurando de alguma forma, como se estivesse usando óculos, que ele não era. "E  



você seria escravos, também? "Ele olhou para a única corda Elena ainda estava  

desgastando,  

e, depois, Bonnie e Meredith, cada um vestindo a mesma coisa.  

"Sim, mas" Elena parou. Alguns infiltrado era. Ela tinha quase  

disse: "Mas não é realmente, é apenas para satisfazer a convenção. Sentou-se para dizer,  

"Mas o nosso mestre é muito diferente da dela." Eles eram muito diferentes, ela  

pensei. Damon não teve o pescoço quebrado, por uma coisa. E por outro lado,  

não  

importa quão vicioso e mortal que ele poderia ser, ele nunca iria encontrar um  

mulher, muito menos fazer algo assim a um. Ele parecia ter algum  

tipo de  

bloco interno contra ela, exceto quando ele estava possuído por Shinichi e  

não pode controlar os músculos própria.  

"E ainda Drohzne permitiu-lhe trazer esta mulher para um curandeiro?" O pouco  

homem olhou duvidoso.  

"Não, ele não teria deixado de nós, tenho certeza", disse Elena categoricamente. "Mas, 

por favor,  

ela está sangrando e ela vai ter um bebê ... ".  

sobrancelhas Dr. Meggar foi para cima e para baixo. Mas, sem pedir a ninguém para  

sair enquanto ele a tratava, ele puxou um estetoscópio antiquado  

e ouviu atentamente a Ulma coração e pulmões. Ele sentiu sua respiração,  

e, em seguida, delicadamente palpated seu abdômen abaixo camisole sangrenta Elena, 

todos os  

com  

ar profissional, antes de depósito de seus lábios uma garrafa marrom, do qual ela  

bebeu alguns goles, em seguida, afundou-se para trás, os olhos fechados esvoaçantes.  

"Agora", o homenzinho disse: "Ela está descansando confortavelmente. Ela vai precisar 

de um bom  

pouco de costura, claro, e você pode usar alguns pontos a si mesmo, mas isso é como o 

mestre diz, eu suponho. "Dr. Meggar disse o mestre palavra  

com uma implicação definitiva de não gostar. "Mas eu quase posso prometer-lhe que  

ela não vai  

morrer. Sobre o seu amor Eu não sei. Pode sair marcado como um resultado de  

esse negócio birthmarks-listrado, talvez, ou pode ser perfeitamente bem.  

Mas  

com alimentação e repouso "-Dr. sobrancelhas Meggar foi para cima e para baixo outra 

vez, como  

se o médico teria gostado de dizer isso a Master Drohzne da face ", ela  



deveria  

recuperar. "  

"Cuide de Elena em primeiro lugar, em seguida", disse Damon.  

"Não, não!" Elena disse, empurrando o médico afastado. Ele parecia um homem bom,  

mas, obviamente, por aqui, os mestres eram mestres e Damon foi  

magistral e mais intimidante que a maioria.  

Mas não, neste momento, a Elena. Ela não se importava com ela mesma agora.  

Ela tinha feito uma promessa palavras-médico da significava que ela poderia ser  

capazes de mantê-lo. Isso era o que importava.  

Cima e para baixo, para cima e para baixo. sobrancelhas do Dr. Meggar pareciam dois  

lagartas em uma corda elástica. Um ficou um pouco atrás do outro.  

Claramente,  

o comportamento que ele estava vendo era anormal, mesmo passível de ser punido por  

meio sério. Mas ele só percebeu Elena perifericamente, a forma como ela foi  

percebendo Damon.  

"Ajudá-la", disse ela com veemência e assistiram as sobrancelhas do médico  

atirar para cima como se fossem destinadas para o teto.  

Ela deixou escapar sua aura. Não completamente, graças a Deus, mas tinha uma 

explosão  

definitivamente apurado, como um relâmpago na folha de sala.  

E o médico, que não era vampiro, mas apenas um cidadão comum, tinha  

notado. Lakshmi havia notado que, mesmo Ulma mexeu no exame  

tabela  

inquieto.  

Vou ter que ser muito mais cuidadosa, Elena pensou. Ela lançou um  

rápido olhar para Damon, que estava prestes a explodir, ele próprio, ela poderia  

contar. Muito sangue muitas emoções, muito na sala, e da adrenalina de  

matando ainda pulsando em sua corrente sangüínea.  

Como ela sabia tudo isso?  

Porque Damon não estava perfeitamente sob controle, quer, ela percebeu. Ela estava  

sensoriamento coisas diretamente de sua mente. Melhor para tirá-lo daqui rapidamente.  

"Vamos esperar lá fora", disse ela, pegando o braço, o Dr. Meggar óbvio  

choque. Escravos, mesmo aqueles que são belos, não agir dessa forma.  

"Vá e esperar no pátio, em seguida, disse o médico, controlando cuidadosamente  

seu rosto e falando ao ar entre Damon e Elena. "Lakshmi, dar-lhes algumas ataduras 

para que eles possam sangramento da moça firme.  

Em seguida, voltar, você pode me ajudar. "  

"Só uma pergunta," ele adicionou como Elena e os outros foram saindo de  



da sala. "Como você sabia que essa mulher está grávida? Que tipo de  

feitiço pode dizer isso? "  

"Não há mágica," Elena disse simplesmente. "Qualquer mulher vê-la deve ter  

conhecido. "Viu Bonnie flash seu olhar um ferido, mas a Meredith ficou  

inescrutável.  

"Que horrível baba-Drogsie ou o que quer que era chicoteando-a do  

frente ", disse Elena. "E olhe para os talhos." Ela estremeceu, olhando por cima  

duas faixas que atravessou o esterno Ulma. "Nesse caso, qualquer mulher seria  

estar tentando proteger os seios, mas este estava tentando cobrir a barriga.  

Que  

significava que ela estava grávida, e muito longo o suficiente para ter certeza sobre isso 

também. "  

sobrancelhas Dr. Meggar atraiu para baixo e, juntos, e então ele olhou para  

Elena como se estivesse espiando por cima de óculos. Então, ele acenou com a cabeça 

lentamente. "Tomai  

algumas ataduras e parar o sangramento própria ", disse a Elena, não  

Damon. Aparentemente, escravo ou não, ela tinha ganhado algum tipo de relação de  

ele.  

Por outro lado, Elena parecia ter perdido com Damon estatura ou na  

pelo menos, ele cortou sua mente fora de seu deliberadamente, deixando-a com um  

em branco  

parede para olhar. Na sala de espera do médico, ele acenou uma mão imperiosa  

em Bonnie e Meredith.  

"Espere aqui nesta sala", disse ele, não, ele ordenou. "Não deixá-lo até o  

médico sai. Não deixe ninguém na frente da porta, trancá-la agora, e  

mantê-lo bloqueado. Good. Elena está vindo comigo para a cozinha, que é o  

porta de trás. Eu não quero ser incomodado por ninguém menos que uma multidão 

enfurecida se  

ameaçando a casa com incêndio, você entende? Tanto de você? "  

Elena podia ver Bonnie prestes a deixar escapar: "Mas, Elena ainda sangrando!" E  

Meredith estava com os olhos e sobrancelhas chamado conselho sobre se deve ou não  

eles precisavam para realizar uma rebelião irmandade imediata velociraptor. Eles  

todos sabiam que um plano para isso: Bonnie ia atirar-se nos braços de Damon,  

apaixonadamente chorando ou beijá-lo apaixonadamente, o que melhor se ajustou à  

situação, enquanto Elena e Meredith chegou a ele a partir dos lados e não-  

bem,  

o que tinha de ser feito.  

Elena, com um lampejo de seus próprios olhos, tinha categoricamente nixed isso. 



Damon  

estava com raiva, sim, mas ela podia sentir que era mais do que com Drohzne  

com ela. O sangue tinha agitado ele, sim, mas ele foi usado para controlar  

mesmo em situações sangrentas. E ela precisava de ajuda com suas feridas, o que  

tinha começado a doer a sério, desde que ela tinha ouvido falar que a mulher tinha  

resgatados viveria, e poderia até ter seu bebê. Mas se tivesse Damon  

algo  

em sua mente, ela queria saber o que era agora.  

Com um olhar reconfortante passado em Bonnie, Elena seguido por Damon  

a porta da cozinha. Ele tinha um bloqueio sobre ele. Damon olhou para ele e abriu sua  

boca, Elena trancado. Então ela olhou para seu mestre ".  

Ele estava em pé ao lado da pia da cozinha, metodicamente o bombeamento de água, 

com  

uma mão fechada contra a testa. Seu cabelo pendia sobre os olhos,  

ficar salpicada, se molhar. Ele não parecia se importar.  

"Damon?", Disse Elena incerta. "É ... tudo bem?"  

Ele não respondeu.  

Damon? tentou-se telepaticamente.  

Deixei você se machucar. Eu sou rápido o suficiente. Eu poderia ter matado aquele filho 

da puta Drohzne  

com uma explosão de energia. Mas eu nunca imaginei que você ia se machucar. Sua  

voz telepática foi imediatamente preenchido com a mais escura tipo de ameaça  

imagináveis e um estranho, quase suave, calmo. Como se ele estivesse tentando manter  

todos os  

ferocidade e raiva travada longe dela.  

Eu não poderia mesmo dizer-lhe que eu não poderia mesmo enviar-lhe as palavras para 

dizer o que  

ele era. Eu não conseguia pensar. Ele era um telepata, ele teria me ouviu.  

Mas eu não tenho todas as palavras. Eu só podia gritar em minha mente.  

Elena se sentiu um pouco tonto, um pouco mais tonto do que ela já tinha  

sentimento foi. Damon estava sentindo essa angústia para ela? Ele não era  

irritados com suas regras flagrante quebrando na frente das multidões, talvez  

quebrar a sua cobertura? Ele não mente suja procurando?  

"Damon", disse ela. Ele surpreendeu a falar em voz alta. "É-se-  

não importa. Não é culpa sua. Você nunca teria sequer me deixa fazer  

ele "  

"Mas eu deveria ter sabido que você não iria perguntar! Eu pensei que você estava indo 

para  



atacá-lo, para saltar sobre seus ombros eo acelerador dele, e eu estava pronto para  

ajudá-lo a fazer isso, para levá-lo para baixo como dois lobos, tendo até uma grande  

buck. Mas você não é uma espada, Elena. O que você acha, você é uma blindagem. Eu  

deveria  

ter sabido que você levaria o próximo golpe mesmo. E por causa da  

me, você tem "Seus olhos drifted à sua bochecha e ele estremeceu.  

Então, ele parecia ter um controlo sobre si mesmo. "A água é fria, mas é puro.  

Precisamos limpar as barras e que o sangramento parar agora. "  

"Não creio que haja qualquer Magia Negra ao redor," disse Elena, metade  

brincando. Esta foi vai doer.  

Damon, no entanto, começou imediatamente a abertura de armários. "Aqui", disse  

depois de verificar apenas três, chegando triunfante com uma garrafa meio cheia de 

magia negra. "Muitos médicos manter isso como um remédio e anestesia.  

Não se preocupe, eu vou pagá-lo bem. "  

"Então eu acho que você deve ter alguns, também," Elena disse corajosamente. "Vamos,  

ele vai nos fazer tanto bem. E não será a primeira vez. "  

Ela sabia que a última frase que clinch com Damon. Seria um  

maneira de receber de volta algo que Shinichi havia tirado.  

Vou pegar toda a sua volta memórias de Shinichi de alguma forma, Elena  

decidiu, fazendo seu melhor para a tela os seus pensamentos de Damon com branco  

ruído. Eu não sei como fazê-lo, e eu não sei quando eu vou ter essa chance,  

mas eu juro que vou. Eu juro.  

Damon encheu duas taças com o vinho, rico de cheiro inebriante e foi  

entregando um para Elena. "Apenas no primeiro gole", disse ele, impotente, mas a cair  

o papel do instrutor. "Este é um ano bom."  

Elena bebeu, então simplesmente engoliu em seco. Ela estava com sede e Clarion Black 

Loess  

vinho Magic não possui álcool como tal, nele. Certamente não  

gosto de vinho regular. Tinha gosto efervescente extraordinariamente refrescante  

água de nascente que era aromatizado com doce, profundo, aveludado uvas.  

Damon, ela percebeu, tinha esquecido de saborear bem, e quando ele lhe ofereceu um  

vidro segunda partida dele, ela aceitou de bom grado.  

Sua aura se tinham acalmado muito, pensou ela, enquanto pegava um molhado  

pano e começou, delicadamente, para limpar o corte que quase exatamente seguiu o  

linha de seu maxilar. Tinha sido o único a parar o sangramento, mas agora ele  

necessários para tirar o sangue a fluir novamente, para purificá-la. Com dois copos de  

Black Magic em cima de nenhuma comida desde pequeno-almoço, Elena encontrou-se  

relaxante contra o encosto da cadeira, deixando a cabeça cair para trás um pouco,  



e fechando  

seus olhos. Ela perdeu a noção do tempo, como ele acariciou o corte sem problemas. E 

ela  

perdeu o controle estrito de sua aura.  

Quando ela abriu os olhos, foi em resposta a nenhum som, nenhuma visual  

estímulo. Foi um incêndio na aura Damon, um dos determinação súbita.  

"Damon?  

Ele estava de pé sobre ela. Sua escuridão tinha queimado para fora atrás dele como um  

sombra, altura e largura e quase hipnotizante. Definitivamente quase  

assustador.  

"Damon", ela disse de novo, hesitante.  

"Nós não estamos fazendo isso", disse ele, e seus pensamentos passavam de uma vez 

para  

sua desobediência como um escravo, e Bonnie e Meredith é menos grave  

infrações. Mas sua voz era como veludo escuro, e seu corpo responde a ele  

mais precisão do que a sua mente. Ela estremeceu.  

"... Como vamos fazer isso direito?", Perguntou ela, e então ela cometeu o erro de  

abrir os olhos. Ela descobriu que ele estava curvado sobre ela, e ela estava em  

a cadeira, acariciando-no, apenas tocando-os cabelos tão baixinho que não tinha  

até senti-lo. "Vampires saber como cuidar de feridas", disse confiante, e seu  

olhos grandes que pareciam ter seu próprio universo de estrelas capturadas e  

abracei. "Nós podemos limpá-los. Nós podemos iniciá-los novamente ou sangramento 

parar  

eles ".  

Eu já me senti assim antes, Elena pensou. Ele falou comigo como antes,  

também, mesmo se ele não se lembra. E eu, eu estava muito assustada. Mas isso  

era antes ...  

Antes do motel. A noite, quando ele disse a ela para correr, e ela não tinha. O  

Shinichi noite que tinha tido, como ele tinha tomado a primeira vez que eles  

compartilhado Black Magic juntos.  

"Show me", sussurrou Elena. E ela sabia que algo em seu  

mente estava cochichando também, sussurrando palavras diferentes. Palavras que ela  

nunca teria dito que ela tinha por um momento pensou em si mesma como um  

escravo.  

Sussurrando, eu sou seu ...  

Foi quando ela sentiu a boca levemente escova a boca.  

E então pensei, Oh! e Oh, Damon ... até que ele se mudou para gentilmente  

tocar seu rosto com sua língua sedosa, manipulando produtos químicos primeiro  



fazer a limpeza do fluxo sangüíneo e, finalmente, quando as impurezas tinham sido tão  

suavemente varrido, para parar o sangue e curar a ferida. Ela podia sentir  

sua  

Poder agora, o poder negro, que havia usado em milhares de brigas, para infligir  

centenas de feridas mortais, sendo mantido firmemente sob controle para se concentrar 

em  

este  

tarefa simples, caseira, para curar a marca de uma chicotada no rosto de uma menina. 

Elena  

pensei que era como ser traçado com as pétalas de rosa que a Magia Negra,  

sua  

cool pétalas suaves suavemente varrendo a dor, até que ela estremeceu no  

delícia.  

E então ele parou. Elena sabia que ela ia mais uma vez teve muito vinho.  

Mas desta vez ela não se sente doente. A bebida deceptively luz tinha ido  

a sua cabeça, fazendo seu tonto. Tudo tinha tomado com o irreal,  

qualidade de sonho.  

"Ele vai terminar a cura bem agora", disse Damon, mais uma vez tocar seu cabelo assim  

baixinho que ela mal conseguia senti-lo. Mas desta vez ela sentiu, porque ela  

enviado dedos de energia para atender a sensação e aproveitar cada momento de  

ele. E mais uma vez ele a beijou tão levemente os lábios dela escovar mal.  

Quando sua cabeça caiu para trás, porém, ele não seguir, mesmo quando,  

decepcionada, ela tentou colocar pressão na parte de trás do pescoço. Ele simplesmente  

esperou até Elena  

coisas pensadas ... lentamente.  

Nós não deveríamos estar beijando. Meredith e Bonnie estão na porta ao lado. Como 

fazer  

Eu me meter em situações como esta? Mas Damon não está mesmo a tentar beijar ... e é 

suposto ser-oh!  

Seus outros ferimentos.  

Eles realmente machucar agora. O cruel pessoa havia pensado como um chicote que,  

Elena pensou, com um chicote razor-fina que cortar tão profundamente que nem sequer 

ferido em  

primeira ou nem tanto ... mas foi piorando ao longo do tempo? E mantidos  

sangramento ... que é suposto ser parar o sangramento até que o médico pode  

ver  

me ....  

Mas a sua ferida próximo, o que queimava como fogo agora, foi na diagonal  



através de sua clavícula. E o terceiro estava perto de seu joelho ....  

Damon começou a levantar-se, para obter um outro pano de pia e limpar a  

corte com água.  

Elena segurou-o de volta. "Não."  

"Não? Você tem certeza? "  

"Sim".  

"Tudo que eu quero fazer é limpá-lo ...".  

"Eu sei." Ela sabia. Sua mente está aberta para o dela, todo o seu poder de turbulência  

execução clara e tranquila. Ela não sabia por que tinha aberto para ela como  

isso, mas tinha.  

"Mas deixe-me aconselhá-lo, não vá doar o seu sangue para alguns a morrer  

vampiro, não deixe que ninguém amostra. É pior do que Black Magic "  

"Pior?" Ela sabia que ele estava elogiando ela, mas ela não entendeu.  

"Quanto mais você bebe, mais você quer beber", Damon respondeu, e  

por um momento, Elena viu a turbulência que causou nessas calma  

águas. "E quanto mais você bebe, mais o poder que você pode absorver", ele  

adicionado a sério. Elena percebeu que ela nunca tinha sequer pensado nisso como um  

problema, mas era. Lembrou-se a agonia que tinha sido para tentar absorver  

sua própria aura antes que ela tivesse aprendido a mantê-lo em movimento com ela  

corrente sanguínea.  

"Não se preocupe", ele acrescentou, continua grave. "Eu sei que você está pensando."  

Ele fez uma jogada novamente para obter um pano. Mas sem saber, ele havia dito  

demais, presume longe demais.  

"Você sabe que eu estou pensando?" Elena disse suavemente, e ela foi  

surpreso com o quão perigoso sua própria voz pode soar, como o soft  

acolchoamento  

dos pés tigresa pesado. "Sem me perguntar?"  

Damon tentou finesse sua saída. "Bem, eu supus ...".  

"Ninguém sabe o que estou pensando", disse Elena. "Até eu lhes digo."  

Ela mudou-se e fê-lo ajoelhar-se para olhar para ela, interrogativamente. Avidamente.  

Então, como foi ela quem o fez ajoelhar-se, foi ela quem chamou a ele  

a sua ferida.  
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Elena voltou ao mundo real lentamente, lutando contra todo o caminho. Ela afundou-se  



as unhas no couro do revestimento Damon, encontrou-se imaginando  

brevemente se  

removendo-o ajudaria, e seu humor foi quebrado novamente por esse  

som uma batida afiada, um imperativo.  

Damon levantou a cabeça e rosnou.  

Nós somos um par de lobos, não estamos? Elena pensou. unhas e dentes Fighting.  

Mas, outra parte de sua mente prestados, que não é parar a batida. Ele  

avisado as meninas ....  

Essas meninas! Bonnie e Meredith! E ele disse para não interromper a menos que o  

casa estava pegando fogo!  

Mas, o médico-oh, Deus, algo que aconteceu com o pobre, miserável  

mulher! Ela está morrendo!  

Damon ainda estava rosnando, um rastro de sangue em seus lábios. Foi apenas um 

traço,  

porque a sua ferida segundo tinha sido realmente curado tão exaustiva quanto  

o primeiro, um através de sua face. Elena não tinha idéia de quanto tempo ele tinha  

desde que ela tinha sido puxado Damon para ela beijar este corte. Mas agora, com o seu  

sangue em suas veias e seu prazer interrompido, ele era como um selvagem  

pantera negra nos braços.  

Ela não sabia se podia detê-lo ou até mesmo diminuir sua velocidade  

sem o uso de força bruta em cima dele.  

"Damon!", Disse ela em voz alta. "Lá fora, esses são nossos amigos. Lembra-se?  

Bonnie e Meredith e do curador. "  

"Meredith", disse Damon, e novamente seus lábios descascados para trás, expondo  

terrivelmente longos caninos. Ele ainda não foi na realidade. Se ele viu Meredith agora,  

ele  

não se assuste, Elena pensou e, oh sim, ela sabia como sua  

lógico, pensativo amigo fez Damon inquieto. Eles viam o mundo  

através de tais  

olhos diferentes. Ela irritou-lo como uma pedra em seu sapato. Mas agora ele  

pode lidar com esse desconforto de uma forma que iria deixar Meredith um savaged  

cadáver.  

"Deixe-me ir ver", disse ela, como o bater voltou-se nem poderia fazer parar  

isso? Ela não tem o suficiente para lidar com?  

braços Damon é meramente apertado em torno dela. Ela sentiu um lampejo de calor,  

porque sabia que, como ele mesmo contido nela, ele estava segurando para trás de modo  

muito de sua força. Ele não queria esmagá-la, como ele poderia, se ele usou um  

décimo da energia em seus músculos rígidos sozinho. A onda de sentimento que caiu 



sobre ela a fez fechar os olhos momentaneamente,  

impotente, mas ela sabia que tinha que ser a voz da sanidade aqui.  

"Damon! Eles podem ser advertência ou nos Ulma podem ter morrido. "  

Morte chegou a ele. Seus olhos eram fendas, a luz vermelho-sangue do  

cozinha estores atirando barras de escarlate e preto em seu rosto,  

fazê-lo parecer mais bonito e mais demoníaco do que nunca.  

"Você vai ficar aqui." Damon disse categoricamente, sem nenhuma idéia de ser um 

"mestre"  

ou um cavalheiro. "Ele era uma fera protegendo seu companheiro, o único  

criatura  

no mundo que não era de concorrência ou de alimentos.  

Não houve discutindo com ele, e não neste estado. Elena ficaria aqui.  

Damon iria fazer o que precisava ser feito. E Elena ficaria  

por quanto tempo ele achava necessário.  

Elena realmente não sabia cujos pensamentos foram estes últimos. Ela e Damon  

ainda estavam tentando desvendar as suas emoções. Ela decidiu prestar-lhe atenção e  

apenas se ele realmente saiu do controle ...  

Você não quer me ver fora de controle.  

Sentindo o encaixe do instinto animal em bruto para gelado, perfeito mental  

domínio foi ainda mais assustador do que o animal sozinho. Ela não sabia  

se  

Damon foi o SANEST pessoa que ela jamais conheceu ou apenas o mais apto a  

encobrir sua selvageria. Ela segurou a blusa rasgada junto e viu como ele  

mudou-se com graça sem esforço até a porta e, de repente, violentamente,  

arrancou quase fora de suas dobradiças.  

Ninguém caiu, ninguém havia sido ouvindo a conversa privada. Mas  

Meredith ficou, restringindo Bonnie com uma mão, e com os outros  

mão levantada, pronto para bater novamente.  

"Sim?" Damon disse em tom glacial. "Eu pensei que eu te disse"  

"Você fez, e não há," Meredith disse, interrompendo este Damon em um  

tentativa incomum para cometer suicídio.  

"Não é o quê?" Damon rosnou.  

"Há uma multidão lá fora ameaçando incendiar o prédio inteiro para baixo. Eu  

não sei se eles estão chateados com Drohzne, ou sobre nós, tendo Ulma, mas  

eles estão enfurecidos com alguma coisa, e eles têm tochas. Eu não queria  

Elena's interrupção de tratamento, mas Dr. Meggar diz que não vai ouvir  

ele. Ele é  

um ser humano. "  



"Ele costumava ser um escravo", acrescentou Bonnie, arrancando sem o choque que  

Meredith tinha sobre ela. Ela olhou para Damon com streaming marrom  

olhos, mãos estendidas. "Só você pode nos salvar", disse ela, traduzindo a  

mensagem de seu olhar em voz alta o que significava que as coisas eram realmente 

graves.  

"Tudo bem, tudo bem. Eu vou cuidar deles. Você cuida de Elena. "  

"Claro, mas" "Não." Damon tinha ido imprudente ou com o sangue e as memórias  

que ainda estavam mantendo Elena de formar uma frase coerente ou ele  

de algum modo superar todo o medo dele de Meredith. Ele colocou uma mão em cada 

um dos  

seus ombros. Ele era apenas um e meio ou dois centímetros mais alto que ela,  

assim  

ele não tinha nenhum problema exploração de seus olhos. "Você, pessoalmente, cuidar 

de Elena.  

Tragédias acontecem aqui a cada minuto do dia: imprevisível, horrível,  

mortal  

tragédias. Eu não quero que um acontecimento de Elena. "  

Meredith olhou para ele por um longo momento, e pela primeira vez não consultou  

Elena com os olhos antes de responder a uma questão que envolve ela. Ela 

simplesmente  

disse, "Eu vou protegê-la", em voz baixa que, no entanto, efectuados. De sua  

postura, do seu tom, quase se poderia ouvir o outro lado não ditas ", com  

minha vida "  

E nem sequer parece melodramático.  

Damon deixar de ir la, caminhou para fora da porta, e sem olhar para trás  

desapareceu da vista de Elena. Mas sua voz mental era cristalina  

sua mente: Você estará seguro se há alguma maneira de salvá-lo. Eu juro.  

Se houvesse alguma maneira de salvá-la. Maravilhosa. Elena tentou arrancar sua  

cérebro.  

De Meredith e Bonnie estavam ambos olhando para ela. Elena respirou fundo,  

automaticamente sugado por um momento de volta os velhos tempos, quando uma 

menina  

fresca de um dia quente poderia esperar um longo interrogatório e grave.  

Mas tudo Bonnie disse foi: "Seu rosto, que parece muito melhor agora!"  

"Sim", disse Elena, usando as duas pontas da blusa de amarrar um top improvisado  

ao seu redor. "Minha perna é o problema. Nós didn't didn't-terminá-lo ainda. "  

Bonnie abriu a boca, mas fechou-a com determinação, que a partir de Bonnie  

Foi uma demonstração de heroísmo semelhante a promessa de Meredith para Damon. 



Quando  

Ela abriu mais uma vez, foi para dizer: "Tome meu lenço e amarre-a em torno de sua 

perna.  

Podemos dobrá-lo de lado e depois amarrar uma curva para o lado que se machucou.  

Isso vai  

manter a pressão sobre ele. "  

Meredith disse, "Acho que o Dr. Meggar terminou com Ulma. Talvez ele possa  

vê-lo. "  

Em outra sala, o médico voltou a lavar as mãos, usando uma  

Bomba grande para obter mais água na bacia. Havia profundamente redstained  

panos em uma pilha e um cheiro que Elena era grato o médico  

camuflado com as ervas. Também em uma cadeira grande e confortável, olhando lá  

sentou-se um  

Elena mulher que não conhecia.  

Sofrimento e terror pode mudar uma pessoa, Elena sabia, mas ela poderia  

Nunca percebi o quanto, nem quanto à liberdade e alívio da dor pode alterar uma face. 

Ela trouxe com ela uma mulher que se reuniu  

até que ela estava quase tamanho da criança em mente Elena, e cuja finas, devastado  

cara,  

trançado com agonia e terror implacável, parecia quase uma espécie de  

desenho abstrato de uma bruxa goblin. Sua pele estava doente na cor cinza,  

sua fina  

cabelo tinha quase parecia suficiente para cobrir a cabeça, e ainda tinham pendurado  

no vertentes como algas. Tudo sobre ela gritou que ela  

foi  

um escravo, a partir das bandas de ferro em torno de seus pulsos, a sua nudez e  

cicatrizado, o corpo sangrento, de pés descalços e enferrujada. Elena não poderia 

mesmo ter  

disse-lhe  

a cor dos olhos da mulher, pois parecia tão cinzento quanto o resto do  

dela.  

Agora Elena foi confrontado por uma mulher que foi, talvez, em seu início para  

meados da década de trinta. Ela tinha uma magra, atraente, cara de alguma forma 

aristocrática, com um  

nariz patrício forte, moreno, olhos ansiosos para o futuro, e as sobrancelhas bonitas 

como  

as asas de um pássaro voando. Ela estava relaxando na poltrona, com os pés  

em cima  



uma poltrona, lentamente, escovar os cabelos, que estava escuro, com ocasionais  

raias de cinza que empresta um ar de dignidade ao roupão azul simples profundo  

ela estava  

desgastando. Seu rosto tinha rugas que lhe dava caráter, mas em geral percebido um  

uma espécie de ternura sobre o seu anseio, talvez por causa da ligeira saliência  

em seu abdômen, que ela já colocou a mão suavemente sobre. Quando ela fez isso  

seu rosto floresceu com a cor e seu aspecto geral brilhava.  

Por um instante pensou Elena esta deve ser a mulher do médico ou governanta  

e ela teve a tentação de perguntar se Ulma, a destruição de um pobre  

escravo, havia morrido.  

Então ela viu que uma pulseira de roupão azul profundo não podia muito  

esconder: um vislumbre de uma pulseira de ferro.  

Esta mulher morena magra aristocrática foi Ulma. O médico tinha trabalhado um  

milagre.  

Um curandeiro, tinha chamado a si mesmo. Era óbvio que, assim como Damon, ele 

poderia  

cicatrização de feridas. Ninguém que tivesse sido chicoteado como poderia ter tido 

Ulma  

rodada vir a este estado, sem um pouco de magia poderosa. Tentando simplesmente  

costurar a confusão sangrenta que Elena tinha trazido obviamente tinham sido  

impossível, e assim que o Dr. Meggar a curara.  

Elena nunca tinha experimentado uma situação como esta, então ela caiu em cima do  

boas maneiras que tinham sido criadas em sua como uma Virginian.  

"É bom conhecer você, senhora. Sou Elena, "ela disse, e estendeu a mão.  

A escova caiu na cadeira. A mulher chegou com as duas mãos para  

Elena em tomar dela. Aqueles olhos escuros pareciam ansiosos para devorar rosto de 

Elena.  

"Você é o único", disse ela, e, em seguida, balançando os pés fora do chinelo  

divã, ela caiu sobre os joelhos.  

"Oh, não, minha senhora! Por favor! Tenho certeza que o médico lhe disse para 

descansar. É melhor sentar-se  

silêncio agora. "  

"Mas você é a única." Por alguma razão, a mulher parecia precisar  

confirmação. Elena e estava disposta a fazer alguma coisa para acalmá-la.  

"Eu sou o único", disse Elena. "E agora eu acho que você deveria sentar-se novamente."  

A obediência foi imediata, e ainda havia uma espécie de luz sobre alegre  

Ulma tudo fez. Elena entendeu depois de apenas algumas horas de escravidão.  

Obedecendo quando se tinha uma escolha era completamente diferente da obediência  



porque a desobediência poderia significar a morte.  

Mas mesmo que Ulma sab, ela estendeu os braços. "Olhe para mim! Caro Serafim,  

deusa, Guardian, o que você é: olhe para mim! Após três anos de  

viver como uma fera Eu me tornei humano novamente por causa de você! Você veio  

como um anjo do relâmpago e ficou entre mim e do chicote ". Ulma começou  

para  

chorar, mas parecia ser lágrimas de alegria. Seus olhos procurou face de Elena,  

remanescentes no osso malar scarred. "Mas você não é Guardian, eles têm  

magicks que protegê-los e eles nunca interferir. Durante três anos, eles  

nunca interferiu. Eu vi todos os meus amigos, meus companheiros escravos, a queda de 

seu chicote e  

sua  

raiva. "Ela balançou a cabeça, como se fisicamente capaz de dizer o nome do Drohzne.  

"Eu sinto muito, sinto muito ...." Elena foi desastrado. Ela olhou para trás e  

viu que Bonnie e Meredith estavam igualmente atingidas.  

"Isso não importa. Eu ouvi o seu companheiro mataram na rua. "  

"Eu disse a ela que," Lakshmi disse com orgulho. Ela entrou na sala sem  

que ninguém perceba ela.  

"Meu companheiro?" Elena vacilou. "Bem, ele não é meu, quero dizer, eu e ele, nós"  

"Ele é nosso mestre," Meredith disse sem rodeios, por trás de Elena.  

Ulma ainda estava olhando para Elena com seu coração em seus olhos. "Todo dia, eu  

vou rezar para que sua alma subir a partir daqui. "  

Elena ficou assustado. "Almas pode subir a partir daqui?"  

Claro. Arrependimento e boas ações pode realizá-lo, e as orações  

dos outros são sempre tomadas em consideração, eu acho. "  

Tem certeza que não fala como um escravo, pensou Elena. Ela tentou pensar numa 

maneira de  

colocá-lo delicadamente, mas ela estava confusa e sua perna machucada, e seu  

as emoções estavam em polvorosa. "Você não gosta de som, bem, como o que eu  

esperar de um escravo ", disse ela. "Ou eu estou apenas a ser um idiota?"  

Ela podia ver a forma com lágrimas nos olhos de Ulma.  

"Oh, Deus! Por favor, esqueça, eu perguntei. Por favor "  

"Não! Não há ninguém que eu prefiro dizer. Se você quiser saber como eu vim  

Este estado degradado ". Ulma esperou, observando-Elena ficou claro que pelo desejo 

de Elena era Ulma, um comando.  

Elena olhou para Meredith e Bonnie. Ela não podia ouvir ruídos mais  

fora gritando na rua eo prédio certamente não parecem  

estar em chamas.  



Felizmente, naquele momento, Dr. Meggar errando novamente. "Todo mundo  

familiarizar-se? ", perguntou ele, as sobrancelhas trabalhando agora na oposição;  

uma para cima, para baixo. Ele tinha os restos de uma garrafa de Black Magic em sua  

mão.  

"Sim", disse Elena, "mas eu só estava me perguntando se deveria tentar  

evacuar ou nada. Aparentemente havia uma multidão "  

"Mate Elena está indo dar-lhes algo em que pensar", Lakshmi  

disse com satisfação. "Eles todos foram para o lugar de reunião para resolver as coisas  

sobre a propriedade de Drohzne. Aposto que ele vai bater em algumas cabeças e estar de 

volta em nenhum  

tempo ", disse ela, alegremente, não deixando qualquer dúvida quanto ao que era. "Eu 

queria ser um  

menino  

para que eu pudesse vê-lo. "  

"Você era mais corajoso do que os rapazes, você era a pessoa que nos trouxe até aqui", 

Elena  

disse ela. Então, ela consultou Meredith e Bonnie com os olhos. Ele  

soava como se a comoção havia se mudado para outro lugar, e Damon foi uma  

mestre em ficar-se fora de comoções. Ele também pode ... precisa lutar,  

para  

se livrar do excesso de energia a partir de sangue de Elena. A agitação pode  

realmente ser bom para ele, Elena pensou.  

Ela olhou para o Dr. Meggar. "Será que o meu, vai ser o nosso mestre tudo certo, você  

acha? "  

sobrancelhas Dr. Meggar foi para cima e para baixo. "Ele provavelmente vai ter que 

pagar  

parentes Old Drohzne um preço de sangue, mas não deve ser muito alto. Então ele  

pode fazer o que quiser com a propriedade do velho bastardo ", ele disse. "Eu diria que 

o  

lugar mais seguro para você agora está aqui, longe do lugar de reunião. "Ele  

passou a  

para aplicar esse parecer deitando-lhes todos os vidros vidros licor, Elena  

observou-de vinho Black Magic. "Bom para os nervos", disse e teve um  

SIP.  

Ulma sorriu seu sorriso bonito, reconfortante para ele, como ele pegou a bandeja  

ao redor. "Obrigado e agradeço e muito obrigado", disse ela. "Eu não vou  

aborrecê-lo com a minha história "  

"Não, dizem-nos, diga-nos, por favor!" Agora que não havia perigo imediato para a  



seus amigos ou para Damon, Elena estava ansioso para ouvir o conto. Todos os outros  

cabeceava.  

Ulma corou um pouco, mas começou serenamente, "Eu nasci no reinado de  

Kelemen II ", disse ela. "Tenho certeza de que não significa nada para os nossos 

visitantes, mas  

tanto para aqueles que o conheceram e his-indulgências. Estudei com minha mãe,  

que se tornou muito popular designer de moda em tecidos. Meu pai era um  

designer de jóias quase tão famoso quanto ela. Eles tinham uma fazenda no  

periferia da cidade e poderia comprar uma casa tão boa como muitas de suas  

mais ricos clientes, embora eles não tiveram o cuidado de mostrar a verdadeira extensão  

de sua riqueza. Eu era o jovem Lady Ulma então, não Ulma a bruxa. Meu  

pais  

fizeram o seu melhor para me manter fora da vista, para minha própria segurança. Mas 

... "  

Ulma-Lady Ulma, Elena pensou, parou e tomou um gole de sua profunda  

vinho. Seus olhos tinham mudado, ela estava vendo o passado, e tentando não  

perturbar seus ouvintes. Mas, assim como Elena estava prestes a pedir-lhe para parar, 

pelo menos  

até que ela se sentia melhor, ela continuou.  

"Mas apesar de todos os seus cuidados ... ... alguém me viu e mesmo assim exigia 

minha  

mão em casamento. Não Drohzne, ele era apenas um furrier do Outlands,  

e nunca vi até três anos atrás. Este era um senhor, um General,  

demônio com uma terrível reputação e meu pai se recusou seu pedido. Eles  

veio  

sobre nós durante a noite. Eu tinha quatorze anos quando isso aconteceu. E é assim que  

tornou-se um escravo. "  

Elena descobriu que ela estava sentindo dor emocional diretamente Senhora da Ulma  

mente. Oh, meu Deus, eu fiz isso de novo, pensou, tentando apressadamente  

ajustar para baixo seus sentidos psíquicos. "Por favor, você não precisa de nos dizer 

isso.  

Talvez uma outra vez ... "  

"Eu gostaria de dizer a você, você, assim você saberá o que você fez.  

E eu preferiria dizer que só uma vez. Mas se você não quiser ouvi-lo "  

Polidez estava guerreando com polidez aqui. "Não, não, se você quiser ir-  

frente. I-Eu só quero que você saiba como estou arrependido ". Elena olhou para o  

médico, que estava esperando pacientemente pelo quadro para ela com o frasco de vidro 

castanho  



em suas mãos. "E se você não se importa, eu gostaria de ter a minha perna ... curado?" 

Ela  

foi  

ciente de que ela tinha dito a última palavra em dúvida, perguntando-se como qualquer 

um  

se poderia ter o poder de curar Ulma como este. Ela não ficou surpreendido  

quando ele  

sacudiu a cabeça. "Ou alinhavado antes, enquanto você fala, se você não mente",  

disse ela.  

Demorou alguns minutos para superar choque Lady Ulma e angústia que  

Ela havia deixado seu salvador de espera, mas na última Elena estava sobre a mesa e os  

médico estava incentivando-a a beber da garrafa, que cheirava  

xarope de cereja.  

Oh, bem, ela poderia muito bem tentar a versão Dark Dimension de anestésico  

especialmente desde que a costura era obrigada a doer, Elena pensou. Ela tomou  

um gole da garrafa e sentiu o carretel quarto ao seu redor. Ela acenou a distância  

oferta de um gole segundo. Dr. Meggar desfez lenço arruinado Bonnie, e então começou 

a cortar-lhe  

encharcada de sangue perna jeans acima do joelho.  

"Bem, você é tão bom de ouvir," Lady Ulma disse. "Mas eu sabia que você estava  

bom já. Poupo nos detalhes tanto o doloroso da minha escravidão.  

Talvez seja o suficiente para dizer que eu passava de um mestre para outro  

ao longo dos anos, sempre um escravo, sempre a descer. No passado, como uma piada,  

alguém  

disse: 'Dê-lhe a antiga Drohzne. Ele vai espremer a última utilização fora de seu caso  

qualquer um pode. "  

"Deus!" Elena disse, e espera que todos se atribuem à história  

e não para a mordida da solução de limpeza do médico estava limpando  

sobre a sua carne inchada. Damon foi muito melhor com isso, pensou. Eu  

nem sequer perceber o quão sortuda eu era antes. Elena não tentou estremecer como a  

doutor  

começaram a usar a agulha, mas o seu aperto na mão de Meredith apertados até  

Elena tinha medo que ela estava quebrando os ossos. Ela tentou aliviar o aperto, mas  

Meredith espremido volta rígido. A mão dela, tempo bom era quase como um  

rapaz, mas mais suave. Elena estava feliz por ser capaz de espremer tão duro como ela 

gostava.  

"Minha força vem dando em cima de mim ultimamente," Lady Ulma disse suavemente. 

"Eu  



pensei que era esse ", aqui ela usou uma expressão particularmente cru para ela  

proprietário "que estava me levando à morte. Então eu percebi a verdade. "Tudo na  

uma vez brilho mudou seu rosto, tanto que Elena podia ver o que ela  

deve ter  

Parecia que ela estava em sua adolescência e tão bonita que um demônio teria  

procura-la como esposa. "Eu sabia que uma nova vida agitada dentro de mim e eu sabia  

que  

Drohzne mataria se tivesse a chance "  

Ela não parece reconhecer as expressões de espanto e horror em  

faces da menina três. Elena, no entanto, tinha a sensação de que ela foi  

tateando através de um pesadelo, à beira de uma fenda negra, e que ela  

teria de manter a tatear no escuro, em torno de traiçoeiro, invisível  

fissuras  

no gelo na Dimensão Dark até chegar Stefan e saiu livre  

deste lugar. Esta referência casual a abominação não foi o primeiro de seus  

etapas  

em torno de uma fenda, mas ele foi o primeiro que ela tivesse reconhecido e contados.  

"Vocês jovens estão muito novo aqui", disse Lady Ulma, como o silêncio  

esticados e alongados. "Eu não queria dizer nada fora do lugar ...".  

"Nós somos escravos aqui", Meredith respondeu, pegando um pedaço de corda. "Eu 

acho que  

quanto mais aprendemos, melhor. "  

"O mestre-Eu nunca vi ninguém tão rápido a luta Old Drohzne  

antes. Muitas pessoas estalou a língua, mas que foi mais ousado de todos  

fazer. Mas o seu mestre "  

"Nós o chamamos de Damon," Bonnie colocar em incisivamente.  

Ele foi para a direita sobre a cabeça de Lady Ulma. "Master Damon, você acha que ele  

poderia me manter? Depois que ele paga o preço de sangue para a parentes Drohzne, a  

ele  

vai ter primeira escolha de todos os bens do Drohzne. Eu sou um dos poucos escravos 

que  

não tenha matado. "A esperança no rosto da mulher era quase demasiado doloroso para  

Elena  

olhar.  

Foi só então que ela percebeu conscientemente o tempo que ele tinha sido dado  

Damon tinha visto. Quanto tempo deve negócio Damon tomar? Ela  

Meredith olhou ansiosamente.  

Meredith entender exatamente o que o olhar significava. Ela balançou a cabeça  



desamparado. Mesmo que tivessem Lakshmi levá-los para o lugar de reunião, o que  

eles poderiam fazer?  

Elena pouco para trás um estremecimento de dor e sorriu para Lady Ulma.  

"Por que você não conte-nos sobre quando você era uma garota?", Disse. 

Damon não teria pensado um tolo velho sádico que chicoteou a mulher  

peças para não ser capaz de puxar um carro destinado a um cavalo teria qualquer  

amigos. E Old Drohzne, na verdade, pode não ter tido qualquer. Mas isso não foi  

o problema.  

Nem, estranhamente, foi o assassinato do problema. O homicídio foi um caso diário  

em torno das favelas eo fato de que Damon tinha iniciado uma luta e ganhou  

foi nenhuma surpresa para os moradores dessas vielas perigosas.  

A questão estava em making off com um escravo. Ou talvez ele foi mais profundo. O  

questão reside na forma como Damon tratados seus próprios escravos.  

Uma multidão de homens, todos os homens, nenhuma mulher, Damon tinha notado, na 

verdade  

reuniram-se em frente do edifício do médico, e eles fizeram, de facto, tochas.  

"Mad vampiro! Mad vampiro à solta! "  

"Drive-lo aqui para que seja feita justiça!"  

"Queime o lugar para baixo, se eles não vão transformá-lo para fora!"  

"Os mais velhos dizem para levá-lo a eles!"  

Este parecia ter o efeito desejado a multidão, limpando as ruas da  

pessoas mais decentes e deixando apenas o tipo sanguinária que tinha  

foi pendurado sobre em uma extremidade frouxa, e foram muito feliz de uma luta. A 

maioria  

deles, é claro, se eram vampiros. A maioria deles estavam aptos  

vampiros.  

Mas nenhum deles, Damon pensamento, piscando um sorriso brilhante em torno de 

diamante  

o círculo que estava se fechando sobre ele, tinha a motivação de saber que  

o  

vida de três jovens raparigas humano dependia dele e que um deles  

era a jóia da coroa da humanidade, Elena Gilbert.  

Se ele, Damon, foi rasgado em pedaços nesta luta, as três meninas conduziria  

vidas do inferno e da degradação.  

No entanto, mesmo essa lógica não parece ajudá-lo a prevalecer como Damon foi  

chutado, mordido, cabeça-butted, socos e esfaqueado com punhais de madeira  

-O tipo que cortam a carne do vampiro. No início ele achava que tinha uma chance.  

Vários dos mais jovens e mais aptos vampiros caiu presa ao seu cobra-rápida  



greves e  

bombardeia sua repentina de energia. Mas a verdade era que não eram simplesmente 

demasiado  

muitos deles, Damon pensamento, como ele agarrou o pescoço de um demônio cuja  

dois  

presas longas havia já teve seu braço quase através do músculo. E aqui  

veio um enorme vampiro, claramente em formação, com uma aura que fez Damon  

sentir bile na parte traseira de sua garganta. Aquele desceu com um pé na face,  

mas ele não ficar no chão, ele veio para cima, agarrado à perna Damon e permitindo  

vários  

Os vampiros mais pequenos, com punhais de madeira de dardo e no tendão da perna 

dele.  

Damon sentiu desânimo negro como as pernas saiu com ele.  

"Sunlight maldita", ele ralado com a boca cheia de sangue como um outro  

demônio, presas de pele vermelha soco na boca. "Dane-se tudo para  

o  

menor infernos .... "  

Ele não era bom. Dully, continua a lutar, ainda com trechos de grande poder de  

mutilar e matar tantos quanto podia, Damon percebeu isso. E, em seguida,  

tudo  

sonho tornou-se confuso e não como o seu sonho de Elena, a quem ele  

pareceu-lhe ver constantemente em seu lado de olhos, chorando. Mas sonho em um  

febril,  

sentido pesadelo. Ele não podia mais usar seus músculos de forma eficiente. Seu corpo  

foi atingida e até mesmo como ele curou as pernas, outro vampiro teve uma grande  

corte em suas costas. Ele estava se sentindo cada vez mais como se estivesse em um  

pesadelo onde ele não podia se mover, exceto em câmera lenta. Ao mesmo tempo,  

tempo,  

algo em seu cérebro estava sussurrando para ele descansar. Só descanso ... e  

seriam todos mais.  

Eventualmente, o número maior deu-lhe para baixo, e alguém apareceu  

com uma estaca.  

"Good Riddance às novas lixo", disse o portador jogo, seu hálito cheirando  

de sangue velho, seu rosto leering grotesca, enquanto usava leproso aparência  

dedos para abrir camisa Damon para não fazer um buraco negro na multa  

seda.  

Damon cuspiu nele e teve seu rosto estampado em duro em troca.  

Ele desmaiou por um momento e depois, lentamente, voltou a dor.  



E ruído. A multidão alegre de vampiros e demônios, bêbado de crueldade,  

estavam todos a fazer um sapateado, ritmo, dança improvisada em torno de Damon,  

morrendo de rir como estacas impulso imaginário, trabalhando-se  

em um frenesi.  

Foi quando Damon percebeu que ele era realmente vai morrer.  

Foi um fato chocante, embora ele soubesse que quanto mais  

este mundo era perigoso do que aquele que ele saiu recentemente, e até mesmo na  

mundo humano, ele tinha só escapou da morte por um hairsbreadth mais de uma vez.  

Mas agora ele não tinha amigos poderosos, sem pontos fracos na multidão  

explorar.  

Ele sentiu como se os segundos, de repente alongamento em minutos, cada um dos  

valor incalculável. O que era importante? Dizendo Elena ...  

"Blind-lo em primeiro lugar! Tire esse pau em chamas! "Eu vou levar seus ouvidos! 

Alguém me ajude a segurar a cabeça dele! "  

Dizendo Elena ... alguma coisa. Algo ... sorry ...  

Ele desistiu. Outro pensamento estava tentando entrar em sua consciência.  

"Não se esqueça de bater os seus dentes! Eu prometi a minha namorada nova  

colar! "  

Eu achava que estava preparado para isso, Damon pensamento lentamente, cada palavra  

chegando separadamente. Mas ... não tão cedo.  

Eu pensei que tinha feito a minha paz ... mas não com a pessoa que  

importava ... sim, que interessava mais.  

Ele não se dar tempo para pensar sobre isso ainda sujeito.  

Stefan, ele enviou a alijar o mais poderoso, mas clandestino de energia  

ele poderia controlar em seu estado de nevoeiro. Stefan, ouça-me! Elena vêm para  

you-she'll salvá-lo! Ela tem poderes que a minha morte vai deixar solto. E eu  

sou ... eu sou ... s-  

Naquele momento houve um tropeço na dança em torno dele. Silêncio  

desceu sobre os foliões embriagados. Alguns deles apressadamente inclinaram suas  

cabeças ou desviou o olhar.  

Damon foi ainda, imaginando o que poderia ter parado o  

multidão frenética em meio de sua folia.  

Alguém que estava andando na direção dele. O recém-chegado tinha cabelos longos 

bronze  

que pendurou em separado emaranhados indisciplinados para baixo a sua cintura. Ele 

estava nu para  

da cintura, também, expor um corpo mais forte que o demônio poderia inveja. A  

peito que parecia como se tivesse sido esculpido em pedra reluzente bronze.  



Exquisitely biceps esculpidos. Abs, seis pack perfeito. Não houve uma reposição  

grama de gordura em seu corpo todo leonino altura. Vestia preto unadorned  

calças com os músculos ondulando sob eles em cada passo.  

Todos ao longo de um braço nu, ele tinha uma tatuagem viva de um dragão negro 

comendo um  

do coração.  

Também não foi ele sozinho. Ele não tinha qualquer coleira, mas ao seu lado era um 

belo e  

uncannily cão inteligente para o futuro negro que ficou em alerta toda a atenção  

vez que ele fez uma pausa. Deve ter pesado cerca de duas centenas de libras, mas  

não havia um grama de gordura sobre ele, tampouco.  

E em um ombro ele carregava um falcão de grandes dimensões.  

Não foi encapuzado como a maioria das aves de caça estavam as incursões fora de suas 

cavalariças. Ele  

Também não estava em nada acolchoada. Ele apertou o ombro nu  

do bronze jovem escavar, as suas três garras de frente para a carne e  

envio de pequenos córregos de sangue no peito. Ele não parece notar.  

Lá  

foram semelhantes, córregos secos ao lado da fruta fresca, sem dúvida, de  

viagens anteriores. Na parte traseira, uma única garra fez uma trilha solitária vermelho.  

Um silêncio absoluto caiu sobre a multidão e os demônios últimos entre  

o homem alto e da figura, sangrenta supino no chão mexidos fora  

do seu caminho. Por um instante, o homem ainda estava leonino. Ele não disse nada, 

não fiz nada,  

emitido nenhum vestígio do Poder. Então, ele acenou para o cão, que acolchoados  

pesadamente para a frente e cheirou braços sangrando Damon e rosto. Depois que  

ela cheirou a boca e Damon podia ver os cabelos subir em seu corpo.  

"Bom cão", disse Damon sonhadora como a úmida, fria fez cócegas seu nariz  

bochecha.  

Damon conheceu este animal particular e sabia também que ela não se encaixava no  

estereótipo popular de um cão "bom". contrário, era um que estava hellhound  

utilizado para tomar vampiros pela garganta e sacudindo-os até suas artérias  

jorro de sangue seis pés de altura no ar.  

Esse tipo de coisa que poderia mantê-lo tão ocupado que ter uma participação caiu  

em seu coração pode parecer um segundo, Damon ponderou, segurando  

perfeitamente imóvel.  

"Arrêtez-le!", Disse o rapaz de bronze de cabelo.  

O cão obediente recuou, nunca tendo suas brilhantes olhos negros fora  



Damon, que nunca teve seus próprios olhos fora dela, até que foi alguns pés de 

distância.  

O rapaz de bronze de cabelo olhou brevemente a multidão. Então ele disse com  

não veemência particular, "Laissez-le seul." Claramente, para os vampiros não  

tradução era necessário, e eles começaram a borda imediatamente. O  

azarados foram aqueles que não se beira rápido o suficiente e ainda estavam em torno 

de  

quando o bronze rapaz pegou um outro olhar sobre o lazer.  

Onde quer que ele olhava, ele encontrou os olhos tristes e corpos cringing, congelados  

no ato da  

afiação, mas aparentemente transformado em pedra agora não, na tentativa de atrair  

atenção.  

Damon encontrou-se relaxar. Seu poder estava retornando, permitindo-lhe  

fazer reparos. Ele percebeu que o cão estava indo de indivíduo para  

individual e cheirando cada um com interesse.  

Quando Damon foi capaz de levantar a cabeça novamente, ele sorriu levemente ao  

recém-chegado. "Sage. Pense no diabo. "  

breve sorriso O homem bronze foi desagradável. "Você me cumprimentar cher seg.  

Você vê? Eu estou envergonhada. "  

"Eu deveria ter sabido que você pode estar aqui."  

"Há um espaço infinito para passear, tyran petit seg. Mesmo que devo fazê-lo  

sozinho. "  

"Ah, uma pena. Tiny violinos estão tocando "De repente, Damon não poderia fazê-lo  

anymore. Ele simplesmente não conseguia. Talvez tenha sido por causa de estar com 

Elena  

antes. Talvez porque neste mundo hediondo deprimido  

indizivelmente. Mas quando ele falou novamente, sua voz era completamente diferente. 

"Eu  

nunca soube que eu  

poderia me sentir tão grato. Você tem cinco vidas salvas, mas você não sabe.  

Embora como você tropeçou em nós ... "Sage agachou, olhou para ele com 

preocupação. "O que é que tem  

aconteceu? ", disse em uma voz grave. "Será que você bateu sua cabeça? Você  

saber: as notícias viajam rápido aqui. Ouvi dizer que você chegou com um harém "  

"Isso é verdade! Ele fez! "Orelhas Damon pegou um sussurro nua de som na  

extremidade da rua onde ele tinha sido emboscados. "Se tomarmos as meninas  

reféns torturá-los "  

Sage olhos encontraram-se brevemente Damon. Claramente, ele tinha ouvido o sussurro 



como  

também. "Saber", disse ele ao cão. "Apenas o orador." Ele sacudiu a cabeça,  

uma vez, na direção do sussurro.  

Imediatamente, o cão preto saltou para a frente, e mais rapidamente do que levou para 

Damon  

para descrevê-lo em sua própria mente, tinha afundado seus dentes na garganta da  

whisperer, ele virou mais uma vez, causando uma rachadura distintivo, e foi  

delimitadora para trás, arrastando o corpo entre as pernas.  

As palavras: Je vous ai informe au sujet de ceci! soprado por sobre uma onda de  

Poder que fez estremecer Damon. Damon e pensei, sim, ele contou  

antes, mas não o que seriam as consequências.  

Laissez lui et ses amis dans la paix! Entretanto, Damon foi lentamente ficando  

acima, somente demasiado contente de aceitar Sage proteção para si e seus  

amigos.  

"Bem, isso certamente deve ter feito isso", disse ele. "Por que não voltar e  

tomar uma bebida amigável comigo? "  

Sage olhou para ele como se tivesse enlouquecido. "Você sabe a resposta para isso é  

não ".  

"Por que não?"  

"Eu lhe disse: não."  

"Isso não é uma razão."  

"A razão que eu não voltarei para uma bebida amigável ... Mon ange ... é que  

nós não somos amigos. "  

"Nós retiramos alguns golpes bem juntos."  

"Il ya Longtemps." De repente, o sábio tomou uma das mãos de Damon. Houve  

um arranhão profundo e sangrento, o que Damon não ficou em torno de  

cura. Sob o olhar de Sage é fechada, a carne virou rosa, e ele curou.  

Damon deixar Sage continuar a segurar a mão por um momento e, em seguida, não  

ungently, recuperado ele.  

"Não é um tempo tão há muito tempo", disse ele.  

"Longe de você?" Um sorriso sarcástico nos lábios formaram Sage. "Contamos  

tempo muito diferente, você e eu, tyran mon petit ".  

Damon estava cheio de alegria confuso. "O que é uma bebida?"  

"Junto com o seu harém?"  

Damon tentou imagem e Sage Meredith juntos. Sua mente abortada. "Mas  

você fez-se responsável por eles de qualquer maneira ", afirmou categoricamente. "E  

a verdade é que nenhum deles é meu. Eu dou a minha palavra sobre isso ". Sentia-se um  

pontada quando pensou Elena, mas sua palavra era verdade. "Responsável por eles?" 



Sage parecia ser o raciocínio para fora. "Você prometeu  

para salvá-los, então. Mas eu só herdará sua promessa se você morrer. Mas se você  

morrer ... "O homem alto e fez um gesto indefeso.  

"Você tem que viver, para salvar Stefan e Elena e os outros."  

"Eu diria que não, mas que o faria infeliz. Então eu vou dizer que sim "  

"E se você não fizer, eu juro que vou voltar para assombrá-lo."  

Sage considerado lo por um momento. "Eu não acho que tenha sido acusado de  

ser incapaz de realizar antes ", disse. "Mas é claro que era antes  

Tornei-me un vampiro. "  

Sim, Damon pensamento, a reunião do harém "e Sage estava fadada a ser  

interessantes. Pelo menos seria se as meninas descobriram que realmente Sage  

estava.  

Mas talvez ninguém lhes diga. 

Elena tinha raramente sentiu um alívio, como ela fez quando ouviu Damon  

bater na porta do Dr. Meggar.  

"O que aconteceu no Meeting Place", ela perguntou.  

"Eu nunca fiz isso". Damon explicou sobre a emboscada, enquanto o  

outros estudados secretamente Sage com graus variados de aprovação, reconhecimento, 

ou  

puro desejo. Elena percebeu que ela tinha tido muita Magia Negra, quando ela  

sentia pronto para passar para fora em diversos pontos-embora ela tinha certeza de que o 

vinho  

Damon tinha ajudado a sobreviver a um ataque da máfia que poderia ter  

matou.  

Eles, por sua vez, explicou a história da Senhora da Ulma mais breve possível. O  

mulher estava branca e abalada no final.  

"Eu espero", disse ela timidamente para Damon, que "quando você herda Velha  

Drohzne de propriedade ", ela fez uma pausa para engolir" que você vai decidir manter  

me. Eu  

conhecer os escravos que trouxe com você é bonita e jovem ... mas eu posso  

fazer-me muito útil como uma costureira e tal. É apenas a minha volta  

que perdeu  

a sua força, não a minha mente ... ".  

Damon estava perfeitamente imóvel por um momento. Então, ele caminhou até a Elena,  

que passou a ser o mais próximo a ele. Ele estendeu a mão, soltou o último  

laço da corda que tinha sido de fuga do pulso de Elena, e jogou duro  

toda a sala. É chicoteado e wiggled como uma cobra. "Qualquer pessoa  

usando um  



pode fazer a mesma coisa, tanto quanto eu estou preocupado ", disse ele.  

"Exceto a jogar", disse Meredith rapidamente, vendo sobrancelha do médico  

conflitantes como ele olhou para os muitos copos de vidro quebrável, empilhadas  

ao longo das paredes. Mas ela e Bonnie não perdeu tempo a perder qualquer vestígio 

final  

da corda que ainda estava à direita.  

"Estou com medo ... a mina é permanente", disse Lady Ulma, puxando o tecido  

longe de seus pulsos para expor os soldados sobre pulseiras de ferro. Ela olhou  

vergonha de ser incapaz de obedecer à ordem de seu primeiro mestre novo.  

"Você mente um momento de frio? Eu tenho energia suficiente para congelá-los de 

modo  

eles vão quebrar ", disse Damon.  

Houve um som suave de Lady Ulma. Elena pensou que ela nunca tinha  

ouviu o desespero como em qualquer ruído humano. "Eu poderia estar na neve  

meu pescoço por um ano para obter essas coisas horríveis off ", a senhora disse.  

Damon colocou as mãos em cada lado de uma pulseira e Elena podia sentir o  

rush do Poder que emanava dele. Houve um som agudo de rachar. Damon movia suas 

mãos e veio com dois pedaços de  

metal.  

Então ele fez isso de novo, do outro lado.  

O olhar nos olhos de Lady Ulma Elena fez sentir mais humilde do que orgulhoso.  

Ela salvou uma mulher de degradação terrível. Mas quantas  

permaneceu mais? Ela nunca ia saber, ou ser capaz de salvá-los todos, se ela  

descobriu. Não com o seu poder no estado em que estava agora.  

"Acho que Lady Ulma realmente deveria descansar um pouco", disse Bonnie, 

esfregando  

própria testa caíram sob as ondas de morango. "E, Elena, também. Você  

deveria ter visto quantas malhas sua perna teve, Damon. Mas o que queremos  

fazer, vá procurar um hotel? "  

"Use a minha casa", disse Dr. Meggar, uma sobrancelha para cima e para baixo.  

Obviamente, ele tornou-se enredado nessa história, arrastado pela sua enorme  

poder e beleza e brutalidade. "Tudo que eu peço é que você não destruir  

nada, e que se você vê um sapo, não beijá-lo e não matá-lo. Há  

abundância de  

cobertores, cadeiras e sofás ".  

Ele não terá um único elo da cadeia de ouro pesado Damon tinha  

trouxe para usar como renda em troca.  

"Eu ... por direitos que eu deveria ajudá-lo a todos os prepare para a cama," Lady Ulma  



murmurou baixinho para Meredith.  

"Você é o pior sofrimento de todos, você deve pegar a melhor cama", Meredith  

respondeu tranquilamente. "E nós vamos ajudá-lo a ele."  

"A cama mais confortável ... que seria do antigo quarto da minha filha."  

Dr. Meggar atrapalhou-se com um anel de chaves. "Ela se casou com um porteiro-how I  

odiava vê-la ir. E essa moça, Miss Elena, pode ter a idade  

câmara nupcial. "  

Para o coração de um instante de Elena foi rasgada por emoções conflitantes. Ela estava  

medo, sim, ela estava muito certo de que foi o medo que sentiu que poderia Damon  

varrê-la em seus braços e fazer para a suíte nupcial com ela. E sobre a  

Por outro lado ...  

Só então Lakshmi olhou para ela incerta. "Você quer que eu  

sair? ", perguntou ela.  

"Você tem para onde ir?" Elena pediu em troca.  

"A rua, eu acho. Eu costumo dormir em um barril. "  

"Fica aqui. Venha comigo, uma cama nupcial sons grande o suficiente para duas 

pessoas.  

Você é um de nós, agora. "  

O olhar Lakshmi lhe deu foi um dos thunderstruck pura gratidão. Não  

por ter sido dado um lugar para ficar, Elena entendido. Para a instrução,  

"Você é um de nós, agora." Elena podia sentir que Lakshmi não tinha sido  

"Um dos" qualquer grupo antes.  

As coisas ficaram quietos até quase o amanhecer "" o "dia seguinte", como a cidade  

habitantes chamavam, embora a luz não variou durante toda a noite. Desta vez, um tipo 

diferente de multidão se reuniu fora do médico  

complexo. Ela era composta principalmente de homens idosos vestindo surrada, mas  

limpo  

vestes, mas havia algumas mulheres de idade, também. Eles eram liderados por uma de 

prata  

homem de cabelo que tinha um estranho ar de dignidade.  

Damon, com Sage como backup, fui para fora do complexo médico e falou  

para eles.  

Elena estava vestida, mas ainda em cima da suite nupcial tranquila.  

Querido diário,  

Oh, Deus, eu preciso de ajuda! Ah, Stefan, eu preciso de você. Eu preciso que você me 

perdoe. Eu  

Preciso de você para me manter acordado. Demasiado tempo em torno de Damon e eu 

estou  



completamente emocional, pronto para matá-lo ou ... ou, eu não sei. Eu não  

saber! Nós somos como pedra e gravetos juntos, Deus! Nós somos como a gasolina eo  

um  

lança-chamas! Por favor, me ouvir e me ajudar e me salve ... de mim mesmo.  

Toda vez que ele mesmo diz que meu nome ...  

"Elena".  

A voz por trás Elena fez seu salto. Ela bateu a agenda fechada e  

virou-se.  

"Sim Damon,?  

"Como você está se sentindo?"  

"Oh, ótimo. Fine. Mesmo que minha perna é a b-Quer dizer, eu estou bem por toda 

parte. Como vai  

sentindo? "  

"Eu estou ... muito bem", disse ele, e ele sorriu e foi um verdadeiro sorriso, não um  

snarl torcida em outra coisa no último segundo, ou uma tentativa de  

manipular. Foi apenas um sorriso, se um pouco preocupado e triste.  

Elena de alguma forma não notou a tristeza até ela se lembrou mais tarde. Ela  

simplesmente, de repente sentiu que pesava nada, que se perdeu aderência  

se ela poderia ser milhas de altura antes que alguém pudesse impedi-la de milhas de 

distância,  

talvez tanto quanto luas este lugar é insano.  

Ela conseguiu dar um sorriso trêmulo de sua própria dele. "Isso é bom."  

"Eu vim falar com você", ele disse, "mas primeiro ..."  

Em outro momento, de alguma forma, Elena estava em seus braços.  

"Damon, não podemos continuar ..." Ela tentou afastar delicadamente. "Nós realmente  

não pode continuar fazendo isso, você sabe. "  

Mas Damon não deixar de ir la. Havia algo na maneira como ele realizou  

seu medo de que metade dela e metade fez a sua vontade de chorar de alegria. Ela  

forçado  

as lágrimas.  

"Está tudo certo", Damon disse suavemente. "Vá em frente e chorar. Nós temos um  

situação em nossas mãos. "  

Algo em sua voz assustada Elena. Não no meio do caminho ela alegre  

foi com medo de um minuto atrás, mas completamente assustada. É porque ele tem 

medo, ela pensou de repente na admiração. Ela tinha visto  

Damon irritado, ansioso, o frio, zombando, sedutor, mesmo moderada,  

vergonha, mas ela nunca tinha visto ele tem medo de nada. Ela mal podia  

obter a sua mente em torno do conceito. Damon ... medo ... para ela.  



"É por causa do que fiz ontem, não é?", Perguntou ela. "Eles vão  

me matar? "Ela ficou surpresa com a forma como ela disse calmamente. Ela não sentiu 

nada  

exceto uma vaga aflição ea vontade de fazer Damon não mais com medo.  

"Não!" Ele segurou-a com o braço estendido, olhando. "Pelo menos não sem me 

matando  

e Sage, e todas as pessoas nesta casa, também, se eu conhecê-los. "Ele  

parou, parecendo fora de ar, que era impossível, Elena lembrou  

si mesma. Ele está jogando para ganhar tempo, pensou.  

"Mas isso é o que eles querem fazer", disse ela. Ela não sabia por que ela estava  

tão certo. Talvez ela estivesse pegando algo telepaticamente.  

"Eles têm ... as ameaças feitas", disse Damon lentamente. "Não é o caso da Velha  

Drohzne realmente, eu acho que existem homicídios por aqui o tempo todo e  

o vencedor leva tudo. Mas a palavra aparentemente durante a noite do que você fez foi  

espalhando. Escravos em fazendas vizinhas se recusam a obedecer seus mestres. Este  

trimestre inteiro de favelas está em tumulto e eles estão com medo do que vai  

acontecer se a outros sectores ouvir sobre isso. Algo tem que ser feito logo que  

possível, ou toda a dimensão das Trevas pode simplesmente explodir como uma bomba. 

"  

Mesmo quando Damon falou, Elena podia ouvir os ecos do que ele tinha sido dito  

pela assembleia que tinha chegado à porta do Dr. Meggar. Eles haviam sido  

medo, também.  

Talvez esse poderia ser o começo de algo importante, Elena pensamento, sua  

mente crescentes longe de sua própria pequenos problemas. Mesmo a morte não seria  

um preço demasiado alto a pagar para libertar essas pessoas miseráveis de sua 

demoníaca  

mestres.  

"Mas não é isso que vai acontecer!", Disse Damon, e Elena percebeu que ela  

deve ser projetar o seu pensamento. Houve uma verdadeira angústia em  

voz de Damon. "Se tivéssemos planejado as coisas, se houvesse líderes que poderia  

ficar aqui e supervisionar uma revolução, se nós poderíamos mesmo encontrar líderes 

fortes  

suficiente para fazê-lo, então poderá haver uma chance. Em vez disso, todos os escravos 

são  

sendo punidos, em todo lugar que a palavra se espalhou. Eles estão sendo  

torturado  

e mataram a simples suspeita de simpatia com você. Seus mestres são  

exemplos de fazer toda a cidade. E isso só vai piorar ".  



coração de Elena, que tinha subido em um sonho de realmente fazer uma  

diferença, desabou no chão e ela ficou olhando, horrorizado,  

nos olhos negros de Damon. "Mas nós temos que parar com isso. Mesmo se eu tiver que  

morrer "  

Damon puxou de volta no próximo a ele. "Você e Bonnie e Meredith.  

Sua voz soava rouca. "Muita gente viu os três de você  

juntos. A abundância dos povos agora ver todos os três de você como desordeiros. 

"Coração de Elena foi frio. Talvez a pior coisa foi que ela podia ver  

um ponto economia escravista de vista de que, se um incidente de tal insolência  

não foram punidos e palavra espalhou-se ... o conto que crescem no  

dizendo ....  

"Nós tornou-se famoso durante a noite. Estaremos amanhã lendas ", ela  

murmurou, observando, na sua mente, um dominó derrube em outro que atingiu  

outro até que uma longa seqüência havia caído soletração da palavra "Heroine".  

Mas ela não queria ser uma heroína. Ela tinha acabado de vir aqui para obter Stefan  

para trás. E enquanto ela poderia ter enfrentado dando sua vida para parar de escravos  

torturada e morta, ela se matar quem tentasse estabelecer uma  

mão sobre Bonnie e Meredith.  

"Eles se sentem da mesma maneira", disse Damon. "Ouviram o que a congregação  

tinha a dizer. "Ele segurou seus braços rígidos, como se tentasse cinta-la. "Um jovem  

garota chamada Helena foi espancado e pendurado esta manhã, porque ela tinha um  

nome semelhante ao seu. Ela tinha quinze anos. "  

Elena deu as pernas para fora, como tantas vezes tinham feito nos braços de Damon ... 

mas  

nunca por este motivo. Ele foi com ela. Esta foi uma conversa que teve  

audiência de tábuas nuas. "Não foi culpa sua, Elena! Você é o que  

são! As pessoas amam pelo que você é! "  

Elena pulso martelava freneticamente. Foi tudo tão ruim ... mas ela tinha  

tornou pior. Por não pensar. Ao imaginar que sua vida era o único  

em jogo. Ao agir antes de avaliar as conseqüências.  

Mas na mesma situação que ela iria fazer isso novamente. Ou ... com vergonha, ela  

pensamento, eu faria algo parecido. Se eu soubesse que eu iria colocar todos que eu  

Faixas em perigo, eu teria implorado Damon para negociar com o escravo  

worm proprietário. Comprá-la por algum preço exorbitante ... se tivéssemos o dinheiro. 

Se  

ele  

ter escutado ... Se outro golpe do chicote não tivesse matado Lady Ulma ...  

De repente, seu cérebro foi duro e frio.  



Isso é o passado.  

Este é o presente.  

Lidar com ele.  

"O que podemos fazer?" Ela tentou puxar livre e agitar Damon, ela foi a  

frenético. "Deve haver algo que podemos fazer agora! Eles não podem matar Bonnie  

e Meredith e Stefan vai morrer se não encontrá-lo! "  

Damon apenas segurou-a com mais força. Ele mantinha sua mente protegido contra  

dela, Elena percebeu. Isto poderia ser bom ou ruim. Pode ser que  

houve uma solução que ele estava relutante em colocar-lhe. Ou pode significar que o  

morte de todos os três "escravos rebeldes" foi a única coisa que os líderes da cidade  

se  

aceitar. "Damon". Ele estava segurando ela muito bem para ficar livre, assim Elena  

não podia olhar na cara dele. Mas ela pode visualizá-la, e ela também pode  

tentar  

dirigir-lhe diretamente, mente para mente.  

Damon, se houver qualquer coisa, mesmo que for possível salvar Bonnie e  

Meredith, você tem que me dizer. Você precisa fazer. Eu ordeno que você!  

Nenhum deles estava em um modo divertido para descobrir que nem mesmo perceber o  

"Escravo" dando ordens ao capitão. "Mas, em última Elena ouviu Damon  

voz telepática.  

Eles dizem que se eu levá-lo de volta a jovem Drohzne e agora você se desculpar,  

que pode ser deixado fora com apenas seis cursos deste. De algum lugar  

Damon produzido um bastão flexível feito de alguma madeira clara. Ash, 

provavelmente,  

Elena pensou, surpreso com a calma que era. É uma substância  

igualmente  

eficaz em todos: até mesmo sobre vampiros, mesmo em Old Ones, que  

sem dúvida por aqui.  

Mas tem que ser em público, para que possam receber os rumores começaram a outros  

caminho. Eles acham que depois que a turbulência vai parar, se você, o que  

começou a desobediência vai admitir sua condição de escravo.  

Damon pensamentos eram pesados, e por isso foi o coração de Elena. Como muitos de 

seus  

princípios que ela iria ser traído se ela fez isso? Como muitos escravos  

ela seria condenar a uma vida de servidão?  

De repente a voz mental Damon estava irritado. Nós não viemos aqui para a reforma  

Dimensão das Trevas, ele lembrou, em tom que fez Elena  

wince distância. Damon sacudiu ligeiramente. Nós viemos para obter Stefan, lembra?  



Escusado será dizer que nunca teremos a chance de fazer isso se tentar jogar  

Spartacus. Se começar uma guerra que nós sabemos que não podemos vencer. Mesmo 

os  

Guardiões não pode vencê-lo.  

A luz se apagou na mente de Elena.  

"É claro", disse ela. "Porque eu não pensei nisso antes?"  

"Pense no que antes?" Damon disse desesperadamente.  

"Nós não lutamos contra a guerra agora. Eu nem sequer domina meus poderes de base,  

muito menos minha Wings Powers. E dessa forma eles não vão saber mesmo sobre  

eles ".  

"Elena?"  

"Nós vamos voltar", explicou Elena ele animadamente. "Quando eu posso controlar  

todos os meus poderes. E nós trazemos conosco aliados fortes aliados vamos encontrar 

no  

mundo humano. Pode demorar anos e anos, mas um dia nós voltamos e  

terminar o que começamos. "  

Damon estava olhando para ela como se ela tivesse enlouquecido, mas isso não importa.  

Elena podia sentir cursando Power através dela. Esta foi uma promessa, ela  

pensei que ela iria manter, se matou.  

Damon ingerido. "Podemos falar, sobre o presente agora?", Perguntou ele. Era como se 

tivesse atingido um alvo.  

O presente. Agora.  

"Sim. Sim, claro. "Elena olhou para a cana-de-cinzas desdenhosamente. "É  

Claro, eu vou fazê-lo, Damon. Eu não quero magoar ninguém por causa de mim  

antes que eu estou pronto para lutar. Dr. Meggar é um bom curador. Se me permitem  

voltar para ele. "  

"Eu honestamente não sei", disse Damon, mantendo seu olhar. "Mas eu sei  

uma coisa. Você não vai se sentir um só golpe, eu te prometo isso ", disse  

rapidamente  

e sinceramente, seus olhos escuros muito grande. "Vou cuidar disso, mas todos seremos  

canalizada de distância. E você não vai mesmo ver um traço de uma marca pela manhã.  

Mas, "ele  

terminado muito mais lentamente ", você vai ter que se ajoelhar para pedir desculpas 

para mim, o seu  

proprietário, e que suja, estrófulo, abominável velho "Damon  

imprecações  

o levaram para um momento de forma que ele caiu em italiano.  

"Para quem?"  



"Para o líder da favela e, possivelmente, ao irmão mais velho Drohzne, o jovem  

Drohzne, também. "  

"Tudo bem. Diga-lhes que eu vou pedir desculpas por Drohznes muitos como eles 

querem. Dizer  

los rapidamente, em caso perdemos nossa chance. "  

Elena podia ver o olhar que ele lhe deu, mas sua mente estava voltada para dentro.  

Será que ela deixar Meredith e Bonnie fazer isso? Não. Será que ela deixe-a  

Caroline se acontecer por qualquer meio, ela poderia parar com isso? Novamente, não. 

Não, não,  

não. Elena sentimentos sobre a brutalidade para meninas e mulheres sempre  

foi  

extremamente forte. Seus sentimentos sobre o mundo de segunda classe  

cidadania das mulheres tornou-se notavelmente clara desde o seu retorno  

vida após a morte.  

Se ela tivesse sido devolvido ao mundo para qualquer fim, ela decidiu,  

contribuindo para meninas e mulheres livres da escravidão que muitos deles poderiam  

nem sequer  

ver, era parte dela.  

Mas isso não era apenas sobre um escravagista vicioso e sem rosto oprimido  

homens e mulheres. Tratava-se de Lady Ulma, e mantendo a ela e ao bebê  

seguro ... e era sobre Stefan. Se ela cedeu, ela seria apenas um  

escravo insolente que causou um pequeno tumulto na rua, mas foi colocado firmemente  

de volta em seu  

local pelas autoridades.  

Caso contrário, se o seu partido foi analisada ... se alguém percebeu que eles  

estava aqui a liberação de Stefan ... se Elena foi o que causou o fim  

para vir: "Move-lo em mais rigorosas de segurança se livrar dessa bobagem kitsune-

chave  

coisa .... "Sua mente estava em chamas com imagens de formas que Stefan poderia ser 

punido,  

poderia ser levado, poderiam ser perdidos se este incidente nas favelas assumiu  

proporções indevidas.  

Não. Ela não abandonaria Stefan agora para lutar uma guerra que não poderia ser  

ganhou. Mas ela não iria esquecer.  

Eu voltarei para todos vocês, ela prometeu. E então a história vai ter um  

final diferente.  

Ela percebeu que Damon ainda não tinha deixado. Ele estava olhando para ela com 

olhos  



afiado como um falcão. "Eles me mandaram para trazê-lo", disse ele calmamente. "Eles  

nunca pensei que um não como resposta. "Elena podia sentir momentaneamente a 

acirrada  

raiva de sua fúria contra eles, e ela tomou sua mão e apertou-a.  

"Eu vou voltar com você no futuro, para os escravos", disse ele. "Você  

sabe que, não é? "  

"É claro", disse Elena, e ela tornou-se um rápido beijo beijo mais longo. Ela  

realmente não tinha absorvido o que Damon tinha dito sobre a canalização de distância  

da dor. Ela sentia que era devido apenas um beijo para o que ela estava prestes a sofrer,  

Damon e acariciou seus cabelos e tempo não significava nada até Meredith  

bateu à porta.  

O amanhecer sangrento vermelho havia tomado sobre a qualidade, bizarro quase onírica 

por  

o tempo de Elena foi levado a uma estrutura ao ar livre, onde o slumlords em  

responsável  

nesta área estavam sentados sobre pilhas de uma vez bem, agora almofadas surradas. 

Eles  

estava passando para trás e para frente garrafas e frascos de jóias de couro cheia de  

Black Magic, os vampiros de vinho só pode realmente desfrutar, hookahs fumar  

e ocasionalmente cuspir nas sombras escuras. Esta foi, independentemente do  

o  

audiência enorme da população de rua vertiginosamente atraídos pela palavra de um 

belo  

punição pública humanos jovens.  

Elena tinha sido ensaiado em suas linhas. Ela foi levada, amordaçada, com as mãos  

algemadas, antes do Hawking e autoridades cuspir. Young Drohzne  

estava sentado na glória um tanto desconfortável no sofá de ouro, e  

Damon estava entre ele e as autoridades, olhando tensa. Elena  

tinha  

nunca foi tão tentado a improvisar uma parte desde a sua play júnior, quando ela  

tinha jogado um vaso na Petruchio e derrubaram a casa nos últimos  

cena de A Megera Domada.  

Mas este era um negócio sério. liberdade de Stefan, Bonnie e  

vida de Meredith pode depender dele. Elena passou sua língua ao redor  

dentro de sua boca, que era osso seco.  

E, estranhamente, ela encontrou os olhos de Damon, o homem com a vara, uplifting ela.  

Ele parecia estar dizendo a sua coragem e indiferença sem usar  

telepatia em tudo. Elena perguntou se ele próprio nunca tinha estado em um similar  



situação. Ela foi chutado por um de seus acompanhantes e lembrou-se de onde estava.  

Ela tinha sido emprestado uma "fantasia" apropriado da descartado  

guarda-roupa da filha casou-se com o Dr. Meggar. Foi dentro pérola,  

que significava que era lilás na luz do sol eterno carmesim. A maioria  

importante,  

usado sem sua camisola de seda, as suas costas caiu para abaixo de Elena  

cintura, deixando Elena próprias costas completamente nuas. Agora, em conformidade  

com  

de costume, ela se ajoelhou na frente dos anciãos, e inclinou, até sua testa descansou  

sobre um tapete ornamentado e muito sujo nos pés dos mais velhos, mas vários passos  

mais baixos. Um deles cuspiu nela.  

Não estava animado, conversando apreciativo e irreverência, e jogado  

mísseis, principalmente na forma de lixo. Fruit era demasiado precioso aqui para pensar  

de  

desperdiçando. excrementos secos, no entanto, não foi, e Elena encontrou as primeiras 

lágrimas  

próximos aos olhos quando percebeu que ela estava sendo atacada com.  

Coragem e indiferença, ela disse a si mesma, nem sequer se atrever a roubar um olhar  

até às Damon.  

Atualmente, quando a multidão foi sentida para ter a sua devida hora de recreio, um dos  

fumando cachimbo, anciãos cívica levantou-se. Ele leu as palavras de Elena não podia  

compreender a partir de um rolo de papel dobrado. Pareceu-me ir sobre para sempre. 

Elena, no seu  

joelhos, com a testa contra o carpete empoeirado, senti como se ela fosse  

extintor.  

Por fim, o deslocamento foi repudiada e jovem Drohzne saltou e  

descrito em um nível elevado, a voz quase histérico, flamboyant e da linguagem, a  

história  

de um escravo que atacaram seu próprio mestre (Damon, Elena observou mentalmente) 

para  

rasgar-se livres de sua supervisão e, em seguida, atacou o chefe da família  

(Old Drohzne, Elena pensamento) e seus meios de vida pobre, seu carro, e  

sua esperança, escravo insolente preguiçoso, e como tudo isso resultou na  

morte de  

seu irmão. Para os ouvidos de Elena, no início, ele parecia estar culpando Lady Ulma  

para todo o incidente, porque ela tinha caído sob a sua carga.  

"Você sabe o tipo de escravo Quero dizer, ela não se incomodaria de onda  

distância de uma mosca atravessando seu olho ", ele gritou, pedindo à multidão,  



que  

respondeu com insultos fresco e peles renovada mediante Elena, uma vez que Lady  

Ulma não estava lá para punir.  

Por último, jovem Drohzne contar como terminou esta hussy em negrito  

(Elena) que, vestindo calças de um homem, tinha alcançado o seu próprio irmão  

escravo ne'er-do-bem (Ulma) e tinha levado esta propriedade valiosa  

corporais distância (tudo por mim? Elena perguntou ironicamente) e levara  

para a casa de um curandeiro altamente suspeitos (Dr. Meggar), que agora se recusou a 

dar  

ela, o escravo original, de volta.  

"Eu sabia que quando eu ouvi isso que eu nunca iria ver o meu irmão ou seu escravo  

novo ", gritou, no lamento gritando que ele tinha sido capaz de algum modo  

manter toda a narrativa.  

"Se o escravo era tão preguiçoso, você deve ter ficado contente," um palhaço no meio 

da multidão  

gritou.  

"No entanto", disse um homem muito gordo, cuja voz lembra Elena  

irresistivelmente de Alfred Hitchcock: a entrega lúgubre eo mesmo  

pausas  

antes de palavras importantes, que serviram para tornar o clima mais sombrio e  

actividade global ainda mais grave do que ninguém tinha pensado até agora. Este  

foi  

um homem com poder, Elena percebeu. A irreverência, o de peles, mesmo as  

Hawking e cuspir calara. O homem foi, sem dúvida, o grande  

local  

equivalente a um "padrinho" para esses moradores dolorosamente pobres das favelas.  

Sua palavra seria aquele que determinou o destino de Elena.  

"E desde então", ele estava dizendo devagar, mastigando com poucas palavras  

alguns de forma irregular sweetmeat, dourada de uma bacia reservados  

para si próprio ", disse o jovem vampiro Damien fez reparação e mais  

generosamente, também para todos os danos materiais. "Aqui houve uma longa pausa  

como  

Ele olhou para jovens Drohzne. "Por isso, seu escravo, Aliana, que começou tudo  

este mal, não serão apreendidos e levados a leilão público, mas fará  

sua  

obediência humilde e render-se, aqui, e de sua própria vontade, receber a  

pena que ela sabe que é seu dever. "  

Elena se viu atordoado. Ela não sabia se era de todos os  



fumo que havia flutuado até o nível dela antes de curling longe, mas a  

palavras  

"Acondicionados para venda em hasta pública" tinha enviado um choque através dela 

que quase a levou  

ao "apagão". Ela não tinha idéia de que isso poderia acontecer e as fotos  

ele  

trouxe à mente foi extremamente desagradável. Ela também notou que seu novo 

apelido,  

e Damon. Foi realmente muito feliz, pois ela achava que seria  

bom se nunca Shinichi e Misao ouviu falar sobre esta aventura pouco.  
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Pandemonium. Elena batido a cabeça para cima, confusa quanto a saber se ela estava  

deveria ser o escravo arrependido por mais tempo. Os líderes comunitários  

foram balbuciando um para o outro, apontando os dedos, levantando suas mãos.  

Damon tinha contidos fisicamente o padrinho, que parecia sua conta  

parte  

na cerimónia de conclusão.  

A multidão estava vaiando e aplaudindo. Parecia que não haveria outra  

luta, desta vez entre Damon e os homens, o padrinho, especialmente  

o chamado Clewd.  

Elena cabeça estava girando. Ela poderia apenas frases desconexas.  

"-Apenas seis cursos e prometeu-me que eu podia administrar" Damon  

estava gritando.  

"-Na verdade acho que esses lacaios pouco dizer a verdade?" Alguém-  

provavelmente Clewd, gritava de volta.  

Mas isso não é exatamente o que o Padrinho era, também? Apenas um maior, mais  

assustador e, sem dúvida flunky, mais eficiente que relataram  

alguém mais acima, e não sua mente nuvem de fumo maconha? Elena  

pensamento, e, em seguida abaixou a cabeça rapidamente, como o homem gordo olhou 

para  



dela.  

Ela podia ouvir Damon novamente, desta vez claramente acima do burburinho. Ele foi  

permanente pelo padrinho. "Eu acreditava que até aqui não havia  

alguma honra uma vez um negócio foi atingido. "Sua voz tornou óbvio que ele  

já não pensou negociações eram possíveis, e que ele estava prestes a ir  

em  

o ataque. Elena tensos, horrorizada. Ela nunca tinha ouvido tal ameaça abrir  

em sua voz falando.  

"Espere." Foi em tom desanimado o padrinho, mas ele causou um  

instante de silêncio na tagarelice. O homem gordo, de ter retirado Damon  

mão  

do braço, virou a cabeça para trás para Elena.  

"Vou renunciar, pela minha parte, a participação do meu sobrinho Clewd.  

Diarmund, ou quem quer que fosse, você é livre para punir o seu próprio escravo  

com o seu  

próprias ferramentas. "  

De repente, surpreendentemente, o velho estava escovando bits de ouro dos seus  

barba e falando diretamente com Elena. Seus olhos eram antigos, cansado, e  

surpreendentemente mais exigentes. "Clewd é um mestre em bater, você sabe. Ele tem  

sua própria invenção pouco. Ele chama isso de bigodes do gato e um golpe pode esfolar  

a pele do pescoço aos quadris. A maioria dos homens morrem de dez chicotadas. Mas 

tenho medo que ele vai  

estar decepcionado hoje. "Então, expondo surpreendentemente brancos e até os dentes,  

o  

Padrinho sorriu. Ele estendeu a sua tigela de doces de ouro que ele  

comido. "Você pode também saborear um antes de sua disciplina. Vá em frente. "  

Medo de experimentar uma, com medo não, Elena foi uma das peças irregulares e  

bateu em sua boca. Seus dentes rangiam agradavelmente. Uma metade de noz!  

Isso é o que os doces eram misteriosas. Uma noz meia delicioso mergulhado em  

algum tipo de xarope de limão doce, com pedaços de pimenta ou algo parecido  

que  

agarrados a ela, todos os dourados com essas coisas de ouro comestível. Ambrosia!  

O padrinho foi dizendo para Damon, "Faça a sua própria" disciplina, menino '. Mas  

Não negligencie a ensinar a menina como para cobrir seus pensamentos. Ela tem 

também  

sagacidade muito para ser desperdiçado em uma favela aqui bordel. Mas então porque 

não penso  

ela deseja se tornar uma famosa cortesã, afinal? "  



Antes de Damon poderia responder ou Elena olhar para cima de sua genuflexão, ele  

se foi, levada por portadores palanquin a apenas de carruagem  

Elena tinha visto nas favelas.  

Até agora a discutir, a gesticular líderes cívicos, instigado por jovem  

Drohzne, tinha chegado a um acordo mal-humorada. "Dez chicotadas, e ela não precisa  

strip,  

e você pode dar a eles ", disseram eles. "Mas a nossa palavra final é de dez. O homem  

que negociou com você não tem mais poder para discutir. "  

Quase por acaso, um levantamento por um tufo de cabelo de uma cabeça sem corpo. 

Absurdamente, ela  

foi coroado com folhas empoeiradas, em antecipação do banquete após a  

cerimônia.  

Damon olhos dilataram-se com raiva verdade que definir os objetos ao seu redor 

vibrando.  

Elena podia sentir o seu poder como uma pantera criação de volta contra um leash.  

Ela sentia como se estivesse falando contra um furacão que lançam a cada palavra  

de volta em sua garganta.  

"Eu concordo com ele."  

"O quê?"  

"It's over, Da-Master Damon. Não há mais gritos. Eu concordo. "  

Agora, como ela prostrou-se sobre os tapetes Drohzne antes, houve uma  

keening repentina de mulheres e crianças e uma saraivada de pellets  

destinadas às vezes mal no dono de escravos sorrindo.  

O trem de seu vestido foi espalhada por trás dela, como uma noiva, a pérola  

overskirt fazer o underskirt um bordeaux brilhante na eterna vermelho  

luz. Seu cabelo tinha caído livre de seu nó de alta, fazendo com que uma nuvem em 

torno dela  

ombros que Damon tinha parte com as mãos. Ele estava tremendo. A partir de  

fúria. Elena não se atrevia a olhá-lo, sabendo que suas mentes correria  

juntos. Ela foi a única que se lembrou de dizer que seu discurso formal antes  

ele e  

Young Drohzne assim toda esta farsa não teria que ser refeito.  

Dizê-lo com sentimento, seu professor de teatro, a Sra. Courtland, sempre  

excoriated classe. Se não havia nenhum sentimento em você poderia haver nenhum em  

o  

audiência.  

"Mestre!" Elena gritou numa voz que era alto o suficiente para ser ouvida acima  

lamentações das mulheres. "Mestre, eu sou apenas um escravo, não estou pronto para 



enfrentar  

vocês. Mas eu tenho transgredido e eu aceito minha punição ansiosamente sim,  

avidamente, se ele vai restaurar a você, mas uma hairsbreadth da respeitabilidade  

você gostou  

antes da minha evildoing inusitada. Eu lhe imploro para punir esse desgraçado escravo  

que se encontra como vísceras descartadas no caminho gracioso ".  

O discurso, que ela tinha gritado em tons invariáveis vítreo de  

alguém que tinha sido ensinado a cada palavra de cor, não tinha realmente necessário 

para  

ser mais do que quatro palavras: "Mestre, peço perdão." Mas ninguém parecia  

ter reconhecido a ironia que Meredith tinha colocado nele, ou para encontrá-lo  

divertido.  

The Godfather tinha aceite; Drohzne jovem já tinha ouvido uma vez,  

e agora foi a vez de Damon.  

Mas o jovem Drohzne não havia terminado ainda. Smirking de Elena, disse ele,  

"Aqui é onde você encontra, Missy. Mas eu quero ver aquela vara cinzas antes  

usar  

isso! "de tropeço para Damon. Alguns swishes prática e golpes na  

almofadas em torno deles (que enchiam o ar com poeira cor de rubi)  

satisfeito ele  

que a vara era tudo o que ele mesmo poderia desejar.  

Boca de rega de forma visível, ele se estabeleceu no sofá de ouro, tendo em Elena de  

cabeça aos pés.  

E finalmente chegou a hora. Damon não poderia colocá-lo fora por mais tempo.  

Lentamente, como se cada passo era parte de um jogo que não tinha ensaiado  

corretamente, ele  

ao lado de Elena se esgueirou para obter um ângulo. Finalmente, como a multidão 

reunida  

tornou-se agitado, e as mulheres mostraram sinais de perder-se em  

beber,  

em vez de lamentos, ele pegou seu lugar.  

"Eu peço perdão, meu senhor," Elena disse em sua voz sem expressão. Se  

entregue a si mesma, ela pensou, ele não teria sequer lembrou-se da  

necessidades.  

Agora, na verdade, era o momento. Elena sabia o que Damon tinha prometido a ela.  

Ela também sabia que um monte de promessas havia sido quebrado naquele dia. Por um 

lado, era quase dez vezes seis.  

Ela não estava ansioso para isso.  



Mas quando veio o primeiro golpe, ela sabia que Damon não foi um dos  

prometo-breakers. Ela sentiu um baque surdo, e um torpor, e depois, curiosamente,  

uma umidade que teve o seu olhar para cima através das treliças de painéis de  

acima deles para as nuvens. Foi desconcertante perceber que a umidade foi  

sua  

próprio sangue, derramado sem dor, correndo pelo seu lado.  

"Faça a sua contá-las", Drohzne jovem arrastada em um rosnado, e Elena disse  

"One" automaticamente, antes de Damon poderia provocar uma briga.  

Elena passou a contar com a mesma voz, claro afetados. Em sua mente, ela  

não foi aqui, neste sarjeta fétido horrível em tudo. Ela estava deitada  

com os cotovelos apoiados para apoiar seu rosto, e olhando para  

os olhos de Stefan, aqueles olhos verde-primavera, que nunca seria velho, não importa  

como  

muitos séculos, ele acumulou. Ela estava sonhando contando para ele, e  

dez seriam seu sinal para saltar para cima e começar a corrida. Chovia  

suavemente, mas  

Stefan estava dando-lhe uma desvantagem, e logo, logo ela scramble off  

ele e fugir através da grama verdejante. Ela iria fazer a corrida numa feira  

e realmente colocá-la em músculo, mas Stefan, é claro, pegá-la.  

Em seguida, eles iriam para baixo sobre a grama juntos, rindo e rindo como  

se  

eram histéricos conta.  

Quanto às vagas, os sons distantes de Leers wolflike e rosna bêbado, mesmo  

eles foram mudando gradualmente. Tudo tinha a ver com um sonho bobo  

sobre Damon e uma haste de cinzas. No sonho, Damon estava balançando rígido  

suficiente para satisfazer o mais exigente dos espectadores, e os golpes, que  

Elena  

podia ouvir no silêncio crescente, que parecia mais duro o suficiente, e  

fez sentir um pouco enjoada quando ela refletiu que eles eram o som  

de  

sua divisão própria pele, mas ela não sentia mais maçante punhos para cima e para 

baixo sua  

para trás. E Stefan foi a elaboração de sua mão a beijar!  

"Vou ser sempre seu", disse Stefan. "We Belong Together cada vez que você  

sonho ".  

Eu sempre serei seu, Elena disse-lhe em silêncio, sabendo que ele iria receber o  

mensagem. Eu posso não ser capaz de sonhar com você o tempo todo, mas eu estou 

sempre  



com  

vocês.  

Sempre, meu anjo. Eu estou esperando por você, disse Stefan.  

Elena ouviu sua própria voz dizer: "Ten", Stefan e beijou a mão de novo e  

tinha ido embora. Piscando, perplexo e confuso pela súbita irrupção de ruídos, ela 

sentou-se cautelosamente, olhando em volta.  

Young Drohzne estava debruçado sobre si mesmo, cego de raiva, decepção,  

e mais bebidas alcoólicas do que ele mesmo poderia levantar-se abaixo. As mulheres 

gemendo  

tinha ido há muito tempo em silêncio, maravilhada. As crianças foram os únicos que 

ainda  

feito qualquer ruído, subindo e descendo nas placas, sussurrando  

outro e se Elena execução deve acontecer a olhar sua maneira.  

E então, com uma total ausência de cerimônia, que estava acabado.  

Quando Elena levantou-se primeiro do mundo fez um círculo completo em torno de 

duas vezes  

ela e as pernas dobradas. Damon peguei ela, e pediu aos poucos  

jovens ainda estavam conscientes e dispostos a olhar para ele, "Dê-me uma capa." É  

não era um pedido, e os melhores vestidos dos homens, que pareciam ter  

foi  

slumming, atirou-lhe uma capa grossa, preta, forrada azul esverdeado, e  

disse, "Mantenha-o. O desempenho maravilhoso. É um ato hipnotizador?  

"No desempenho", Damon rosnou, numa voz que parou o outro  

slummers no ato de prender para fora cartões de visita.  

"Tome-los", Elena sussurrou.  

Damon pegou os cartões em uma mão, ungraciously. Mas Elena forçado  

se para lançar o cabelo no rosto e um sorriso lento, pesado, com tampa, em  

os homens jovens. Eles sorriram um pouco timidamente volta.  

"Quando você-ah-executar de novo ..."  

"Você vai ouvir", Elena chamado para eles. Damon já estava levando de volta  

ao Dr. Meggar, cercado pelo séquito inevitável das crianças  

arrancar em suas capas. Foi só então que ocorreu a Elena  

pergunto por Damon pediu uma capa de alguns estranhos, quando ele,  

na verdade, foi  

já vestindo um.  

"Eles vão ter lugar as cerimónias, já que existem muitos esta  

deles, "Mrs. Flowers disse em perigo gentil como ela e Matt sentou-se e  

sipped  



chá de ervas na sala pensão. Era hora do jantar, mas ainda bastante  

fora da luz.  

"Cerimônias fazer o quê?" Matt perguntou. Ele nunca tinha feito isso para seus pais  

casa desde que ele deixou Damon e Elena mais de uma semana atrás, para  

voltar para Fell's Church. Ele tinha parado por casa de Meredith, que foi  

na orla da cidade, e ela o convenceu a vir por Mrs. Flowers é  

em primeiro lugar.  

Depois da conversa os três tiveram com Bonnie, Matt tinha  

decidiu que era melhor ser "invisível". Sua família seria mais seguro se ninguém  

sabia que  

ele ainda estava em Fell's Church. Ele vive na pensão, mas nenhum  

das crianças que estavam fazendo todo o trabalho que iria realizar. Em seguida,  

com Bonnie e Meredith segurança foi para atender Damon e Elena, Matt poderia ser  

uma espécie de dispositivo secreto.  

Agora, ele quase desejava que ele tinha ido com as meninas. Tentando ser um segredo  

operatório em um lugar onde todos os inimigos que parecia ser capaz de ouvir e  

ver melhor do que você poderia, assim como para mover muito mais rápido, não tinha 

virado para fora  

a ser quase tão útil quanto soava. Ele passou a leitura na maioria das vezes  

os blogs da Internet que Meredith tinha marcado, procurando pistas que possam  

fazer-lhes algum bem.  

Mas ele não tinha lido a necessidade de qualquer tipo de cerimónias. Virou-se para  

Mrs. Flowers como ela pensativamente tomou um gole de chá.  

"Cerimônias para quê?", Ele repetiu.  

Com seu cabelo macio branco e seu rosto suave e vago, amável olhos azuis,  

Mrs. Flowers parecia o mais inofensivo velhinha no mundo.  

Ela não estava. Uma bruxa de nascimento, e um jardineiro por vocação, ela sabia como  

muito sobre magia negra toxinas de plantas medicinais como sobre a magia branca cura  

cataplasmas.  

"Oh, geralmente fazendo coisas desagradáveis", ela respondeu tristemente, olhando para 

o  

folhas de chá em sua xícara. "Eles são, em parte, como comícios pep, você sabe, para 

obter  

todos trabalharam para cima. Eles provavelmente também fazer algumas pequenas 

magia negra  

ali. Algumas delas são por meio de chantagem e de lavagem cerebral, eles podem dizer  

qualquer novo  

convertidos que eles são culpados agora em virtude da participação nas reuniões. Eles  



poderia muito bem dar-nos e tornar-se plenamente iniciado ... esse tipo de coisa. Muito  

desagradáveis. "  

"Mas que tipo de desagradável?" Matt persistiu.  

"Eu realmente não sei, querida. Eu nunca fui um deles. "  

Matt considerado. Era quase 7:00, que era toque de recolher para menores  

dezoito anos. Dezoito parecia ser mais velho que a criança poderia ser e  

tornar-se possuído.  

Claro, não foi um toque de recolher oficial. O departamento do xerife parecia  

não tenho idéia de como lidar com a doença curioso que estava trabalhando  

seu caminho através das meninas de Fell's Church. Assustá-los em linha reta? Ele  

era a polícia que estava com medo. Um jovem xerife chegou rasgando  

fora do  

casa de Ryan para ficar doente depois de ver como Karen Ryan tinha mordido a cabeça  

de seus ratos de estimação e que ela tinha feito com o resto deles.  

Lock-los? Os pais não ouvi-lo, não importa o quão ruim a sua  

comportamento da criança foi, como era óbvio que o seu filho precisava de ajuda.  

As crianças que foram rebocadas para fora da cidade próxima para uma consulta com 

um  

sáb demurely psiquiatra e falou calmamente e logicamente ... para todo o  

cinqüenta minutos de sua nomeação. Então, no caminho de volta eles se vingaram,  

repetindo tudo de seus pais, disse em mímica perfeita, fazendo  

startlingly realsounding  

sons de animais, mantendo conversas com eles na Ásia-som  

línguas, ou até mesmo recorrer ao cliché, mas ainda frio backwardtalking  

rotina.  

Nem a disciplina comum, nem a ciência médica comum parece ter um  

resposta ao problema da criança.  

Mas o medo dos pais foi a mais quando os seus filhos e filhas  

desapareceria. No início, pensava-se que as crianças foram para o  

cemitério, mas, quando adultos tentaram segui-los para um dos seus segredos  

reuniões, eles encontraram o cemitério vazio, mesmo para baixo a Honória Fell's  

cripta secreta.  

As crianças pareciam ter ... simplesmente desapareceram.  

Matt achava que sabia a resposta a esse enigma. Esse emaranhado de  

Old Wood ainda de pé perto do cemitério. Ou poderes Elena de  

purificação não tinha chegado tão longe, ou o lugar era tão mal intencionados que  

tinha sido capaz de resistir a sua limpeza.  

E, como Matt sabia muito bem, o Old Woods estava completamente sob o  



dominação do kitsune até agora. Você poderia dar dois passos para a mata  

e  

passar o resto de sua vida tentando sair.  

"Mas talvez eu sou jovem o suficiente para segui-los", ele disse que agora a Sra.  

Flores. "Eu sei Tom Pierler vai com eles e ele é a minha idade. E, em seguida,  

assim  

foram as que começou: Caroline deu a Jim Bryce, que lhe deu a  

Isobel Saitou.  

Mrs. Flowers parecia abstrato. "Devemos perguntar avó Isobel para  

mais dessas enfermarias Shinto contra o mal que ela abençoado ", disse ela. "Não  

você acha que poderia fazer isso algum dia, Matt? Em breve teremos a pronta  

nos para uma barricada, estou com medo. "  

"É isso que as folhas de chá dizer?"  

"Sim, querida, e concordo com o que minha cabeça diz que pobre também. Você  

pode querer passar a palavra para o Dr. Alpert tão bem como ela pode levá-la  

filha e netos para fora da cidade antes que seja tarde demais. "  

"Eu vou dar-lhe a mensagem, mas acho que vai ser muito difícil rasgar  

Tyrone longe de Deborah Koll. Ele é realmente preso em her-ei, talvez  

Dr.  

Alpert pode começar a Kolls para sair, também. "  

"Talvez ela pode. Isso significaria que algumas crianças menos para se preocupar ",  

Mrs. Flowers disse que, tendo em copo de Matt to peer-la.  

"Vou fazê-lo." Foi estranho, Matt pensamento. Tinha três aliados agora em Fell's  

Igreja e todos eram mulheres com mais de sessenta anos. Uma delas foi a Sra. Flowers, 

ainda vigoroso o suficiente para ser a cada manhã passeando e fazendo a sua  

jardinagem; um Obaasan foi confinado à cama, pequeno e de boneco, com a sua  

meus cabelos são negros  

realizou-se em um bolo, que era sempre pronto com o conselho dos anos, ela  

passou como um santuário de solteira, eo último foi o Dr. Alpert, Fell's Church's  

local  

médico, que tinha os cabelos grisalhos de ferro polido pele castanho escuro, e um  

absolutamente atitude pragmática sobre tudo, incluindo a magia. Ao contrário da  

polícia, ela  

recusou-se a negar o que estava acontecendo na sua frente, e fez o seu melhor para 

ajudar  

aliviar os receios das crianças, bem como aconselhar os pais apavorados.  

Uma bruxa, uma sacerdotisa, e um médico. Matt percebi que ele tinha todas as suas 

bases  



coberto, especialmente porque ele também sabia que Caroline, o paciente original  

Neste caso, se era a possessão por raposas ou lobos, ou ambos, além de  

qualquer outra coisa.  

"Eu vou para a reunião desta noite", disse ele com firmeza. "As crianças têm sido  

cochichando entre si e contatar todos os dias. Eu vou esconder na parte da tarde  

algum lugar  

onde eu possa vê-los ir para o mato. Então eu vou seguir, enquanto  

Caroline or-Que Deus nos ajude, Shinichi ou Misao-isn't com eles. "  

Mrs. Flowers derramou-lhe outra xícara de chá. "Estou muito preocupado com você,  

Matt, querida. Parece-me ser um dia de maus presságios. Não é o tipo do dia  

para ter chances. "  

"A sua mãe tem nada a dizer sobre isso?" Matt perguntou, genuinamente  

interessadas. Mrs. Flowers mãe tinha morrido por volta do  

início da década de 1900, mas isso não a impediu de se comunicar  

com a filha.  

"Bem, isso é apenas a coisa. Eu não ouvi uma palavra dela o dia inteiro. Eu apenas  

tentar mais uma vez. "Mrs. Flowers fechou os olhos, e Matt podia vê-la  

pálpebras crepe com textura se movimentar como ela supostamente olhou para ela  

mãe ou tentaram entrar em transe ou algo assim. Matt bebeu o chá e  

finalmente  

começou a jogar um jogo no seu celular.  

No último Mrs. Flowers abriu os olhos novamente e suspirou. "Dear Mama (ela  

Sempre disse que a maneira, com o acento na segunda sílaba) está sendo  

turbulento de hoje. Eu apenas não posso levá-la para me dar uma resposta clara. Ela não 

diz  

que o encontro vai ser muito ruidoso, e, em seguida, muito silencioso. E é claro que  

ela  

considera que será muito perigoso também. Eu acho melhor eu ir com você, meu  

caro. "  

"Não, não! Se sua mãe acha que é perigoso que nem vou tentar ", Matt  

afirmou. As meninas de pele que ele viva, se alguma coisa aconteceu com a Sra. 

Flowers,  

ele pensou. É melhor jogar pelo seguro. Mrs. Flowers recostou-se na sua cadeira, 

parecendo aliviado. "Bem", disse ela em  

passado, "Eu suponho que é melhor eu começar a minha capina. Tenho artemísia para 

cortar e  

seca também. E mirtilos deve estar madura, agora, também. Como o tempo voa. "  

"Bem, você está cozinhando para mim e para todos", disse Matt. "Eu gostaria que você 



me deixar pagar  

você cama e mesa ".  

"Eu nunca poderia me perdoar! Você é meu convidado, Matt. Bem como o meu  

amigo, eu espero fazer isso. "  

"Absolutamente. Sem você, eu estaria perdido. E eu vou apenas dar uma volta em torno 

do  

periferia da cidade. Preciso queimar energia. Desejo-"Ele rompeu  

de repente. Ele começou a dizer que ele desejava que ele poderia disparar algumas aros 

com  

Bryce Jim. Mas Jim não seria disparar hoops novo de sempre. Não com o seu  

mãos mutilados.  

"Eu vou sair e dar um passeio", disse ele.  

"Sim", disse a Sra. Flowers. "Por favor, Matt querido, seja cuidadoso. Lembre-se de 

tomar  

uma jaqueta ou corta-vento ".  

"Sim, senhora." Foi o início de agosto, quente e úmido o suficiente para andar por aí  

em cuecas natação. Mas Matt tinha sido levantada para tratar velhinhas em um  

certo modo, mesmo se fossem bruxas e na maioria das coisas afiadas como o X-  

acto faca ele escorregou a mão no bolso como ele deixou a pousada.  

Saiu, então, por uma via lateral, até o cemitério.  

Agora, se ele simplesmente foi lá, onde o solo abaixo do cruzamento  

moita, ele teria uma boa visão de qualquer um que vai para o último remanescente da  

a madeira antiga, enquanto ninguém no caminho a seguir poderia vê-lo de qualquer  

ângulo.  

Ele correu em direção ao seu escolhido esconder silenciosamente, esquivando-se atrás 

de lápides,  

manter alerta para qualquer alteração no canto dos pássaros, o que indicaria que  

as crianças foram chegando. Mas o canto dos pássaros era apenas o grito estridente de  

corvos no mato e não viu ninguém em tudo  

Até que ele escorregou em seu esconderijo.  

Em seguida, ele encontrou-se cara a cara com uma arma na mão e, por trás disso, o  

face do xerife Rich Mossberg.  

As primeiras palavras da boca do policial parecia vir totalmente de cor,  

como se alguém tivesse puxado a corda de uma boneca do século XX.  

"Matthew Jeffrey Honeycutt, tenho a honra de prendê-lo por agressão  

sobre Caroline Beula Forbes. Você tem o direito de permanecer em silêncio "  

"E você também", Matt assobiou. "Mas não por muito tempo! Ouça todos os corvos  

tirar de uma vez? As crianças estão chegando à Madeira Velha! E eles estão  



fechar! "  

Sheriff Mossberg era uma daquelas pessoas que nunca parar de falar até  

eles estão acabados, por isso, desta vez ele estava dizendo: "Vocês entendem  

estes direitos? "  

"Não, senhor! komprenas ne Mi Dumbtalk! "Uma ruga apareceu entre as sobrancelhas 

do xerife. "Será que lingo italiano  

você está tentando em mim? "  

"É Esperanto, não temos tempo! Lá estão eles e, oh, Deus,  

Shinichi com eles! "A última frase foi dita em barest de  

sussurros  

como Matt baixou a cabeça, olhando através do mato alto na beira do  

cemitério sem mexer-lhes.  

Sim, era Shinichi, de mãos dadas com uma menina de talvez doze. Matt  

reconheceu vagamente: ela viveu até perto Ridgemont. Agora, o que era seu  

nome? Betsy, Becca ...?  

Houve um som fraco angustiado de Sheriff Mossberg. "Minha sobrinha", ele  

respirava, Matt surpreende que ele pudesse falar tão baixinho. "Isso, na verdade, é  

minha sobrinha, Rebeca! "  

"Ok, só ficar quieto e esperar", Matt sussurrou. Havia uma linha de  

crianças que seguem atrás de Shinichi como se ele fosse algum tipo de Satanic  

Pied Piper, com seu cabelo vermelho com ponta preta brilhante e seus olhos dourados  

rindo à luz do sol de fim de tarde. As crianças estavam rindo e  

cantar,  

alguns deles em voz doce viveiro da escola, uma versão extremamente torcida  

de "Seven Little Rabbits." Matt sentiu sua boca seca. Foi a agonia  

ver  

los marchar para o bosque da floresta, como assistir cordeiros andando até uma rampa  

em um matadouro.  

Ele teve que elogiar o delegado por não tentar disparar Shinichi. Isso  

realmente tem causado todo o inferno para libertar-se. Mas então, como cabeça de Matt  

foi cedendo em relevo como o último dos filhos entrou no mato, ele  

seca-lo de volta novamente.  

Sheriff Mossberg se preparava para levantar-se.  

"Não!" Matt agarrou seu pulso.  

O delegado se afastou. "Eu tenho que ir lá! Ele tem a minha sobrinha!  

"Ele não vai matá-la. Eles não matam os filhos. Não sei porquê, mas eles  

não. "  

"Você ouviu o que tipo de sujeira era ensiná-los. Ele vai cantar uma diferente  



tune quando vê uma pistola Glock semi-automática destinada a cabeça. "  

"Ouça", Matt disse: "você tem que me prender, né? Eu exijo que você  

me prender. Mas não vá em que a madeira! "  

"Não vejo qualquer Madeira adequada", disse o xerife disse com desdém. "Não há  

mal que estão na sala de carvalhos para todas as crianças para se sentar. Se você  

querer  

ser de alguma utilidade em sua vida, você pode pegar um ou dois dos pequeninos como  

eles vêm correndo para fora. "  

"Running out?" Quando eles me vêem, eles vão se espalhar. Provavelmente explodiu 

em todos os  

direções, mas alguns 'em vão tomar o caminho que costumava ir polegadas Agora são  

você  

vai ajudar ou não? "  

"Não, senhor", disse Matt devagar e com firmeza. "E, e, olha, olha, eu estou  

implorando-lhe para não ir para lá! Acredite, eu sei que eu estou falando  

nada! "  

"Eu não sei que tipo de droga você está, garoto, mas na verdade eu não tenho  

tempo para falar qualquer direito mais agora. E se você tentar me parar de novo ", ele  

balançava  

o Glock para cobrir Matt "Vou citar-lo para outra conta de tentar  

obstruir a justiça. Get it? "  

"Sim, eu entendo", disse Matt, sensação de cansaço. Ele caiu de volta para a pele como  

o funcionário, fazendo barulho muito pouco, escorregou e fez o seu caminho  

até o matagal. Em seguida, o xerife Rich Mossberg caminhou entre os  

árvores e perdeu para Matt campo de visão.  

Matt sentou-se na pele e suado por uma hora. Ele estava tendo problemas para ficar  

acordado quando houve uma perturbação no mato e vieram Shinichi  

para fora, levando o riso, as crianças cantando.  

Sheriff Mossberg não sair com eles. 

A tarde, após a disciplina de Elena "," Damon tirou um quarto no  

mesmo complexo onde o Dr. Meggar viveu. Lady Ulma esteve no médico  

escritório  

até entre eles, Sage, Damon, e Dr. Meggar tinha curado sua  

completamente.  

Ela nunca falava sobre coisas tristes agora. Disse-lhes muitas histórias  

sobre a sua propriedade de infância que eles achavam que poderia andar em torno dele e  

reconhecer todos os quartos, embora fosse grande.  

"Eu suponho que é o lar de ratos e camundongos agora", disse melancolicamente na  



conclusão de uma história. "E, aranhas e traças."  

"Mas por quê?", Disse Bonnie, sob pena de ver os sinais que tanto Meredith e  

Elena não estava dando a ela a pedir.  

Lady Ulma viravam a cabeça para trás para olhar para o teto. "Por causa de ...  

Verantz Geral. O demônio de meia-idade que me viu quando eu era apenas  

quatorze anos. Quando ele tinha o exército atacar a minha casa, eles abatidos todos os  

coisa viva que encontraram no interior, exceto eu e meu canário. Meus pais, minha  

avós, meus tios e tias ... meus irmãos e irmãs mais novos. Mesmo  

meu gato dormindo no assento da janela. Geral Verantz tinha me trazido  

frente  

dele, como eu era, na minha camisola e pés descalços, com o meu cabelo  

unbrushed e saindo de sua trança, e ao lado dele era o meu canário, com  

a noite  

pano de fora de sua jaula. Ele ainda estava vivo e pulando alegre como sempre.  

E isso tudo feito outra coisa que aconteceu de alguma forma parece pior e  

ainda  

mais como um sonho, também. É difícil de explicar.  

"Dois dos homens do general estavam me segurando quando trouxeram-me antes  

ele. Eles estavam realmente apoiando-me mais do que manter-me de  

execução, apesar de tudo. Eu era tão jovem, você vê, e tudo se manteve em fading  

e para fora. Mas eu me lembro exatamente o que o general disse para mim. Ele disse, 

'Eu  

disse esta  

pássaro para cantar e cantava. Eu disse a seus pais que queria dar-lhe a honra  

de ser minha esposa e eles recusaram. Agora olhe lá. Você vai ser como  

o  

canário ou seus pais, pergunto-me? "e apontou para um canto obscuro do  

quarto, é claro, era tudo tochas, em seguida, e as tochas tinha sido posto fora  

para a noite. Mas não havia luz suficiente para eu perceber que havia um monte de  

objetos redondos, com palha ou capim de um lado deles. Pelo menos é o que  

Eu  

primeiro pensamento verdadeiramente. Eu era tão inocente, e eu acredito choque fizera  

algo à minha mente. "  

"Por favor", disse Elena, acariciando Lady Ulma mão delicadamente. "Você não tem  

continuar com isso. Entendemos "  

Mas Lady Ulma parecia não ouvir as palavras. Ela disse: "E então um dos  

os homens do general ergueu uma espécie de coco com palha muito tempo no  

superior, trançada. Ele balançou de forma casual e de repente eu vi o que ele  



realmente era. Foi cabeça de minha mãe. "  

Elena embargada involuntariamente. Lady Ulma olhou ao redor, as três meninas  

com equilíbrio, os olhos secos. "Eu suponho que você pensa me muito insensível para 

se poder  

para  

falar sobre essas coisas sem se quebrar. "  

"Não, não" Elena começou apressadamente. Ela própria estava tremendo, mesmo após 

ajuste  

estabelece seus sentidos psíquicos à sua medida, pelo menos. Ela esperava que Bonnie  

se não houvermos desfalecido.  

Lady Ulma estava falando novamente. "A guerra, a violência casual, ea tirania são todos  

Eu conheço desde a minha inocência infantil foi esmagada em que  

momento. É bondade agora que me surpreende, que faz meus olhos sting  

com lágrimas ".  

"Oh, não chore", implorou Bonnie, jogando os braços em torno da mulher  

impulsivamente. "Por favor, não. Estamos aqui para você. "  

Enquanto isso, Elena e Meredith estavam relação uns aos outros com malha  

sobrancelhas e rápida, encolhe os ombros.  

"Sim, por favor não chore", Elena colocou em, sentindo-se vagamente culpado, mas 

determinado  

tentar Plano A. "Mas diga-nos, por que sua propriedade de família acaba em tal mau  

condição? "  

"Foi culpa da geral. Ele foi enviado para terras distantes para lutar  

tolo, guerras sem sentido. Quando ele saiu, ele terá a maioria de sua comitiva  

com  

ele, inclusive os escravos que eram favoráveis no momento. Quando ele deixou o  

uma vez, três anos depois de ter atacado a nossa casa, eu não estava a favor, e eu  

não foi  

escolhidos para estar com ele. Eu tive sorte. Seu batalhão inteiro foi dizimado, a  

membros da família que foi com ele foram levados em cativeiro ou abatido.  

Ele  

não tinha herdeiro e sua propriedade aqui reverteu para a Coroa, que não tinha uso  

para ele. Ela tem permanecido desocupado por todos esses muitos anos, saqueada 

muitas vezes,  

não  

dúvida, mas com o seu verdadeiro segredo, o segredo das jóias, desconhecidos ... tão 

longe  

como eu sei. "" O Segredo das Jóias ", Bonnie sussurrou, claramente colocar tudo isso 



em  

maiúsculas, como se fosse um romance de mistério. Ela ainda tinha um braço em torno  

Senhora  

Ulma.  

"O segredo das jóias?" Meredith disse com mais calma. Elena não podia  

falar para os calafrios deliciosos que estavam sendo executados por ela. Isso foi como  

fazendo parte de algum jogo mágico.  

"No dia dos meus pais, era comum para esconder sua riqueza em algum lugar  

sua propriedade e para manter o conhecimento de seu esconderijo estritamente ao  

proprietários. Claro, meu pai, como um desenhador e comerciante de jóias, havia mais  

para ocultar a maioria das pessoas que conhecia. Ele tinha um quarto maravilhoso, que 

parecia  

me algo como caverna de Aladim. Era a sua oficina, onde manteve sua  

pedras preciosas em bruto, bem como peças que tinham sido encomendados ou que ele  

Concebido para a minha mãe ou para fora de sua imaginação. "  

"E nunca ninguém encontrou isso?" Meredith disse. Havia apenas o menor  

tom de ceticismo em sua voz.  

"Se alguém fez, eu nunca ouvi falar sobre isso. Claro, eles poderiam ter chegado a  

o conhecimento do meu pai ou da mãe, no tempo, mas o general não foi  

um vampiro meticuloso e paciente ou kitsune, mas áspero e impaciente  

demônio. Ele matou meus pais como ele invadiu toda a casa. Nunca  

Ocorreu-  

ele que eu, uma criança de catorze anos, pode compartilhar o conhecimento. "  

"Mas você fez ..." Bonnie sussurrou, fascinado, tendo a história em que  

tinha que ir.  

"Mas eu fiz. E eu faço agora. "  

Elena engoliu em seco. Ela ainda estava tentando manter a calma, para ser mais como 

Meredith, a  

manter a cabeça fria. Mas como ela abriu a boca para ser  

coolheaded, Meredith disse, "O que estamos esperando?" e pulou para o seu  

pés.  

Lady Ulma parecia ser a pessoa mais tranquila lá. Ela também parecia  

um pouco confuso e quase tímido. "Você quer dizer que devemos pedir ao nosso  

mestre para o público? "  

"Eu quero dizer que devemos ir lá e pegar aquelas jóias!" Elena  

exclamou. "Embora, sim, Damon seria um grande trunfo se há alguma coisa  

que  

preciso ter força para levantar. Sage também. "Ela não conseguia entender por que Lady 



Ulma  

não estava mais animado.  

"Você não vê?" Elena disse, sua mente corridas. "Você pode ter seu  

família de volta! Nós podemos fazer o nosso melhor para consertá-la do jeito que estava 

quando  

você  

era uma criança. Quero dizer, se é isso que você quer fazer com o dinheiro. Mas eu  

amor, pelo menos, para ver a caverna do Aladim! "Mas, bem," Lady Ulma repente 

parecia angustiado. "Eu tinha a intenção de pedir  

Master Damon favor de outro, embora o dinheiro das jóias  

poderia ajudar com isso. "  

"O que é que você quer?" Elena disse tão delicadamente quanto podia. "E você  

não precisa chamá-lo de mestre Damon. Libertou-lo dias atrás, lembra? "  

"Mas certamente que era apenas um, uma celebração do momento?" Lady Ulma ainda  

olhou intrigado. "Ele não torná-lo oficial na sede servil ou  

nada, pois não? "  

"Se ele não é porque ele não sabia!" Bonnie gritaram ao mesmo tempo  

tempo, Meredith disse, "Nós realmente não entendem o protocolo. É que  

que  

você precisa fazer? "  

Lady Ulma parecia capaz nod só a sua cabeça. Elena sentiu humilde. Ela  

adivinhou que essa mulher, um escravo por mais de vinte e dois anos, deve encontrar  

verdadeira liberdade difícil acreditar dentro  

"Damon quis dizer isso quando ele disse que estavam todos livres", disse ela, 

ajoelhando-se por  

Senhora da cadeira Ulma. "Ele só não sabia todas as coisas que tinha de fazer. Se você  

dizer  

nós, podemos dizer-lhe, e então todos nós podemos ir a sua antiga propriedade. "  

errado Ela estava prestes a levantar-se novamente, quando Bonnie disse, "Something's.  

Ela não é tão feliz como ela era antes. Temos que descobrir o que é. "  

Ao abrir sua percepção psíquica um pouco, Elena poderia dizer que foi Bonnie  

direita. Ela ficou onde estava, ajoelhada ao presidente da Lady Ulma.  

"O que é isso?", Disse ela, porque a mulher parecia a sua alma mais nua  

quando ela, Elena, as perguntas.  

"Eu esperava," Lady Ulma disse lentamente, "que o Mestre Damon poderia comprar ..."  

Ela corou, mas se esforçou por diante. "Pôde encontrá-lo em seu coração para comprar 

um mais  

escravo. ... O pai do meu filho. "  



Houve um momento de silêncio perfeito e, em seguida todas as três meninas foram  

falar, todos os três, Elena adivinhado, tentando desesperadamente fazer o que ela 

mesma  

foi  

trabalho em que não foi em mencionar que ela tinha assumido Old Drohzne  

era o pai.  

Mas é claro que ele não poderia ser, Elena repreendia. Ela está feliz com isso  

gravidez e que poderia ser feliz de ter um filho por um nojento  

monstro como Old Drohzne? Além disso, ele não teve um indício de que ela poderia ser  

grávida e não me importei.  

"Seria mais fácil dizer do que fazer", disse Lady Ulma, quando a tagarelice de  

garantias e as questões tinham morrido um pouco. "Lucen é um joalheiro, um  

homem ilustre que cria peças que ... que me fazem lembrar de meu pai. Ele  

vai ser caro. "Mas nós temos caverna de Aladim para explorar!" Bonnie disse 

alegremente. "Quero dizer,  

você tem o suficiente, se você vender a jóia, certo? Ou você precisa  

mais? "  

"Mas essa é a jóia Master Damon," Lady Ulma disse, parecendo horrorizado.  

"Mesmo que ele não percebeu quando ele herdou todos Old Drohzne de  

propriedade, ele se tornou o meu dono, eo dono de toda a minha propriedade ... ".  

"Vamos começá-lo libertado e então nós vamos levar as coisas um passo de cada vez",  

Meredith disse em sua voz mais firme e mais racional.  

Querido diário,  

Bem, estou escrevendo para você ainda como um escravo. Hoje estamos libertos Lady 

Ulma, mas  

decidiu que Meredith e Bonnie e eu deveria permanecer "pessoal  

assistentes. "Isto porque Lady Ulma disse Damon parece estranho e  

fora de moda, se ele não tem várias meninas bonitas como cortesãs.  

Há realmente uma cabeça para isso, que é como cortesãs precisamos  

tem roupas bonitas jóias e todo o tempo. Desde que eu fui  

usar o mesmo par de jeans, desde que b * r * rd Old Drohzne cortada  

o par que eu usava para este lugar, você pode imaginar que estou animado.  

Mas, verdadeiramente, não é apenas por causa de roupas bonitas estou animado. Tudo o 

que  

aconteceu desde que liberada Lady Ulma e depois foi para a sua idade  

imobiliário tem sido um sonho maravilhoso. A casa foi atropelado e  

obviamente, a casa de animais silvestres que o usavam como um banheiro, bem como 

um  



quarto. Nós até encontrou as trilhas dos lobos e outros animais no andar de cima,  

que levou à questão de saber se os lobisomens viver neste mundo.  

Aparentemente eles fazem, e alguns em posições muito altas em várias feudal  

senhores. Talvez Caroline gostaria de experimentar umas férias aqui para saber mais 

sobre  

os lobisomens real-disse que eles são seres humanos a odiar tanto que  

não vai mesmo ter escravos humanos ou vampiros (uma humana).  

Mas voltando para a casa de Lady Ulma. Sua fundação é de pedra e painéis de  

madeira no interior com, assim que a estrutura básica está bem. As cortinas  

e tapeçarias são pendurados em pedaços, é claro, isso é tipo de assustador para  

entrar com tochas e vê-los pendurados acima e em torno de você.  

Sem mencionar as teias de aranha gigante. Odeio aranhas mais nada.  

Mas nós fomos para dentro, com as nossas lanternas parecendo versões menores do que  

dom crimson gigante que senta sempre no horizonte, a coloração  

tudo fora a cor do sangue, e nós fechamos as portas e acendeu um fogo em  

uma chaminé gigante em que Lady Ulma chama o Grande Hall. (Eu acho que é  

onde você come ou se as partes, ele tem uma enorme mesa sobre um estrado, um  

lado, e uma sala para os menestréis acima do que deve ser a pista de dança. Senhora  

Ulma disse que este é o lugar onde todos os servos do sono durante a noite, também (o 

Grande  

Hall não, a galeria de menestréis).  

Depois fomos andar de cima, onde vimos, eu juro, várias dezenas quartos  

com grande cama de dossel que vão precisar de novos colchões e lençóis e colchas e 

cortinas, mas não ficamos para  

olhar ao redor. Havia morcegos pendurados no teto.  

Nós fomos para a oficina Lady Ulma da mãe. Era uma sala muito grande  

onde pelo menos quarenta pessoas poderiam se sentar e costurar as roupas que Lady  

mãe Ulma projetado. Mas aqui é a parte mais emocionante!  

Lady Ulma foi um dos guarda-roupas no quarto e afastou todos os  

as roupas esfarrapadas, carcomido pelo tempo que estavam nele. E ela apertou  

alguns lugares diferentes no fundo do armário e voltar a todo o  

deslizou para fora do armário! Dentro dele estava uma escada muito estreita em frente  

para baixo!  

Fiquei pensando cripta Honoria Fell e perguntando se alguns sem-abrigo  

vampiro poderia ter tido a sua residência na sala do subsolo,  

Mas eu sabia que era bobagem porque não havia teias de aranha apenas dentro da  

porta. Damon ainda insistiu para que ele vá para baixo primeiro porque ele tem o 

melhor  



visão no escuro, mas eu acho que a verdade é que ele só estava curioso para ver  

o que estava lá embaixo.  

Cada um de nós seguiu um de cada vez, tentando ser cuidadoso com as tochas,  

e ... bem, eu não consigo encontrar as palavras certas para o que descobrimos. Para  

poucos minutos eu estava decepcionado porque tudo em cima da mesa grande  

lá estava empoeirado e não brilhante, mas depois começou a Lady Ulma  

escove delicadamente jóias com um pano especial e Bonnie encontrados sacos e  

pacotes e ela os tirou e foi como se derramando um arco-íris!  

Damon encontrou um armário onde estavam as gavetas e gavetas de  

colares, pulseiras, anéis, braceletes, tornozeleiras, brincos, anéis de nariz, e  

grampos  

e ornamentos, também!  

Eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu derramei uma bolsa e encontrei que eu  

tinha um punhado enorme de diamantes brancos gloriosa gotejamento através  

meus dedos, alguns deles tão grandes como a minha miniatura. Vi pérolas brancas e  

pérolas negras, tanto menor e perfeitamente compatíveis, e enorme, e,  

formas maravilhosas: quase tão grande quanto os damascos com a cor rosa ou dourado 

ou cinza  

sheens para eles. Eu vi safiras o tamanho dos quartos, com estrelas que você pode  

de ver quase toda a sala. Eu segurei um punhado de esmeraldas e peridots  

e opalas e rubis e turmalinas e ametistas e um monte de  

lápis-lazúli, para discriminar o vampiro, é claro.  

E as jóias que já foi feito acima foi tão bonito que fez o meu  

dor de garganta. Eu sei que Lady Ulma tinha um grito silencioso pouco, mas eu acho 

que foi  

parte da felicidade como todos nós mantidos elogiando-a pela sua jóias. Em  

dias, ela passou de ser um escravo que possuía nada para uma incrível  

mulher rica que possui uma casa e todos os meios que ela poderia precisar de  

mantê-lo em grande estilo. Nós decidimos que mesmo que ela vai se casar  

seu amante, o melhor foi a primeira de Damon para comprá-lo tranquilamente e libertá-

lo  

silenciosamente, mas para jogar "Chefe da Casa", enquanto nós estamos aqui. Durante 

esse tempo, vamos tratar Lady Ulma como a família, e vai colocar o  

Lucen joalheiro de volta ao trabalho até que sair, quando ele e Lady pode Ulma  

silenciosamente  

lugar de Damon. Os senhores feudais por aqui não são demônios  

mais, mas os vampiros, e eles têm menos oposição ao homem possuir  

propriedade.  



Eu já te disse sobre Lucen? Ele é um artista maravilhoso com jóias! Ele tem um  

necessidade premente de criar em seus primeiros dias como um escravo, ele iria  

criar com a lama e as ervas daninhas, imaginando que ele estava fazendo jóias. Então 

ele  

teve sorte e foi aprendiz de um joalheiro. Ele sentiu pena de Lady  

Ulma por tanto tempo, e amei por tanto tempo, que é como um pequeno milagre  

que eles são realmente capazes de ficar juntos e, mais importante, como livre  

citizens.We temiam que Lucen pode não gostar da idéia de comprá-lo nos  

como um escravo e não libertá-lo até que saia, mas ele nunca pensou que ele  

ser livre por causa de seu talento. Ele é um processo lento, delicado, gentil homem, com 

um nítido  

barba pequena e olhos cinzentos que me fazem lembrar de Meredith. E ele é tão  

espantado ser tratados decentemente e não trabalhou o tempo todo que ele  

teria aceitado qualquer coisa, só para poder estar perto de Lady Ulma.  

Eu acho que ele era um aprendiz quando seu pai era um joalheiro, e ele caiu em  

amor com ela todos os anos, mas ele pensou que nunca, nunca  

nunca ser capaz de estar com ela, porque ela era uma jovem de qualidade e que  

era um escravo. Eles estão tão felizes juntos!  

Todo dia Senhora Ulma parece mais bonito e mais jovem. Perguntou  

permissão de Damon para tingir o cabelo todo preto, e ele disse que ela  

poderia tingir de rosa, se ela gostava, e agora ela só parece incrivelmente linda. Eu  

não posso acreditar que eu sempre pensei nela como uma velha, mas é o que agonia  

e medo e desesperança fazer para você. Cada um desses cabelos brancos foi  

de ser um escravo, com nenhuma propriedade, sem dizer no seu futuro, não há 

segurança, não  

capacidade até mesmo para manter seus filhos, se ela os tinha.  

Esqueci-me de lhe dizer a cabeça para outros Meredith, Bonnie, e eu sendo  

"Assistentes pessoais" por um tempo. É que podemos empregar uma grande quantidade 

de pobres  

mulheres que vivem por costura, e Lady Ulma realmente quer  

design e mostrar-lhes como fazer as nossas melhores roupas. Nós dissemos-lhe que  

ela pode apenas relaxar, mas ela diz que toda sua vida ela fantasiava ser um  

designer como sua mãe e agora ela está morrendo de vontade de fazê-lo com três  

completamente diferentes tipos de menina para vestir. Eu estou morrendo para ver o que 

virá  

com: ela já começou a esboçar e amanhã, o homem que  

vende tecido virão e ela vai escolher os materiais.  

Entretanto, Damon contratou cerca de duas centenas de pessoas (de verdade) para 



limpar  

fora da propriedade Lady Ulma, colocou-se tapeçarias e cortinas novas,  

reformar o sistema de encanamento, polonês até a mobília que tem mantido bem,  

e conseguir novos móveis, onde as coisas caíram distante. Ah, e para plantar flores 

prontas cresceu e árvores nos jardins e fontes e colocar em todos os  

tipos de coisas. Com isso muitas pessoas que trabalham, devemos ser capazes de  

deslocar-se em apenas uma questão de dias.  

Tudo isso tem apenas uma finalidade, além de fazer Lady Ulma feliz. É assim que  

que Damon e seus "assistentes pessoais" serão aceitos pelo  

alta sociedade como a época de festas começa este ano. Porque eu tenho mantido a  

melhor para o final. Ambos Ulma Senhora e Sage podia identificar imediatamente  

o povo em enigmas que Misao deu para nós!  

Ele só vai para provar o que eu pensava antes, que nunca imaginou que Misao  

nós realmente fazê-lo aqui, ou que poderia ter entrada para o  

lugares onde tem escondido as duas metades da chave raposa.  

Mas há uma maneira muito fácil de ser convidada para as casas que precisamos para 

começar  

em. splashiest Se estamos a mais nova, nouveau riche (sp?) ao redor,  

e se circular a história que Lady Ulma foi restaurado ao seu  

devido lugar, e se todo mundo quer saber sobre ela, vamos ficar receber convidados  

para  

festas! E foi assim que chegamos em duas propriedades, precisamos olhar para visitar  

para as duas metades da chave que precisamos de libertar Stefan! E nós estamos 

incrivelmente  

sorte, porque esta é a época do ano, quando todos começam a dar às partes,  

e tanto as famílias que desejam visitar têm início as celebrações:  

um é de gala, e um é um sarau de primavera para celebrar as primeiras flores.  

Eu sei que minha escrita é instável agora. Eu sou instável em mim o pensamento de que 

nós  

estão realmente indo olhar para as duas metades da chave raposa que vai deixar  

Rompamos Stefan da sua prisão.  

Oh, diário, é tarde e eu can't-Eu não posso escrever sobre Stefan. Para estar aqui em  

mesma cidade, com ele, saber o sentido de sua prisão ... e ainda  

não ser capaz de conseguir vê-lo. Meus olhos são tão turva que não posso ver o que 

estou  

escrita. Eu queria dormir um pouco para estar pronto para mais um dia de 

funcionamento  

ao redor, supervisionar e assistir flor Lady Ulma da propriedade como um  



rosa, mas agora eu estou receoso que eu vou ter pesadelos com mão de Stefan  

lentamente  

escorregar para fora da mina.  
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Naquela noite, "eles se moveram dentro, escolhendo a hora, enquanto a outras 

propriedades que  

passado foram escurecidos e tranquila. Elena, Meredith e Bonnie cada um escolheu  

um  

sala no piso superior como um quarto, todos juntos. Perto foi um  

sala de banho de luxo, com um piso de mármore pálido, azul e branco e um  

piscina única  

em forma de rosa gigante, totalmente grande o suficiente para nadar, aquecido por 

carvão,  

com um servo alegre, olhando para cuidar dela.  

Elena ficou encantado com o que aconteceu em seguida. Damon comprou uma série de  

escravos em silêncio, em uma venda privada de um negociante respeitável e, em 

seguida  

prontamente libertados todos eles e ofereceu-lhes salários e tempo livre. Quase todos  

os ex-escravos estavam muito felizes de acordar para ficar, e apenas alguns  

escolheu  

sair ou fugir, a maioria mulheres em busca de suas famílias. Os outros  

permaneceriam, se o pessoal de Lady Ulma vez Damon, Elena, Bonnie,  

e  

Meredith deixou depois de liberar Stefan.  

Lady Ulma, foi dado um "baixo sala dos professores", embora Damon  



quase tiveram que usar força bruta para instalar seu nele. Ele próprio escolheu um 

quarto  

que  

era um cargo por dia, desde que ele não era susceptível de passar grande parte da noite 

em  

a casa de qualquer maneira.  

Houve um ligeiro constrangimento sobre isso. A maioria dos funcionários sabiam da  

formas de mestres vampiro, e as meninas jovens e mulheres que vieram para  

costurar ou que viviam na propriedade e cozidos e limpos parecia esperar  

algum tipo de rota para ser trabalhado com cada um deles se revezando em ser  

doadores.  

Damon explica que este Elena, que anulou a idéia antes que ela pudesse ser  

implementadas. Ela poderia dizer que Damon estava esperando por um fluxo constante  

das meninas, que vão desde a de flor vermelha e bochechas rechonchudas, que seria  

contente por ser "batido" como barris de cerveja para a pulseira bonita e enfeites que  

foram  

tradicionalmente dada.  

Elena similarmente eliminadas da idéia de caça para alugar. Sage tinha  

mencionou que houve até rumores de uma possível conexão Fora: a  

muito  

curso de formação avançada para Navy SEALs.  

"E elas podem sair juntas do mundo vampiro só", disse Elena  

ironicamente, na frente de um grupo de escravos do sexo masculino neste momento. 

"Eles podem ir para fora e mordida dos tubarões. Certamente, vocês podem sair e caçar 

seres humanos como  

um par de corujas caça ratos, apenas não se preocupam em chegar em casa mais tarde,  

porque as portas serão bloqueadas ... permanentemente. "Sage Ela segurou o olhar  

até a sua expressão tornou-se um clarão de aço e ele apressou-se fora para fazer  

algo em torno da propriedade.  

Elena não mente Sage está movendo informal com eles. E depois de ouvir  

como Sage tinha guardado Damon da multidão que emboscaram-lo no  

caminho para o lugar de reunião, que havia determinado em sua própria mente que se 

Sage  

sempre quis o seu sangue, ela daria a ele sem hesitação. Depois de alguns  

dias, quando ele tinha ficado em casa perto de Dr. Meggar e, em seguida,  

mudou-se com os compostos em Lady Ulma, ela se perguntava se ela  

aura diminuiu e as reticências Damon não foram privá-lo de  

algo que ele deve conhecer. Então, ela jogaria mais vasto e mais amplo  



dicas para ele,  

até uma vez quando ele tinha dobrado e, em seguida, com lágrimas de riso (mas  

se tivesse sido apenas o riso?) nos olhos, tinham vindo ao seu encontro e disse que  

o  

Os americanos tinham um ditado, não? Você pode levar um cavalo à água, mas não 

pode  

fazê-lo beber. No seu caso, disse ele, você pode levar uma pantera negra snarling  

-A sua imagem mental normal icônica de Damon para a água, se você tivesse elétrica  

cassetetes elétricos e ankusha elefante, mas depois que você seria um tolo a  

vez  

as costas para ele. Elena rira até que ela, também chorou, mas ainda  

prometeu que se ele queria o seu sangue, uma parte razoável era dele.  

Agora, ela simplesmente sentia prazer em tê-lo de volta. O coração dela estava muito 

cheio  

já, com Stefan, Damon e ainda Matt, apesar de sua aparente  

deserção  

Para ela estar em perigo de cair para outro vampiro, não importa quão  

terminal apto eram. Ela Sage apreciado como um amigo e protetor.  

Elena ficou surpreso com o quanto ela passou a depender de como cada dia de Lakshmi  

passado. Lakshmi começou como uma espécie de gopher, fazendo a execução  

em torno de que ninguém queria, mas cada vez mais, ela havia se tornado  

Lady Ulma é empregada em espera e Elena fonte de informação sobre esta  

mundo.  

Lady Ulma foi ainda oficialmente acamada, e com Lakshmi pronto, em qualquer  

hora do dia ou da noite, para enviar mensagens, foi maravilhosamente conveniente.  

Também,  

ela era alguém que Elena podia fazer perguntas que poderiam  

levá-la de olhos como se estivesse louco. Será que eles precisam comprar placas ou se 

alimentar  

servido em um pedaço grande de pão seco, que agiu como um guardanapo para 

gorduroso  

dedos bem? (Placas tinham sido recentemente introduzidos, junto com garfos,  

que eram toda a raiva agora.) Qual foram os homens e mulheres do  

família o direito de nos salários (que tiveram que ser calculado a partir do zero,  

uma vez que nenhum outro  

família pagou aos seus escravos uma geld, apenas roupas-los de uma comunidade  

cache uniforme e permitindo-lhes um ou dois "dias de festa" de um ano)? Jovem  

como ela  



foi, Lakshmi foi honesta e ousada e Elena foi grooming ela  

se do lado direito Lady Ulma, após Lady Ulma tinha se tornado suficientemente bem  

a  

a dona da casa. 

Querido diário,  

É a noite antes da noite do nosso primeiro partido de gala ou um pouco. Mas eu não  

sinto muito gala. Tenho saudades Stefan demais.  

Estive meditando sobre o Matt, também. Como ele se afastou, com tanta raiva de mim,  

nem mesmo olhar para trás. Ele não entendia como eu poderia cuidar ...  

... Damon, e ainda assim o amor Stefan tanto que me senti como se meu coração estava  

quebrando.  

Elena largar a caneta e olhou para seu diário devidamente. O desgosto  

manifestou-se em dores físicas reais em seu peito, que teria  

medo se ela não tinha certeza do que realmente era. Ela perdeu  

Stefan tão desesperadamente que ela mal podia comer, mal conseguia dormir. Ele foi  

como um  

parte de sua mente que estava constantemente em chamas, como um membro fantasma 

que  

nunca vão embora.  

Nem mesmo a escrever em seu diário que ajuda esta noite. Tudo o que ela poderia 

escrever sobre  

foram dolorosamente tantalizing lembranças dos bons tempos, ela e Stefan tinha  

compartilhado juntos. Que bom foi quando ela poderia simplesmente virar a cabeça  

e saber que ela iria vê-lo, o que é um privilégio que tinha sido! E  

agora  

se foi, e em seu lugar foi torturante confusão, culpa e ansiedade. Que  

estava acontecendo com ele, agora, quando ela já não tinha o privilégio de  

giro  

sua cabeça e vê-lo? Foram eles ... machucá-lo?  

Oh, Deus, se só ...  

Se eu tivesse feito o bloqueio de todas as janelas de seu quarto no  

pensão ...  

Se eu tivesse sido mais desconfiado de Damon ...  

Se eu tivesse imaginado que ele tinha algo em mente que a noite passada ...  

Se apenas ... se só ...  

Tornou-se um refrão batendo na hora de seu coração. Ela encontrou-se  

respiração em soluços, com os olhos bem fechados, apertando o ritmo para ela e  

cerrando os punhos.  



Se eu continuar me sentir assim, se eu deixar esmagar-me o suficiente, eu vou tornar-se 

um  

ponto infinitesimal no espaço. Eu vou ser esmagado em nada, e mesmo que  

vontade  

ser melhor do que precisar muito dele.  

Elena levantou a cabeça ... e olhou para a cabeça, descansando em seu diário.  

Ela suspirou. Uma vez mais, sua primeira reação foi imaginar a morte. E então, 

lentamente,  

porque ela estava estupefacto por tantas lágrimas, percebeu que ela tinha feito isso  

novamente.  

Ela estava fora de seu corpo.  

Desta vez ela não estava mesmo ciente de uma decisão consciente sobre para onde ir.  

Ela estava voando, tão rápido que ela não poderia dizer qual caminho ela foi  

indo. Era como se estivesse sendo puxado, como se fosse a cauda de um cometa  

que foi rapidamente atirando para baixo.  

Em um momento ela percebeu com horror familiar que ela estava passando por  

coisas, e então ela foi virando como se fosse o fim do chicote em um  

jogo de estalar o chicote e, em seguida, ela foi catapultada para o celular de Stefan.  

Ela ainda estava chorando quando ela desembarcou no celular, sem saber se ela tinha  

sólido ou de gravidade, e indiferente para o momento. A única coisa que ela  

teve tempo de ver era Stefan, muito magro, mas sorrindo em seu sono, e então ela  

foi despejado em cima dele, para ele, e ainda choro quando ela saltou, como levemente  

como um  

pena, e Stefan acordou.  

"Oh, você não pode deixar-me dormir por alguns minutos em paz?" Stefan agarrado,  

e acrescentou algumas palavras italianas que Elena nunca teve motivo para  

ouvir antes.  

Elena tinha um ajuste imediato dos Bonnies, soluçando tão difícil que ela  

não podia ouvir, nem poderia fazer ainda ouvir-qualquer conforto que era oferecido.  

Eles  

faziam coisas horríveis para ele, e eles estavam usando a imagem dela, Elena,  

fazê-las. Foi tudo muito horrível. Eram condicionado Stefan para odiá-la.  

Ela  

odiava. Todos em todo o mundo odiava-  

"Elena! Elena, não choro, amor! "  

Dully, Elena levantou-se para cima, ficando uma breve visão anatômica de Stefan  

peito antes que ela estava chorando de novo, tentando limpar o nariz na Stefan  

uniforme da prisão, que parecia que só poderia ser melhorado por qualquer coisa  



ela poderia fazer para ele.  

Ela não poderia, claro, como ela não podia sentir o braço que estava tentando  

cercá-la suavemente. Ela não tinha o seu corpo com ela.  

Mas ela tinha, de alguma forma, trouxe-lhe lágrimas, e um frio, cabo-wire-resistentes  

voz dentro de si, disse: Não desperdiçá-las, idiota! Use as lágrimas. Se  

você vai chorar, chorar sobre o rosto ou as mãos. E, pelo caminho,  

todo mundo te odeia.  

Mesmo Matt odeia você, e todo mundo gosta de Matt, o cruel minúsculo, produtivo  

voz continuou e Elena deu lugar a uma nova tempestade de soluços, distraidamente  

observando o efeito de cada lágrima. Cada gota virou a pele branca ao abrigo do mesmo  

rosa e cor a propagação em ondas para fora, como se fosse uma piscina Stefan, e  

ela estava descansando sobre ele, a água sobre a água.  

Só que as lágrimas estavam caindo tão rápido que parecia uma tempestade em  

Wickery Pond. E isso só a fez pensar sobre o tempo que Matt tinha  

caiu na lagoa, tentando salvar uma menina que tinha caído através do  

gelo, e como Matt odiava agora.  

"Não, oh não, não, amor lindo", disse Stefan implorou, tão sincera que  

ninguém teria acreditado que ele quis dizer isso. Mas como poderia? Elena sabia  

que  

Ela deve olhar como, rosto inchado e manchado pelas lágrimas: no amor "adorável"  

aqui! E ele teria que ser louco para querer que ela pare de chorar: as lágrimas  

davam  

lhe uma nova vida, onde quer que tocou sua pele, e talvez a tempestade dentro  

ele tinha feito o melhor, porque a sua voz telepática era forte e seguro.  

Elena, perdoe-me, oh, Deus, me dê um momento com ela! Apenas um  

momento único! Eu posso suportar qualquer coisa, então, até mesmo a morte do 

verdadeiro. Apenas um  

momento de tocá-la!  

E, talvez, Deus olhou para baixo por um momento de piedade. Elena lábios eram  

pairando sobre, tremendo mais, Stefan, como se ela pudesse de alguma forma roubar um  

beijo assim como costumava fazer quando ele ainda estava dormindo. Mas por apenas 

um instante  

parecia Elena que se sentia a carne quente e abaixo dela o filme de  

Stefan  

chicotes contra suas pálpebras enquanto seus olhos se abriram de surpresa.  

Imediatamente ambos congelou, os olhos bem abertos, nenhum deles tolo o suficiente 

para  

mover um pouco. Mas Elena não podia ajudar a si mesma, como o resplendor do  



o calor dos lábios de Stefan enviou uma onda de calor através de seu corpo inteiro.  

Ela derreteu no beijo, e, mantendo o seu corpo com cuidado no mesmo  

posição, sentiu o seu olhar desfocado e vão fechar as pálpebras.  

Como seus cílios varrida contra algo com substância, o momento varrido  

silenciosamente ao fim. Elena tinha duas escolhas: podia gritar e ferroviário  

telepaticamente em Il Signore apenas dando-lhes o que Stefan tinha pedido,  

ou ela pode reunir sua coragem e um sorriso de conforto e talvez Stefan.  

Sua melhor a natureza venceu Stefan e quando abriu os olhos, ela foi  

debruçado sobre ele, fingindo estar descansando em seus cotovelos e peito, e  

a sorrir-lhe como ela tentou endireitar seu cabelo.  

Aliviado, Stefan sorriu para ela. Era como se ele pudesse ter alguma coisa, como  

desde que ela saiu ileso.  

"Agora, Damon teria sido prático", ela brincou ele. "Ele  

mantive-me chorar, porque no final, sua saúde seria a mais  

coisa importante. E ele teria orado por ... "Ela fez uma pausa e, finalmente,  

começou a rir, o que fez sorrir Stefan. "Eu não tenho idéia", disse Elena  

finalmente. "Eu não  

ora acho que Damon. "Provavelmente não", disse Stefan. "Quando éramos jovens e 

humanos a  

padre da cidade andava com uma bengala que ele parecia estar a gozar com a jovem  

meninos delinqüentes mais como uma fonte de apoio. "  

Elena pensamento da criança delicada acorrentado ao rochedo enorme e pesado  

de segredos. Era uma religião das coisas trancadas, colocar atrás das portas  

fechado, um após outro, em segredo lá, como um nautilus chambered até  

quase tudo o que importava era por dentro?  

Ela não perguntou o de Stefan. Em vez disso, ela disse, baixando a voz "para o  

menor sussurro telepático, a simples perturbação dos neurônios em Stefan  

cérebro receptivo: Que outras coisas práticas que você pode pensar que Damon  

poderia ter pensado? Coisas relacionadas com uma fuga de presos?  

"Bem ... para uma fuga de presos? A primeira coisa que eu posso pensar é que você 

sabe  

seu caminho em torno da cidade. Eu fui trazido aqui com os olhos vendados, mas desde 

que  

não  

têm o poder de tomar a maldição fora vampiros e torná-los humanos, ainda  

tinha todos os meus sentidos. Eu diria que é uma cidade do tamanho de Nova York e 

Los  

Angeles combinado. "  



"Cidade grande", Elena observou, tomar notas em sua cabeça.  

"Mas, felizmente, apenas os bits que nos interessam estão no sudoeste  

seção. A cidade deveria ser governada pelos guardiões, mas eles estão  

do outro lado e os demônios e vampiros aqui há muito tempo percebeu  

que as pessoas estavam mais medo delas do que os Guardiões. É criada agora  

com  

cerca de doze a quinze castelos feudais ou propriedades, e cada uma dessas 

propriedades  

tem o controle de uma quantidade considerável de terra fora da cidade. Eles crescem  

seus  

próprios produtos originais e vendê-los em negócios feitos aqui. Por exemplo, é o  

vampiros que cultivam Clarion Loess Black Magic ".  

"Eu vejo", disse Elena, que não tinha idéia do que ele estava falando, exceto o  

Black Magic vinho. "Mas todos nós precisamos realmente de saber é como chegar ao  

Shi Shi-prisão não o seu. "  

"Isso é verdade. Bem, a maneira mais fácil seria encontrar o sector kitsune. O  

Shi Shi não é um aglomerado de edifícios, com a maior one-one sem o  

uma parte superior, embora seja curvado, e você não poderá dizer do  

terra "  

"O que parece um coliseu? Elena interrompeu avidamente. "Recebo  

espécie de panorâmica vista da cidade, sempre venho aqui. "  

"Bem, a única coisa que parece um coliseu é um coliseu." Stefan sorriu.  

Ele realmente sorriu, ele está se sentindo bem o suficiente para sorrir, agora, Elena se 

alegrou,  

mas em silêncio.  

"Então, para você entrar e sair, só a cabeça de baixo do Coliseu para o portão  

de volta ao nosso mundo ", disse Elena. "Mas para que você obtenha livre há algumas 

coisas, precisamos de recolher e estes são, provavelmente, vai estar em diferentes  

as partes da cidade. "Ela tentou se lembrar se ela já havia descrito o gêmeo  

raposa  

chave para Stefan ou não. Provavelmente era melhor não fazê-lo se ela não tivesse já  

feito isso.  

"Então eu contratar um guia nativo", disse Stefan imediatamente. "Eu realmente não  

sabe alguma coisa sobre a cidade, exceto o que os guardas me diga e eu não estou  

certo  

se eu confio neles. Mas a pouco as pessoas, as ordinárias, será  

provavelmente sabe as coisas que você quer saber. "  

"Essa é uma boa idéia", disse Elena. Ela chamou a projetos invisível com um  



dedo transparente sobre seu peito. "Acho que Damon realmente planeja fazer  

tudo o que ele  

pode nos ajudar. "  

"Eu homenageá-lo por ter vindo", disse Stefan, como se ele estivesse pensando em 

coisas fora.  

"Ele está mantendo sua promessa, não é?"  

Elena balançou a cabeça. Profundamente, profundamente na sua consciência os 

pensamentos flutuavam: Sua  

palavra para mim que iria cuidar de você. Sua palavra para você que ele  

tomaria conta de mim. Damon sempre mantém sua palavra.  

"Stefan," ela disse, mais uma vez no mais profundo de sua mente, onde ela  

poderia compartilhar informações que esperava em segredo ", você deve ter visto  

ele, realmente. Quando eu fiz Wings of Redemption e cada coisa ruim que tinha  

endurecido ele ou fez cruel veio desfeita. E quando eu fiz Wings of  

Purificação e todas as pedras que cobrem a sua alma saiu em pedaços .... Eu  

não acho que você poderia imaginar como ele era. Ele era tão perfeito e tão  

novos. E  

Mais tarde, quando ele chorou ... "  

Elena podia sentir dentro de Stefan três camadas de emoção sucedem  

quase que instantaneamente. Descrença de que Damon podia chorar, apesar de todos  

que Elena foi dizer-lhe. Então, a crença ea admiração que ele  

absorvida suas fotos e suas memórias. E, finalmente, a necessidade de console  

como ela  

olhou para um Damon sempre preso em penitência. A Damon que nunca  

existir novamente.  

"Ele te salvou", sussurrou Elena, "mas ele não iria se salvar. Ele  

não iria negociar até com Shinichi e Misao. Ele simplesmente deixá-los tomar todas as  

sua  

memórias da época. "  

"Talvez isso machuca muito."  

"Sim", disse Elena, deliberadamente reduzindo as barreiras para que ela pudesse Stefan  

sentir a dor que a criatura nova e perfeita que ela criou se sentiu ao saber que ele tinha 

cometido atos de crueldade e perfídia que, bem,  

que faria estremecer o mais forte da alma. "Stefan? Eu acho que ele deve sentir-se  

muito solitário ".  

"Sim, meu anjo. Eu acho que você está certo. "  

Desta vez, Elena pensou bastante antes de arriscar mais ", Stefan? Estou  

não tenho certeza que ele entende como é ser amado. "E enquanto ele pensava  



a sua resposta, ela estava em xeque.  

Então ele disse bem baixinho, muito lentamente, novamente, "Sim, meu anjo. Acho que 

você está  

direito ".  

Oh, ela o amava. Ele sempre entendeu. E ele sempre foi mais  

bravos e corajosos e confiar apenas quando ela precisava dele para ser.  

"Stefan? Posso ficar novamente hoje à noite? "  

"É noite de amor, linda? Você pode ficar, a menos que eles vêm me levar  

em algum lugar. "Tudo de uma vez foi Stefan muito solene, mantendo seu olhar. "Mas 

se  

Eles prometem entrar, pois você me deixar, então, não vai? "  

Elena olhou em seus olhos verdes e disse: "Se é isso que você quer,  

Eu prometo. "  

"Elena? Você ... você manter suas promessas ou não? "De repente, ele  

soava muito sono, mas o tipo certo de sono, não desgastado, mas  

alguém  

que foi atualizado e está sendo embalada em um sono perfeito.  

"Eu mantê-los perto de mim," Elena sussurrou. Mas mantê-lo mais perto, ela  

pensei. Se alguém chegou a feri-lo, eles iriam descobrir o que é um imaterial  

adversário poderia fazer. Por exemplo, se ela acabou de chegar dentro de suas  

órgãos e conseguiu fazer contato por um instante? Tempo suficiente para  

espremer um  

coração entre seus dedos muito brancos? Isso seria alguma coisa.  

"Eu amo você, Elena. Estou tão feliz ... nos beijamos ... "  

"Não é a última vez! Você vai ver! Eu juro! "Ela caiu de cura novo  

lágrimas em cima dele.  

Stefan sorriu suavemente. E então ele estava dormindo.  

Na manhã Elena acordei no seu quarto no Grand Lady's Ulma  

casa, sozinho. Mas ela tinha uma outra memória, como um pressionado rosa, para 

repudiar  

na sua  

lugar especial dentro dela própria.  

E em algum lugar, no fundo do seu coração, ela sabia que essas memórias poderiam ser  

tudo o que tinha de Stefan dia. Ela podia imaginar que estas sweetscented,  

lembranças frágeis seria algo para segurar e cuidar-se Stefan  

nunca voltou para casa.  
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"Oh, eu só quero levar uma olhadinha", Bonnie gemeu, olhando para o  

proibido sketchbook, aquele em que Lady Ulma tinha recebido a sua alta  

couture  

equipamentos para a primeira parte, aquela que seria realizada hoje à noite. Ao lado 

dela, apenas  

alcance, foram algumas praças amostra de tecido em peças de shimmering  

cetim de seda, ondulando, musselina transparente e macio, aveludado ricos.  

"Você vai começar a experimentá-lo para a instalação passado em uma hora, com o seu  

olhos abertos! "Elena riu. "Mas não podemos esquecer que esta noite não é brincadeira.  

Vamos ter que dançar algumas danças, é claro "  

"Claro!" Bonnie repetido em êxtase.  

"Mas nosso objetivo não é encontrar a chave. A primeira metade da raposa dupla  

chave. Eu só gostaria que houvesse uma bola estrela que mostrou o interior do tonight  

casa ".  

"Bem, todos nós sabemos muito bem sobre isso, podemos falar sobre isso e tentar  

imaginá-lo ", disse Meredith.  

Elena, que foi brincar com a bola estrela da outra casa, agora  

colocar a Orb pouco nublado para baixo e disse: "Tudo bem. Vamos brainstorm ".  

"Posso tempestade, também?" A baixo, voz modulada perguntou da porta. O  

garotas se virou, subindo ao mesmo tempo para cumprimentar um sorridente senhora 

Ulma.  

Antes de tomar uma cadeira, Elena deu um abraço sincero e um beijo especial  

na bochecha e Elena não podia deixar de comparar-se a mulher  

como eles tinham visto ela em Dr. Meggar à senhora elegante que ela estava agora.  

Então, ela tinha sido pouco mais de pele sobre os ossos, com os olhos de um  

tímida selvagem  

criatura sob grande tensão, vestindo um roupão comum com homens  

chinelos. Agora, ela lembrou Elena de uma matrona romana, com seu  

face  

tranquilo e começa a preencher com uma coroa de brilhantes tranças escuras realizada  

com pentes de jóias. Seu corpo foi preenchendo, também, especialmente barriga dela,  

apesar de ter mantido sua graça natural que ela se sentou em um sofá de veludo.  

Ela estava usando um vestido cor de açafrão de seda crua, com uma saia de baixo da  



franjas brilhantes e damasco.  

"Estamos tão animado sobre a montagem hoje à noite", disse Elena, com um aceno de 

cabeça em direção a  

o caderno de esboços.  

"Eu estou tão animado como uma criança, eu," Lady Ulma admitiu. "Eu só queria  

poderia fazer para você um décimo do que você tem feito por mim. "  

"Você já", disse Elena. "E se nós podemos encontrar a raposa chaves-vai  

só porque você nos ajudou muito. E isso, não posso dizer-lhe como  

quanto isso significa para mim ", ela terminou quase em um sussurro.  

"Mas nunca pensei que eu poderia ajudá-lo quando desafiou a lei de  

escravo devastada. Você só queria me salvar e você tem sofrido  

muito  

para isso ", respondeu calmamente Ulma.  

Elena passou incômoda. O corte escorrendo pelo rosto tinha deixado apenas um  

cicatriz branca fina ao longo do maxilar. Uma vez, quando ela retornou pela primeira 

vez  

para a Terra a partir da vida após a morte, ela teria sido capaz de onda da cicatriz  

afastado com uma simples lavagem do Poder. Mas agora, embora ela pudesse canal  

seu Poder  

através de seu corpo e usá-lo para melhorar seus sentidos, ela não poderia fazê-lo  

obedecer a sua vontade de qualquer outra forma.  

E uma vez, pensou, imaginando o que Elena tinha estado em Robert E.  

lote Lee High School de estacionamento e babava ao longo de um Porsche, ela  

ter considerado a estragar do rosto a maior calamidade de sua vida.  

Mas com todos os elogios que havia recebido, com Damon chamando-o de seu  

"Branco  

ferimento da honra ", e sua certeza de que isso significaria tão pouco para Stefan como  

uma cicatriz em sua bochecha significaria para ela, ela descobriu que não conseguia  

levá-la muito a sério.  

Eu não sou a mesma pessoa que eu era uma vez, ela pensou. E eu estou feliz.  

"Não se preocupe", disse ela, ignorando a dor de sua perna para baixo, que ainda 

pulsava  

às vezes. "Vamos falar sobre o Nightingale Silver e sua gala."  

"Certo," disse Meredith. "O que sabemos sobre ela? Como surgiu a idéia ir  

novamente, Elena? "  

"Misao disse," Se eu disse que uma das metades estava dentro da prata  

instrumento rouxinol, que iria até mesmo dar uma idéia? "ou  

algo parecido  



que, "Elena repetidas obedientemente. Todos sabiam de cor as palavras, mas  

fazia parte do ritual, cada vez que eles discutiram.  

"E o" Silver Nightingale "é o apelido de Lady Fazina Darley e  

todos na Dimensão Dark sabe! "Bonnie gritou, batendo  

mãos pequenas, em puro deleite.  

"Na verdade, esse tem sido o seu apelido, dado a ela quando ela veio pela primeira vez  

aqui e começou a cantar e tocar na sua harpa empatados com a prata, "Lady  

Ulma colocar em grave.  

"E cordas de uma harpa precisam ser ajustados, e eles estão sintonizados com as 

chaves," Bonnie  

continuou animadamente.  

"Sim". Meredith, pelo contrário, falava devagar e pensativo. "Mas não é um  

tuning harpa-chave que estamos procurando. Eles se parecem com isso. "Ela colocou 

para baixo em um  

tabela ao lado dela um objeto feito de bom maple pálido que parecia ser um  

T muito curto, ou, se realizada, por seu lado, como uma árvore graciosa acenando com 

uma  

ramo horizontal curto. "Eu tenho que partir de um dos menestréis Damon contratado."  

Bonnie chave eyed tuning loftily. "Pode ser uma chave de afinação da harpa, estamos  

procurando, "ela insistiu. "Pode ser utilizado tanto para as coisas, de alguma forma."  

"Eu não vejo como," Meredith disse obstinadamente. "A menos que de alguma forma, 

mudar  

forma quando as duas metades vêm junto. "  

"Oh, meu, sim," Lady Ulma disse, como se Meredith tinha feito apenas uma óbvia  

proposição. "Se eles são mágicos metades de uma chave única que será quase  

certamente mudar quando as duas metades se encontram. "  

"Você vê?" Bonnie disse.  

"Mas se eles podem ser qualquer tipo de forma, então como diabos vamos mesmo saber  

quando nós encontramos-los? "Elena perguntou com impaciência. Tudo o que ela se 

preocupava  

estava achando que ele tomou para salvar Stefan.  

Lady Ulma calou-se, e Elena sentiu mal. Ela odiava usar linguagem áspera  

nem sequer aparecem aflito na frente da mulher que viveu uma vida de  

tal sujeição e horror desde a sua adolescência. Elena queria Lady Ulma  

se sentir segura, para ser feliz.  

"De qualquer forma," ela disse rapidamente, "nós sabemos uma coisa. É no Prata  

instrumento Nightingale. Então o que está dentro de harpa Lady Fazina, o que  

tem que ser  



isso. "  

"Ah, mas" Lady Ulma começou, e então ela parou-se quase antes  

as palavras foram para fora.  

"O que é isso?" Elena perguntou suavemente.  

"Oh, nada, nada", disse Lady Ulma apressadamente. "Quero dizer, gostaria de  

ver seus vestidos agora? Esta última adaptação é realmente apenas para garantir que 

cada  

ponto  

é perfeito. "  

"Oh, nós vamos adorar!" Bonnie chorava, ao mesmo tempo fazer um mergulho para o  

sketchbook, enquanto Meredith degrau um puxão sino que trouxe um servo pressa  

de longe e correndo novamente para a sala de costura.  

"Eu só queria Damon Mestre e Senhor Sage tinha concordado em deixá-me a criar  

algo que eles usam ", disse Lady Ulma luto para Elena.  

"Oh, não Sage está indo. E tenho certeza que Damon não teria ocupado, como  

desde que destinadas a ele uma jaqueta de couro preta, uma camisa preta, preto  

jeans e botas pretas todas exatamente como o que ele usa todos os dias. Ele  

foram felizes para usá-lo depois. "  

Lady Ulma riu. "Eu vejo. Bem, não haverá suficiente estilos fantásticos  

hoje gasto que ele pode mudar sua mente para o futuro. Agora vamos desenhar  

o  

cortinas nas janelas ao redor. Esta gala será no interior, com gaslight  

apenas, para mostrar as cores verdadeiras ".  

"Eu me perguntava por que ele disse, 'dentro' sobre os convites", disse Bonnie. "Eu  

pensei que talvez fosse por causa da chuva. "É por causa do sol", disse Lady Ulma 

sobriamente. "Isso crimson odioso  

luz, alterando toda azul ao roxo, todo amarelo ao marrom. Você vê, não  

um  

usaria aqua ou verde para um sarau ao ar livre, não, nem mesmo você, com essa  

cabelo morango que clama por isso. "  

"Eu entendo. Eu posso ver como ter esse sol pendurado lá todos os dias que  

realmente para baixo depois de um tempo. "  

"Eu me pergunto se você puder, murmurou Lady Ulma, e depois acrescentou 

apressadamente,  

"Enquanto esperamos é que eu te mostrar o que eu criei para o seu amigo de altura  

que  

dúvidas sobre mim? "  

"Oh, por favor, sim!" Bonnie estendeu o caderno.  



Lady Ulma folheou-o até que ela chegou a uma página que parecia  

agradá-la. Ela pegou canetas e lápis de cor como uma criança ansiosa para  

brincar com brinquedos amada novamente. "Aqui está", disse ela, usando a cor  

lápis para adicionar uma linha aqui e ali uma curva, mas segurando o livro para que o  

três  

meninas podia ver o desenho.  

"Oh, meu Deus!" Bonnie gritou de espanto genuíno, e até mesmo Elena sentiu  

seu alargamento olhos.  

A moça do desenho foi definitivamente Meredith, com sua metade do cabelo para cima 

e  

metade para baixo, mas com um vestido, como um vestido! Negro como o ébano, sem 

alças, que  

agarrou-se a figura longo fino perfeitamente delineadas na imagem, enfatizando  

as curvas, melhorando-os em cima pelo que Elena aprendi foi chamado  

"Sweetheart decote": um olhar que fez frente Meredith como um  

coração Dia dos Namorados. Manteve-se perto do corpo todo o caminho até os joelhos  

quando de repente  

queimado para fora outra vez, dramaticamente largura. "Um vestido sereia", "Lady 

Ulma  

explicou, satisfeito com o seu esboço, enfim. "E aqui está", acrescentou ela como  

vários  

costureiras entrou, segurando o vestido com reverência milagroso entre  

elas. Agora as meninas podem ver que o material era de veludo preto de pelúcia  

pontilhado  

com pequenas manchas metálica retangular dourada. Parecia volta da meia-noite  

casa, Elena pensamento, com milhares de estrelas cadentes no céu.  

"E com ele, você vai usar esses grandes ônix preto e brincos de ouro,  

estes ônix preto e pentes de ouro para prender o cabelo para cima, e alguns linda  

correspondência pulseiras e anéis Lucen fez apenas para este equipamento, "Lady  

Ulma continuou. Elena percebeu que em algum momento nos últimos minutos Lucen  

deve ter  

entrou na sala. Ela sorriu para ele, e então seus olhos caíram para a  

bandeja de três camadas que ocupou. No tabuleiro superior, contra um fundo de marfim,  

dois ônix preto e pulseiras de diamantes, bem como um anel com um diamante na 

mesma  

que quase a fez desmaiar.  

Meredith estava olhando ao redor da sala como se tivesse tropeçado em uma privada  

discussão e não sabia como sair. Então ela olhou para o  



vestido para as jóias de Lady Ulma novamente. Meredith não era de perder o seu  

compostura facilmente. Mas depois de um momento em que ela foi simplesmente a 

Lady e Ulma  

abraçou fortemente, depois fui para Lucen e muito gentilmente colocou a mão sobre o 

seu  

antebraço. Ficou claro que ela não podia falar.  

Bonnie estava estudando o desenho com os olhos de um conhecedor agora. "Aqueles  

pulseiras correspondentes eram feitas apenas para este vestido, não eram? ", ela  

disse com um ar conspiratório.  

Para surpresa de Elena Lady Ulma parecia desconfortável. Então, ela falou  

lentamente. "A verdade é ... bem, Miss Meredith que é ... um escravo. Todos os 

escravos são  

obrigados a usar algum tipo de pulseiras simbólico quando viajar para fora  

suas famílias. "Ela virou os olhos para baixo de madeira polida  

floorboards. Suas bochechas estavam coradas.  

"Lady Ulma-oh, por favor, você não pode pensar é importante para nós?"  

Lady Ulma olhos brilharam quando ela olhou para cima. "Não importa"?  

"Bem", disse Elena hautily ", isso não importa muito ... er, ainda, porque  

não há nada a fazer quanto a isso, não agora. "Naturalmente, os agentes não estavam em  

em  

os segredos do relacionamento de Damon-Elena-Meredith-Bonnie. Mesmo Lady  

Ulma não vejo porque Damon não libertar os três meninas apenas no caso de  

"Alguma coisa  

deve acontecer, que o Guardiães Celestes proibi-lo. "Mas as meninas tinham  

formaram uma falange sólido contra ela, como seria jinxing toda a sua  

da empresa.  

"Bem, de qualquer maneira," Bonnie foi matutando: "Acho que as pulseiras são lindas.  

Quero dizer, ela mal conseguia encontrar nada mais perfeito para o vestido, poderia  

ela? ", atacando a sensibilidade profissional do designer.  

Lucen sorriu modestamente e Lady Ulma deu-lhe um olhar amoroso.  

enfrentar Meredith ainda era brilhante. "Lady Ulma, eu não sei como agradecer  

vocês. Vou usar este vestido e esta noite eu vou ser alguém que eu nunca  

antes. É claro, que você tirou o meu cabelo para cima, ou parcialmente, para cima. Eu 

não  

geralmente usam essa maneira, "Meredith terminou fraca.  

"Você vai hoje à noite-up e de alta mais ampla que testa linda de vocês. Este  

vestido é para mostrar as curvas encantadoras de seus ombros nus e braços.  

É um crime para cobri-los, de dia ou noite. E o penteado é desnudar  



seu rosto exótico, em vez de escondê-lo! "Lady Ulma disse com firmeza.  

Bom, Elena pensou. Eles ficaram fora do seu objecto de simbólica  

escravidão.  

"Você vai usar um pouco de maquiagem como o ouro bem claro em suas tampas, e 

Kohl  

para melhorar e aumentar seus cílios. Um toque de batom dourado, mas não rouge, eu 

não acredito no que para as raparigas. Sua pele verde-oliva será concluída  

a imagem de uma jovem sensual perfeitamente. "  

Meredith olhou impotente em Elena. "Eu não costumo usar maquiagem ou"  

disse ela, mas ambos sabiam que ela foi espancada. Senhora da visão Ulma  

viria para a vida.  

"Não chame um vestido sereia, ela vai ser uma sereia", disse Bonnie  

entusiasticamente. "Mas é melhor colocar um feitiço nele para manter todos os 

vampiros  

marinheiros de distância.  

"  

Para surpresa de Elena, Lady Ulma assentiu solenemente. "Meu amigo costureira  

enviou hoje uma sacerdotisa para abençoar todas as roupas e para mantê-lo  

de serem vítimas de vampiros, é claro. Se isso se encontra com o seu  

aprovação? "Ela olhou para Elena, que assentiu com a cabeça.  

"Enquanto eles não Damon manter fora do caminho", ela acrescentou, brincando,  

e sentiu-se congelar o tempo como Meredith e Bonnie imediatamente voltaram os olhos  

sobre ela, esperando para pegar algo na expressão de Elena, de que daria  

fora dela.  

Mas Elena manteve sua expressão neutra, como Lady Ulma continuou: "Naturalmente,  

as restrições não se aplicam ao seu mestre-de Damon.  

"Naturalmente," Elena disse sobriamente.  

"E agora, para o menor de beleza para ir para a gala," Lady Ulma dizia  

para Bonnie, que mordeu o lábio, envergonhada. "Eu tenho algo muito especial para  

vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho vontade de trabalhar com este material.  

Eu marchei por ele em uma vitrine, ano após ano, apenas dor para comprá-lo  

e criar  

com ele. Você vê? "E o próximo conjunto de costura mulheres vieram para a frente,  

segurando um pequeno vestido, mais leve entre eles, enquanto Lady Ulma realizada 

uma  

sketch. Elena  

já estava olhando com espanto. O material foi glorioso,  

incrível, mas era especialmente inteligente como ele tinha sido posto em conjunto. O  



tecido era vívida  

pavão verde-azul, com a mão o mais surpreendente de costura para representar um  

padrão de olhos de pavão queima a partir da cintura.  

olhos castanhos Bonnie tinha aumentado novamente. "Este é para mim?" Ela respirou,  

quase com medo de tocar no material.  

"Sim, e nós estamos indo para que o cabelo liso de sua volta, até você olhar como  

sofisticado como o seu amigo. Vá em frente e experimentá-lo. Eu acho que você vai 

gostar do  

maneira  

este vestido saiu. "Lucen havia se aposentado e Meredith já vinha sendo  

cuidadosamente encerrada no vestido sereia.  

Bonnie felizmente começou a tira. Lady Ulma acabou por ter tido razão. Bonnie amava 

o jeito que ela olhou  

naquela noite. Agora ela estava sendo dado os retoques finais, como  

um  

delicado spray de citros e água de rosas, um perfume feito só para ela. Ela  

estava diante de um espelho de vidro prateado gigante, a apenas alguns minutos antes de 

serem  

devido a  

para começar a festa dada por Fazina, o Rouxinol Silver si mesma.  

Bonnie virou um pouco, olhando para o vestido sem alças, totalmente contornados na 

admiração. Sua  

corpete foi feito ou parecia ser feita, exclusivamente dos olhos  

penas de pavão, dispostos em um spray que estava reunida em sua  

cintura, mostrando como era minúsculo. Havia um outro spray de maior  

penas que  

apontada para baixo da cintura, frente e verso. A volta teve realmente um  

pequeno comboio de penas de pavão contra seda esmeralda. Na frente, abaixo do  

maior,  

spray apontando para baixo, um projeto trabalhado em prata e ouro, estilizada  

ondulantes plumas, tudo de cabeça para baixo, fez o seu caminho para o fundo do  

vestido,  

que era afiado com brocado de ouro fino.  

Como se isso não bastasse, a senhora Ulma tinha um leque feito com real  

olhos de pavão-se num jade esmeralda punho, com um pendão de baixinho clinking  

jade, citrino, esmeralda e encantos na parte inferior.  

Cerca de garganta Bonnie foi um colar de jade correspondência, com embutidos  

esmeralda, safira e lápis-lazúli. E em torno de cada um de seus pulsos foram  



várias pulseiras de jade esmeralda que clicou em conjunto sempre que ela se mudou,  

o símbolo de sua escravidão.  

Mas os olhos de Bonnie dificilmente poderia demorar sobre eles, e ela não poderia 

chamar  

um ódio correcto do pulseiras. Ela estava pensando em como um especial  

cabeleireiro tinha vindo "de volta slick" Bonnie cachos cor de morango  

até que, em vermelho escuro verdade, eles foram rebocados plana contra seu crânio e  

realizada em  

lugar com jade e clipes de esmeralda. Seu rosto em forma de coração nunca tinha 

olhado  

tão maduro, tão sofisticada. Para as pálpebras e os olhos esmeralda kohl-escuro,  

Lady Ulma tinha acrescentado um batom vermelho vivo e teve pelo menos uma vez 

quebrado o seu governo  

e toca habilmente, empunhando a escova sozinha, tinha acrescentado, aqui e ali  

de  

blusher modo que a pele translúcida Bonnie olhou como se ela estivesse constantemente  

coloração em algum elogio. Delicadamente esculpidas brincos de jade com ouro  

sinos  

concluído dentro do conjunto, e Bonnie sentiu como se ela fosse algum  

Princesa do Oriente Antigo.  

"É realmente uma espécie de milagre. Normalmente, eu pareço um duende tentando se 

vestir  

como uma líder de torcida ou uma flor de menina ", confidenciou ela, beijando Lady 

Ulma novo e de novo, encantada ao descobrir que o batom ficou em seus lábios, em vez  

transferir para o rosto de sua benfeitora. "Mas hoje eu pareço um  

jovem  

a mulher. "S  

ele teria mantido a balbuciar, impotente para parar a si mesma, embora Lady  

Ulma já estava tentando discretamente dab lágrimas de seus olhos,  

exceto que, naquele momento, Elena entrou e ela engasgou.  

vestido de Elena já havia sido concluída até a tarde e assim que tudo Bonnie  

tinha visto dele foi o sketch. Mas de alguma forma que não tinha para transmitir  

apenas o que este vestido faria para Elena.  

Bonnie tinha secretamente se perguntou se Lady Ulma estavam deixando muito a  

Elena própria beleza natural, e estava esperando que Elena seria tão animado  

sobre o seu próprio vestido como todo mundo parecia estar sobre Bonnie e  

Meredith.  

Agora Bonnie entendido.  



"É um chamado de um vestido de deusa," Lady Ulma explicado o silêncio atordoado  

na sala, como Elena entrou, e Bonnie vertiginosamente pensamento que se  

deusas nunca tinha vivido até no Monte Olimpo, que certamente teria  

queria vestir desta maneira.  

O truque do vestido estava em sua própria simplicidade. Foi feito de leite em branco  

seda, com uma cintura delicada plissado (Lady Ulma chamado apertado irregular  

pleating "ruching"), que realizou dois painéis corpete simples que formou um V-  

decote, mostrando a pele Elena de flor de pêssego entre eles e  

atrás  

elas. Estes painéis, por sua vez foram realizadas nos ombros por dois esculpidas  

fechos embutidos de ouro com a mãe-de-pérola e diamantes. A partir da cintura,  

a saia caiu  

em linha reta na graciosa, dobras de seda todo o caminho para Elena sandálias 

delicadas,  

novamente desenhado em ouro, madre-pérola e diamantes. Na volta, os dois  

painéis que apertou no ombro ficou correias e atravessou de uma vez  

reunir novamente na cintura, pregas.  

Um vestido tão simples, mas tão magnífica sobre a garota certa.  

Na garganta de Elena, um design requintado dourado e mãe-de-pérola  

colar em forma estilizada de uma borboleta foi inserida com tantos  

diamantes que parecia fogo com fogo multicolorido cada vez que ela  

mudou e chamou a luz. Ela usou este sobre o lapis e diamante  

pingente  

Stefan tinha dado a ela, desde que ela tinha se recusou a tomar o pingente fora. Ele  

não importa. A borboleta abrangeu o pingente completamente.  

Em cada pulso Elena usava uma pulseira de ouro e grande mãe-de-pérola inset  

com os diamantes, as criações que tinham encontrado na sala de jóia secreta,  

obviamente, para ir com o colar. E isso foi tudo. Elena cabelo tinha sido escovado e 

escovado e escovado  

até que fosse formada uma roupa de seda dourada que pendia de ondas abaixo de seu  

ombros para trás, e ela estava usando um toque de batom cor de rosa.  

Mas seu rosto, com seus espessos cílios negros e sobrancelhas arqueadas mais leves e  

justo  

agora o seu olhar de excitação que se separaram os lábios cor de rosa e trouxe  

cores brilhantes para o rosto, havia sido deixado completamente sozinho. Brincos que  

eram apenas  

cascatas de diamantes espiou através dela tranças de ouro.  

Ela vai levá-los à noite louca, Bonnie pensamento, olhando a ousadia  



vestido com inveja, mas não com ciúme, ao invés, em vez reveling no  

pensamento da sensação Elena faria. Ela está usando a mais simples  

vestido de qualquer um de nós, mas ela ainda coloca completamente Meredith e eu no  

sombra.  

No entanto, Bonnie nunca tinha visto Meredith parece melhor ou mais exóticas. Ela  

também nunca sabe o que é uma figura impressionante Meredith tinha, apesar de sua  

grande variedade amigo de roupas de grife.  

Meredith Bonnie deu de ombros quando lhe disse isso. Ela tinha um fã, também preto  

laca, que dobrado. Agora, ela abriu e dobrou-o fechar de novo, batendo  

o queixo, pensativo.  

"Nós estamos nas mãos de um gênio", disse ela simplesmente. "Mas não podemos 

esquecer  

o que nós realmente estamos aqui para isso. " 

"Temos que manter nossa mente sobre a poupança de Stefan," Elena estava dizendo no  

sala de Damon tinha assumido para si próprio, a antiga biblioteca na Senhora da Ulma  

mansão.  

"Onde mais poderia ser a minha mente?" Damon disse que nunca tirar os olhos  

pescoço com seus ornamentos da mãe-de-pérola e diamantes. De alguma maneira  

o vestido branco como leite serviu para enfatizar a coluna slim soft de Elena  

garganta, e Elena sabia.  

Ela suspirou.  

"Se nós pensamos que você realmente queria, então todos nós poderíamos apenas 

relaxar."  

"Você quer dizer ser tão relaxado como você está?"  

Elena deu-se uma agitação interior. Damon pode parecer completamente  

absorvido com uma coisa e uma coisa só, mas o seu sentido de  

selfpreservation  

a certeza de que ele estava constantemente em guarda, e vendo não só o que ele  

queria ver mas tudo o que estava ao seu redor.  

E era verdade que Elena era quase insuportavelmente animado. Deixe os outros  

acho que foi sobre o seu vestido maravilhoso e foi um vestido maravilhoso,  

Elena e foi profundamente grato a Lady Ulma e seus ajudantes para  

começá-lo feito em tempo. O que Elena estava realmente animado sobre, porém, foi  

a chance  

-Não, a segurança, disse a si mesma com firmeza, esta noite que ela estava indo para  

encontrar a metade da chave que lhes permitiria Stefan livre. O pensamento de  

seu rosto, de  

vê-lo em carne e osso foi ...  



Foi terrível. Pensar sobre o que Bonnie disse quando ela estava dormindo,  

Elena estendeu para o conforto e compreensão, e de alguma forma encontrada  

que ao invés de segurar a mão Damon, ela estava nos braços de Damon.  

A verdadeira questão é: o que Stefan dizer sobre aquela noite no motel com  

Damon?  

O que Stefan dizer? O que havia a dizer?  

"Estou com medo", ela ouviu, e um minuto tarde demais, reconheceu o seu próprio  

voz.  

"Bem, não penso sobre isso", disse Damon. "Isso só vai piorar as coisas."  

Mas eu menti, Elena pensou. Você não se lembra, ou você estaria  

mentira, também.  

"O que aconteceu, eu prometo que vou continuar a ser em torno de você", disse Damon  

suavemente. "Você tem minha palavra que, de qualquer maneira."  

Elena pôde sentir sua respiração contra o seu cabelo. "E em manter sua mente em  

a chave? "Sim, sim, mas eu não tenho alimentado corretamente hoje. Elena começou, 

então apertou  

Damon perto. Por um instante ela sentiu, e não apenas uma fome que assola,  

mas uma dor aguda que a deixou perplexa. Mas agora, antes que ela conseguia localizá-

lo  

no espaço, ela tinha ido embora, e sua conexão com Damon foi abruptamente  

fora.  

Damon.  

"O quê?"  

Não me calar.  

"Eu não sou. Eu apenas disse que tudo o que há para dizer, isso é tudo. Você sabe que 

eu estarei  

procurando a chave. "  

Obrigado. Elena tentou novamente. Mas você não pode simplesmente passar fome,  

Quem disse que eu estava morrendo de fome? Agora conexão telepática Damon estava 

de volta,  

mas algo estava faltando. Ele estava segurando algo deliberadamente  

para trás, e concentrando-se em agredir seus sentidos com alguma outra coisa,  

fome. Elena pôde sentir rampaging nele, como se fosse um tigre ou um lobo  

que tinha  

ida para o dia-a-semana sem fazer uma matança.  

A sala tinha uma voltinha em torno dela.  

"É ... tudo bem", sussurrou ela, espantado que Damon foi capaz de levantar e  

segurá-la de todo, com suas entranhas arrancando-o dessa forma. "Tudo o que você ...  



precisa ... tomar ... "  

E então ela se sentiu a mais suave sondando a sua garganta de dentes afiados.  

Ela se entregou a ele, entregando-se às sensações.  

Em preparação para a gala do Rouxinol de Prata, onde seriam  

procura para o primeiro semestre da raposa dupla chave para liberar Stefan, Meredith  

tinha sido  

a leitura de algumas cópia ela enfiou em sua bolsa, a partir do enorme  

quantidade de informação que tinha baixado da Internet. Ela tinha  

fez sua  

melhor para descrever tudo o que ela aprendeu a Elena e os outros. Mas  

Como ela poderia ter certeza de que ela não tinha perdido alguma pista vital, alguns 

muito  

segmento importante de informações que fazem toda a diferença nesta noite  

entre o sucesso eo fracasso? Entre encontrar uma maneira de economizar e Stefan  

vinda  

casa derrotado, enquanto ele agoniza na prisão.  

Não, ela pensou, de pé por um espelho prateado, quase medo de olhar para o  

A beleza exótica que ela se tinha tornado. Não, não podemos sequer pensar na palavra  

fracasso. Por uma questão de vida de Stefan, temos de ter sucesso. E nós temos que  

fazê-lo sem ser apanhado.  
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Elena se sentiu confiante e um pouco tonto como eles partiram para a  

gala Silver Nightingale. No entanto, quando os quatro chegaram a  

ninhadas, Damon  

com Elena, Meredith com Bonnie (Lady Ulma sendo proibido por seu  

médico a ir a qualquer festa, enquanto ela estava grávida), no Honrosa  

Senhora  

casa palaciana Fazina, ela foi golpeada com algo parecido com o terror.  

A casa era um verdadeiro palácio, no melhor da tradição de contar histórias, ela  

pensei. Minaretes e torres subiu acima deles, provavelmente pintado em azul  

dourado e luxuoso, mas virou lavanda pela luz do sol, e olhando quase  



mais leve que o ar. Para complementar a luz do sol, as tochas foram acesas ou  

lado da  

caminho das ninhadas até a colina e alguns produtos químicos foram adicionados ou 

algum  

magia utilizada para fazer brilhar as suas luzes em diferentes cores para que eles  

alterado  

de ouro, ao vermelho, ao roxo, a azul, verde, prata, e essas cores  

brilhou verdade. Eles tomaram fôlego Elena distância, assim como as únicas coisas que 

não foram  

tingida de vermelho em todo o mundo que ela podia ver. Damon tinha trazido um  

garrafa de Black Magic com ele e era quase demasiado alto astral, sem trocadilho  

destina-se, Elena pensou.  

Como o seu lixo parou no alto do morro, Damon e Elena foram ajudados  

fora e um corredor que cortar muito da luz solar. Acima deles  

pendurou delicado, iluminado, algumas lanternas de papel maior do que o lixo que 

tinham  

foi em um momento atrás, iluminada e fantasiosamente forma que deu  

um  

ar festivo e divertido para um outro modo tão magnífico palácio que foi um pouco  

intimidante.  

Eles passaram por fontes iluminadas, algumas das quais tiveram surpresas, como a  

linha de sapos mágicos que constantemente saltou da almofada de lírio de lírios: plop,  

plop, plop, como o som da chuva no telhado, ou uma enorme serpente dourada que  

enrolada entre as árvores e sobre as cabeças dos visitantes, enrolamento de lá para o  

chão e depois voltar até as árvores novamente.  

Então, novamente, foi o fundamento de que iria transformar transparente com todos os 

tipos  

das escolas mágicas de peixes, tubarões, enguias, e golfinhos cavorting, enquanto em  

profundidades dim azul muito abaixo apareceu a figura de uma baleia gigante. Elena  

Bonnie e correu rapidamente sobre esta parte do caminho.  

Ficou claro que o dono desta propriedade poderia pagar qualquer tipo de  

extravaganza seu coração desejar, e que acima de todas as coisas que ela gostava de  

o chiefest era a música, pois em cada área, esplendidamente, às vezes bizarra,  

vestido orquestra estava jogando, ou pode haver apenas um solista famoso,  

canto de uma gaiola dourada alta talvez vinte e cinco metros acima do solo.  

Música ... música e luzes em toda parte ...  

Elena, embora entusiasmada com as vistas, sons, aromas e glorioso  

provenientes de grandes bancos de flores, bem como dos convidados, tanto do sexo 



masculino  

e feminino, sentiu um ligeiro medo como uma pequena pedra no seu estômago. Ela 

tinha  

pensei que o vestido e os diamantes tão elaboradas, quando ela tinha deixado Lady  

Ulma de  

imobiliário. Mas agora que ela estava aqui no Lady Fazina ... bem, houve também  

muitas salas, muitas pessoas, como fantasiosamente e finamente vestida como ela e  

sua  

irmã "assistentes pessoais." Ela estava com medo de que, assim, que aquela mulher  

ali, pingando de jóias de diamantes delicados em três camadas e  

tiara esmeralda  

ao seu delicado diamante circulou dedos, fez olhar próprio cabelo sem adornos  

desalinhado ou risível, em um caso tão grande.  

Você sabe quantos anos ela tem? Elena quase saltou para ouvir a voz de Damon  

em sua cabeça.  

Quem? Elena respondeu, tentando pelo menos manter sua inveja, sua preocupação, de  

sua voz telepática. E eu estou projetando esse alto? acrescentou em alarme.  

Nem todos os que alto, mas nunca é demais para ajustá-lo para baixo. E você sabe  

perfeitamente "que": a girafa você estava olhando, Damon respondeu. Para  

sua  

informação, ela é cerca de duzentos anos mais velho que eu, e ela é  

tentando olhar em torno de trinta, que é dez anos mais jovem do que quando ela  

tornou-se um  

vampiro.  

Elena piscou. O que você está tentando dizer?  

Envie algum poder para os seus ouvidos, Damon sugeriu. E pare de se preocupar!  

Elena obedientemente aumentou ligeiramente a força para que ela ainda pensava como  

ela nós estouro da orelha, e as conversas de repente se tornou audível todos  

ao seu redor.  

... Oh, a deusa branca. Ela é apenas uma criança, mas o que é uma figura ...  

... Sim, aquele com o cabelo dourado. Magnífico, não é? ... Oh, por Hades,  

Olhe para aquela menina ... ... você viu o príncipe ea princesa mais  

lá? Eu me pergunto se eles swap ... ou-ou-não um quarteto, querida?  

Este foi mais parecido com o que Elena foi usado para audiência as partes. Deu-lhe  

mais confiança. Também, como permitiu que seus olhos para varrer mais de ousadia  

em todo o opulently fantasiados cantou, fez com que ela sinta um súbito  

amor e respeito por Lady Ulma, que tinha projetado e supervisionado o  

construção de três vestidos gloriosos em apenas uma semana. Ela é um gênio, Elena 



informado Damon solenemente, sabendo que, através  

sua Mindlink veria que ela queria dizer. Olha, Meredith já tem um  

multidão ao seu redor. E ... e ...  

E ela não está agindo bem como Meredith em tudo, Damon terminou, soando  

um pouco inquieto.  

Meredith não parece inquieto, no mínimo. Ela tinha o rosto voltado  

deliberadamente para mostrar um perfil clássico para seus admiradores, mas não foi o  

Perfil de nível de cabeça, sereno Meredith Sulez em tudo. Foi um sensual, exótico  

menina, que parecia que ela poderia muito bem ser capaz de cantar a Habanera  

a partir de  

Carmen. Ela teve seu leque aberto e foi graciosamente, languorously Fanning  

si mesma. A iluminação suave, mas quente indoor feitos os ombros nus e  

armas  

brilham como pérolas sobre o vestido de veludo preto, que parecia ainda mais  

misterioso e surpreendente do que tinha em casa. Na verdade, ele parecia ter  

devoto um ferido para o coração já, ele estava ajoelhado diante dela com um  

rosa vermelha na mão, tão rapidamente escolheu uma das modalidades de que um  

espinho tinha picado ele e sangue jorrou de seu polegar. Meredith não  

parece ter notado. Tanto Elena e Damon sentia pela jovem, que  

foi  

loiro e extremamente bonito. Elena sentiu pena ... e Damon sentia fome.  

Ela certamente parece ter saído de seu escudo, aventurou Damon.  

Oh, Meredith não realmente sair, Elena respondeu. É tudo  

playacting. Mas hoje eu acho que os vestidos que estão fazendo isso. Meredith é  

vestida como uma sirene, e assim ela está agindo tudo abafado. Bonnie está vestida 

como uma  

pavão e ... olhar.  

Ela assentiu com a cabeça para baixo o longo corredor que levava à uma sala enorme 

em frente  

elas. Bonnie, vestido com o que parecia ser penas de pavão real, teve um  

multidão de seus próprios seguidores e que era exatamente o que eles estavam fazendo:  

a seguir. movimento Bonnie toda era leve e seu pássaro e jade  

pulseiras  

tocaram juntos em seus pequenos braços arredondados, brincos chimed com cada  

lance de cabeça, e seus pés pareciam cintilar com sandálias douradas na frente  

de  

seu trem de pavão.  

"Você sabe, é estranho", murmurou Elena, uma vez que atingiu o quarto grande  



e som de última foi silenciado para que ela pudesse ouvir a voz de Damon física.  

"Eu não sabia, mas Lady Ulma projetado nossos vestidos em diferentes níveis  

do mundo animal. "  

"Hm?" Damon estava olhando sua garganta novamente. Mas, felizmente, em que  

momento em que um homem bonito vestido em roupas formais Terra-smoking, 

cummerbund, e assim por diante, veio com Black Magic em prata grande  

taças. Damon drenado seu de um gole só e deu outro a partir do  

curvando-se graciosamente  

garçom. Então ele pegou e Elena lugares, no exterior da fileira de trás, mesmo  

se esta era uma grosseria de sua anfitriã. Eles precisavam ter a liberdade de manobra.  

"Bem, Meredith é uma sereia, que é a mais alta ordem, e ela está agindo  

como uma sirene. Bonnie é uma ave, de modo que é a ordem mais próxima, e ela é  

agindo como um pássaro: ver todos os garotos se exibir enquanto ela mantém  

rindo. E eu sou uma borboleta, assim acho que vou ser uma borboleta social  

hoje à noite.  

Com você ao meu lado, eu espero. "  

"Como é bonito ...", disse Damon pesadamente. "Mas o que exatamente faz pensar  

você é suposto ser uma borboleta? "  

"Bem, os desenhos, bobo," disse Elena, e ela levantou a mãe-de-pérola e  

ouro e diamante fã e lhe deu um rap borboleta pequena na testa  

com ele. Então, ela abriu-lhe mostrar um desenho magistral do mesmo  

design como seu colar na sua frente, decorado com pequenos pontos de diamantes,  

ouro, e  

mãe-de-pérola onde não poderão ser prejudicados pelas pregas.  

"Você vê? Uma borboleta ", disse ela, não contente com a imagem.  

Damon traçou o contorno com um longo, afilando-se o dedo que lhe lembrava  

tanto de Stefan que dói a garganta dela, e parou em seis estilizada  

linhas acima da cabeça. "Desde quando é que as borboletas têm o cabelo?" Seu dedo  

mudou-se para duas linhas horizontais entre as asas. "Ou os braços?"  

"Estas são as pernas," Elena disse ele, divertido. "Que tipo de coisa com os braços  

e pernas e uma cabeça com seis pêlos e asas? "  

"Um vampiro bêbado", sugeriu uma voz acima deles, e Elena olhou para cima,  

surpreso ao ver Sage. "Posso me sentar com você?", Perguntou ele. "Eu não conseguia  

uma camisa, mas a minha fada madrinha que evocam um colete. "  

Elena, rindo, fugiu em uma cadeira para que ele pudesse tomar o assento do corredor de  

Damon. Ele era muito mais limpo do que quando ela vira pela última vez  

trabalhando em casa, apesar de seu cabelo ainda estava em tempo indisciplinado 

selvagem  



cachos. Ela observou no entanto, que sua fada-madrinha tinha perfumado com ele  

cedro e  

sândalo, e forneceu-lhe com Dolce & Gabbana jeans e colete. Ele  

olhou ... magnifique. Não havia nenhum sinal de seus animais.  

"Eu pensei que você não estava chegando", disse Elena a ele.  

"Você pode dizer isso? Vestida como você está em branco e dourado celestial? Você  

mencionou a gala, eu tomei o seu desejo como um comando. "  

Elena deu uma risadinha. Claro, todo mundo estava a tratá-la de forma diferente esta 

noite. Ele  

Foi o vestido. Sage, murmurando alguma coisa sobre sua heterossexualidade latente, 

jurou que a imagem em seu colar e era um fã  

Phoenix. O demônio muito educado na sua direita, que tinha a pele cor de malva e 

profunda  

pequenas,  

curling chifres brancos, deferentially alegou que olhou para ele como o  

deusa Ishtar, que aparentemente enviou para a Dimensão Dark alguns  

milênios atrás para pessoas tentador preguiça. Elena fez uma nota mental para perguntar  

Meredith se isso significava tentar a comer preguiças, que ela sabia  

foram uma espécie de animal selvagem que não se movimentar muito, ou  

qualquer outra coisa.  

Em seguida, Elena pensou que Lady Ulma tinha chamado a vestir um vestido de deusa 

",  

não tinha? Foi sem dúvida um vestido que você só poderia usar se o seu corpo  

era muito jovem e muito perto da perfeição, porque não havia nenhuma maneira de  

espartilho caber nela ou até mesmo para armar para minimizar uma característica que 

não faz jus.  

A única  

as coisas sob o vestido estava própria empresa Elena physique jovens e um par de  

escasso, lingerie de renda macia cor de carne. Ah, e um spray de jasmim  

perfume.  

Portanto, é uma deusa eu sinto, pensava ela, agradecendo o demônio (que estava  

e curvou-se). As pessoas estavam tomando os seus lugares para a Nightingale Silver's  

primeira apresentação. Elena tinha de admitir que o desejo de ver Lady Fazina e  

Além disso, é muito cedo para tentar um banheiro trip-Elena já havia  

notado  

que os guardas foram colocados em todas as portas.  

Havia duas harpas, sobre um estrado, no meio de um grande círculo de cadeiras.  

E, de repente, todos estavam em seus pés e palmas, e Elena  



teria visto nada, se o Fazina Senhora não tinha escolhido para caminhar  

Elena o mesmo corredor e Damon tinha tomado. Como era, ela fez uma pausa direito  

Sage junto a reconhecer o rugido de aclamação, e Elena tinha uma  

visão perfeita do seu.  

Ela era uma mulher linda jovem, que para surpresa de Elena olhou mal  

mais de vinte anos, e foi quase tão pequena quanto Bonnie. Este diminuto  

criatura, obviamente, levou muito a sério apelido: ela estava vestida  

inteiramente em um vestido de malha de prata. Seu cabelo era prata metálica, também, 

varrido  

alta em  

frente e muito curto na parte de trás. Seu trem estava mal ligado a ela, por dois  

fechos simples nos ombros. Flutuou horizontalmente por trás dela, constantemente  

em  

movimento, mais parecido com um raio de luar ou uma nuvem de material como real 

até que ela  

chegou ao palco central e subiu, então deu uma volta ao alto  

harpa descoberto, altura em que a parte suspensa do cabo caiu suavemente  

e graciosamente até o chão em semicírculo ao redor dela.  

E então veio a magia da voz do Rouxinol prata. Começou por  

tocando harpas alto, que parecia ainda mais alto em comparação com seu pequeno 

corpo. Ela poderia fazer a harpa cantar em seus dedos, persuadi-la a chorar  

como o vento ou fazer música, que parecia descer do céu,  

glissandos. Elena chorou durante toda a sua primeira canção, apesar de ter sido cantada  

em algum idioma estrangeiro. Era tão doce que piercingly lembrou Elena  

de  

Stefan, das vezes em que estivemos juntos, comunicando-se apenas a  

palavras suaves e toques ...  

Mas o mais impressionante instrumento Lady Fazina era sua voz. Sua minúscula  

corpo poderia gerar um volume extraordinário, quando ela queria. E  

como  

ela cantou uma canção pungente menor-ajustado após o outro, Elena podia sentir seu  

pele sair em pele arrepiada e um tremor nas pernas. Ela sentia que a  

qualquer momento ela pode cair de joelhos como as melodias cheio seu coração.  

Quando alguém tocou por trás dela, Elena começou violenta, trouxe  

volta depressa demais do mundo de fantasia que a música tinha tecido à sua volta.  

Mas foi só Meredith, que apesar de seu próprio amor para a música teve um impacto 

muito  

sugestão prática para o seu grupo.  



"Eu ia dizer, porque não começar agora, enquanto toda a gente está escutando?"  

ela sussurrou. "Até os guardas estão fora dele. Nós concordamos em dois a dois,  

sim? "  

Elena balançou a cabeça. "Estamos apenas com um olhar ao redor da casa. Podemos até  

encontrar algo, enquanto todos ainda está aqui, ouvindo, por quase outro  

hora. Sage, talvez você poderia tipo de ligação entre os dois grupos,  

telepaticamente.  

"Seria um privilégio, Madame".  

Os cinco deles estabelecidos na mansão do Nightingale prata. 

Eles caminharam pela direita chorando porta-guardas. Mas muito rapidamente, eles  

descobriu que, embora quase todo mundo estava ouvindo Lady Fazina, em  

cada sala de  

o palácio que foi aberto ao público, um mordomo vestido de preto, de luva branca  

esperado, pronto para dar a informação, e para manter um olhar atento sobre o seu  

senhora  

posses.  

O primeiro quarto que lhes deu qualquer tipo de esperança era Hall Lady Fazina de  

Harpery, uma sala dedicada exclusivamente à exibição de harpas, desde a antiguidade,  

bowlike, instrumentos de corda única, sem dúvida, desempenhado por indivíduos  

que foram semelhantes aos cavedwellers, a altura, dourado, harpas de orquestra, como o  

um  

Fazina estava jogando agora, a música audível em todo o palácio. Magic,  

Elena pensou novamente. Eles parecem usá-lo aqui, em vez da tecnologia.  

"Cada espécie de harpa tem uma chave única para afinar as cordas," Meredith  

sussurrou, olhando para baixo o comprimento do salão. Em cada lado da linha de  

harpas  

marchou em direção à distância. "Uma das chaves pode ser a chave."  

"Mas como vamos saber mesmo?" Bonnie estava abanando-se com um pouco de sua  

leque de penas de pavão. "Qual é a diferença entre uma tecla e harpa do  

fox chave? "  

"Eu não sei. E eu nunca ouvi falar de uma chave que está sendo mantido em uma harpa, 

também. Ele  

balançava ao redor da caixa de som cada vez que a harpa deslocou ligeiramente ",  

Meredith admitiu.  

Elena mordeu o lábio. Foi essa uma questão simples, razoável. Ela deve se sentir  

consternado, deve estar se perguntando como eles poderiam se encontrar sempre uma 

pequena  

metade de uma chave neste lugar. Especialmente considerando que a pista tinha-se  



que era o instrumento Nightingale de Prata, de repente, parecia absurdo.  

"Eu não suponho," Bonnie disse um pouco vertiginosa ", que o instrumento é o seu  

voz, e que, se chegarmos em sua garganta ... "  

Elena olhou para Meredith, que estava olhando para o céu ou na  

o que estava acima dessa dimensão hedionda. "Eu sei", disse Meredith. "Não  

mais bebidas para birdbrain aqui. Embora eu suponho que é possível que eles  

dar assobios ou instrumentos de prata pouco como favores, todos os grandes partidos 

usado  

fazer  

que, você sabe, dar-lhe um presente. "  

"Como", Damon disse num tom cuidadosamente inexpressivo ", que eles  

possivelmente, obter a chave para um favor para uma festa a ser dada pelo menos 

semana  

distância, e como eles poderiam ter a esperança de recuperá-la? Misao poderia muito 

bem ter dito  

Elena, "Nós jogamos a chave fora".  

"Bem", começou a Meredith, "Eu não estou de todo a certeza de que queria dizer para as 

chaves  

ser recuperável, mesmo por eles. Misao e poderia ter significado "Você  

tem que pesquisar todo o lixo da noite desta gala' ou algum outro  

festa realizada no Fazina. Eu imagino que ela recebe pedido para jogar em um monte de 

outras  

partes das pessoas também. "  

Elena detestava brigas, mesmo que ela era uma bickerer-se campeão.  

Mas ela era uma deusa da noite. Nada era impossível. Se ela  

conseguia se lembrar ...  

Algo como um relâmpago atingiu seu cérebro.  

Por apenas um instante, um instante, ela estava de volta, lutando com Misao.  

Misao estava em sua forma de raposa, morder e arranhar e rosnando uma resposta  

à pergunta sobre Elena, onde as duas metades da chave raposa era. "Como se  

você poderia entender as respostas que eu poderia dar. Se eu lhe dissesse que era um  

instrumento dentro do rouxinol de prata, que iria dar-lhe qualquer tipo de  

idéia? "  

Sim. Essas foram as palavras exatas, as palavras reais que tinham Misao  

falada. Elena ouviu sua própria voz, repetindo as palavras claramente agora.  

E então ela sentiu algo parecido com um arco de raio deixa sua mente somente  

ao encontro de outro não é muito longe. A próxima coisa que ela sabia que seus olhos 

estavam  



vôo livre em surpresa porque Bonnie estava falando naquele branco sem timbre  

maneira como ela sempre fazia quando faz uma profecia:  

"Cada metade da chave raposa é moldada como uma raposa único, com duas orelhas, 

dois  

olhos e focinho. As duas metades raposa chave é ouro e coberto com pedras preciosas  

E seus olhos são verdes. A chave que você procura está ainda no Prata  

instrumento Nightingale ".  

"Bonnie!", Disse Elena. Ela podia ver que Bonnie joelhos estavam tremendo,  

os olhos desfocados. Então eles abriram e Elena viu como a confusão  

subiu para preencher o vazio.  

"O que está acontecendo?" Bonnie disse, olhando em volta para ver todos na procura  

dela. "O que-que aconteceu?"  

"Você nos disse que as chaves raposa pareço!" Elena não podia deixar esta  

exclamação, quase um grito de alegria. Agora que eles sabiam que eles estavam  

procurando  

podiam livre Stefan; teriam livre Stefan. Nada parava Elena  

agora. Bonnie tinha apenas ajudou a mover esta busca a um nível totalmente diferente.  

Mas enquanto ela estava tremendo por dentro, com alegria na profecia, Meredith, em 

seu  

maneira level-headed própria, estava cuidando do profeta. Meredith disse  

baixinho: "Ela provavelmente vai desmaiar. Quer fazer o favor ... "  

Meredith não tem que pedir mais, para os vampiros, Damon e Sage,  

cada um foram rápidos o suficiente para capturar e apoio Bonnie em lados opostos.  

Damon estava olhando para a menina diminutivo de surpresa. "Obrigado, Meredith," 

Bonnie disse, e soltou um suspiro, piscando. "Eu não  

acho que vou desmaiar ", acrescentou ela, em seguida, com um olhar até ao Damon 

através de seu  

chicotes, "Mas é provavelmente tão bem para ter certeza."  

Damon balançou a cabeça e tem uma melhor aderência, olhando sério. Sage virou meia  

longe, parecendo ter algo preso em sua garganta.  

"O que eu posso dizer? Eu não me lembro! "  

E depois de Elena havia solenemente repetiram palavras de Bonnie foi, tal como  

Meredith quer dizer, "Você está certo agora, Bonnie? O que parece certo? "  

"Eu tenho certeza. Eu sou positivo ", Elena corte dentro Ela foi positiva. A Deusa Ishtar  

Bonnie e tinha desbloqueado o passado para ela e mostrou-lhe a chave.  

"Tudo bem. E se Bonnie e Sage e aproveito esta sala, e dois de nós pode  

distrair o mordomo, enquanto os olhares terceiros em harpas de chaves? "  

Meredith sugeriu.  



"Certo. Vamos fazer isso! ", Disse Elena.  

plano de Meredith mostrou-se mais difícil na prática do que parecia.  

Mesmo com dois gloriosos meninas na sala e um cara terminal adequado,  

o  

steward mantidos girando em círculos pequenos e pegar um ou outro deles  

manipulação e perscrutando uma harpa.  

Naturalmente, o tratamento era estritamente proibido. É colocar para fora mais de 

harpas  

melodia e ele poderia facilmente danificá-los, especialmente porque a única maneira de  

tenha absoluta certeza de que uma pequena chave de ouro não estava na caixa de som de 

uma harpa  

foi realmente a agitar ao som da harpa e escutar barulho.  

Pior ainda, cada uma das harpas foi exibido em sua própria pequena brecha, completa  

com iluminação dramática, uma tela pintada por trás flamboyant (a maioria deles  

retratos de Fazina tocar harpa em causa), e uma corda de veludo vermelho  

na frente do canto que dizia: "Keep Out" tão claramente como um sinal.  

No final, Bonnie, Meredith, e recorreu a Sage Sage ter influência  

o mordomo a ser algo inteiramente passiva, ele só foi capaz de fazer para  

alguns minutos de tempo, ou o administrador notaria as lacunas Lady  

programa de Fazina. Eles, então, cada freneticamente harpas pesquisa, enquanto o  

mordomo  

ficou como uma figura de cera.  

Entretanto, Damon e Elena eram errantes do palácio, olhando através de  

o resto da mansão que estava fora dos limites para os visitantes. Se eles não 

encontraram nada,  

eles  

destina-se a procurar o mais salas disponíveis, a gala continuou.  

Era um trabalho perigoso, esta roubando dentro e fora do escuro, cercou-se-  

quartos frequentemente bloqueados vazio: perigoso e estranhamente emocionante 

Elena.  

De alguma forma, parecia que o medo ea paixão eram mais estreitamente relacionados 

do que  

tinha plenamente realizados. Ou, pelo menos, parecia que a maneira com ela e Damon. 

Elena não podia deixar de observar e admirar as pequenas coisas sobre ele. Ele  

parecia ser capaz de pegar qualquer fechadura com um instrumento único que pouco  

produzido  

dentro de sua jaqueta preta, o modo como as pessoas produzem outras canetas,  

e teve como uma maneira rápida e graciosa de tomar a escolher e colocá-lo  



para trás  

dentro da Economia de movimento, ela sabia, ganhou vivendo por cerca de cinco  

séculos.  

Além disso, ninguém poderia argumentar que: Damon parecia manter a cabeça em 

qualquer  

situação, que fez um bom par agora, quando ela estava caminhando  

em torno de como uma deusa que não poderia ser vinculado pelas regras dos mortais. 

Este  

foi ainda reforçada pelo assusta ela tem: as formas que pareciam guardas ou  

sentinelas aparecendo para ela acabou por ser um urso de pelúcia, um armário slim,  

e algo que Damon não permitir que ela mais do que um vislumbre de, mas o que  

parecia um humano mumificado. Damon não foi perturbado por nenhum deles.  

Se eu pudesse canalizar mais energia para os meus olhos, Elena pensou, e  

coisas imediatamente se animou. Seu poder era obedecer-lhe!  

Deus! Vou ter de usar este vestido para o resto da minha vida que me faz sentir  

tão ... poderosa. Então ... sem vergonha. Vou ter que usá-lo para a faculdade, se eu 

conseguir  

para  

faculdade, para impressionar os meus professores, e Stefan e meu casamento, apenas  

para que as pessoas compreendam que eu não sou uma vagabunda, e para a praia, só 

para dar o  

caras  

algo para comer com os olhos ...  

Ela sufocou uma risadinha e ficou surpreso ao ver olhar Damon com mock  

censura-la. Claro, ele era tão estreitamente focalizada sobre como ela foi  

sobre ele. Mas foi um caso um pouco diferente, é claro, porque, a seus olhos,  

Ela usava um grande selo com Strawberry Jam escrito sobre ele, amarrado  

sua  

pescoço. E ele foi ficando com fome novamente. Com muita fome.  

Da próxima vez eu vou ver que você comer corretamente antes de você sair, ela  

pensamento dele.  

Vamos preocupar-se sobre o êxito desta vez, antes de iniciar o planejamento para a 

próxima  

tempo, ele voltou, com apenas um toque mais leve do firefly de seus 250 quilowatts  

sorriso.  

Mas era tudo misturado, é claro, com um pouco de triunfo sarcástico que  

Damon sempre carregava consigo. Elena jurou para si mesma que rir dela  

como pôde, implorar-lhe como ele poderia, ameaçar ou persuadir como pôde, ela  



Damon não daria a satisfação de ainda hoje uma alfinetada. Ele poderia  

Basta colocar o  

blusa outro pote geléia, ela pensou. Eventualmente, a doce música do show foi 

acalmada e Elena e  

Damon correu de volta para se encontrar com Bonnie, Meredith e Sage no  

Harpery  

Hall. Elena podia ter adivinhado a notícia por Bonnie posição, mesmo se ela  

não tinha já conhecido do silêncio sábio. Mas a notícia foi pior do que  

Elena  

poderia ter imaginado: não só tinha os três não encontraram nada no Harpery  

Hall, mas, finalmente, recorreu ao interrogando o mordomo, que poderia  

falar, se não  

movimento, sob a influência de Sage.  

"E acho que ele nos disse," Bonnie disse, e acrescentou, antes que alguém pudesse  

arriscar uma palavra, "Aqueles harpas são cada limpos e ajustados a cada único  

dia. Fazina tem, assim, todo um exército de funcionários para elas. E qualquer coisa,  

qualquer coisa que não pertencem a uma harpa será relatado de uma vez. E  

nada  

sido! Ele simplesmente não está lá! "  

Elena sentiu-se encolher de deusa onisciente para confundido humana. "Eu estava  

preocupado como seria este ", admitiu ela, suspirando. "Teria sido  

simplesmente muito fácil de outra maneira. Tudo bem, o Plano B. Você se misturam 

com a gala  

convidados, tentando dar uma olhada em cada sala que está aberta ao público. Tente  

deslumbrar  

consorte Fazina e bomba-lhe informações. Veja se Misao e Shinichi  

Foram aqui recentemente. Damon e eu vou continuar procurando nas salas que  

são  

deveria ser fechado. "  

"Isso é muito perigoso", disse Meredith, franzindo a testa. "Eu estou com medo de que o  

pena poderia ser se você for pego. "  

"Eu estou com medo de que a pena poderia ser a Stefan, se não encontrar essa chave  

hoje à noite ", respondeu Elena em breve, e transformou em seu calcanhar, deixando.  

Damon seguiu. Eles vasculharam intermináveis salas escuras, agora nem mesmo  

saber se eles estavam procurando uma harpa ou qualquer outra coisa.  

Primeira Damon iria verificar se havia um corpo no interior da sala respirando  

(Pode haver um guarda vampiro, é claro, mas não havia muito a fazer  

sobre  



isso), então ele pegou o bloqueio. As coisas estavam funcionando perfeitamente até que 

eles  

atingiu uma sala no final de um longo corredor de frente para oeste-Elena tinha há 

muito tempo  

se perdeu no palácio, mas poderia dizer infalivelmente oeste, porque era  

onde o sol inchado suspenso.  

Damon tinha escolhido o fechamento desta sala e Elena tinha começado originalmente  

ansiosamente. Ela procurou a sala, que continha, frustradamente, uma  

silver-retrato emoldurado de uma harpa, mas nada tão volumoso como a metade do  

chave da raposa dentro dele, mesmo quando ela tinha usado com cuidado bloqueio de 

Damon para pegar  

desapertar o apoio. Foi quando ela estava colocando essa imagem de volta na parede 

que ambos  

ouviu o baque. Elena estremeceu, rezando para que nenhum dos preto-suited  

agentes de segurança "que percorriam o palácio tinha ouvido o barulho.  

Damon rapidamente colocou a mão sobre a boca e ligou o botão gaslight em  

trevas.  

Mas ambos podem ouvi-lo agora ... passos se aproximando desde o exterior na  

corredor. Alguém ouviu o baque. Os passos pararam  

fora da porta e lá estava o som distinto de um funcionário superior da  

tosse discreta.  

Elena girou, sentindo naquele momento, como se Wings of Redemption foram  

ao seu alcance. É só exigir que o menor aumento da adrenalina e  

ela teria o trabalhador de segurança em seus joelhos, chorando no  

arrependimento de uma vida de trabalho no mal. Elena e Damon teria ido  

antes de-  

Mas Damon teve uma outra idéia, e Elena ficou surpreso em ir junto com  

ele.  

Quando a porta se abriu silenciosamente um segundo momento, o mordomo encontrou 

um casal  

bloqueado em tal abraço apertado que parecia não perceber o mesmo  

intrusão. Elena praticamente podia sentir a sua indignação. O desejo de um  

Casal de clientes para adotar discretamente na privacidade de Lady's Fazina  

muitos público  

salas era compreensível, mas isso fazia parte do agregado doméstico privado. Como  

Ele acendeu as luzes para cima, Elena espiou para ele pelo canto do olho.  

Sua  

sentidos psíquicos estavam abertos o suficiente para capturar seus pensamentos. Ele 



estava passando por cima  

o valor na sala com um olhar experiente, mas entediado. O  

requintado  

diminuto vaso com as rosas à direita pegou no rubis e esmeraldas,  

vinha incrustada; magicamente preservado a 5000-year-old suméria de madeira  

lira;  

a par de gêmeos de ouro maciço castiçais em forma de criação de dragões, o  

máscara funerária egípcia com a sua escura, parecendo eyeholes alongada para assistir  

fora das suas características brilhantemente pintadas ... tudo estava aqui. Não era mesmo 

como se ela  

senhoria mantidos nada de grande valor aqui, mas ainda assim, "Esta sala não faz parte  

da  

exposição pública ", disse Damon, que apenas apertou Elena perto.  

Sim, Damon parecia muito determinado a pôr um bom espectáculo para o  

mordomo ... ou algo parecido. Mas não ... eles já fizeram?  

Elena  

pensamentos estavam a perder a coerência. A última coisa ... a última coisa que  

eles podiam pagar ... foi ... perder a chance de encontrar a chave ... raposa. Elena  

começou a  

afastar, e então percebeu que ela não deve. Não deve. Não pode não. Ela estava imóvel, 

de propriedade caro para ter certeza,  

engalana, a forma como ela foi, esta noite, mas Damon para dispor de como ele  

escolheu. Enquanto alguém estava olhando, ela não deve parecem desobedecer  

desejos de seu mestre.  

Ainda assim, Damon foi tomar esta muito ... mais do que ele já tinha tomado  

liberdades com ela, embora, pensou ironicamente, ele não sabia disso. Ele foi  

acariciando a pele deixados desprotegidos pelo vestido deusa de marfim, seus braços, 

sua  

para trás, mesmo o cabelo dela. Ele sabia como ela gostava que, como ela poderia de 

alguma forma  

senti-lo quando seu cabelo foi realizada e as extremidades levemente acariciados ou 

suavemente  

esmagado em um punho.  

Damon! Ela foi até o último momento: articulado. Damon, se  

nos deter, ou fazer qualquer coisa para nós que nos impede de encontrar a chave  

hoje à noite, quando teremos outra chance? ... Ela deixou-o sentir a sua  

Desesperada, sua culpa, o mesmo desejo traiçoeiro que ela tinha que esquecer  

e deixar tudo  



levá-la a cada minuto mais informações sobre esta onda de entusiasmo que ele havia 

criado.  

Damon, eu vou dizer ... se você quiser. Eu estou te implorando .... Elena podia sentir seu  

olhos  

prickling enquanto as lágrimas inundaram-los.  

Sem lágrimas. Elena ouviu a voz de Damon telepática de gratidão. Houve  

algo de estranho nisso, apesar de tudo. Não poderia ser he'd fome, teve seu  

sangue não muito mais do que duas horas atrás. E não era paixão, pois ela  

podia ouvir-senso e que, muito claramente. No entanto, a voz telepática Damon  

foi tão  

tenso com o controle que quase a assustava. Mais, ela sabia que ele podia sentir  

que assustava e que ele escolheu para fazer nada sobre isso. Não  

explicação.  

Nenhuma exploração, quer, ela percebeu como ela descobriu que por trás do controle, 

seu  

mente estava totalmente fechada para ela.  

A única coisa que ela poderia comparar a sensação de que ela tem de seu aço  

controle foi de dor. Dor que estava à beira do suportável.  

Mas de quê? Elena saber impotente.  

O que poderia causar-lhe dor como essa?  

Elena não podia desperdiçar seu tempo em querer saber o que havia de errado com  

Damon. Ela virou-se o poder de sua própria audição e começou a ouvir em  

as portas  

antes de entrar.  

Foi quando ela estava ouvindo que de repente uma idéia nova solidificado em  

mente Elena, e ela parou de Damon em um corredor escuro como breu e tentou  

explicar-lhe o tipo de quarto que ela estava procurando. Quais são, na moderna  

dias, seria chamado de home office ".  

Damon, familiarizado com a arquitetura de grandes mansões, levou-a, após  

apenas algumas falsas partidas, em que foi claramente um quarto de uma senhora por 

escrito. Elena olhos eram agora tão afiado como o seu na penumbra em que procurou 

pelo  

luz de uma única vela.  

Enquanto Elena estava sendo frustrado depois de procurar uma mesa com notável  

escaninhos para gavetas secretas, e não encontrando nenhuma, Damon foi  

verificar o corredor.  

"Eu ouço alguém de fora", disse ele. "Eu acho que é hora de sair agora."  

Mas Elena ainda estava olhando. E, como os olhos correu pela sala, ela  



vi uma pequena escrivaninha com cadeira antiquada e uma  

variedade de canetas diferentes, desde a antiguidade para o moderno, ostentando-se  

dos titulares elaborado.  

"Let's go, enquanto ainda é clara", Damon murmurou impaciente.  

"Sim", disse Elena distraidamente. "Tudo bem ..."  

E então ela viu.  

Sem hesitar um instante, ela atravessou a sala para a secretária e  

pegou uma caneta com uma pluma de prata brilhante. Não foi uma verdadeira pena  

caneta, é claro, foi uma caneta feita para olhar elegante e antiga  

moda, com uma pluma. A caneta em si era curvada para caber sua mão, e os  

madeira sentiu  

morna.  

"Elena, eu não me sinto muito ..."  

"Damon, shhh", disse Elena, ignorando-o, demasiado absorvida em que ela estava  

fazer para realmente ouvir. Primeiro: tente escrever. Não ir. Algo estava bloqueando a  

cartucho. Segundo: desenroscar a uma caneta com cuidado, como se para reabastecer 

suas  

cartucho, enquanto o tempo todo seu coração estava gritando em seus ouvidos e sua  

as mãos  

agitação. Mantenha mover-se lentamente ... não perca nada ... pelo amor de Deus não  

deixar cair nada fora e salto nesta penumbra. As duas partes da caneta  

parted na mão ...  

... E sobre o bloco de mesa verde escuro caiu um pequeno pedaço pesado, curvas de  

metal. Ele tinha acabado de caber dentro da maior parte da pena. Ela tinha na mão  

e foi a montagem da caneta antes que ela pudesse dar uma boa olhada nele. Mas  

então ... ela teve que abrir mão dela e vê.  

O pequeno objeto em forma de crescente deslumbrou os olhos à luz, mas era  

assim como a descrição Bonnie tinha dado Elena e Meredith. Um pequeno  

representação de uma raposa com um corpo e uma cabeça nominal incrustado de pedras 

preciosas  

que ostentava duas orelhas planas. Os olhos eram duas pedras verdes espumantes.  

Esmeraldas?  

"Alexandrite," Damon disse em um sussurro quarto. "O folclore tem que  

mudam de cor à luz de velas ou lareira. Eles refletem a chama ".  

Elena, que tinha sido encostado nele, lembrou com um arrepio o caminho  

olhos Damon tinha refletido chama quando ele tinha sido possuído: o  

chama vermelho-sangue do Malach de crueldade Shinichi's.  

"Então", Damon pediu, "como você fez isso?" Esta é realmente uma das duas peças da 



chave raposa? "  

"Bem, é quase algo que pertence a uma caneta-tinteiro. Talvez seja um  

Crackerjack prêmio. Mas você deu certo para ele no momento em que entrou no  

quarto. Mesmo os vampiros precisam de tempo para pensar, minha princesa preciosa. "  

Elena deu de ombros. "É muito fácil, realmente. Quando ficou claro que todos os  

chaves harpa houve vai, eu me perguntei o que mais foi um instrumento que  

você vai encontrar na casa de alguém. A caneta é um instrumento de escrita. Então eu só  

tinha que descobrir se Lady Fazina tinha escrito um estudo ou quarto. "  

Damon soltou um suspiro. "Demônios do inferno, você pouco inocentes. Você sabe  

o que eu venho procurando? Tampas de alçapões. Secret entradas para cavernas. O  

apenas  

outro instrumento que eu conseguia pensar era um "instrumento de tortura" e você  

ser surpreendido em quantos deles você encontrará nesta cidade justa ".  

"Mas não em sua casa!" A voz de Elena levantou-se perigosamente, e eles foram  

tanto silêncio por um momento para compensar isso, a escuta, em suspensão, por 

qualquer  

o som do corredor.  

Não havia nenhum.  

Elena soltou a respiração. "Rápido! Onde, onde será segura? "Ela foi  

percebendo que a falta do vestido de uma deusa era que não havia  

absolutamente nenhum lugar para esconder nada. Ela teria que falar com a Lady Ulma  

sobre isso na próxima vez.  

"Deitem-se no bolso da minha calça", disse Damon, parecendo ser o mais  

urgente e agitação tão mal quanto ela. Quando ele tinha encravado no mais profundo  

nos recessos de seus jeans Armani preto, ele a pegou com ambas as mãos.  

"Elena! Você percebe? Nós fizemos isso. Nós realmente temos feito isso! "  

"Eu sei!" Tears estavam vazando para fora dos olhos de Elena e de todos Fazina Lady's  

música parecia ser um inchaço na corda, muito perfeito. "Fizemos isso  

juntos! "  

E então, de alguma forma, como todos os outros "somehows" que estavam começando a 

ser  

um hábito com eles, Elena estava nos braços de Damon, deslizando seus próprios braços  

sob o seu casaco para sentir o seu calor, sua solidez. Ela não se surpreendeu,  

quer, sentir um piercing duas vezes em sua garganta quando ela baixou a cabeça  

para trás: seu  

pantera linda realmente foi só um pouco domesticado, e precisava aprender algumas  

noções básicas de namoro etiqueta, como você beija antes de morder.  

Ele tinha dito que ele estava com fome mais cedo, ela se lembrava, e ela tinha ignorado  



ele, também encantado com a caneta de prata para colocar as palavras juntas. Mas ela  

colocá-los juntos agora, e entendido, exceto porque ele parecia estar tão  

excepcionalmente hoje à noite com fome.  

Talvez até demais ... com fome.  

Damon, pensou cuidadosamente, você está tomando um monte.  

Ela podia sentir nenhuma resposta, mas a fome bruto da pantera. Damon, isso poderia 

ser perigoso ... para mim. Desta vez, Elena colocar tanto  

Poder que podia nas palavras que ela enviou.  

Ainda não há resposta de Damon, mas agora ela estava flutuando, descendo em  

trevas. E isso deu-lhe o fio de uma vaga idéia.  

Onde você está? Você está aqui? ela chamou, imaginando o menininho.  

E então ela o viu, acorrentado ao seu rochedo, enrolado em uma bola, com o seu  

punhos cobrindo seus olhos.  

O que há de errado? Elena pediu imediatamente, flutuando próximo a ele, preocupado.  

Ele está doendo! Ele está doendo!  

Você está machucado? Mostre-me, disse Elena instantaneamente.  

Não! Ele está te machucando. Ele poderia matá-lo!  

Husshh. Husshhh. Ela tentou berço dele.  

Temos de fazê-lo nos ouvir!  

Tudo bem, disse Elena. Ela realmente estava se sentindo estranho e fraco. Mas ela se 

virou,  

juntamente com o filho, e chorou voicelessly: Damon! Por favor! Elena diz  

parar!  

E um milagre aconteceu.  

Tanto ela como a criança pode sentir isso. O aguilhão pouco de ser presas  

retirada. A parada do fluxo de energia a partir de Elena de Damon.  

E então, ironicamente, o milagre começou a tirá-la da criança,  

com quem ela realmente queria falar.  

Não! Aguarde! Ela tentou dizer Damon, agarrados às mãos da criança é tão duro como  

podia, mas ela estava sendo catapultada de volta à consciência, como se por  

um furacão. A escuridão desapareceu. Em seu lugar havia uma sala, muito brilhante, a 

um  

vela ardendo como uma polícia holofote voltado diretamente para ela. Ela fechou  

os olhos e sentiu o calor eo peso do Damon corporal em sua  

braços.  

"Sinto muito! Elena, você pode falar? Eu não percebem o quanto "Houve  

algo de errado com a voz de Damon. Então ela entendeu. Damon  

presas foram unretracted.  



Wha? Tudo estava errado. Eles tinham sido tão felizes, mas, mas agora ela  

braço direito, sentia molhado.  

Elena afastou-se inteiramente Damon, olhando para os braços, que foram  

vermelho e com algo que não era tinta.  

Ela ainda era muito trabalhou até fazer perguntas corretamente. Ela escorregou para trás  

Damon e puxou sua jaqueta de couro preta fora dele. À luz brilhante  

ela podia ver a camisa de seda preta marcada pela linha após linha de secas, 

parcialmente  

secas, ou simplesmente sangue molhado.  

"Damon!" Sua primeira reação foi de horror sem uma ponta de culpa ou  

compreensão. "O que aconteceu? Será que você entrar em uma luta? Damon, diga-me! "  

E então algo em sua mente a presenteou com um número. Desde que ela  

tinha sido uma criança, ela tinha sido capaz de contar. De fato. ela aprendeu a contar até 

dez antes de seu primeiro aniversário. Portanto, ela tinha dezessete completa  

anos de aprendizado para contar o número de irregulares, cortes profundos, ainda 

sangrando  

em  

Damon está de volta.  

Ten.  

Elena olhou para o seu próprio sangue e os braços no vestido de deusa, que  

agora era o vestido de horror puro, porque sua brancura leitosa foi  

marcada com vermelho brilhante.  

Vermelho que deveria ter sido seu sangue. Vermelho que deve ter se sentido como uma 

espada  

barras nas costas Damon como ele canalizou a dor e as marcas de  

Na noite de sua disciplina dela para ele.  

E ele me levou até em casa. O pensamento veio nadando de  

em lugar nenhum. Sem dizer uma palavra sobre isso. Eu nunca teria conhecido ....  
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Alguém estava tentando fazê-la beber água de um copo. Elena sentido de  

cheiro era tão aguda que poderia provar que estava no vidro já  

Preto  

Magic vinho. E ela não queria isso! Não! Ela cuspiu. Eles não podiam  

fazê-la beber.  

"Enfant Mon, é para seu próprio bom. Agora, beber. "Elena virou a cabeça  

distância. Ela sentiu que a escuridão eo furacão apressando-se para levá-la.  

Sim. Isso foi melhor. Porque elas não iriam deixá-la sozinha?  

Nas trincheiras mais profundas de comunicação, um menino estava com ela no  

escuro. Ela se lembrava dele, mas não seu nome. Ela estendeu os braços  

e ele veio para eles e parecia que suas correntes foram mais leves do que  

foi ... quando? Antes. Isso era tudo que ela conseguia se lembrar.  

Você está bem? ela sussurrou para o filho. Aqui em baixo, no fundo do coração  

de comunhão, um sussurro era uma mensagem.  

Não chore. Sem lágrimas, implorou ela, mas as palavras lhe recordava  



algo que ela não podia suportar a pensar, e ela colocou os dedos nos lábios,  

suavemente  

silenciá-lo.  

Muito alto, uma voz retumbante de Fora veio dentro "enfant seg Então, você  

tenha decidido se tornar un vampiro encore une fois.  

É isso que está acontecendo? ela sussurrou para o filho. Eu estou morrendo de novo?  

Para se tornar um vampiro?  

Eu não sei! a criança chorou. Eu não sei nada. Ele está com raiva. Estou  

com medo.  

Sage não vai te machucar, ela prometeu. Ele já é um vampiro, e sua  

amigo.  

Não é sábio ...  

Então, quem é você receoso?  

Se você morrer de novo, eu vou estar envolvido em cadeias de todo. A criança mostrou-

lhe uma  

imagem lamentável de si mesmo coberto pela bobina após a bobina de cadeias pesadas. 

Em  

sua boca, amordaçando-o. Fixando os braços para os lados e as pernas para o  

bola. Além disso, as cadeias foram adicionadas de forma que em todos os lugares que 

eles cavaram a  

carne macia da criança, o sangue fluiu.  

Quem faria uma coisa dessas? Elena gritou. Vou fazê-lo desejar nunca tinha  

nascido. Diga-me quem é que vai fazer isso!  

O rosto da criança ficou triste e perplexo. Eu vou, disse ele tristemente. Ele o fará. Ele / 

I.  

Damon. Porque nós vamos ter matado você.  

Mas se isso não é culpa dele ... Temos que. Temos que. Mas talvez eu vou morrer, o 

médico diz que ... Havia uma  

lilt definitivo da esperança na última frase.  

Decidiu Elena. Se Damon não estava pensando claramente, então talvez ela  

não estava pensando claramente, ela fundamentado lentamente. Talvez ... talvez ela  

deveria  

fazer o que queria Sage.  

E o Dr. Meggar. Ela podia discernir a sua voz, como se através de um espesso nevoeiro. 

"-  

bem, você tem trabalhado a noite toda. Dê uma outra chance. "  

Sim ... toda a noite. Elena não queria acordar novamente, e ela tinha uma  

vontade poderosa.  



"Talvez mudar de lado?" Alguém, uma menina, uma jovem menina estava sugerindo.  

Little na voz, mas com força de vontade também. Bonnie.  

«Meredith Elena ... Está tudo bem. Você pode me sentir segurando sua mão? "Uma 

pausa, em seguida,  

muito mais alto, com entusiasmo: "Ei, ela apertou a minha mão! Você  

ver? Sage, diz Damon entrar aqui rápido ".  

Acumulando ...  

"... Bebida um pouco mais, Elena? Eu sei, eu sei, você está de saco cheio. Mas beber  

peu das Nações Unidas para o meu amor, você vai? "  

Acumulando ...  

"Très bon enfant seg! Maintenant, que sobre um pouco de leite? Damon  

acredita que você pode ficar humana, se você beber um pouco de leite. "  

Elena tinha dois pensamentos sobre isto. Uma era que, se ela bebeu mais do  

qualquer coisa, ela pode explodir. Outra era que ela não estava indo  

fazer quaisquer promessas tolas.  

Ela tentou falar, mas ele saiu em um segmento de um sussurro. "Diga-me Damon  

não vai chegar a menos que ele deixa o menino gratuitamente. "  

"Quem? Que menino? "  

"Elena, querida, todos os meninos desta propriedade estão livres."  

Meredith: "Por que não deixá-la dizer a ele?"  

Dr. Meggar: "Elena, Damon está bem aqui no sofá. Você quer se  

muito doente, mas você está indo bem. Aqui, Elena, que pode mover o  

mesa de exame para que você possa falar com ele. Lá, ele é feito. "  

Elena tentou abrir os olhos, mas tudo foi ferozmente brilhante. Ela  

respirou fundo e tentou novamente. Ainda muito brilhante. E ela não sabia  

como escurecer sua visão mais. Ela falou com os olhos fechados para a  

presença sentiu na frente dela: Eu não posso deixá-lo sozinho novamente. 

Especialmente se  

você está  

vai carregar-lo com correntes e gag-lo.  

Elena, Damon disse trêmula, eu não levava uma vida boa. Mas eu não tenho mantido  

escravos antes, eu juro. Pergunte a qualquer um. E eu não faria isso a uma criança.  

Você tem, e eu sei o seu nome. E eu sei que tudo o que ele é feito de  

doçura e bondade, e de boa natureza ... e medo. O baixo ruído de voz Sage ", agitando ... 

ela ..." o mais alto ligeiramente  

murmúrio de Damon: "Eu sei que ela está fora de sua cabeça, mas eu ainda gostaria de 

saber  

o  



nome deste menino que eu deveria ter feito isso. Como é que isso  

agitar-la? "  

Mais estrondo e, em seguida: "Mas eu não posso só perguntar a ela? Pelo menos eu 

posso limpar a minha  

nome destas acusações. "Então, em voz alta:" Elena? Você pode me dizer o que  

Eu sou filho  

supostamente torturado como este? "  

Ela estava tão cansada. Mas ela respondeu em voz alta, sussurrando, "O nome dele é  

Damon, é claro. "  

E sussurro próprio esgotamento de Meredith, "Oh, meu Deus. Ela estava disposta a  

morrer por uma metáfora. " 

Matt visto Mrs. Flowers vai mais distintivo do xerife Mossberg, segurando-o  

levemente na mão e correndo os dedos sobre ela com o outro.  

O emblema veio de Rebecca, sobrinha Sheriff Mossberg. Parecia  

inteiramente uma coincidência, quando Matt quase correr para ela antes que  

dia. Então ele percebeu que ela estava vestindo uma camisa do homem como um 

vestido. O  

camisa camisa tinha sido familiar-xerife de uma Ridgemont.  

Então ele tinha visto o emblema ainda ligada a ela. Você poderia dizer um monte de 

coisas  

sobre Sheriff Mossberg, mas você não poderia imaginá-lo perder o seu  

crachá. Matt tinha esquecido todo o sentido de coragem e arrebatou a pouco  

blindagem de metal antes de Rebecca poderia detê-lo. Ele tinha um sentimento doente 

em sua  

estômago, em seguida, e ele só tinha piorado desde então. Flores da Sra.  

expressão não estava fazendo nada para confortá-lo.  

"Ele não estava em contato direto com a pele", ela disse suavemente, "assim as imagens 

que eu  

receber são nebulosos. Mas, oh, meu caro Matt olhos ", ela levantou a sua sombra" I  

estou com medo. "Estremeceu, sentado em sua cadeira mesa da cozinha, onde duas 

canecas  

de leite temperado quente sab intocada.  

Matt teve que limpar sua garganta e tocar o leite fervente aos lábios. "Você  

acho que temos que sair para olhar. "  

"Nós devemos", disse a Sra. Flowers. Ela balançou a cabeça, com a sua suave, wispy  

cachos brancos, infelizmente. "Dear Mama é o mais insistente, e eu posso sentir isso 

também, um  

grande perturbação neste artefato.  



Matt sentiu a menor sombra de orgulho tingindo o medo de ter garantido o  

"Artefato" e então ele pensou, sim, roubar emblemas de camisas de  

meninas de doze anos de idade é realmente algo para se orgulhar.  

Mrs. Flowers a voz veio da cozinha. "É melhor que você coloque em vários  

camisas e blusas, assim como um par desses. "Ela saiu de lado  

pela porta da cozinha, segurando vários casacos longos, aparentemente a partir do  

armário em frente à porta da cozinha, e vários pares de luvas de jardinagem.  

Matt pulou para ajudá-la com o braçadas de casacos e depois entrou em um  

tosse ajuste como o cheiro de naftalina e, outra coisa,  

picante-rodeava.  

"Por fazer-me sentir-se como o Natal?", Disse ele, forçado a tosse entre cada  

poucas palavras.  

"Oh, agora que seria a receita tia-avó Morwen de preservação cravo",  

Mrs. Flowers respondeu. "Alguns desses casacos são do tempo da minha mãe."  

Matt acreditava nela. "Mas ele ainda está quente para fora. Porque havemos de vestir 

casacos de  

tudo? "Para a proteção, querido Matt, para proteção! Essas roupas têm períodos tecido  

no material para proteger-nos do mal. "  

"Mesmo as luvas de jardinagem?" Matt perguntou desconfiado.  

"Mesmo as luvas," Mrs. Flowers disse com firmeza. Ela fez uma pausa e depois disse 

em uma  

voz calma: "E é melhor reunir algumas lanternas, Matt querida,  

porque isso é algo que vamos ter que fazer na escuridão. "  

"Você está brincando!"  

"Não, infelizmente, eu não sou. E devemos começar uma corda para amarrar-nos  

juntos. Sob nenhuma circunstância podemos entrar no bosque do Antigo  

Madeira  

hoje à noite. "  

Uma hora depois, Matt ainda estava pensando. Ele não tinha nenhum apetite para a Sra.  

Flores da berinjela assada caloroso jantar au Fromage, e as rodas em  

seu cérebro simplesmente não ia parar de girar.  

Pergunto-me se é assim que Elena se sente, ele pensou, quando ela está unindo  

Planos A, B e C. Eu me pergunto se ela já sente que este estúpido fazê-lo.  

Sentiu um aperto em torno de seu coração, e para os três-cem-milésimo  

tempo desde que ele deixou e Damon, ele se perguntou se ele tinha feito o direito  

coisa.  

Tinha que ser certo, ele disse a si mesmo. Ele machucou o pior, e isso é a prova de  

ele. Coisas que realmente, realmente ferido é a coisa certa a fazer.  



Mas eu só queria dizer adeus a ela ....  

Mas se você tivesse dito adeus, você nunca deixou. Enfrentá-lo, idiota, tanto quanto  

Elena vai você maior perdedor do mundo. Desde que ela encontrou um  

namorado que ela gostava mais do que você, você foi trabalhar como se estivesse  

Meredith e Bonnie para ajudá-la a mantê-lo e manter afastado o Bad Guy.  

Talvez  

você deve pegar todos vocês pouca correspondência T-shirts a dizer: eu sou um cão. 

Sirvo  

Ele a princesa-  

SMACK!  

Matt pulou, e caiu agachado, que foi mais doloroso do que  

olhou nos filmes.  

Rattle Smick!  

Foi o obturador solto do outro lado da sala. Primeiro tinha que bater  

realmente foi uma batida, no entanto. O exterior da pousada estava em  

más condições, e as persianas de madeira, por vezes, de repente lá veio  

livre de pregos seu inverno.  

Mas era realmente apenas uma coincidência? Matt pensou, logo que seu coração tinha  

galope parado. Nesta pousada onde Stefan passou assim  

muito tempo? Talvez algum modo, havia ainda restos de seu espírito em torno,  

sintonizado com o que as pessoas pensavam que dentro destas salas. Se assim for, Matt 

tinha acabado de ser  

dado  

uma pancada sólida para o plexo solar, da forma como ele se sentia. Desculpe, broto, 

pensou ele, quase dizendo em voz alta. Eu não quis dizer para o lixo  

sua menina. Ela está sob muita pressão.  

Trash sua menina?  

Elena Trash?  

Inferno, ele seria o primeiro a nocautear alguém que destruiu Elena.  

Desde Stefan não usar truques para conseguir vampiro na frente dele!  

E o que era Elena sempre disse? Você não pode estar muito preparado. Você não pode  

tem subplanos demais, porque, tão certo como Deus fez um traquinas  

shell em torno de um amendoim, seu grande plano estava indo ter algumas falhas.  

Foi por isso que Elena também trabalhou com tantas pessoas quanto possível. Então, o 

que  

se os trabalhadores nunca C e D necessários para se envolver. Eles estavam lá se  

eles eram necessários.  

Pensando isso, e com a cabeça um sentimento muito claro que ele tinha desde que  



havia vendido o Prius e Stefan dado dinheiro para Bonnie e Meredith para  

passagem de avião mais, Matt começou a trabalhar.  

"E então fizemos uma caminhada em torno da propriedade, e viu o pomar de macieiras,  

e do pomar de laranja, e O Jardim das Cerejeiras ", disse Bonnie Elena, que  

foi  

deitado, olhando para as pequenas e indefesas, em sua cama de dossel, que  

tinham sido pendurados com pó de ouro puro painéis, agora travado pelos veículos 

pesados  

borlas em vários tons de ouro.  

Bonnie estava sentado confortavelmente em uma cadeira estofada a ouro que tinham 

sido  

atraídos para a cama. Ela tinha pequenos pés descalços em cima das folhas.  

Elena não estava sendo um bom paciente. Ela queria se levantar, ela insistiu. Ela  

queria ser capaz de andar. Isso faria dela mais do que boa  

todos os aveia e carne e leite e visitas cinco vezes por dia de Dr.  

Meggar, que tinha vindo a viver na propriedade.  

Ela sabia que eles estavam realmente com medo de, apesar de tudo. Bonnie tinha 

blurted que  

todos em um tempo choro, lamento lamentar uma noite, quando o pequeno  

ruiva havia sido de plantão ao lado dela.  

"Y-lhe gritava e todos os v-vampiros, ouvindo isto, e só peguei Sage  

Meredith e eu como dois gatinhos, um em cada braço, e correu para  

onde o grito foi. B-Mas então por que tantas pessoas tinham começado a você  

em primeiro lugar! Você estava inconsciente, mas isso foi Damon, e alguém disse:  

"Theythey've  

foram atacados e eu th-acho que eles estão mortos! "E cada corpo-b-foi-s, dizendo:  

"Chame o G-Guardians!" E eu desmaiei, um pouco. "  

"Shhh", disse Elena gentilmente e astuciosamente. "Tenha um pouco de Magia Negra  

fazê-lo se sentir melhor. "  

Bonnie tinha algum. E mais alguns. E então ela tinha ido com o  

história. "Mas Sage deve ter conhecido alguma coisa, porque ele disse:" Aqui, eu sou  

médico, e vou analisá-los. 'E você realmente acredita  

ele, do jeito que ele disse isso! "E então ele olhou para ambos você, e eu acho que ele 

sabia imediatamente o que  

aconteceu, porque ele disse: 'Traga uma carruagem! Eu preciso levá-los a t-  

Dr. Meggar, o meu colega. "E a senhora se Fazina veio e disse:  

que eles poderiam ter um de seus carros, e só devolvê-lo-wh  

quando.  



Ela é sooooo branco como a neve, chamado Snow Mulher. E depois, então, nós  

Foram apenas no transporte e, oh meu Deus! Elena! Elena, você morreu! Você  

parou de respirar por duas vezes!  

E Sage e Meredith mantido apenas fazendo CPR em você. E eu, eu rezava para que h  

h-duro ".  

Elena, totalmente dentro da história até agora, tinha afagou-a, mas as lágrimas Bonnie é 

mantido  

voltar.  

"E nós batemos na Dr. Meggar como se estivéssemos indo para estourar a porta  

em-e-e alguém lhe disse, e ele a examinou e disse: "Ela  

precisa de uma transfusão. "E eu disse:" Tome meu sangue. "Porque recordar em  

escola, quando ambos deram sangue para Jody Wright e nós estávamos praticamente  

a única  

quem poderia fazer isso porque estávamos do mesmo tipo? E então Dr.  

Meggar tenho duas tabelas prontas como essa ", Bonnie teve estalou os dedos-  

"E eu estava  

tão assustada que mal conseguia segurar ainda para a agulha, mas eu fiz. Eu fiz, de 

alguma forma!  

E deram-lhe algum do meu sangue. E, entretanto, sabem que  

Meredith  

fez? Ela deixou Damon mordê-la. Ela realmente fez. E enviou o Dr. Meggar  

transporte de volta para casa a pedir para os funcionários que "queria um bônus '  

porque é ththat  

o que é chamado aqui eo carro voltou cheio. E eu não sei  

quantos bits Damon, mas era muito! Dr. Meggar disse que era o melhor  

medicina. E Meredith e Damon e todos nós conversamos e estamos convencidos de que  

Dr. Meggar para vir aqui, eu quero viver, e Lady Ulma vai virar  

que  

prédio todo estava vivendo em em um hospital para os pobres. E  

sempre depois que acabei de tentar levá-lo bem. Damon estava bem a  

próximo  

manhã. E Lady Ulma e Lucen e ele, quero dizer que era sua idéia, mas  

ele fez isso, mandou esta pérola de Lady Fazina-se que seu pai tinha  

nunca  

encontrou um cliente rico o suficiente para comprar, porque é tão grande, como um bom 

punhado  

em tamanho, mas irregular, o que significa com voltas e mais voltas, e um brilho como  

prata.  



Eles colocá-lo em uma cadeia de espessura e enviado a ela. "  

Bonnie tinha os olhos cheios novamente. "Porque ela salvou você e Damon.  

Seu carro salvou suas vidas. "Bonnie tinha se inclinou para sussurrar," Meredith E 

disse-me que é um segredo, mas não de vós que ser mordido  

não é tão ruim assim. Não! "Bonnie E, como o gatinho que ela estava, havia bocejou e  

esticado. "Eu teria sido mordido próximo", disse ela quase melancólica, e  

rapidamente acrescentou: "mas você precisava de meu sangue. Sangue humano, mas a 

minha  

especialmente. Eu  

acho que eles sabem tudo sobre os tipos de sangue aqui, porque eles podem provar e  

cheirar as diferenças. "Então, ela deu um pequeno salto e disse:" Você quer  

olhar  

a raposa-chave metade? Estávamos tão certos que tudo acabou e nós nunca  

encontrá-lo, mas quando Meredith foi para o quarto a ser mordido e eu  

promessa de que  

era tudo que eles fizeram, Damon deu a ela e pediu-lhe para mantê-lo. Então ela fez  

e ela cuidou muito bem dele e em um pouco Lucen peito feito de  

algo que parece plástico, mas não é. "  

Elena tinha admirado o crescente pequeno, mas que não havia nada  

fazer na cama, mas falar e ler livros clássicos ou de enciclopédias  

Earth. Eles nem mesmo deixá-la descansar e Damon na mesma sala.  

Elena sabia o porquê. Eles estavam com medo que ela não apenas falar com Damon. 

Eles  

estava com medo de que ela iria chegar perto dele e seu cheiro exótico familiar  

cheiro, composta de bergamota italiana, mandarim, e cardamomo, e que ela  

ia olhar em seus olhos negros que poderiam realizar universos dentro do  

alunos,  

e que seus joelhos iam fraco e ela acorda de um vampiro.  

Eles não sabem nada! Ela e Damon tinha sido segurança do intercâmbio  

sangue durante semanas antes da crise. Se não havia nada para afastá-lo dos  

sanidade novamente, o caminho a dor tinha antes, ele iria conduzir-se como um  

perfeito cavalheiro.  

"Hm," Bonnie disse, ao ouvir o seu protesto, empurrando um lance pequeno travesseiro  

com cerca de unhas que tinha sido pintada de prata. "Eu talvez não diria  

eles que você tem a troca de sangue assim que muitas vezes a partir do  

início. Pode fazê-los ir "Aha!" Ou algo assim. Você sabe, ler  

alguma coisa dentro dele. "  

"Não há nada para ler em. Estou aqui para recolher o meu amado e Damon  



Stefan está apenas me ajudando. "  

Bonnie olhou para ela com as sobrancelhas de malha e boca franzida, mas  

não arriscar uma palavra.  

"Bonnie?  

"Um hm?"  

"Eu só digo o que eu pensei que eu disse?"  

"Hum hum".  

Elena, com um movimento, reuniu um punhado de almofadas e os depositou  

em seu rosto. "Poderia dizer-chef que eu quero outro bife e um copo de leite?" Pediu em 

uma voz abafada debaixo do  

travesseiros. "Eu não estou bem."  

Matt tinha um carro novo lixo. Ele sempre foi capaz de colocar as mãos em um quando  

ele realmente precisava. E agora ele estava dirigindo, aos trancos e barrancos, a 

Obaasan de  

Casa.  

casa da Sra. Saitou, ele corrigiu-se apressadamente. Ele não quis trilhar  

em estranhos costumes culturais, e não quando ele estava pedindo um favor.  

A porta no Saitous "foi aberta por uma mulher de Matt nunca tinha visto  

antes. Ela era uma mulher atraente, vestida muito dramaticamente em uma ampla  

saia vermelha, ou talvez em muito larga escarlate calças ela estava com os pés  

tão distante que era difícil dizer. Ela usava uma blusa branca. Seu rosto estava  

impressionante: dois trechos de cabelos pretos e lisos e uma menor faixa, de puro  

bangs que veio para as sobrancelhas.  

Mas a coisa mais impressionante de tudo a respeito dela era que ela estava segurando 

uma longa  

espada curvada, apontado diretamente para Matt.  

"H-oi", disse Matt, quando a porta se abriu para revelar essa aparição.  

"Esta é uma boa casa", respondeu a mulher. "Esta não é uma casa do mal  

espíritos ".  

"Eu nunca pensei que fosse", disse Matt, recuando como uma mulher avançada.  

"Honesta".  

A mulher fechou os olhos, parecia estar procurando algo em seu  

própria mente. De repente, ela baixou a espada. "Você fala a verdade.  

Você quer dizer que nenhum dano. Favor entrar "  

"Obrigado", disse Matt. Ele nunca tinha sido tão feliz por ter uma mulher mais velha  

aceitá-lo.  

"Orime", veio uma voz fina e fraca de cima. "Será que um dos  

filhos? "  



"Sim, Hahawe", chamou a mulher que Matt não podia deixar de pensar como  

"A mulher com a espada."  

"Mande-o para cima, por que não você?"  

"Naturalmente, Hahawe".  

"Ha-ha eu quero dizer 'Hahawe?" Matt disse, virando um riso nervoso em um  

frase desesperada como a espada balançou pela sua barriga novamente. "Não Obaasan?  

"  

A espada-mulher sorriu pela primeira vez. "Obaasan significa avó.  

Hahawe é uma das maneiras de dizer mãe. Mas a mãe não se importaria em  

todos, se você chamá-la Obaasan, é uma saudação amigável para uma mulher da idade 

dela. "  

"Tudo bem", disse Matt, tentando seu melhor para parecer como um tudo-em torno de 

cara amigável.  

Sra. Saitou apontou o escadas acima e ele espreitava em várias salas  

antes de ele encontrou um futon com uma grande no meio exato de uma  

andar completamente nua, e em que uma mulher que parecia tão pequenino e como 

boneco  

a não ser real. O cabelo dela era tão macia e negra como a espada de baixo de mulher. 

Ele  

foi colocado para cima ou de alguma forma organizada de modo que a rodeava como 

um halo de  

ela estava deitada na cama. Mas os cílios escuros no rosto pálido foram fechadas e  

Matt perguntou se ela tivesse caído em um dos sonos súbita do  

idosos.  

Mas, então, abruptamente, a dona da boneca-como abriu os olhos e sorriu.  

"Ora, é Masato-chan!", Disse ela, olhando para Matt.  

Mau começo. Se ela nem sequer reconhecer que um cara loiro não era ela  

amigo japonês de cerca de sessenta anos atrás ...  

Mas então ela estava rindo, com as mãos pequenas na frente da boca. "Eu  

sei, eu sei ", disse ela. "Você não está Masato. Tornou-se um banqueiro, muito  

ricos. Muito grossa. Especialmente na cabeça e no estômago. "  

Ela sorriu para ele novamente. "Sente-se, por favor. Você pode me chamar se Obaasan  

você quer, ou Orime. Minha filha foi nomeado por mim. Mas a vida tem sido  

difícil para ela, porque era para mim. Sendo um santuário de solteira e um samurai ... 

ele  

exige disciplina e muito trabalho. E o meu Orime fez tão bem ... até que nós  

veio aqui.  

Estávamos procurando uma cidade que seria pacífica e calma. Em vez disso,  



Isobel encontrado ... Jim. E Jim era ... mentira. "  

Matt garganta inchou com o desejo de defender o seu amigo, mas o defesa  

poderia haver? Jim tinha passado uma noite com Caroline, a Caroline  

premente convite. E ele tornou-se possuído e que tinha trazido  

posse de sua namorada Isobel, que perfurou seu corpo grotesco  

Entre outras coisas.  

"Nós temos que pegá-los", Matt se viu dizer sinceramente. "O  

kitsune que começou tudo, quem começou com Caroline. Shinichi e sua  

irmã  

Misao. "  

"Kitsune". Obaasan estava balançando a cabeça. "Sim, eu disse que haveria uma  

envolvidos desde o início. Deixe-me ver, eu abençoado alguns encantos  

e amuletos para seus amigos .... "  

"E algumas balas. Eu apenas uma espécie de enchido os bolsos ", disse Matt,  

embaraçado, como ele derramou uma mistura de diferentes calibres na borda da  

seu futon  

capa. "Eu mesmo encontrei algumas orações na Web para se livrar deles."  

"Sim, você foi muito profundo. Bom ". Obaasan olhou duro  

cópias impressas do que ele nas orações. Matt se contorcia, sabendo que ele tinha  

apenas  

foi correndo para Meredith lista de afazeres, e que o crédito realmente  

pertencia a ela.  

"Vou abençoar as balas e depois eu vou escrever amuletos mais", disse ela.  

"Coloque os amuletos onde quer que você mais precisa de proteção. E, bem, eu suponho  

Você sabe o que fazer com as balas. "Sim, senhora!" Matt atrapalhou nos bolsos para os 

últimos, colocá-los em  

mãos estendidas Obaasan de. Em seguida, ela cantou uma oração longa, elaborado  

segurando as mãos pequenas ao longo das balas. Matt não encontrou o encantamento  

assustador, mas ele sabia que, um médium que ele era um fracasso, e que Bonnie  

tinha  

provavelmente já viu e ouviu coisas que ele não podia.  

"Devo apontar para uma parte específica deles?" Matt perguntou, observando o  

velha e tentando acompanhar sua própria cópia das orações.  

"Não, de qualquer parte do corpo ou na cabeça vai fazer. Se você tirar uma cauda, você  

torná-la mais fraca, mas você vai enfurecer-lo, também. "Obaasan fez uma pausa e  

tossiu, um  

pequena tosse seca senhora de idade. Antes de Matt poderia oferecer a correr as escadas 

e  



levá-la de uma bebida, a Sra. Saitou entrou na sala com uma bandeja e três xícaras de  

chá  

pouco tigelas.  

"Obrigado por esperar", disse ela educadamente como ela ajoelhou-se com fluidez para 

servir  

elas. Matt encontrou com o primeiro gole de chá fumegante que o verde era muito  

melhor  

do que ele esperava de suas experiências em alguns restaurantes.  

E então houve silêncio. Sra. Saitou ficou olhando para a xícara de chá, Obaasan  

procurando estabelecer branco e encolhido sob a capa do futon, e Matt sentiu um  

tempestade de palavras que constroem acima em sua própria garganta.  

Finalmente, embora o bom senso foi aconselhar-lhe para não falar, ele estourar  

fora, "Deus, eu sinto muito sobre Isobel, a Sra. Saitou! Ela não merece  

nada disso! Eu apenas queria que você soubesse que eu, estou tão arrependido, e eu 

estou  

vai começar a kitsune que está no fundo dele. Eu te prometo, eu vou  

ele! "  

"Kitsune?" Mrs. Saitou disse abruptamente, olhando para ele como se tivesse 

enlouquecido.  

Obaasan olhou em pena de seu travesseiro. Então, sem esperar para reunir  

até as coisas do chá, Mrs. Saitou levantou-se e correu para fora da sala.  

Matt ficou sem palavras. "I-eu"  

Obaasan falou de seu travesseiro. "Não fique muito angustiado, rapaz. Meu  

filha, apesar de uma sacerdotisa, é muito moderno em suas perspectivas. Ela teria  

provavelmente dizer-lhe que kitsune nem sequer existem. "  

"Mesmo depois de dizer-me como é que ela pensa Isobel?"  

"Ela acha que há influências do mal na cidade, mas do comum",  

humanos espécie. Ela acha que Isobel fez o que fez por causa do estresse  

era baixo, tentando ser um bom aluno, uma sacerdotisa bom, um bom  

samurai ".  

"Você quer dizer, como, a Sra. Saitou se sente culpado?"  

"Ela culpa o pai Isobel para muitas delas. Ele é um "assalariado" de volta  

Japão ". Obaasan pausa. "Eu não sei porque eu já lhe disse tudo isso."  

"Estou arrependido", disse o Matt apressadamente. "Eu não estava tentando bisbilhotar." 

Não, mas você se preocupa com outras pessoas. Desejo Isobel tinha um garoto como 

você  

em vez de sua filha. "  

Matt pensou na figura lamentável que ele tinha visto no hospital. A maioria dos Isobel's  



cicatrizes acabaria invisível sob a roupa, presumindo que ela aprendeu  

para falar novamente. Corajosamente, ele disse, "Bem, eu ainda estou para ganhar".  

Obaasan sorriu levemente para ele, em seguida, colocar a cabeça para trás para baixo no  

travesseiro, não, era um encosto de madeira, Matt percebeu. Ele não parecia muito  

confortável. "É uma grande pena quando tem de haver conflito entre um ser humano  

família e das raposas ", disse ela. "Porque há rumores de que um dos nossos  

antepassados, tomou uma mulher kitsune ".  

"Dizer o quê?"  

Obaasan riu, novamente atrás de esconder os punhos. "Mukashi mukashi, ou como  

você diz, há muito tempo atrás nos tempos de lenda, um grande Shogun se tornou  

angy em todas as kitsune em sua propriedade para o mal que fizeram. Para muitos  

longos anos, eles foram até todos os tipos de brincadeiras, mas quando ele suspeita-los  

de  

arruinar as colheitas nos campos, era isso. Ele despertou cada homem e mulher  

em sua casa, e disse-lhes para tomar paus e pedras e flechas e  

hoes  

e vassouras e expulsar todas as raposas que tinha dens em sua propriedade, até o  

aqueles entre o sótão eo telhado. Ele estava indo para ter cada raposa único  

mortos sem misericórdia. Mas na noite anterior ele fez isso, ele teve um sonho em  

que uma bela mulher chegou e disse que ela era responsável por todas as  

raposas em  

da propriedade. 'E', disse ela, "embora seja verdade que nós fazemos o mal, nós 

reembolsar  

você comendo os ratos e os ratos e insetos que realmente estragar as colheitas.  

Não  

você concorda em assumir a sua raiva para fora apenas em mim e me executar sozinho, 

em vez  

de todas as raposas? Eu virei de madrugada para ouvir sua resposta. "  

"E ela manteve a palavra, a mais bonita das kitsune, chegando ao amanhecer  

com doze lindas donzelas como assistentes, mas ela suplantou todas elas  

assim como a lua ofusca uma estrela. O Shogun não conseguia  

matá-la, e de fato pediu sua mão em casamento, e se casou com ela doze  

atendentes para seus mais de doze leais também. E diz-se que ela  

sempre foi uma esposa fiel, e lhe deu muitos filhos tão feroz como  

Amaterasu  

a deusa do sol, e tão bela como a lua, e que isso continuou até  

um dia o Shogun estava em uma viagem e ele passou a matar acidentalmente um  

raposa. Ele correu para casa para explicar a sua esposa que não tinha sido intencional,  



mas quando chegou, encontrou sua família em luto, para sua esposa tinha  

já  

deixou, com todos os seus filhos e filhas. "" Oh, muito ruim ", Matt murmurou, tentando 

ser educado, quando o seu cérebro elbowed  

-lhe as costelas. "Espere. Mas se toda a esquerda ... "  

"Eu vejo que você é um homem atento jovens," a mulher delicada velho riu.  

"Todos os seus filhos e filhas tinham ido embora ... exceto o mais jovem, uma menina 

de  

beleza incomparável, embora ela era apenas uma criança. Ela disse, 'Eu também te amo  

muito para deixar você, querido pai, mesmo se eu devo usar uma forma humana a todos 

os meus  

a vida. 'E  

é assim que se diz ser descendente de uma kitsune ".  

"Bem, estes são apenas kitsune não causando dano ou arruinar as culturas", Matt  

afirmou. "Eles estão lá fora para matar. E nós temos que lutar para trás. "  

"Claro, claro. Eu não queria incomodá-lo com a minha pequena história ",  

Obaasan disse. "Vou escrever os amuletos para você agora."  

Era como Matt estava deixando que a Sra. Saitou apareceu na porta. Pôs  

algo em sua mão. Ele olhou para ela e vi o mesmo  

Obaasan caligrafia que lhe tinha dado. Só que era muito menor  

e escrita em ...  

"A Post-it?" Matt perguntou, confuso.  

Sra. Saitou assentiu. "Muito útil para tapa no rosto de demônios ou  

os ramos das árvores ou algo semelhante. "E, como ele olhou para ela em total  

espanto: "Minha mãe não sabe tudo o que há para saber sobre  

tudo ".  

Ela também entregou-lhe um punhal resistente, menor do que a espada era ainda  

execução, mas muito útil, Matt imediatamente cortou sobre ele.  

"Ponha sua fé nos amigos e nos seus instintos", disse ela.  

Levemente atordoado, mas sentindo encorajado, Matt dirigiu à casa de Dr. Alpert.  
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"Estou me sentindo muito melhor", disse Elena Dr. Meggar. "Eu gostaria de dar um 

passeio  

em torno da propriedade. "Ela não tentou saltar para cima e para baixo na cama. "Eu  

foi  

comer e beber leite bife e eu até que tomou óleo de fígado de bacalhau é vil  

enviada. Também tenho uma idéia muito firme da realidade: estou aqui para salvar 

Stefan e  

o pouco  

menino dentro de Damon é uma metáfora para o inconsciente, que o sangue que  

compartilhado me permitiu "ver". Saltou uma vez, mas cobriu alcançando  

para  

um copo de água. "Eu me sinto como um cachorrinho feliz puxando a trela." She  

apresentaram suas pulseiras de escravos recém-concebida: prata com pastilhas de lápis-

lazúli  

no líquido  

desenhos. "Se eu morrer de repente, eu estou preparado."  

sobrancelhas Dr. Meggar trabalhou para cima e para baixo. "Bem, eu não consigo 

encontrar nada  

errado com o seu pulso ou respiração. Eu não vejo como uma tarde agradável  

caminhada pode te machucar. Damon certamente levantar e caminhar. Mas você não vai  

Lady Ulma dando idéias. Ela ainda precisa de meses de repouso na cama. "  

"Ela tem uma mesa linda feita a partir de uma bandeja de café da manhã", explicou 

Bonnie,  

gesticulando para mostrar o tamanho e largura. "Ela projeta a roupa com isso." Bonnie  

inclinou-se, de olhos arregalados. "E você sabe o quê? Seus vestidos são mágicos. "  



"Eu não esperaria nada menos", resmungou Dr. Meggar.  

Mas no momento seguinte Elena lembrei de algo desagradável. "Mesmo  

quando receber as chaves ", disse ela," temos de traçar o jailbreak real. "  

"O que é uma fuga de presos?" Lakshmi perguntou entusiasmado.  

"É como esta, we've começ as chaves para a célula de Stefan, mas ainda precisamos  

descobrir como vamos entrar na prisão, e como nós estamos indo  

contrabandear para fora. "  

Lakshmi franziu a testa. "Por que não ir com a linha e tirá-lo do  

porta? "  

"Porque", disse Elena, na tentativa de paciência ", eles não vão deixar-nos apenas 

caminhar em  

e buscá-lo. "Ela estreitou os olhos como Lakshmi colocou a cabeça em seu  

mãos. "O que voce esta pensando, Lakshmi?  

"Bom, primeiro você diz que vai ter a chave em sua mão quando  

você vai para a prisão, então você age como eles não vão deixá-lo fora do  

o  

prisão. "  

Meredith balançou a cabeça, perplexo. Bonnie colocou a mão na testa como  

se doía. Mas Elena lentamente inclinou para a frente. "Lakshmi", disse ela, baixinho: 

"você está dizendo que, se temos uma chave para  

célula de Stefan é basicamente um passe dentro e fora da prisão? "  

Lakshmi se animou. "Claro!", Disse. "Caso contrário, o que seria um  

chave para ser bom? Eles poderiam apenas trancá-lo em outra célula. "  

Elena mal podia acreditar no milagre de que ela acabara de ouvir, de modo que ela  

imediatamente começou a tentar poke buracos. "Isso significaria que nós poderíamos  

ir direto do partido Bloddeuwedd à prisão e apenas tomar Stefan  

fora, "ela disse com sarcasmo que tanto quanto ela pode injetar em sua voz. "Nós  

poderia  

apenas mostrar a nossa chave e eles vamos levá-lo embora. "  

Lakshmi assentiu com ansiedade. "Sim!", Disse ela com alegria, o sarcasmo ter  

ido para a direita sobre sua cabeça. "E, não fique louco, ok? Mas eu queria saber porque  

você  

nunca foi visitá-lo. "  

"Nós podemos visitá-lo?"  

"Claro, se você marcar um encontro."  

Até agora Meredith e Bonnie tinha chegado à vida e foram apoiar Elena  

em ambos os lados. "Quanto tempo é que podemos enviar alguém para fazer uma  

nomeação? "Elena disse através de seus dentes, pois estava tomando todas as suas  



esforço para falar, todo o seu peso estava descansando em seus dois amigos. "Quem 

pode  

nós  

envie para marcar uma consulta? ", ela sussurrou.  

"Eu vou", disse Damon das trevas carmesim por trás deles. "Eu vou  

hoje à noite, me dê cinco minutos ".  

Matt podia sentir que ele tinha em sua expressão mais transversal e teimoso.  

"Vamos lá", disse Tyrone, olhando divertido. Ambos estavam se preparando para um  

viagem para o mato. Isso significava colocar-se em dois da receita mothball-cravo  

casacos de cada um e, em seguida, usando fita adesiva para prender as luvas para os 

casacos. Matt  

já estava suando.  

Mas Tyrone era um bom rapaz, ele pensou. Aqui Matt tinha saído de  

nada e disse: "Ei, você sabe que coisa bizarra que você viu com os pobres  

Jim  

Bryce na semana passada? Bem, está tudo ligado a algo ainda mais bizarro,  

tudo sobre o espírito da raposa e madeira velha, e Mrs. Flowers diz que se nós  

não  

descobrir o que está acontecendo, nós estamos indo estar no problema real. E a Sra.  

Flores não é apenas uma senhora de idade com deficiência mental na pensão, apesar de  

todo mundo diz  

isso. "  

"É claro que ela não é," a voz brusca Dr. Alpert tinha dito desde o  

porta. Ela largou o saco preto, ainda médico de um país, mesmo quando  

a cidade estava em crise e os destinatários do seu filho. "Theophilia Flores e tenho  

conhecer uns aos outros um longo tempo e Sra. Saitou também. Ambos foram  

sempre  

ajudar as pessoas. Essa é sua natureza. "  

"Bem" Matt viu uma oportunidade e agarrei-o. "Mrs. Flores é  

quem precisa de ajuda agora. Realmente, realmente precisa de ajuda. "  

"Então o que você tá sentada lá, Tyrone? Apresse-se e vão ajudar a Sra.  

Flores. "Dr. Alpert tinha ruffled seu próprio cabelo grisalho com os dedos,  

em seguida  

ruffled cabelos negros de seu filho com carinho.  

"Eu fui, mãe. Nós estávamos saindo quando você veio dentro "  

Tyrone, vendo Matt sombrio história de horror de um carro, tinha oferecido a 

educadamente  

conduzi-los à Sra. Flores da casa em seu Camry. Matt, com medo de um terminal  



blowout em algum momento crucial, foi muito feliz para aceitar.  

Ele estava feliz que Tyrone seria o eixo central da Robert E. Lee High  

equipa de futebol no próximo ano. Ty era o tipo de cara que você poderia contar  

no como testemunha oferecer sua ajuda imediata de hoje. Ele era um bom esporte, e  

absolutamente retas e limpas. Matt não poderia deixar de ver como as drogas e  

potável tinha arruinado, não só os jogos atuais, mas a esportividade do  

outras equipas no terreno.  

Tyrone era também um cara que poderia manter sua boca fechada. Ele não tinha sequer  

Matt recheados com perguntas como se dirigiu de volta para a pensão, mas  

ele deu um assovio, e não na casa da Sra. Flowers, mas, ao amarelo brilhante  

Modelo T estava dirigindo em antigos estábulos.  

"Uau!", Disse ele, saltando para ajudá-la com um saco de supermercado, enquanto o seu  

olhos beberam o Modelo T de fender a fender. "Essa é uma Fordor Modelo T  

Sedan! Isto poderia ser um belo carro, se "Ele parou abruptamente e seu  

pele morena queimada com um brilho do sol.  

"Oh, meu, não se envergonhe sobre o Transporte Amarelo!" Mrs. Flowers  

disse, permitindo que Matt a tomar uma outra sacola de compras de volta através da  

horta e na cozinha da casa. "Ela serviu a família  

por quase cem anos, e ela está acumulado alguma ferrugem e danos.  

Mas  

ela vai quase trinta quilômetros por hora em estradas pavimentadas! "Mrs. Flowers 

acrescentou,  

falar não só com orgulho, mas com o respeito devido a um pouco impressionado  

alta velocidade  

viagem.  

olhos Matt conheceu Tyrone e Matt sabia que havia apenas um compartilhado  

pensei que paira no ar entre eles.  

Para restaurar a perfeição dilapidado, usado, mas o carro ainda bonito que  

passou a maior parte de seu tempo em um estábulo convertido.  

"Nós poderíamos fazer isso", disse Matt, sentindo que, como a Sra. Flores do 

representante,  

ele deve fazer a primeira oferta. "Temos certeza que poderia", disse Tyrone sonhador. 

"Ela já está em um duplo  

garagem sem problemas sobre o quarto. "  

"Nós não teria que tira-la até o quadro ... ela realmente monta como um  

sonho ".  

"Você está brincando! Nós poderíamos limpar o motor, no entanto: ter um olhar para o  

velas e correias e mangueiras e outras coisas. E "escuro olhos brilhando  



de repente, "meu pai tem uma lixadeira de energia. Poderíamos tirar a tinta e  

repintar o amarelo exatamente a mesma! "  

Mrs. Flowers repente sorriu. "Isso era o que estava à espera querida Mama  

para que você possa dizer, meu rapaz ", disse ela, e Matt lembrou seus modos  

tempo suficiente para introduzir Tyrone.  

"Agora, se você tivesse dito: 'Nós vamos pintá-la de Borgonha" ou "azul" ou qualquer 

outro  

cor, eu tenho certeza que ela teria se opuseram, "Mrs. Flowers disse que ela começou  

para  

fazer sanduíches de presunto, salada de batata, e um grande caldeirão de feijão cozido. 

Matt  

assistidos reação Tyrone para a menção de "Mama" e ficou satisfeito:  

Houve um instante de surpresa, seguida por uma expressão como a água calma.  

Sua mãe disse a Sra. batty Flores não era velha: por isso ela  

não foi  

uma senhora de idade com deficiência mental. Um peso enorme parecia roll off ombros 

de Matt. Ele  

não estava sozinho com uma mulher frágil para proteger idosos. Ele tinha um amigo que  

foi  

na verdade, um pouco maior do que ele estava a contar.  

"Agora vocês dois, tem um sanduíche de presunto, e eu vou fazer a salada de batata  

enquanto você está comendo. Eu sei que os homens jovens "-Sr. Flores sempre falou  

de  

homens como se fossem um tipo especial de flores, "precisam de muito bom moço  

carne antes de ir para a batalha, mas não há nenhuma razão de ser formal. Vamos 

apenas  

escavar  

direito em como as coisas são feitas. "  

Eles tinham obedecido feliz. Agora eles estavam se preparando para a batalha, sentindo-

se  

pronto para lutar contra os tigres, uma vez que a Sra. Flores da idéia de sobremesa foi 

uma torta de nozes  

dividida entre os meninos, juntamente com copos enormes de café que abriu o  

cérebro como uma lixadeira de energia.  

Tyrone e Matt levou junker Matt ao cemitério, seguida pela Sra.  

Flores no Model T. Matt tinha visto que as árvores poderiam fazer para carros e  

ele não estava indo assunto Camry apito limpa Tyrone para a perspectiva.  

Eles desceram o morro para Matt Sergeant e Mossberg esconder, cada um dos  



o  

meninos dando uma mão para ajudar o frágil Mrs. Flowers sobre bits em bruto. Certa 

vez, ela  

tropeçou e teria caído, mas Tyrone cavou os dedos dos seus sapatos em DC  

o  

morro e ficou como uma montanha como ela caiu contra ele. "Oh, meu, muito obrigado, 

Tyrone querido", ela murmurou e Matt sabia que  

"Tyrone querido" tinha sido aceite na dobra.  

O céu estava escuro, exceto por uma faixa de escarlate como eles chegaram a esconder.  

Mrs. Flowers tirou o distintivo do xerife, e desajeitada, devido à  

luvas de jardinagem que ela usava. Primeiro, ela segurou a testa, em seguida,  

Ela lentamente desenhou-la, ainda segurando-o na frente dela ao nível dos olhos. "Ele  

estive aqui  

e, em seguida, ele se inclinou para baixo e agachou-se aqui ", disse ela, começando no 

que  

foi em parte verdade, o correto do couro. Matt assentiu, sem saber  

que  

ele estava fazendo, e Mrs. Flowers disse sem abrir os olhos: "Não  

coaching, Matt querida. Ele ouviu alguém atrás dele e girou, desenho  

sua arma.  

Mas foi só Matt, e falavam em voz baixa por um tempo.  

"Então de repente ele se levantou." Mrs. Flowers ficou de repente e Matt ouvido  

todos os tipos de pouco alarmante pops e estalos em seu corpo delicado de idade.  

"Ele foi a pé, caminhando-se em que o mato. Isso mata o mal. "  

Ela partiu para o mato como xerife Rich Mossberg tinha quando Matt tinha  

assisti-lo. Matt e Tyrone fui correndo atrás dela, pronto para detê-la se  

mostrou qualquer sinal de entrada o resto de madeira velha, que ainda vivia.  

Em vez disso, ela caminhou em torno dele, com o emblema realizada à altura dos olhos. 

Tyrone  

Matt e acenou para o outro e sem falar, cada um tomou um dos  

seus braços. Dessa forma, eles contornaram a borda da mata, a toda a volta,  

com Matt vai em primeiro lugar, a Sra. Flowers seguinte, e Tyrone passado. Em algum 

ponto  

Matt  

percebeu que as lágrimas estavam fazendo seu caminho de flores murchas Sra.  

bochechas.  

No passado, a mulher frágil velho parou, tirou um lenço após laçado  

uma ou duas tentativas e enxugou os olhos com um suspiro.  



"Você encontrá-lo?" Matt perguntou, incapaz de manter em sua curiosidade por mais 

tempo.  

"Bem-Que nós temos que ver. Kitsune parece ser muito, muito bom em ilusões.  

Tudo o que eu vi pode ter sido uma ilusão. Mas ", ela soltou um  

suspiro "um de nós vai ter que entrar no Wood."  

Matt engoliu em seco. "Isso vai ser de mim, então"  

Ele foi interrompido. "Ei, de jeito nenhum, cara. Você sabe que sua ops, 

independentemente  

eles são. Você tem que começar a Sra. Flowers fora deste "  

"Não, eu não posso arriscar só pedir-lhe para vir aqui e se machucar"  

"Bem, o que estou fazendo aqui, então?" Tyrone exigido.  

"Espere aí, meus caros," Mrs. Flowers disse, soando como se estivesse prestes a chorar.  

Os meninos calar de imediato, e Matt sentiu vergonha de si mesmo.  

"Eu sei um jeito que você quer pode me ajudar, mas é muito perigoso.  

Perigoso para o dois de você. Mas talvez, se só temos de fazê-lo uma vez,  

podemos reduzir o risco de perigo e aumentar a nossa chance de encontrar algo. "  

"O que é isso?" Tyrone e Matt disse que quase simultaneamente.  

Poucos minutos depois, eles estavam preparados para isso. Eles estavam deitados lado a 

lado,  

virados para a parede formada por árvores altas e arbustos emaranhados do  

moita. Eles não só estavam amarrados, mas eles tinham de Mrs. Saitou  

Post-it colocou todas as suas armas.  

"Agora quando eu digo 'três' Quero que você quer alcançar e agarrar no chão  

com as mãos. Se você sente algo, mantenha a preensão dela e puxa seu braço  

para fora. Se você não sentir nada, passar a mão um pouco e depois retirá-la  

o mais rápido possível. E pelo caminho ", acrescentou calmamente:" se você se sentir  

nada de tentar  

puxá-lo ou imobilizar seu braço, gritar, lutar e chutar e gritar, e  

nós vamos ajudá-lo a sair. "  

Houve um minuto, longo tempo de silêncio.  

"Então, basicamente, você acha que existem todas as coisas ao redor da terra no  

matagal, e que podemos obtê-los apenas por atingir, cegamente ",  

Matt  

afirmou.  

"Sim," Mrs. Flowers disse.  

"Tudo bem", disse Tyrone, e mais uma vez Matt olhou para ele com aprovação.  

Ele não tinha sequer perguntou: "Que tipo de coisas poderia puxar-nos para a Madeira?"  

Agora eles estavam em posição e Mrs. Flowers estava contando "Um, dois,  



três ", e, em seguida, Matt teve impulso o braço direito, na medida em que ia e  

foi  

varrendo seu braço enquanto tateando.  

Ele ouviu uma mensagem do lado dele. "Got it!" E então, instantaneamente:  

"Algo está me puxando para dentro!"  

Matt puxou seu braço para fora do mato, antes de tentar ajudar Tyrone.  

Algo caiu sobre ele, porém ele bateu um Post-it e ele sentiu como se tivesse  

foi ripado por um pedaço de isopor.  

Tyrone se debatia descontroladamente e já tinha sido arrastado para o seu  

ombros. Matt agarrou pela cintura e usou toda sua força para rebocar  

para trás. Houve um momento de resistência e, em seguida, veio Tyrone  

estalar para fora como se de repente lançado como uma rolha. Havia arranhões em sua  

face  

e pescoço, mas nenhum em que o tinha coberto o sobretudos ou quando o Post-  

it foi.  

Matt sentiu uma vontade de dizer "Obrigado", mas as duas mulheres que tinham feito  

amuletos ele estava longe, e ele se sentiu estúpido dizer que o revestimento de Tyrone. 

Em  

qualquer caso, a Sra. Flowers esvoaçava e agradecer as pessoas o suficiente para  

três.  

"Oh, meu, Matt, quando o grande galho caiu eu pensei que seria o seu braço  

ser quebrado, pelo menos. Agradeça ao Senhor querido que as mulheres Saitou fazer 

tais amuletos excelente. E, Tyrone, querida, por favor, tome um gole de presente  

cantina "  

"Uh, eu realmente não bebe muito"  

"É apenas uma limonada quente, a minha própria receita, querida. Se não fosse para 

você  

meninos, não teríamos conseguido. Tyrone, você encontrou alguma coisa, sim?  

E  

então você foi pego e nunca teria sido libertado se não tivesse Matt  

Estive aqui para te salvar. "  

"Oh, eu tenho certeza he'd've saiu", disse Matt às pressas, porque ele deve ser  

embaraçoso para alguém como o Tyreminator admitir que precisava de ajuda.  

Tyrone, no entanto, apenas disse sobriamente: "Eu sei. Obrigado Matt. "  

Matt sentiu-se corar.  

"Mas eu não recebi nada depois de tudo", disse Tyrone nojo. "Parecia um  

pedaço de cano velho ou algo assim "  

"Bem, vamos dar uma olhada", disse a Sra. Flowers muito a sério.  



Ela virou a lanterna mais forte sobre o objeto Tyrone tinha arriscado tanto  

trazer para fora da moita.  

Ao Matt primeiro pensei que era um osso de cachorro gigante de couro cru. Mas, então, 

um tudo-  

forma demasiado familiar fez olhar mais de perto.  

Foi um fêmur, um fêmur humano. O maior osso do corpo, a partir de uma  

da perna. E ela ainda estava em branco. Fresh.  

"Isso não parece ser de plástico," Mrs. Flowers disse em uma voz que parecia  

muito longe.  

Não era de plástico. Matt podia ver onde pedacinhos minúsculos tinha enrolado e  

longe do exterior. Não era de couro cru, qualquer um. Foi ... bem, real. A real  

osso da perna humana.  

Mas essa não era a coisa mais horrível, a coisa que enviou Matt espiral  

nas trevas.  

O osso foi limpa e polida marcados com as marcas de dezenas de  

minúsculos dentes pequenos. 

Elena estava radiante de felicidade. Ela tinha ido dormir feliz, só para acordar  

novamente feliz, sereno, sabendo que logo-logo ela iria visitar  

Stefan,  

e que depois disso, com certeza muito em breve, ela seria capaz de tomar Stefan  

distância.  

Bonnie e Meredith não ficaram surpresos quando ela queria ver Damon  

cerca de duas coisas: um ser que deve ir e duas sendo que ela foi  

indo ao desgaste. O que surpreendeu eram suas escolhas.  

"Se está tudo certo", disse ela lentamente no início, traçando um círculo dedo  

e-redonda sobre a grande mesa num dos salões como todos reunidos no  

manhã seguinte, "Eu gostaria que apenas algumas pessoas para ir comigo. Stefan  

sido maltratado ", ela prosseguiu," e ele odeia ficar mal na frente dos outros  

pessoas. Eu não quero humilhá-lo. "  

Havia uma espécie de blush grupo no presente. Ou talvez tenha sido um grupo de flush  

ressentimento e, em seguida, um blush grupo de culpabilidade. Com o Oeste  

janelas ligeiramente abertas, para que um de manhã cedo a luz vermelha caiu  

tudo, era difícil dizer. Só uma coisa era certa: todos queriam  

para onde ir.  

"Então, espero," Elena disse, virando-se para olhar Meredith e Bonnie no olho,  

"Que nenhum de vocês está magoado se eu não escolhi você para vir comigo."  

Que informa os dois estão fora, Elena pensou quando viu a compreensão  

flor em ambas as faces. A maioria de seus planos depende da forma como seus dois  



melhores amigas reagiram a isso.  

Meredith gallantly intensificar o bastão em primeiro lugar. "Elena, você já passou por  

inferno, literalmente, e quase morreu fazendo isso para obter a Stefan. Você toma com  

você  

as pessoas que vão fazer o melhor. "  

"Sabemos que não é um concurso de popularidade", acrescentou Bonnie, deglutição,  

porque ela estava tentando não chorar. Ela realmente quer ir, Elena pensamento,  

mas  

ela entende. "Stefan podem se sentir mais constrangido na frente de uma menina que  

um menino, "disse Bonnie. E ela nem sequer acrescentar ", embora nós nunca  

fazer  

nada para constrangê-lo ", pensou Elena, indo em torno de um abraço e  

sensação de corpo pequeno Bonnie soft pássaro em seus braços. Então ela virou-se e  

feltro  

quente e slim Meredith braços rígidos, e como sempre me senti algumas de suas  

fuga de tensão fora. "Obrigado", disse ela, enxugando as lágrimas de seus olhos depois. 

"E você está  

bem, eu penso que seria mais difícil de enfrentar as meninas do que meninos na situação 

que ele  

pol Também será mais difícil de enfrentar amigos que ele já conhece e adora. Então, eu  

gostaria de perguntar a estas pessoas para ir comigo: Sage, Damon, e Dr.  

Meggar ".  

Lakshmi saltou tão interessado como se ela tivesse sido escolhida. "Onde está ele em  

cadeia? ", perguntou ela, alegremente.  

Damon falou. "O Shi Shi não."  

Lakshmi olhos tornou-se redonda. Ela olhou para Damon por um momento, e  

em seguida, ela foi delimitada para a porta, sua voz abalada flutuando atrás  

ela: "Eu tenho tarefas a fazer, senhor!"  

Elena virou-se para olhar diretamente para Damon. "E o que foi que pouco  

reação ", ela perguntou com uma voz que teria lava congelada de trinta metros.  

"Eu não sei. Na verdade, eu não. Shinichi me mostrou e disse caracteres kanji  

que foram pronunciadas "Shi Shi não 'e significa' a morte de  

Death'-as no sentido de levantar a maldição da morte de um vampiro. "  

Sage tossiu. "Oh, meu confiando pouco. Seg idiota cher. Para não ter uma  

segunda opinião ... "  

"Eu, na verdade. Eu perguntei a uma senhora de meia-idade japonês em uma biblioteca, 

se o  

romaji, que é a palavra japonesa escrita em nossas letras, significou a  



Death of Death. E ela disse sim. "  

"E você ligou o seu calcanhar e saiu", disse Sage.  

"Como você sabe?" Damon estava ficando irritado.  

"Porque cher seg, essas palavras significam muitas coisas. Tudo depende de  

os caracteres japoneses utilizados pela primeira vez, que você não mostrá-la. "  

"Eu não tê-los! Shinichi escreveu-o no ar para mim, a fumaça vermelha. "  

Então, em uma espécie de angústia, com raiva: "Que outras coisas que significam?"  

"Bem, eles podem dizer o que você disse. Eles também podem significar "novos  

a morte. "ou" a verdadeira morte. "ou deuses-'the mesmo da morte." E dado o  

maneira  

Stefan foi tratado ... "  

Se a fita tinha sido apostas, Damon teria sido um caso perdido até agora.  

Todo mundo estava olhando para ele com dura, acusando os olhos. Ele virou-se como 

um  

lobo  

na baía e mostrou os dentes para eles em um sorriso de 250 quilowatts. "Em todo caso, 

eu  

não imaginava que era algo incrivelmente agradável ", disse ele. "Eu só  

pensei que  

iria ajudá-lo a se livrar da maldição de ser um vampiro. "  

"Em qualquer caso," Elena repetido. Então ela disse: "Sage, se você ir e  

certifique-se que eles vão deixar-nos quando chegamos, eu seria enormemente  

grata. "  

"Tão bom quanto fazer, madame." "-E deixe-me ver, eu quero que todos a vestir algo 

um pouco diferente  

ir visitá-lo. Se está tudo certo Eu vou falar com Lady Ulma ".  

Ela podia sentir Bonnie e Meredith parece confuso sobre sua volta como  

ela deixou.  

Lady Ulma estava pálido, mas brilhante de olho quando Elena foi escoltado em seu  

quarto. Seu caderno estava aberto, um bom sinal.  

Demorou apenas algumas palavras e um olhar sincero antes de Lady Ulma disse com 

firmeza:  

"Nós podemos ter tudo feito em uma ou duas horas. É apenas uma questão de  

chamando as pessoas certas. Eu prometo. "  

Elena apertou-lhe o pulso muito, muito suavemente. "Obrigado. Obrigado,  

milagreiro! "  

"E por isso estou a ir como um penitente", disse Damon. Ele estava certo fora Lady  

Ulma porta quando saiu e Elena Elena suspeitava de algumas  



eavesdropping.  

"Não, isso nunca me ocorreu", disse ela. "Eu só acho que escravo  

vestuário, em que você e os outros caras vão fazer Stefan menos auto-consciente.  

Mas  

Por que você deve pensar que eu queria puni-lo? "  

"Não é?"  

"Você está aqui para me ajudar a salvar Stefan. Você já passou por "Elena tinha que  

parar e olhar em suas mangas para um lenço limpo, até Damon  

ofereceu-lhe um de seda preta.  

"Tudo bem", disse ele, "não vamos entrar nessa. Sinto muito. Eu penso que as coisas  

dizer e então eu lhes digo, não importa o quão improvável que eu acho que eles são,  

considerando a pessoa com quem estou falando. "  

"E você nunca ouvir outra voz pequena? Uma voz que diz que as pessoas  

pode ser bom, e não podem estar tentando machucá-lo? "Elena pediu melancolicamente,  

"E você nunca ouvir outra voz pequena? Uma voz que diz que as pessoas  

pode ser bom, e não podem estar tentando machucá-lo? "Elena pediu melancolicamente,  

perguntando como carregado com correntes a criança era agora.  

"Eu não sei. Talvez. Às vezes. Mas, como que a voz é geralmente errado  

este mundo perverso, porque eu deveria pagar toda a atenção? "  

"Eu desejo que às vezes você apenas tentar," Elena sussurrou. "Eu poderia estar em  

melhor posição para discutir com você, então. "  

Eu gosto desta posição bem, Damon disse-lhe telepaticamente e Elena  

percebeu-como isso aconteceu, uma e outra? que haviam derretido em  

um  

abraço. Pior, ela estava usando seu traje de manhã, um vestido longo de seda  

e um peignoir do mesmo material, tanto no mais pálido dos blues perolado,  

que  

violeta virou nos raios do sol cada vez mais definição.  

I-como também, Elena admitiu, e sentiu-se passar por ondas de choque de Damon  

sua superfície, através de seu corpo, e profundamente, profundamente dentro daquele 

buraco insondável que se podia ver, olhando em seus olhos.  

Eu só estou tentando ser honesto, ela acrescentou, quase assustado com a reação dele. 

Eu  

não pode esperar que qualquer outra pessoa, para ser honesto, se eu não sou.  

Não ser honesto, não ser honesto. Me odeiam. Me desprezam, Damon pediu-lhe,  

ao mesmo tempo, acariciando os braços e as duas camadas de seda que  

era tudo o que estava entre suas mãos e sua pele.  

"Mas por quê?"  



Porque eu não posso confiar. Eu sou um lobo mau, e você é uma alma pura, uma  

branco como a neve cordeiro recém-nascido. Você não deve deixar-me ferir.  

Por que você deveria me machucar?  

Como eu poderia, não, eu não quero morder você, eu só quero te beijar, apenas  

um pouco, como este. Houve a revelação na voz de Damon mente. E ele  

dei um beijo tão doce, e ele sempre sabia quando os joelhos Elena estava indo  

dar-se e apanhou-a antes que ela pudesse cair no chão.  

Damon, Damon, estava pensando, sentindo-se muito doce, porque ela  

sabia que ela estava lhe dando prazer, quando de repente ela percebeu.  

Oh! Damon, por favor, me deixe ir, eu tenho que ir ter um encaixe certo agora!  

Profundamente vermelho, ele lentamente, relutantemente colocá-la para baixo, agarrou-

a antes  

ela pode cair, e colocá-la novamente.  

Acho que vou ter que ir ter um ajuste agora, bem, disse-lhe encarecidamente  

como ele tropeçou fora da sala, faltando a porta do primeiro tempo.  

Não é um ajuste, uma adaptação! Elena chamado depois dele, mas ela nunca sabia se ele 

tinha  

ouvido. Ela estava satisfeito, porém, que ele tinha deixado ela ir, sem realmente  

entender nada, exceto que ela estava dizendo não. Isso foi um pouco  

de melhoria.  

Então apressou-se na sala de Lady Ulma, que foi preenchida com todos os tipos de  

pessoas, incluindo dois modelos masculinos, que tinha acabado de ser vestida com  

calça comprida e camisa.  

"Roupas Sage", disse Lady Ulma, acenando para o grande ", e  

Damon. "Ela assentiu com a cabeça no menor homem.  

"Oh, eles são perfeitos!"  

Lady Ulma olhou para ela com apenas a menor dúvida em seus olhos. "Estes  

são feitos de verdadeiro saque ", disse ela. "O pior de pano, os mais baixos no  

hierarquia escravo. Tem certeza de que vai usá-las? "  

"Eles estão usando-os ou eles não vão de todo," Elena disse categoricamente e  

piscou.  

Lady Ulma riu. "Bom plano."  

"Sim, mas o que você acha do meu plano de outra?" Elena perguntou, genuinamente  

interessado na opinião de Lady Ulma, mesmo quando ela corou.  

"Minha querida benfeitora", disse Lady Ulma. "Eu costumava assistir a minha mãe pôs  

juntos tais equipamentos ... depois que eu tinha virado treze, é claro, e ela me disse que 

sempre a fazia feliz, pois estava trazendo alegria para dois no  

uma vez, e que o objectivo não era nada, mas de alegria. Eu prometo a você, e eu Lucen  



será  

feito em nenhum momento. Agora, se você não se prepara? "  

"Oh, sim, oh, eu amo você, Lady Ulma! É tão engraçado que quanto mais  

pessoas que você ama, mais se quer amar! "E com que Elena foi  

funcionamento  

de volta a seu próprio quarto.  

Suas empregadas-em-espera estavam todos lá e pronto. Elena foi o mais rápido,  

briskest banho de sua vida, ela foi introduzido para cima e encontrou-se em um  

sofá no meio de um monte sorridente, de olhos ansiosos, cada um fazendo a sua 

ordenadamente  

trabalho, sem interferir com os outros.  

Houve um creme depilatório, é claro, de facto, um para cada perna, uma para ela  

axilas, e outra para as sobrancelhas. Enquanto as mulheres e as mulheres  

com cremes suaves e unguentos estavam a trabalhar, criando uma fragrância única  

de Elena, uma outra cuidadosamente considerado o rosto eo corpo como um  

inteiro.  

Esta mulher tocou até as sobrancelhas de Elena a escurecer-los, e dourada  

Elena pálpebras com pintura metálica cosméticos antes de usar algo que  

adicionado pelo menos um quarto de polegada para cílios Elena. Então ela estendeu  

Elena olhos com exóticas linhas horizontais de kohl. Finalmente, ela cuidadosamente  

feito  

Elena lábios um vermelho vivo brilhante que de alguma forma deram a impressão de 

que  

eram continuamente enrugada por um beijo. Depois esta mulher de aspergiu o  

menor  

iridescência de todo o corpo de Elena. Finalmente, um diamante muito grande canário  

que havia sido enviado a partir do banco Lucen da jóia foi firmemente cimentada  

em seu  

umbigo.  

Foi quando o cabeleireiro estava vendo o último dos cachos pouco sobre ela  

testa que as duas caixas e uma capa escarlate veio de Lady  

mulheres da Ulma. Elena agradeceu todas as suas damas-de-espera e esteticistas  

sinceramente, pago a todos um bônus que eles tinham twittering, e então perguntou  

eles  

deixá-la sozinha. Quando pontilhada, ela pediu-los novamente, assim como 

educadamente,  

mas em tons mais altos. Eles foram.  

Elena mãos tremeram quando ela tirou a roupa tinha Lady Ulma  



criado. Era tão decente como um maiô, mas parecia que a jóia  

estrategicamente colocados em tufos de tule dourado. Tudo coordenado com o  

diamante canário: a partir de o colar ao braceletes para as pulseiras de ouro  

que  

denotaram que, no entanto Elena cara estava vestido, ela ainda era um escravo. E foi 

isso. Ela ia vestido de tule e jóias, perfumes e tinta,  

vê-la Stefan. Elena colocou o manto escarlate em muito, muito cuidado para  

enrugando evitar manchas ou qualquer coisa abaixo, e caiu em seus pés  

delicadas sandálias douradas com salto muito alto.  

Ela se apressou em baixo e foi exatamente na hora certa. Sage e Damon foram  

vestindo mantos bem fechado, o que significava que eles estavam vestidos de  

as roupas saque por baixo. Sage tinha treinador Lady Ulma é feita  

pronta. Elena resolvido sua correspondência braceletes de ouro nos pulsos, odiando  

eles  

porque ela tinha que usá-los, bem como foram contra a pele branca  

guarnição em seu manto escarlate. Damon estendeu a mão para ajudá-la no ônibus.  

"Eu consigo andar por dentro? Isso significa que eu não tenho que usar "Mas olhando 

para  

Sage, suas esperanças foram esmagadas.  

"Se não queremos cortina de todas as janelas", disse ele, "você está legalmente  

viajar para fora sem pulseiras escravo. "  

Elena suspirou e deu-lhe a mão para Damon. Permanente contra o sol, ele  

era uma silhueta escura. Mas então, como Elena piscou na luz, ele olhou em  

espanto. Elena sabia que ele tinha visto as pálpebras dourada. Seus olhos caíram para  

lábios franzidos-to-be-beijada. Elena corou.  

"Eu proíbo a ordem me para lhe mostrar o que está sob o manto", disse ela  

apressadamente. Damon parecia frustrado.  

"Cabelos em cachos pequenos em todo o fronte, manto que cobre tudo, desde  

pescoço aos pés, como batom ... "Ele olhou novamente. Sua boca se contorceu como se 

ele  

estavam sendo obrigados a se encaixar na dela.  

"E é hora de ir embora!" Elena cantarolou, recebendo às pressas no carro. Ela  

me senti muito feliz, apesar de ter entendido por que libertou os escravos nunca  

nada como usar uma pulseira de novo.  

Ela ainda estava feliz quando eles chegaram ao Shi Shi não-edifício que grande  

que parecia combinar uma prisão com um centro de treinamento para gladiadores.  

E ela ainda estava feliz como os guardas na grande Shi Shi deixar nenhum checkpoint  

los para dentro do prédio, sem demonstrar qualquer sinal de mal-estar. Mas, então,  



era difícil dizer se a capa teve algum efeito sobre eles. Eles eram os demônios:  

taciturno, malva-pele, o boi-estacionário.  

Ela percebeu que algo estava em primeiro lugar um choque e, em seguida, um rio de 

esperança  

dentro dela. O átrio principal do edifício tinha uma porta em um lado que era  

como a porta do lado do depósito slaveshop /: sempre fechada; estranho  

símbolos acima, as pessoas andando até ele com roupas diferentes e  

anunciando um  

destino antes de virar a chave e abrir a porta.  

Em outras palavras: uma porta dimensional. Aqui mesmo na prisão de Stefan. Deus  

Só sabia quantos guardas seriam depois eles se tentou usá-lo, mas  

era uma coisa em mente. Os guardas nos pisos inferiores do edifício Shi Shi não, em 

que era mais  

definitivamente um calabouço, tiveram reações claras e desagradável para Elena e  

seu partido. Eram algumas espécies menores de demon-PIM, talvez, Elena  

pensamento e os visitantes deram um tempo duro de tudo. Damon  

tinha  

suborná-los a ser permitido na área de células onde Stefan estava, para ir em  

sozinho, sem um guarda por visitante, e para permitir que Elena, um escravo, para ir ao  

ver  

um vampiro livre.  

E mesmo quando Damon tinha-lhes dado uma pequena fortuna para passar estes  

obstáculos, sniggered e fez duras gurglings gutural em suas  

gargantas. Elena não confiar neles.  

Ela estava correta.  

Em um corredor onde Elena sabia de sua experiência fora do corpo que  

deveria ter virado à esquerda, em vez disso, fui direto. Passaram  

outro grupo de guardas, que quase desmaiou de apupos.  

Oh, Deus, eles estão levando-nos a ver o corpo morto de Stefan? Elena saber  

de repente. Depois foi a Sage que realmente ajudou. Ele colocou uma grande  

braço e segurou-a do corpo, até que ela encontrou as pernas de novo.  

Eles continuaram a caminhada, aprofundar o que era uma suja e fedorenta pedra  

calabouço chão agora. Então, de repente eles viraram à direita.  

Elena coração disparou na frente. Ele estava dizendo errado, errado, errado,  

antes mesmo de chegar à última célula na linha. A cela estava completamente  

diferente da antiga cela de Stefan. Ele foi cercado, não por bares, mas por um  

espécie de arame curlicued que foi forrada com pontas afiadas. Não há forma de  

mão de uma  



garrafa de Black Magic. Não há forma de chegar ao topo do frasco em posição para 

deitar em  

uma boca à espera do outro lado. Não há espaço, ainda, para obter um dedo ou a  

boca de  

através de uma cantina para o companheiro de cela para sugar. E o celular em si não era 

sujo,  

mas ele estava vazio de tudo exceto uma Stefan supina. Sem comida, sem água, sem  

cama  

para esconder qualquer coisa, sem palha. Apenas Stefan.  

Elena gritava e não tinha idéia se ela gritou palavras ou apenas um informe  

som de angústia. Ela se atirou para dentro da célula, ou tentou. Sua  

mãos agarrou cachos de aço afiado como navalha sangue que causou a bem  

instantaneamente onde quer que eles tocaram, em seguida, Damon, que teve o mais 

rápido  

reações, foi puxando-a para trás.  

E então ele só empurrou seu passado e olhando. Ele olhou de boca aberta em seu  

irmão mais novo, de um cinza-faced, esquelética, mal respirando jovens  

homem, que parecia uma criança perdida na sua amarrotado, prisões, manchado 

threadbare  

uniforme. Damon levantou a mão, como se tivesse esquecido a barreira já se retraiu e 

Stefan. Stefan parecia não conhecer ou reconhecer qualquer um deles. Ele  

olhou mais de perto as gotas de sangue deixado na esgrima afiadas  

onde  

Elena tinha apercebido que, inalado, e então, como se algo tivesse penetrado no  

nevoeiro de sua perplexidade, olhou ao redor devidamente. Stefan olhou para Damon,  

cuja  

capa tinha caído e, em seguida, como um bebê, de Stefan olhar vagou por diante.  

Damon fez um som de engasgo e virou-se e, batendo alguém no seu caminho  

lado, correu para o outro lado para baixo no canto. Se ele estava esperando que o 

suficiente  

guardas iria segui-lo que os seus aliados poderia sair Stefan, ele estava errado.  

Alguns seguiram, como macacos, gritando insultos. O resto ficou onde estava,  

atrás  

Sage.  

Enquanto isso, a mente de Elena foi agitado e agitando os planos para fora. Finalmente, 

ela  

virou-se para Sage. "Usar todo o dinheiro que temos mais isso", disse ela, e  

Ela chegou sob o manto de seu canário-colar de diamantes ao longo de dois  



dúzia de pedras do tamanho do polegar "e chamar para mim, se precisamos de mais. 

Tirem-me meia  

hora  

com ele. Vinte minutos, então! ", Como Sage começaram a sacudir a cabeça. "Stall  

eles, de alguma forma, me pegar pelo menos vinte minutos. Vou pensar em algo se  

mata  

me ".  

Depois de um momento Sage ela olhou nos olhos e acenou com a cabeça. "Eu vou".  

Em seguida, Elena olhou Dr. Meggar suplicante. Será que ele tem algo que  

existe algo que poderia ajudar?  

sobrancelhas Dr. Meggar baixou, então seus lados interno subiram. Foi uma  

olhar de tristeza, de desespero. Mas então ele franziu a testa e sussurrou: "Não há  

algo novo, uma injeção que disse que a ajuda em casos extremos. Eu poderia tentar  

isso. "  

Elena fez o seu melhor para não cair a seus pés. "Por favor! Por favor, tente! Por favor! 

"  

"Isso não vai ajudar para além de um par de dias"  

"Não vai precisar! Vamos tirá-lo até lá! "  

"Tudo bem". Sage tinha por agora agrupados todos os guardas de longe, dizendo: "Eu 

sou  

comerciante de jóias e não é algo que todos deveriam ver. "  

Dr. Meggar abriu sua mochila e tirou dela uma seringa. "Agulha de madeira",  

ele disse com um sorriso pálido como ele encheu-o com um líquido vermelho claro a 

partir de um frasco.  

Elena tinha tomado uma outra seringa e ela examinou-o ansiosamente, como o Dr. 

Meggar  

coaxed Stefan por imitação de colocar seu braço até o bar. Na última Stefan fez  

como  

Dr. Meggar queria apenas saltar fora com um grito de dor como uma seringa foi  

mergulhou o braço eo líquido injetado picadas.  

Elena olhou para o médico desesperadamente. "Quanto ele chegar?" Apenas cerca de 

metade. Está tudo bem, eu enchi ela com o dobro da dose e empurrado como  

duramente como eu poderia obter o ", alguns médicos palavra Elena não  

reconhecer "nele. Eu sabia que ia machucá-lo mais, injetando tão rápido,  

mas eu consegui o que queria. "  

"Bom," Elena disse com entusiasmo. "Agora eu quero que você preencher esta seringa 

com  

meu sangue. "  



"Sangue?" Dr. Meggar parecia desanimado.  

"Sim! A seringa é suficientemente longo para percorrer os bares. O sangue será  

pingar o outro lado. Ele pode beber-la como ela sai. Ele pode salvá-lo! "  

Elena disse que cada palavra com cuidado, como se estivesse falando com uma criança. 

Ela desesperadamente  

queria saber o seu significado.  

"Oh, Elena." O médico sentou-se, com um tilintar, e tomou uma garrafa escondida de  

Black Magic fora de sua túnica. "Eu sinto muito. Mas é difícil o suficiente para mim  

sangue a sair de um frasco. Meus olhos, eles são crianças em ruínas. "  

"Mas os vidros, os óculos?"  

"Eles não são bons para mim. É um problema complicado. Mas você  

tem que ser muito bom para realmente tocar uma veia em qualquer caso. A maioria dos 

médicos são  

muito desesperado, eu estou impossível. Sinto muito, filho. Mas foi vinte anos  

desde que eu era bem sucedido. "  

"Então eu vou encontrar Damon e tê-lo abrir a minha aorta. Eu não me importo se mata  

me ".  

"Mas eu faço."  

Esta nova voz que vem da célula iluminado na frente deles  

fez tanto médico e Elena empurrão para cima de suas cabeças.  

"Stefan! Stefan! Stefan! "Indiferente do que os cerca de barbear que fazer com ela  

carne, Elena inclinou-se para tentar segurar suas mãos.  

"Não," Stefan murmurou, como se partilha um segredo precioso. "Coloque seus dedos  

aqui e aqui, em cima do meu. Esta barreira é apenas tratado de forma especial em aço  

-Se entorpece meu poder, mas não pode quebrar a minha pele. "  

Elena colocar os dedos aqui e ali. E então ela estava tocando Stefan.  

Realmente tocá-lo. Depois de tanto tempo.  

Nenhum dos dois falou. Elena ouviu Dr. Meggar levantar-se e arrastam-se em silêncio  

embora a Sage, ela supunha. Mas sua mente estava cheia de Stefan. Ela e  

ele simplesmente olhou para si, tremendo, tremendo com lágrimas em seus  

chicotes, sentindo-se muito jovem.  

E muito perto da morte.  

"Você diz que eu sempre lhe digo que em primeiro lugar, então eu vou te confundir. Eu 

te amo,  

Elena ".  

Lágrimas caíram dos olhos de Elena.  

"Só esta manhã eu estava pensando quantas pessoas existem para o amor. Mas  

realmente é só porque há um, em primeiro lugar ", ela sussurrou de volta  



para ele. "Um sempre. Eu te amo, Stefan! Eu te amo! "Elena recuou por um momento e 

enxugou os olhos a forma como todas as meninas inteligentes  

sei como fazer sem arruinar sua composição: colocando seus polegares  

sob seus cílios inferiores e inclinada para trás, escavando lágrimas e kohl  

infinitesimal em gotículas no ar.  

Pela primeira vez, ela poderia pensar.  

"Stefan," ela sussurrou, "eu sinto muito. Perdi tempo esta manhã recebendo  

vestidos bem, vestido para baixo para mostrar o que está esperando por você  

quando nós começamos para fora. Mas agora ... Eu sinto ... como ... "  

Agora não havia lágrimas nos olhos de Stefan, também. "Show me", ele sussurrou  

volta ansiosamente.  

Elena levantou-se, sem teatralidade, encolheu os ombros o manto fora. Feche os olhos,  

os cabelos em centenas de cachos beijo, pouco espirais wispy que foram rebocados  

em torno de seu rosto. Suas pálpebras dourada, impermeável, ainda dourados. Sua única  

vestuário os tufos de tule dourado com jóias inscritos para torná-lo digno.  

Todo o seu  

iridescente corpo, a perfeição na flor da juventude, que nunca poderia ser  

correspondência ou re-criado.  

Havia um som como um longo suspiro ... e depois o silêncio, e Elena abriu  

os olhos, aterrorizados que Stefan poderia ter morrido. Mas ele estava de pé,  

segurando no portão de ferro, como se pôde chave-lo para chegar até ela.  

"Eu recebo tudo isso?", Ele sussurrou.  

"Tudo isso para você. Tudo para você ", disse Elena.  

Naquele momento houve um som suave atrás e ela virou-se para ver  

dois olhos brilhando na escuridão da cela em frente de Stefan.  
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Para sua surpresa, Elena não sentia raiva, apenas uma determinação para proteger Stefan  

se pudesse.  

E então ela viu que na célula ela assumiu estava vazia, havia uma  

kitsune.  

O kitsune parecia em nada com Shinichi ou Misao. Ele tinha cabelos longos, longos  

brancos como a neve, mas seu rosto era jovem. Ele estava usando todo o branco,  

também, túnica e calças de algum material, decorrentes de seda e sua cauda  

praticamente encheu a pequena cela, ele era tão fofo. Ele também tinha orelhas de 

raposa que  

twitched  

Desta forma, e que. Seus olhos eram o ouro de fogos de artifício.  

Ele era lindo.  

O kitsune tossiu novamente. Em seguida, ele produziu, desde o cabelo comprido, Elena  

pensamento, muito, muito pequeno saco de couro e de pele fina.  

Como, pensou Elena, a bolsa perfeita para uma jóia perfeita.  

Agora, o kitsune tomou uma garrafa de Black Magic finge (foi pesado e uma  

fingir que estava deliciosa bebida), e encheu o saco pequeno com ele. Então, ele tomou  

uma seringa de fingir (ele a segurou como Dr. Meggar tinha e bateu para obter o  

bolhas para fora) e encheu-o de saquinho. Finalmente, ele enfiou a fingir  

seringa  

através de seus próprios bares e deprimido com o polegar, o seu esvaziamento.  

"Eu posso alimentá-lo vinho Black Magic", Elena traduzido. "Com a sua bolsinha  

Posso segurá-la e encher a seringa. Dr. Meggar poderia encher a seringa também. Mas  

não há tempo, então eu vou fazer isso. "  

"Eu" começou a Stefan.  

"Você vai beber mais rápido possível." Elena Stefan amava, queria  

ouvir a sua voz, quis encher os olhos com ele, mas havia uma vida para ser  

salva, ea vida era a dele. Ela pegou a pequena bolsa com um arco de agradecimento  

a kitsune e deixou seu manto sobre o chão. Ela foi também a intenção de Stefan  



até mesmo  

lembro como estava vestida.  

Suas mãos queria agitar, mas ela não iria deixá-los. Ela tinha três garrafas  

de Black Magic aqui: ela própria, em sua capa, Dr. Meggar, e  

em algum lugar, em sua capa, Damon.  

Assim, com a eficiência de uma máquina delicada, ela repetiu o que a kitsune  

tinha mostrado sua mais e mais. Dip, puxar alavancas, empurrar com bares,  

squirt. Mais e mais e mais.  

Após cerca de uma dúzia desses Elena desenvolveu uma nova técnica, a catapulta.  

Encher o saco pequeno com vinho e segurando-o pela parte superior até Stefan tem boca 

posicionado e, em seguida, todos em um só movimento, quebrando o saco com  

a palma da mão e injecção de uma quantidade justa em frente da boca de Stefan. Ela 

começou a  

bares  

pegajosa, que tem pegajosas Stefan, que nunca teria trabalhado se o aço tinha sido  

afiadas para ele, mas ele realmente forçou uma quantidade surpreendente para baixo sua  

garganta.  

A outra garrafa de vinho Black Magic colocou na célula das raposas, que  

tinha barras regular. Ela não sabia como agradecer-lhe, mas quando ela  

poderia poupar um segundo, ela virou-se para ele e sorriu. Ele foi o chugging  

Black Magic direto da garrafa, e seu rosto foi criado em uma expressão  

de  

prazer, cool sensibilizada.  

O fim veio rápido demais. Elena ouviu a voz de expansão de Sage, "Não é  

justo! Elena não estará pronto! Elena não teve tempo suficiente com ele! "  

Elena não precisa de uma bigorna cair sobre sua cabeça. Ela empurrou a última garrafa  

Black Magic de vinho na célula a kitsune, ela inclinou pela última vez  

e deu-lhe de volta a sua bolsa minúscula, mas com o diamante de seu canário  

umbigo nele. Foi a maior jóia que ela tinha saído e ela o viu  

transformá-lo  

dedos mais precisamente no longo pregado e então aumentar para os pés e fazer um  

arco pequeno para ela. Houve um momento para um sorriso mútuo e, em seguida, Elena  

foi  

limpeza saco Dr. Meggar, e puxando o manto vermelho. Então ela foi  

voltando-se para Stefan, geléia dentro mais uma vez, ofegante: "Eu sinto muito. Eu não  

significa  

fazê-lo visitar um médico. "  

"Mas você viu a chance de salvar minha vida e não conseguia passá-lo para cima."  



Às vezes, os irmãos eram muito parecidos.  

"Stefan, não! Oh, eu te amo! "  

"Elena". Beijou os dedos, pressionados para as barras. Então, para os guardas:  

"Não, por favor, não tirá-la! Pelo amor de Deus, dá-nos uma  

mais um minuto! Apenas um! "  

Mas Elena tinha que sair de seus dedos para segurar o manto juntos. A última  

viu de Stefan, ele batia nas barras com os punhos e vocação,  

"Elena, eu te amo! Elena! "  

Em seguida, Elena foi arrastado para fora do corredor e uma porta fechada entre eles.  

Ela cedeu.  

Armas foram em torno dela, a ajudou a caminhar. Elena ficou zangado! Se Stefan foi  

ser colocado de volta no seu antigo cheios de piolhos célula como ela supunha ele 

estava, à direita  

Sobre agora, ele estava sendo feita a pé. E esses demônios não fez nada  

suavemente, ela sabia disso. Ele foi, provavelmente, a ser conduzido como um animal 

com  

afiado  

instrumentos de madeira. Elena podia andar, também.  

Como chegaram à frente da Shi Shi nenhum lobby Elena olhou em volta.  

"Onde está Damon?  

"No ônibus," Sage respondeu na sua voz suave. "Ele precisava de algumas  

tempo. "  

Parte da Elena disse: "Vou dar-lhe tempo! Tempo de gritar antes de eu rasgar o seu  

a garganta! "Mas o resto era apenas triste.  

"Eu não consegui dizer tudo o que eu queria dizer. Eu queria dizer-lhe como desculpa  

Damon está, e como Damon mudou. Ele nem sequer se lembrar que  

Damon tinha estado lá "  

Ele falou com você? "Sage parecia surpreso.  

Os dois, Sage e Elena, saiu das portas de mármore de final  

a construção dos Deuses da Morte. Esse era o nome de Elena havia escolhido  

para ele em sua própria mente.  

O carro estava na calçada em frente a eles, mas ninguém ficou dentro Ao invés disso,  

Sage Elena gentilmente conduziu uma pequena distância das outras. Lá ele colocou  

suas mãos grandes em seus ombros e falou, ainda com aquela voz muito suave,  

"Mon Dieu, meu filho, mas eu não quero dizer isso para você. É que eu preciso. Eu  

medo que, mesmo se conseguirmos o Stefan fora da prisão até o dia da Senhora  

parte Bloddeuwedd de que que ele vai ser tarde demais. Em três dias ele vai  

já estar ... "  



"É essa a sua opinião médica?" Elena disse abruptamente, olhando para ele. Ela  

sabia que seu rosto estava comprimido e branco, e que ele teve pena dela muito, mas  

o que ela queria era uma resposta.  

"Eu não sou um médico", disse ele lentamente. "Eu sou apenas outro vampiro."  

"Só mais um Old One?"  

sobrancelhas Sage subiram. "Agora, o que lhe deu a idéia pouco?"  

"Nada. Me desculpe se estou errado. Mas será que você queira obter Dr. Meggar? "  

Sage olhou para ela por um minuto mais longo, em seguida, partiu para obter o médico.  

Os dois homens voltaram.  

Elena estava pronto para eles. "Dr. Meggar, Sage só vi Stefan no  

início, antes que lhe deu a injeção. Era opinião de que a Sage  

Stefan estaria morto em três dias. Tendo em conta os efeitos da injeção, não  

você concorda? "  

Dr. Meggar olhou para ela e ela podia ver o brilho das lágrimas em seu curto  

olhos amblíopes. "É possível, assim, possível que, se ele tem o suficiente  

força de vontade, ele ainda poderia estar vivo até lá. Mas o mais provável ... "  

"Faria alguma diferença para o seu parecer se eu dissesse que ele bebeu  

talvez um terço de uma garrafa de vinho à noite Black Magic "?  

Tanto os homens olhando para ela. "Você está dizendo"  

"Isso é apenas um plano que você tem agora?"  

"Por favor!" Esquecendo-se sobre a sua capa, esquecendo tudo, Elena agarrou  

mãos do Dr. Meggar. "Eu encontrei uma maneira de obter-lhe de beber muito sobre 

isso. Faz alguma diferença? "Ela apertou as mãos até que ela pudesse idosos  

sentir o osso.  

"É certamente deveria." Dr. Meggar parecia confuso e com medo de esperança. "Se  

você realmente tem muito em seu sistema, ele estaria quase certo que  

viver até a noite de festa do Bloddeuwedd. Isso é o que você quer, não é  

isso? "  

Elena caiu para trás, incapaz de resistir a dar as mãos um beijinho quando ela deixar ir.  

"E agora vamos dizer Damon a boa notícia", disse ela.  

No transporte, Damon estava sentada ereta, seu perfil delineado contra  

um céu vermelho-sangue. Elena entrou e fechou a porta atrás dela.  

Sem expressão em tudo, ele disse: "Acabou?"  

"Mais?" Elena não foi bem assim densa, mas ela achava que era importante  

Damon que ser claro em sua mente quanto ao que ele estava pedindo.  

"Ele está morto?", Disse Damon, cansado, comprimindo a ponte de seu nariz com  

seus dedos.  

Elena permitido o silêncio para ir em algumas batidas mais. Damon deve  



saber Stefan não era susceptível de realmente morrer na próxima meia hora. Agora que  

ele  

não estava recebendo a confirmação imediata de sua cabeça esta agarrados.  

"Elena, me diga! O que aconteceu? ", Exigiu, a urgência em sua voz. "É  

meu irmão está morto? "  

"Não," Elena disse calmamente. "Mas ele tem chances de morrer em poucos dias. Ele 

foi  

coerente neste momento, Damon. Por que você não falar com ele? "  

Houve um quase palpável desenho em uma parte de Damon. "O que eu  

tem a dizer a ele o que importa? ", perguntou severamente. "'Ah, desculpe, eu quase  

você matou? 'Oh, eu espero que você faça isso mais alguns dias? "  

"Coisas como essa, talvez, se você perder o sarcasmo."  

"Quando eu morrer", disse Damon cortante ", eu vou estar de pé sobre o meu próprio  

dois pés e lutar. "  

Elena bateu-lhe toda a boca. Não havia espaço para ficar muito  

alavanca aqui, mas ela colocou tanto poder por trás do movimento, ela se atreveu  

sem o risco de quebrar o carro.  

Depois, houve um longo silêncio. Damon estava tocando o lábio sangrando,  

acelerar a cura, engolindo seu próprio sangue.  

Finalmente, ele disse, "nunca sequer ocorreu-lhe que você é minha escrava, não  

isso? Que eu sou seu mestre? "  

"Se você estiver indo para retiro na fantasia, que é o seu caso", disse Elena.  

"Eu, eu tenho que lidar com o mundo real. E, pelo jeito, logo depois que você  

correu  

longe, Stefan não era apenas de pé, mas de rir. "  

"Elena", em uma nota rápida ascensão. "Você encontrou uma maneira de dar-lhe o 

sangue?" Ele  

agarrado seu braço com tanta força que doer. "Não é sangue. Um pouco de Magia 

Negra. Com dois de nós lá, ele teria ido  

duas vezes mais rápido. "  

"Havia três de vocês lá."  

"Sage e Dr. Meggar tinha para distrair os guardas."  

Damon tomou sua mão. "Eu vejo", disse ele, sem expressão. "Então eu não  

ele mais uma vez. "  

Elena olhou para ele com simpatia. "Você está completamente dentro da pedra  

bola, não é? "  

"Não sei o que você está falando."  

"A bola de pedra você furar qualquer coisa que pudesse machucá-lo por dentro. Você 



mesmo  

chamar-se dentro dele, mas deve ser muito apertado lá dentro.  

Katherine  

deve estar lá, eu suponho, emparedadas em sua própria câmara pouco. "She  

lembrou-se da noite no hotel. "E sua mãe, é claro. Eu deveria  

dizer,  

mãe de Stefan. Ela era a mãe que sabia. "  

"Não ... minha mãe ..." Damon não podia sequer formar uma frase coerente.  

Elena sabia o que queria. Ele queria ser acolhidos e acalmados e disse que  

estava tudo certo, apenas a dois deles, sob a sua capa com os braços quentes  

segurá-lo. Mas ele não estava indo buscá-la. Desta vez, ela estava dizendo não.  

Ela havia prometido Stefan que este era para ele, sozinho. E, ela pensou, ela  

iria manter o espírito de que a promessa, se ela não tivesse guardado a carta,  

para sempre.  

Ao longo da semana, Elena foi capaz de se recuperar da dor de ver  

Stefan. Embora nenhum deles poderia falar sobre isso, exceto em engasguei breve  

exclamações, eles ouviram quando Elena disse que havia ainda um trabalho a ser  

feito, e que se eles conseguiram terminá-lo bem, eles seriam capazes de ir  

logo em casa, enquanto se não terminá-lo, Elena, não importa se  

ela foi para casa ou ficamos aqui na dimensão das Trevas.  

Home! Tinha o som de um paraíso, apesar de Bonnie e Meredith  

soube em primeira mão, que espécie de inferno foi escondido na igreja caiu para eles. 

Mas  

alguma coisa seria preferível a esta terra de luz sangrenta.  

Com esperança kindling interesse em seu entorno, foram mais uma vez  

capaz de sentir prazer na vestidos Lady Ulma tinha feito para eles.  

Projetando foi a busca que a senhora ainda pode desfrutar durante a sua  

repouso oficial, e Lady Ulma tinha estado a trabalhar arduamente com a sua  

sketchbook. Desde  

parte Bloddeuwedd seria um caso de indoor / outdoor, todos os três vestidos  

teve que ser cuidadosamente projetado para ser atraente tanto sob luz de velas e  

em  

Os raios do sol carmesim gigante vermelha.  

vestido de Meredith foi profundo azul metálico, violeta na luz do sol, e  

mostrou um lado completamente diferente da menina da sereia de vestido colante sereia 

que participaram da gala Fazina. Lembrou Elena  

alguma forma de algo uma princesa egípcia usaria. Mais uma vez,  

esquerda  



Meredith braços e ombros nus, mas a saia modesto estreito que caiu no  

retas de suas sandálias, e da delicadeza das pérolas que safira  

adornavam as alças de ombro serviu para dar um olhar despretensioso Meredith.  

Aquele olhar foi enfatizado pelo cabelo de Meredith, que Lady Ulma ditada  

ser  

desgastado, e seu rosto, que estava nu da maquiagem, exceto em torno de kohl  

os olhos. Na garganta, um colar feito de maior o corte oval de muito  

safiras  

formado um colar elaborados. Ela também tinha correspondência gemas azuis nos 

pulsos  

e dedos finos.  

Bonnie vestido foi uma invenção pouco inteligente: ela foi feita de um prateado  

material, que teve um tom pastel da cor da iluminação do ambiente.  

Moonlight interior de cor, ela brilhava um rosa suave cintilante, quase exatamente  

a cor do cabelo da Bonnie morango, quando ela estava fora. Ele ostentou um  

cinto,  

colar, pulseiras, brincos e anéis de igualar cabochão-cut branca  

opalas. cachos Bonnie estavam a ser cuidadosamente preso para cima e para longe dela  

cara,  

em uma massa daringly mussed-up, deixando a pele translúcida a brilhar suavemente  

rosa à luz do sol, e dentro ethereally pálido.  

Mais uma vez, vestido de Elena era o mais simples eo mais impressionante. Seu vestido  

era escarlate, a mesma cor sob o sol vermelho-sangue ou uma lâmpada de gás no 

interior.  

Ele era bastante baixa corte, dando-lhe a pele cremosa uma chance para brilhar em 

dourado  

a luz do sol. Agarrados perto de sua figura, que foi cortado de um lado para dar  

sua  

quarto andar ou dançar. Na tarde do partido tinha Lady Ulma  

cabelo cuidadosamente escovado Elena em uma nuvem confusa que brilhavam Ticiano  

ao ar livre,  

dentro de ouro. Sua jóia variou de um encarte de diamantes no  

fundo do decote, de diamantes nos dedos, punhos e um superior  

braço, além de um  

gargantilha de diamantes que se ajustam ao longo colar de Stefan. Todas estas chamas 

se como  

vermelha como rubi ao sol, mas ocasionalmente um outro brilho surpreendente  

cor,  



como um mini-explosão de fogos de artifício. Espectadores, Lady Ulma prometido, 

seria  

deslumbrados.  

"Mas eu não posso usar essas", Elena protestou a senhora Ulma. "Eu não poderia  

chegar a vê-lo novamente antes de chegarmos Stefan, ea partir desse momento que 

estamos  

sobre a correr! "É o mesmo para todos nós", Meredith tinha adicionado em silêncio, 

olhando para cada um dos  

as meninas em seu "interior" de cores azul-prateado, vermelho e opala. "Estamos  

todos vestindo a maioria das jóias que já desgastado dentro ou para fora, mas você  

pode perder tudo! "  

"E você pode precisar de tudo isso," Lucen disse calmamente. "Mais uma razão  

para que cada um tem a jóia que você pode trocar de carros, segurança alimentar,  

quer que seja. É simplesmente projetada, também, capazes de arrancar-lhe uma pedra e 

usá-lo  

como pagamento, e as jóias não estão em um ambiente sofisticado que não pode ser  

para  

gosto de coleção ".  

"Além do que, todos eles são de alta qualidade," Lady Ulma tinha  

acrescentou. "Eles são os exemplos mais perfeito de sua espécie, poderíamos começar a  

prazo tão curto. "  

Nesse ponto, todas as três meninas tinham chegado ao seu limite, e apressou-se a par-  

Lady Ulma em sua cama enorme caderno, sempre ao seu lado, e  

Lucen está próximo, e chorou e beijou e, geralmente, desfez o  

trabalhos bonitos que tinha sido feito em seus rostos.  

"Você é como os anjos para nós, você sabe disso?" Elena soluçou. "Assim como fadas  

padrinhos ou anjos! Eu não sei como eu posso dizer adeus! "  

"Como os anjos," Lady Ulma tinha dito, então, enxugando uma lágrima do rosto de 

Elena.  

Então ela agarrou Elena, dizendo: "Olhe!" E apontou para si mesma  

confortavelmente na cama, com um par de floração, dewy-eyed mulheres jovens  

pronto para atender seus desejos. Lady Ulma tinha então assentiu com a cabeça na 

janela,  

fora de  

que um fluxo pequeno moinho podia ser visto, e algumas árvores de ameixa, com 

maduros  

frutas em chamas como jóias sobre os ramos, e depois com um movimento da mão  

indicado para os jardins, pomares, campos e florestas na propriedade.  



Então, ela tomou a mão de Elena e alisou-o sobre a sua própria voz baixa  

abdome curva. "Você vê?", Ela falou quase num sussurro. "Não  

você  

ver tudo isso e você pode se lembrar de como você me achou? Qual de nós é  

um anjo agora? "  

Na expressão "como você me achou" mãos de Elena havia voado até cobri-la  

cara como se ela tivesse sido incapaz de suportar o que a memória lhe mostrou que a  

momento. Então ela foi abraçar e beijar Lady Ulma novamente, e um conjunto  

nova rodada de cosméticos, destruindo abraça tinha começado.  

"Master Damon foi mesmo a gentileza de comprar Lucen," Lady Ulma tinha  

disse, "e você pode não ser capaz de retratá-lo, mas" aqui-ela olhou  

o joalheiro, Quieto barbudo com os olhos cheios de lágrimas, "eu sinto por ele como 

você  

sente para seu Stefan. "E então ela corou e escondido o rosto nas  

mãos.  

"Ele está liberando Lucen hoje," Elena disse, caindo de joelhos para descansar  

a cabeça dela contra o travesseiro Lady Ulma. "E dando a propriedade para você 

irrevogavelmente. Ele tinha um advogado, um defensor, você diria de trabalho no  

trabalhos durante toda a semana com um Guardian. Eles são feitos agora, e mesmo que  

hediondo  

geral, deve voltar, ele não poderia tocá-lo. Você tem a sua casa  

para sempre. "  

Mais de chorar. Mais beijos. Sage, que tinha sido inocentemente andando  

no corredor, assobiando, depois de uma traquinagem com seu cão, Saber, passaram 

Lady  

Ulma quarto e tinha sido elaborado dentro "Nós todos vamos sentir sua falta, também!" 

Elena tinha  

chorou. "Oh, thank you!"  

Mais tarde naquele dia, Damon fez bem em todas as promessas de Elena, além de  

dando um grande bônus para cada membro da equipe. O ar estava cheio  

de confetes metálicos, pétalas de rosas, música e gritos de despedida como Damon,  

Elena, Bonnie e Meredith tinham sido transportados para Bloddeuwedd do partido  

e  

para sempre.  

"Venha para pensar sobre isso, porque não Damon livre de nós?" Bonnie pediu 

Meredith  

enquanto andava em direção a mansão ninhadas de Bloddeuwedd. "Eu posso entender  

que nós  



precisava de ser escravos de entrar neste mundo, mas nós estamos agora. Por que não 

fazer  

meninas honesta de nós? "  

"Bonnie, nós somos honestos meninas já," Meredith lembrou. "E eu acho que  

o ponto é que nós nunca foram escravos real. "  

"Bem, eu queria dizer: Por que ele não nos libertar para que todos saibam que estamos  

meninas honestas, Meredith, e você sabe disso. "  

"Porque você não pode alguém livre que já é grátis, é por isso."  

"Mas ele poderia ter ido com a cerimônia," Bonnie persistiu. "Ou é  

muito difícil libertar um escravo aqui? "  

"Eu não sei", disse Meredith, quebrando finalmente ao abrigo do presente incansável  

inquisição. "Mas eu vou te dizer porque eu acho que ele não o faz. Eu acho que é  

porque esta  

maneira como ele é o responsável por nós. Quero dizer, não é que os escravos não 

podem ser punidos,  

Vimos que, com Elena. "Meredith pausa enquanto ambos estremeceu no  

memória. "Mas, afinal, ele é o dono de escravos que podem perder a sua vida mais  

ele. Lembre-se que eles queriam para o jogo Damon Elena fez. "  

"Então ele está fazendo isso para nós? Para nos proteger? "  

"Eu não sei. ... Eu suponho que sim ", disse Meredith lentamente.  

"Então, eu acho que fui errado com ele no passado?" Bonnie  

generosamente disse que "nós" em vez de "você". Meredith tinha sido sempre  

o  

do grupo de Elena é mais resistente ao charme de Damon.  

"... Eu suponho que sim", disse Meredith novamente. "Embora pareça que todo mundo 

está  

esquecer que, até recentemente Damon ajudou os gêmeos kitsune colocar  

Stefan aqui! Stefan e definitivamente não tinha feito nada para merecê-lo. "Bem, claro 

que é verdade", disse Bonnie, parecendo aliviado por não ter  

foi muito errado, e ao mesmo tempo estranhamente melancólico.  

"Todos Stefan sempre quis desde Damon era paz e sossego", Meredith  

continuou, como se estivessem em terra firme mais lá.  

"E, Elena," Bonnie adicionado automaticamente.  

"Sim, sim, e Elena. Mas tudo Elena queria era Stefan! Quero dizer, todos Elena  

quer ... "A voz de Meredith sumiu. A frase não parece funcionar  

adequadamente no tempo presente anymore. Ela tentou de novo. "Todos os Elena quer  

agora é ... "  

Bonnie só vi ela speechlessly.  



"Bem, o que ela quiser", concluiu Meredith, um pouco abalada ", ela  

Stefan quer ser uma parte dela. E ela não quer que nenhum de nós tem que  

estadia  

aqui, neste inferno ... isso. "  

Em outra cama ao lado deles as coisas eram muito tranquila. Bonnie e  

Meredith estava tão acostumada até agora a viajar em macas fechadas que não tinham  

sequer percebeu que um outro palanquin tinha desenhado a par delas e que  

suas vozes realizado claramente no ar quente da tarde, ainda.  

Na segunda ninhada, Damon e Elena dois pareciam muito duro na seda  

cortinas esvoaçantes aberto.  

Agora, Elena, com um ar quase louco de precisar de algo para fazer, às pressas  

desenrolada uma corda e as cortinas caíram no lugar.  

Foi um erro. Ela fechou Elena e Damon em uma surreal vermelho brilhante  

oblongos, no qual apenas as palavras que acabara de ouvir parecia ter  

validade.  

Elena sentiu sua respiração vindo muito rapidamente. Sua aura estava deslizando. Tudo  

foi deslizando para o lado.  

Eles não acreditam que eu só quero ficar com Stefan!  

"Firme na", disse Damon. "Esta é a última noite. Até amanhã "  

Elena levantou a mão para impedi-lo de dizer.  

"Até amanhã vamos ter encontrado a chave e obtidos Stefan e vamos estar fora  

daqui ", disse Damon qualquer maneira.  

Jinx, pensou Elena. E enviou uma oração após ele.  

Eles cavalgaram em silêncio em direção da grande mansão Bloddeuwedd. Para um  

surpreendentemente muito tempo Elena não percebeu que Damon estava tremendo. Ele  

foi  

uma maneira rápida, involuntária da respiração agitada que alertou ela.  

"Damon! Dear-céu querida! Elena foi atingida, em uma perda, não por palavras,  

mas as palavras certas. "Damon, olha para mim! Por quê? "  

Por quê? Damon respondeu com a voz que só ele não podia confiar a tremer ou  

rachar ou quebrar. -Porque você sempre pensar sobre o que está acontecendo com 

Stefan, enquanto você está indo para uma festa vestindo roupas esplêndidas, sendo 

realizada  

longitudinalmente, para beber o melhor vinho e dançar, enquanto ele, enquanto ele-O  

pensamento  

permaneceu inacabado.  

Este é apenas o que eu precisava para a direita antes de ser visto em público, Elena 

pensamento,  



pois chegaram à garagem de casa Bloddeuwedd longo de. Ela tentou  

convidar todos os seus recursos antes de as cortinas foram elaborados e foram  

livre para sair com a localização da segunda metade da chave. 

Eu não penso sobre essas coisas, Elena respondeu da mesma forma Damon  

tinha falado e pela mesma razão. Eu não acho, porque se eu fizer eu vou  

insano. Mas se eu enlouquecer, que bom vou ser a Stefan? Eu não poderia ajudar  

ele. Em vez disso eu bloquear todos com paredes de ferro e eu mantê-lo afastado em 

qualquer  

custo.  

"E você pode controlar isso?" Damon perguntou, sua voz tremendo ligeiramente.  

"Eu posso, porque tenho que fazer. Lembre-se, no início, quando estávamos  

argumentando sobre as cordas em torno de nossos pulsos? Meredith e Bonnie tinha  

dúvidas. Mas eles sabiam que eu usava algemas e de rastreamento depois que você se  

que foi o que tomou. "Elena olhou para Damon no crimson  

trevas e  

acrescentou: "E você deu-se afastado, vez após vez, você sabe." She  

deslizou os braços ao redor dele para tocar as costas curado, de modo que ele não teria  

dúvida sobre o que ela queria dizer.  

"Isso foi para você", disse Damon áspera.  

"Não é verdade", respondeu Elena. "Pense nisso. Se você não tivesse concordado com a  

Disciplina, poderíamos ter corrido para fora da cidade, mas nunca poderia ter ajudado  

Stefan depois disso. Quando você começar a ele, tudo, tudo que você fez,  

você tem feito por Stefan. "  

"Quando você começar a ele, eu era o único que colocou Stefan aqui no primeiro  

lugar ", disse Damon cansado. "Acho que estamos quase no mesmo momento."  

"Quantas vezes, Damon? Você estava possuído quando você deixa falar Shinichi  

você para ela, "Elena disse, sentindo-se exausto. "Talvez você precisa  

estar de posse de novo, apenas um pouco para lembrar como se sente. "  

Cada célula do corpo Damon parecia recuar longe dessa idéia. Mas  

em voz alta, ele apenas disse: "Não é algo que todo mundo perdeu, você  

saber.  

Sobre a história arquetípica de como dois irmãos mataram uns aos outros  

simultaneamente, e tornou-se vampiros, porque eles flertou com o mesmo  

menina. "  

"O quê?" Elena disse agudamente, chocados fora do seu cansaço. "Damon, que  

você quer dizer? "  

"O que eu disse. Há algo que você perdeu tudo. Ha. Talvez até Stefan  

tem faltado. A história começa sendo contada, mas ninguém pega. "  



Damon tinha virado o rosto. Elena aproximou-se dele, apenas um pouco, de modo  

ele podia sentir seu perfume, que era essência de rosas naquela noite.  

"Damon, diga-me. Diga-me, por favor! "  

Damon começou a virar em direção a ela-E foi nesse momento que o liftmen parado. 

Elena tinha apenas um  

segundo a limpar seu rosto, e as cortinas estavam sendo tiradas.  

Meredith tinha dito a eles todo o mito sobre Bloddeuwedd, que ela tem  

a partir de um globo de contar histórias. Tudo sobre como Bloddeuwedd tinha sido feita  

de  

flores e trazidos à vida pelos deuses, e como ela havia traído  

marido de sua morte, e como, no castigo, tinha sido condenado a  

gastar  

cada noite, da meia-noite ao amanhecer como uma coruja.  

E, aparentemente, havia algo que os mitos não mencionou. O fato  

que tinha sido condenado a viver aqui, banido do Tribunal Celestial  

no crepúsculo vermelho profundo da dimensão das Trevas.  

Tudo considerado, era lógico que ela começou em seis partes no  

à noite.  

Elena descobriu que sua mente estava saltando de assunto em assunto. Ela  

Aceita uma taça de magia negra de um escravo como os olhos dela vagavam.  

Toda mulher ea maioria dos homens da festa estavam vestindo roupas inteligentes  

que mudou de cor ao sol. Elena sentiu bastante modesta, afinal de contas,  

tudo fora de portas parecia ser rosa ou vermelha ou cor de vinho.  

Downing sua taça de Magic, Elena ficou ligeiramente surpreso ao encontrar-se  

entrar  

comportamento de modo automático festa, cumprimentando as pessoas que ela 

conheceu no início da  

semana com beijos e abraços rosto como se ela tivesse conhecido há anos.  

Entrementes  

ela e Damon trabalhou seu caminho em direção à mansão, às vezes com,  

às vezes contra a maré de pessoas que se deslocam constantemente.  

Fizeram-se um conjunto de escadas íngremes de branco (cor de rosa) de mármore, que 

ostentava  

nos bancos de cada lado do azul glorioso (violeta) delphiniums e rosa  

(Vermelha), rosas selvagens. Elena parou aqui, por duas razões. Um deles era obter um  

taça novo da Magia Negra. O primeiro já tinha dado a ela um brilho agradável  

, Embora, evidentemente, tudo estava sempre brilhando aqui. Ela estava  

esperando que o segundo copo a ajudaria a esquecer tudo o que Damon  



tinha  

trazido na maca à excepção da tecla e ajudá-la a se lembrar do que ela  

se preocupar com originalmente, antes de seus pensamentos tinham sido seqüestrados 

por  

Bonnie  

e falar de Meredith.  

"Espero que o melhor caminho é só perguntar a alguém", disse Damon, que foi  

de repente e silenciosamente em seu cotovelo.  

"Perguntar o que?"  

Elena se inclinou um pouco para o escravo que acabara de lhe fornecia uma nova  

taça. "Posso perguntar, onde está salão principal Bloddeuwedd Lady's?" O escravo de 

libré pareceu surpreso. Então, com a cabeça, ele fez um gesto  

todos os lados. "Esta praça, abaixo da copa, ganhou o nome de  

Grande Ballroom ", disse ele, curvando-se sobre a sua bandeja.  

Elena olhou para ele. Então ela olhou ao seu redor.  

Sob um dossel-gigante olhou para ela e semipermanentes foi pendurada todos  

com cerca de lanternas bonitas, em tons que foram realçadas pelo sol, o  

gramado liso se estendia por centenas de metros de todos os lados.  

É maior que um campo de futebol.  

"O que eu gostaria de saber," Bonnie estava pedindo um convidado do companheiro, 

uma mulher que  

tinha sido claramente que muitos dos assuntos Bloddeuwedd e sabia que sua maneira  

em torno do  

mansão ", é esta: que espaço é o salão principal?"  

"Oh, meu deah, depende do que você entende", o convidado respondeu alegremente.  

"Theah é o grande salão ao ar livre, você deve ter visto que enquanto  

escalando-o pavilhão grande? E então theah é o Ballroom branca no interior.  

Isso é iluminado com candelabros e cortinas tem a toda a volta. Às vezes  

é  

denominada Sala Waltz, já que tudo que é jogado lá dentro é valsas ".  

Mas Bonnie ainda estava travado em horror algumas frases para trás. "Há uma  

salão de fora? ", disse ela tremendo, esperando que de alguma forma ela não tinha 

ouvido  

direita.  

"É isso aí, deah, você pode ver através desse theah parede." A mulher foi  

dizendo a verdade. Você pode ver através da parede, porque as paredes estavam todas  

de  

vidro, além de um outro, permitindo que Bonnie para ver o que parecia ser um  



ilusão feito com espelhos: sala iluminada após quarto iluminado, todos cheios  

pessoas.  

Apenas o último quarto no piso inferior parecia ser feita de  

algo sólido. Este deve ser o Salão Branco.  

Mas através da parede oposta, onde o hóspede estava apontando-oh, sim.  

Houve um alto do dossel. Lembrava-se vagamente de passá-lo. Os outros  

coisa que ela lembrava era ...  

"Eles dançam na grama? Essa enorme-campo de grama? "  

Claro. É tudo, especialmente de corte e rolou suave. Você não vai tropeçar um  

ervas daninhas ou hummock da terra. Tem certeza de que você está se sentindo muito 

bem? Você  

pálido rathah olhar. Bem ", riu o convidado do" pálida como qualquer um pode olhar  

a esta luz. "  

"Estou bem", disse Bonnie dazedly. "Estou muito bem ...".  

As duas partes reuniram-se mais tarde e disse outro dos horrores que tinham  

unearthed. Damon e Elena tinha descoberto que o motivo do outdoor  

baile foi quase tão difícil como qualquer coisa de rock que tinha sido enterrado ali  

antes que a terra foi rolada por rolos lisos pesados seria agora  

embalado para baixo em algo como o cimento. O único lugar que qualquer um poderia 

cavar lá  

foi em torno do perímetro.  

"Devíamos ter trazido um adivinho", disse Damon. "Você sabe, alguém  

que usa uma forquilha ou um pêndulo ou um pouco de uma pessoa desaparecida  

roupas para casa, na área correta. "  

"Você está certo," Meredith disse, seu tom claramente acrescentando pela primeira vez. 

"Por  

não trazemos um adivinho?  

"Porque eu não sei de nenhum", disse Damon, com sua doce, a maioria  

barracuda sorriso feroz.  

Bonnie e Meredith descobriu que o revestimento do salão de baile no interior foi  

rocha muito bonita mármore branco. Havia dezenas de floral  

arranjos no quarto, mas tudo o que Bonnie tinha furado a mão em pequeno  

(Da forma mais discreta possível) foram simplesmente cortados flores em um vaso de 

água.  

Não  

solo, nada que pudesse justificar o uso do termo "enterrado dentro"  

"E, além disso, por que Shinichi e Misao colocar a chave na água que  

sabia que iria ser jogado fora em poucos dias? "Bonnie perguntou, franzindo a testa, 



enquanto  

Meredith acrescentou,  

"E como você encontrar uma tábua solta no mármore? Portanto, não podemos ver como 

ele  

poderia ser enterrado ali. By the way, eu verifiquei eo Ballroom Branco  

esteve aqui há anos, por isso não há chance de que eles soltaram-lo sob a  

pedras de construção, quer. "  

Elena, agora beber o seu copo terço dos Black Magic, disse: "Tudo bem.  

A forma como olhamos para isto é: uma sala de riscado da lista. Agora, nós temos  

já tem metade da chave, veja como foi fácil "  

"Talvez esse foi apenas para provocar-nos", disse Damon, levantando uma sobrancelha. 

"Para obter  

nossas esperanças, antes precipitando-os completamente ... aqui. "  

"Isso não pode ser", disse Elena desesperadamente, olhando para ele. "Nós viemos de 

tão  

far-Misao mais longe do que jamais imaginou que teria. Podemos encontrá-lo. Nós  

encontrá-lo. "  

"Tudo bem", disse Damon, de repente muito séria. "Se temos a pretensão de  

ser pessoal e uso de picaretas que ao ar livre do solo, nós vamos fazê-lo. Mas primeiro, 

vamos  

percorrer toda a casa por dentro. Que parecia funcionar bem da última vez. "  

"Tudo bem", disse Meredith, pela primeira vez olhando diretamente para ele e sem  

desaprovação. "Bonnie e eu vou ter os pisos em cima e você pode tomar  

o  

as escadas, talvez você possa fazer algo de que Valsa Branco  

Ballroom ".  

"Tudo bem".  

Eles começaram a trabalhar. Elena queria que ela pudesse se acalmar. Apesar de a 

maioria dos  

três taças de Black Magic oscilando dentro dela, ou talvez  

por causa deles, ela estava vendo coisas certas novas luzes. Mas ela deve  

manter sua mente na busca e só na busca. Ela faria qualquer coisa, qualquer coisa que 

ela disse a si mesma, para obter a chave. Qualquer coisa para Stefan.  

O Salão Branco cheiro de flores e foi embelezado com grandes  

flores opulentas no meio da vegetação abundante. regime permanente  

foram colocadas para proteger uma área em torno de um chafariz em um recanto íntimo 

onde  

os casais poderão se sentar. E, embora não houvesse orquestra visível, a música  



derramado  

no salão de baile, exigindo uma resposta do corpo suscetível de Elena.  

"Eu não suponho que você sabe como a valsa", disse Damon, de repente, e Elena  

percebeu que ela tinha sido a tempo de balançar a batida, os olhos fechados.  

"Claro que sim", respondeu Elena, um pouco ofendido. "Nós fomos todos para  

Ms. classes Hopewell. Isso foi o equivalente a escola charme em Fell's  

Igreja ", acrescentou ela, vendo o lado engraçado dele e rindo de si mesma.  

"Mas a Senhora Hopewell gostava de dançar, e ela nos ensinou todas as danças e  

movimento que ela pensava que era gracioso. Isso foi quando eu tinha uns onze anos. "  

"Acho que seria um absurdo para mim pedir-lhe para dançar comigo", Damon  

afirmou.  

Elena olhou para ele com o que ela sabia que eram grandes e os olhos perplexos.  

Apesar do vestido low-cut escarlate, ela não se sente como uma sereia irresistível  

hoje à noite. Ela foi também feito até sentir a magia tecida no pano,  

mágica que ela já percebeu que ela estava dizendo era uma chama de dança,  

fogo  

elementar. Ela supõe que Meredith deve sentir-se como um fluxo tranquilo,  

fluir rapidamente e com firmeza de seu destino, mas espumantes e glinting  

todo o caminho.  

E Bonnie, Bonnie, evidentemente era um sprite do ar, destinado a dança como  

leve como uma pluma, com aquele vestido opalescente, pouco sujeito à gravidade.  

Mas de repente lembrou-se Elena certos olhares de admiração que tinha visto  

voltada para si mesma. E agora de repente Damon era vulnerável?  

No entanto, ele não imaginava que ela iria dançar com ele?  

"Claro que eu gostaria de dançar", disse ela, percebendo, com um ligeiro choque  

que ela não tinha notado antes, que Damon estava na gravata branca impecável. De  

Claro, que estava na noite em que poderia impedi-los, mas o fez  

parecido com um príncipe de sangue.  

Seus lábios ligeiramente quirked no título. Do sangue ... oh, sim.  

"Tem certeza que você sabe como valsa?" Perguntou-lhe.  

"Boa pergunta. Apanhei-o em 1885, pois era conhecido por ser riotous  

e indecente. Mas isso depende se você está falando do  

valsa dos camponeses, a valsa vienense, a valsa hesitação, ou "  

"Oh, vamos, ou vamos perder outra dança." Elena agarrou sua mão,  

sentimento pequeno faíscas, como se ela acariciou a pele de um gato o caminho errado, 

e puxou  

ele para a platéia balançar.  

Outro começou a valsa. Música invadiram a sala e levantou quase Elena  



fora de seus pés como os pêlos pequenos na parte de trás do pescoço dela levantou-se. 

Seu corpo estremeceu todo como se tivesse bebido uma espécie de elixir celestial.  

Foi a sua valsa preferida desde a infância: o que ela tinha sido criada  

em. valsa Tchaichovsky da Bela Adormecida. Mas uma parte de seu filho  

mente nunca poderia ajudar, mas o emparelhamento das notas doces arrebatadora que 

veio depois  

o trovão, eletrizante início, juntamente com as palavras do  

Disney  

versão do filme:  

Eu sei que você, eu dancei com você uma vez sobre um sonho ....  

Como sempre, eles trouxeram lágrimas aos olhos, pois eles fizeram o seu coração e seu 

cantar  

pés querem voar ao invés de dança.  

Seu vestido era sem encosto. mão quente Damon estava em sua pele nua lá.  

Eu sei, sussurrou algo para ela, porque eles chamavam isso de dança desenfreada e  

indecentes.  

E agora, certamente, Elena sentia como uma chama. Fomos criados para ser desse jeito.  

Ela não conseguia se lembrar se era uma citação antiga de Damon, ou algo  

novo, ele foi apenas mal sussurrando-lhe à mente agora. Como duas chamas que  

juntar-se e fundem num só.  

Você é bom, Damon disse a ela, e desta vez ela sabia que era ele  

falar e que era no presente.  

Você não precisa me amparar. Estou muito feliz já! Elena riu  

para trás. Damon era um especialista, e não apenas na precisão das medidas. Ele  

dançaram a valsa, como se fosse ainda desordeiros e indecentes. Ele tinha uma liderança 

firme,  

que da força humana curso Elena não podia quebrar. Mas ele poderia  

interpretar  

pequenos sinais de sua autoria, sobre o que ela queria e obrigou-a, como se  

eles estavam dançando no gelo, como se a qualquer momento eles podem girar e pular.  

estômago Elena foi derretendo lentamente e levá-la de outros órgãos internos  

com ele.  

E nunca uma vez lhe ocorreu pensar que seus amigos de escola e  

rivais e inimigos teria pensado de seu derretimento durante clássico  

música. Ela era livre apesar de pequeno, mesquinho vergonha sobre as diferenças. Ela 

estava  

por meio de rotulagem. Ela desejou que ela pudesse voltar a mostrar a todos  

que ela nunca quis dizer isso, em primeiro lugar.  



A valsa foi durante muito cedo e Elena queria empurrar o Replay  

botão e fazê-lo desde o início novamente. Houve um momento apenas quando  

a música parou, onde ela e Damon estava procurando um para o outro, com  

exaltação iguais e anseio e-  

E então Damon inclinada sobre a mão dela. "Há mais do que a valsa  

apenas mover seus pés ", disse ele, não olhando para ela. "Há um remelexo  

graça que pode ser colocada para os movimentos, uma chama pulando de alegria e  

unidade com a música, com um parceiro. Essas não são questões de  

perícia. Agradecer  

muito para me dar o prazer. "Elena riu porque ela queria chorar. Ela nunca quis parar  

dança. Ela queria tango com Damon, um verdadeiro tango, o tipo que você  

foram  

deveria ter para se casar depois. Mas havia uma outra missão ...  

necessário que a missão teve de ser concluída.  

E, como ela se virou, havia uma multidão de outras coisas na frente de  

dela. Homens, demônios, vampiros, criaturas animalesco. Todos eles queriam uma  

dança. Voltar tuxedoed Damon foi se afastando dela.  

Damon!  

Ele fez uma pausa, mas não voltar. Sim?  

Ajudem-me! Nós precisamos encontrar a outra metade da chave!  

Pareceu-me para levá-lo de um momento para avaliar a situação, mas então ele  

entendido. Ele voltou ao seu, e tomando-a pela mão, disse de forma clara,  

toque de voz, "Essa menina é minha assistente pessoal .... Eu não desejo que ela  

dança com ninguém além de mim. "  

Houve um murmúrio inquieto com isso. O tipo de escravos que tem levado a  

bolas desse tipo geralmente não eram do tipo que foram proibidos de  

interagir com estranhos. Mas só depois houve uma espécie de onda ao lado de  

o quarto, acabou pressionando para o lado oposto onde Damon e  

Elena estava.  

"O que é isso?" Perguntou Elena, a dança ea chave tanto esquecido.  

"Quem é ele, eu pediria, sim," Damon respondeu. "E eu respondia: a nossa anfitriã,  

Lady Bloddeuwedd si mesma. "  

Elena encontrou-se aglomerando atrás de outras pessoas para obter um vislumbre deste  

mais extraordinária criatura. Mas quando ela realmente viu a rapariga  

sozinho na porta do salão, ela engasgou.  

Ela foi feita de flores ... Elena lembrado. O que uma garota fez  

das flores se parecem?  

Ela teria a pele como o mais fraco cora de rosa sobre uma flor de maçã,  



Elena pensou, olhando sem pudor. Suas bochechas seria um pouco mais profunda  

rosa, como uma aurora cor de rosa. Seus olhos, enorme em seu delicado, perfeito  

cara, seria a cor da espora, com pesadas penas cílios preta que  

faria pender semicerrados, como se ela andou sempre meio de um sonho.  

E ela tem o cabelo amarelo pálido como primaveras, caindo quase  

para  

no chão, enrolados em tranças, que foram incorporados mais espessa se  

tranças até toda a massa foi formado apenas acima de sua delicada  

tornozelos.  

Os lábios dela seria vermelha como papoilas, semi-aberto e convidativo. E ela seria  

desprendem um perfume que era como um buquê de flores de todos os primeiros  

Primavera. Ela andava como se balançando na brisa.  

Elena só podia se lembrar de pé, olhando depois desta visão, como a  

dezenas de outros convidados em torno dela. Só mais um segundo para beber na 

delicadeza tal, sua mente implorou.  

"Mas o que ela estava vestindo?" Elena ouviu-se dizer em voz alta. Ela não podia  

Lembre-se, quer um vestido deslumbrante ou um vislumbre de appleblossom brilhante  

pele com as tranças muitos.  

"Algum tipo de vestido. Foi feito fora do que mais? Flores, Damon "colocar em  

ironicamente. "Ela usava um vestido feito de todo o tipo de flor que eu já  

visita. Eu não entendo como eles ficaram colocados, talvez fossem de seda e  

costuradas. "Ele era o único que não parecia deslumbrado com este  

visão.  

"Eu me pergunto se ela iria falar com a gente, apenas algumas palavras", disse Elena. 

Ela estava  

saudade de ouvir o delicado, a voz mágica de menina.  

"Eu duvido", disse um homem na multidão respondeu-lhe. "Ela não fala muito em  

pelo menos até meia-noite. Diga! É você! Como está se sentindo? "  

"Muito bem, obrigado", respondeu educadamente Elena, e então rapidamente 

intensificou  

para trás. Ela reconheceu o alto-falante como um dos jovens que haviam forçado  

seus cartões de Damon no final da cerimónia o padrinho, a noite de  

sua disciplina.  

Agora ela só queria ir embora discretamente. Mas havia muitos  

dos homens, e ficou claro que eles não estavam dispostos a deixá-la e Damon  

vá.  

"Esta é a garota que eu lhe contei. Ela entra em transe e não importa como  

ela é marcada, ela não sente nada "  



"Sangue escorrendo pelo seu lado, como a água e ela nunca vacilou"  

"Eles são um ato profissional. Eles vão na estrada ... ".  

Elena estava prestes a dizer, friamente, que tinha Bloddeuwedd estritamente  

proibido esse tipo de barbárie em sua festa, quando ouviu um dos  

jovem  

vampiros, dizendo: "Você não sabe, eu era o único que convenceu Lady  

Bloddeuwedd para pedir-lhe para este encontro. Contei a ela sobre seu ato e  

ela estava  

mais interessado em ver isso. "  

Bem zero, uma desculpa, Elena pensou. Mas, pelo menos, ser agradável para estes 

jovens  

os homens. Eles podem ser úteis de alguma forma mais tarde.  

"Eu estou receoso que eu não posso fazer isso hoje", disse ela, calmamente, de modo 

que seria  

Quieto si. "Eu vou pedir desculpas à senhora Bloddeuwedd diretamente, é claro.  

Mas isso não é possível. "  

"Sim, é." Voz de Damon, logo atrás dela, surpreendeu. "É muito  

possível, uma vez que alguém encontra o meu amuleto. "  

Damon! O que você está dizendo?  

Hush! O que eu preciso.  

"Infelizmente, cerca de três semanas e meia atrás eu perdi muito importante  

amuleto. Parece que isso. "Ele tirou a metade da chave e deixar a raposa  

todos eles dar uma boa olhada nele.  

"É isso que você usou para fazer o truque?" Alguém perguntou, mas Damon estava 

longe  

inteligente demais para isso.  

"Não, muitas pessoas me viram fazer o ato apenas uma semana ou mais atrás sem ele. 

Este  

é um amuleto pessoal, mas com uma parte do que falta, eu simplesmente não me sinto 

como  

fazer mágica ".  

"Parece que uma pequena raposa. Você não é um kitsune? ", Alguém muito inteligente 

para  

seu próprio bem, pensou Elena, perguntou em seguida.  

"Pode parecer que para você. É realmente uma seta. Uma seta com duas  

pedras verdes na ponta da flecha. É um masculino-encanto ".  

A voz feminina em algum lugar no meio da multidão disse: "Eu não acho que você 

precisa  



qualquer encanto mais masculino do que você tem agora! "e não havia  

riso.  
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"Não obstante os olhos", Damon 's tomou um brilho de aço "sem a  

amuleto meu assistente e eu não vou fazer. "  

"Mas com ele você vai? Eu digo, você está dizendo que você perdeu seu amuleto  



aqui? "  

"Por uma questão de fato, sim. Apenas em torno do tempo de regime do partido foram  

a ser criada. "Damon piscou um sorriso bonito, assombrando a jovens  

vampiros e, em seguida, virou-lo de repente. "Eu não tinha idéia de que eu teria o seu  

ajuda, e eu estava tentando encontrar uma maneira de conseguir um convite. Então, eu 

dei uma olhada  

em torno de  

ver como o lugar seria colocado para fora. "  

"Não me diga que era antes da grama foi rolada", alguém disse  

apreensivo.  

"Infelizmente, sim. E me foi dada uma mensagem psíquica, que me disse  

que o k-amuleto está enterrado em algum lugar aqui. "  

Houve um coro de gemidos da multidão.  

Em seguida, houve vozes individuais levantadas, apontando as dificuldades: a  

dureza da rocha da relva laminados, a muitos bailes com suas muitas  

arranjos florais no solo, a horta e jardins de flores (que  

não temos sequer vi ainda, Elena pensou.)  

"Eu percebo a quase impossibilidade de encontrar esse", disse Damon, tendo o  

metade da chave raposa de volta para a mão e fazendo desaparecer ordenadamente por  

passá-lo perto de mão de Elena, que estava pronto para recebê-lo. Ela já tinha uma  

lugar especial para ele, Lady Ulma tinha visto a isso.  

Damon estava dizendo: "É por isso que eu simplesmente disse não no início. Mas você  

me pressionou, e agora eu te dei a resposta completa. "  

Houve mais alguns resmungos, mas depois as pessoas começaram a sair em  

e os dois e três, falando sobre os melhores lugares para começar a procurar.  

Damon, eles vão destruir motivos Bloddeuwedd, Elena protestou  

silenciosamente.  

Good. Nós oferecemos todas as jóias que três meninas têm em você, assim como todas 

as  

o ouro que tenho em mim, como uma recompensa. Mas o que quatro pessoas não pode  

fazer, talvez uma lata mil.  

Elena suspirou. Eu ainda gostaria que tivéssemos tido a oportunidade de falar com 

Bloddeuwedd. Não  

apenas para ouvi-la falar, mas para pedir-lhe algumas perguntas. Quero dizer que  

motivo seria uma flor linda como ela tem que proteger e Shinichi  

Misao?  

resposta telepática Damon foi breve. Bem, vamos tentar os quartos superiores, então.  

Foi aí que ela se dirigia, de qualquer maneira. Eles encontraram um caso de cristal, 



escadas muito difícil de localizar, quando todos os  

paredes eram transparentes, e assustador para ascender. Uma vez na segunda  

andar olharam para outra. Eventualmente Elena encontrou, por tropeço  

sobre o primeiro passo.  

"Oh", disse ela, olhando a partir da etapa, que agora se manifestou através de um  

linha vermelha em toda a sua borda frontal, à sua canela, que mostrou o mesmo  

danos. "Bem, pode ser invisível, mas nós não somos."  

"Não é completamente invisível." Damon estava canalizando o poder de seus olhos, ela  

sabia. Ela tinha feito o mesmo, mas esses dias ela se perguntava qual das  

tinham mais do seu sangue neles: ele ou ela?  

"Não force a si mesmo, eu posso ver as etapas", disse ele. "Basta fechar os olhos."  

"Meus olhos" Antes que ela pudesse perguntar por que ela sabia o porquê, e antes que 

ela pudesse  

grita ele a pegou, o corpo quente e sólida, ea única  

coisa sólida em qualquer lugar. Chefiou as escadas segurando ela pra que  

seu vestido estava fora de forma das gotas de sangue que caíam livremente em  

espaço.  

Para alguém que tem medo de altura, era um selvagem, passeio aterrorizante: apesar de  

ela sabia que Damon estava em melhores condições e não largá-la e até mesmo  

que ela estava certa de que ele podia ver onde estava indo. Ainda assim, deixou de  

ela e sua própria vontade, nunca teria feito isso mais do que o  

escada em primeiro lugar.  

Como era, ela nem sequer se atrevem mexer muito no caso de ela jogou fora Damon  

equilíbrio. Ela poderia apenas choramingar e tenta resistir.  

Quando, uma eternidade depois, eles chegaram ao topo, Elena perguntou quem seria  

carregá-la para baixo, ou se ela ficaria aqui o resto da sua vida.  

Eles foram confrontados com Bloddeuwedd, o mais desumano enchantingly  

criatura Elena tinha visto ainda. Encantador ... mas estranho. Não houve um ligeiro  

padrão de prímula para seu cabelo na parte traseira e nas laterais? Não era o rosto  

na verdade, a forma de uma pétala de flor de maçã, bem como ter a pétala de  

desmaio  

Bloom?  

"Está na minha biblioteca particular", disse ela.  

E, como se tivesse um espelho rachado, Elena entrou livre da última  

Bloddeuwedd glamour da.  

Os deuses fizeram-la de flores ... mas as flores não falam.  

Bloddeuwedd voz era baça e plana. Ele arruinou a imagem da  

flowermade  



menina completamente.  

"Pedimos desculpas", disse Damon, naturalmente, não em todos os fora do ar. "Mas nós  

gostaria de lhe fazer algumas perguntas. "  

"Se você acha que eu vou te ajudar, eu não vou", a menina-flor pétala disse no  

mesmo tom nasal. "Eu odeio os seres humanos." "Mas eu sou um vampiro, como você 

certamente já discernido", Damon foi  

início, que o encanto de espessura, quando Bloddeuwedd interrompeu.  

"Uma vez que um ser humano, sempre um ser humano."  

"Eu imploro seu perdão?"  

Damon perda de controle pode ter sido a melhor coisa que poderia ter  

aconteceu, Elena pensou, tentando manter atrás dele. Ele estava tão claramente  

sincera sobre o seu desprezo pelos seres humanos que Bloddeuwedd suavizou um 

pouco.  

"O que você veio fazer?"  

"Só um se vira de dois kitsune ultimamente: eles são irmão e irmã  

e chamam-se Shinichi e Misao. "  

"Sim".  

"Desculpe Ou eles podem, estou? Sim? "  

"Os ladrões chegaram a minha casa à noite. Eu estava em uma festa. Eu voei para trás a 

partir de  

do partido e quase pegou eles. Kitsune são difíceis de travar, apesar de tudo. "  

"Sempre que ..." Damon ingerido. "Onde eles estavam?"  

"Descer correndo as escadas da frente."  

"E você se lembra a data em que eles estavam aqui?"  

"Foi a noite que os motivos foram preparadas para esta festa. Pedra  

rolos foram sobre a grama. A copa foi erguido. "  

coisas estranhas para fazer à noite, Elena pensou, mas depois lembrou-se-  

novamente. A luz era sempre a mesma.  

Mas seu coração estava batendo rápido. Shinichi e Misao só poderia ter sido  

aqui por uma razão: para deixar metade da chave raposa.  

E talvez solte-o no Grande Ballroom, Elena pensou. Ela observou  

devidamente como o fora a biblioteca inteira de rotação, quase como um gigante  

planetário, para que Bloddeuwedd poderia escolher um globo e colocá-lo em  

alguma engenhoca que deve fazer a música tocar em várias salas.  

"Excuse me", disse Damon.  

"Esta é a minha biblioteca particular", disse friamente Bloddeuwedd contra o inchaço  

do fim glorioso para o Firebird Suite.  



"Significado agora temos de sair?"  

"Significado agora eu vou te matar". 

"O quê?", Gritou Damon sobre a música, acrescentando: Run-go!  

telepaticamente para Elena.  

Se tivesse sido apenas a vida de Elena, ela teria sido feliz o suficiente para morrer  

aqui com a beleza estrondosa de Firebird todos ao seu redor, que rathr  

enfrentados por aqueles que íngremes, passos invisíveis sozinho.  

Mas não foi apenas a sua vida. Era a vida de Stefan, também. Ainda assim, a moça da 

flor  

não parecem particularmente ameaçador, e Elena não pôde convocar o suficiente  

adrenalina para tentar torná-lo para baixo que hidous escada.  

Damon, vamos tanto ir. Temos de procurar o grande fora Ballroom. Só  

você é forte o suficiente ....  

A hesitação. Damon preferiria lutar do que enfrentar esse enorme  

campo verde impossível fora, Elena pensou.  

Mas Bloddeuwedd, apesar de suas palavras, estava agora girando em torno da sala  

los novamente, de modo que ela, na margem de algumas passarela invisível, poderia  

encontrar o orbe exata que ela queria.  

Damon Elena levantou em seus braços e disse: Feche os olhos.  

Elena não só fechou os olhos, mas colocou as mãos sobre eles também. Se  

Damon estava indo a cair, ela não estava indo para ajudar a matéria por meio de gritos  

"Cuidado!", Como ele fez isso.  

As sensações se foram bastante repugnante. Damon saltou de  

passo a passo como um cabrito montês. Ele parecia quase a tocar as etapas vão  

baixo e Elena perguntou-de repente, se nada foram atrás deles.  

Se assim fosse, era a informação que ela precisava saber. Ela começou a levantar as 

mãos  

Damon e ouvi sussurro rosnar "Mantê-los fechados!" em uma voz que poucos  

as pessoas gostavam de discutir.  

Elena espiou entre as mãos, encontrou os olhos exasperados Damon, e  

não vi nada segui-los. Apertou as mãos para trás junto  

e orou.  

Se você fosse realmente uma escrava, não duraria um dia aqui, você sabe, Damon  

informou-lhe, dando um salto final para o espaço e, em seguida, ajuste-a para baixo  

no invisível, pelo menos ao nível do solo, mas.  

Eu não iria querer, Elena enviada com frieza. Eu juro, eu prefiro morrer.  

Cuidado com o que prometem, Damon piscou seu sorriso esplêndido para baixo em  

ela de repente. Você pode acabar em outras dimensões, tentando cumprir o seu  



da palavra.  

Elena nem sequer tentar um up-lo. Eles foram para fora, livre, e de corrida  

através da casa de vidro para baixo as escadas para o andar de baixo, um pouco 

complicado  

em seu estado de espírito, mas suportável e, finalmente, para fora da porta. Na grama de  

o grande salão que encontraram Meredith e Bonnie ... e Sage.  

Ele estava realmente em laço branco, bem, embora o paletó esticado em sua  

ombros. Além disso, Talon estava sentado em um modo que o problema poderia ser  

cuidado muito em breve, como era rasgar o material e desenho  

sangue. Sage não parecem estar cientes disso. Saber estava ao lado de seu mestre, 

procurando  

em  

Elena também com os olhos pensativos a olhos mero animal, mas sem malícia.  

"Graças a Deus você voltou!" Bonnie gritou, correndo para eles. "Sage veio  

e ele tem uma idéia maravilhosa. "  

Mesmo Meredith estava animado. "Você se lembra como Damon disse que deveríamos  

trouxeram um adivinho? Bem, agora temos duas. "Virou-se para Sage.  

"Por favor, diga-los."  

"Como regra geral, eu não tomo essas duas para as partes." Sage chegou até a zero  

sob a garganta do Saber. "Mas um passarinho me contou que você poderia estar em  

problema. "Sua mão subiu para Talon curso, ruffling penas do falcão  

ligeiramente. "Então, dites-moi, por favor: O quanto vocês estão manipulação  

o  

meia-chave que você possui? "  

"Toquei esta noite e no começo da noite, encontramos", disse  

Elena. "Mas Lady Ulma lidado com isso e fez uma Lucen peito para ele e nós  

todos  

manuseados isso. "  

"Mas, fora da caixa?"  

"Eu segurei-a e olhou para ele uma ou duas vezes", disse Damon.  

"Eh bien! O kitsune cheiros deve ser muito forte sobre ele. E kitsune  

tem cheiro muito distinto. "  

"Então quer dizer que Saber" voz Elena deu fora de fraqueza pura.  

"Posso farejar qualquer coisa com o cheiro de kitsune sobre ele. Enquanto isso, Talon,  

tem uma visão muito boa. Ela pode voar em cima e olhar para o brilho do ouro  

no caso, é à vista em algum lugar. Agora, mostra-lhes o que será  

procurando. "  

Elena gentilmente estendeu a meia-lua meia-chave para Saber para cheirar.  



"Voilà! E Talon, agora você dê uma boa olhada. "Sage recuou para o  

foi, Elena suposto, a distância ideal Talon está vendo. Então, quando ele  

voltou, ele disse, "Commençons!" eo cão preto explodiu longe,  

nariz ao chão, enquanto o falcão arrancou em grande, alto, varrendo os círculos.  

"Então você acha que a kitsune estava nesta grama?" Elena pediu Sage, como Saber  

começou a correr para trás e para frente, o nariz ainda um pouco acima do capim e, em 

seguida,  

de repente, virou para fora no meio da escadaria de mármore.  

"Mas, seguramente, eles estavam aqui. Saber que você veja como funciona, como um 

negro  

pantera, com a cabeça baixa, e sua cauda em linha reta? Ele possui negócios na mão,  

ele! Ele é quente na pista. "Conheço alguém que exala o mesmo sentimento, Elena 

pensou como ela  

olhou para Damon, que estava com os braços cruzados, imóvel,  

enrolado como uma mola, à espera de qualquer notícia que os animais traria.  

Ela passou a olhar para Sage no mesmo instante, e ela viu um  

expressão no rosto que, bem, provavelmente era a mesma expressão  

ela estava usando um minuto atrás. Ele olhou para ela e ela corou.  

"Pardonnez-moi, monsieur", disse ela, desviando o olhar rapidamente.  

"Parlez-vous français, Madame?"  

"Un peu," Elena disse, humildemente, uma condição incomum para ela. "Eu não posso 

realmente  

manter uma conversa séria. Mas eu adorava ir para a França. "Era  

prestes a dizer algo mais, quando Saber latiu uma vez, forte, para atrair  

atenção e então sentou-se ereta no meio-fio.  

"Eles vieram ou deixado em um carro ou maca," Sage traduzido.  

"Mas o que eles fizeram na casa? Eu preciso de uma trilha que vai para o outro lado ",  

Damon disse, olhando para Sage com algo como desespero primas.  

"Tudo bem, tudo bem. Saber! Contremarche! "  

O cachorro preto se virou de imediato, colocar o nariz no chão como se  

ofereceu o maior prazer, e começou a correr para trás e para a frente  

as escadas e no gramado que formaram a "Grande Ballroom", tornando-se agora  

pitted com furos de pessoas tomaram as pás, picaretas, colheres e até mesmo grandes  

ele.  

"Kitsune são difíceis de capturar," Elena sussurrou no ouvido de Damon.  

Ele balançou a cabeça, olhando para o relógio. "Eu espero que nós estamos, também," 

ele murmurou de volta.  

Houve uma nítida casca de Saber. Elena coração pulou no peito.  



"O quê?", Ela chorou. "O que é isso?" Damon passou por ela, agarrou a mão dela, e  

arrastou-a no seu rastro.  

"O que ele descobriu?" Elena engoliu em seco como todos chegaram ao mesmo ponto  

simultaneamente.  

"Eu não sei. Não faz parte do grande salão ", respondeu Meredith. Sabre  

estava sentado orgulhosamente na frente de um leito de altura, o agrupamento alfazema 

pálida  

(Violeta escuro) hortênsias.  

"Eles não parecem que estão fazendo muito bem", disse Bonnie.  

"E não é inferior a qualquer um dos salões superiores, ou," Meredith disse,  

inclinando-se para chegar na altura do Saber e, depois, olhar para cima. "Não é apenas o  

biblioteca. "  

"Bem, eu sei de uma coisa não há dúvida", disse Damon. "Nós estamos indo  

tem que desenterrar esse patch flor e eu não gosto de pedir a Sra.  

Larkspureyes-  

Agora-eu-tenho-to-kill-lo para sua permissão. "  

"Oh, você acha que eles estavam larkspur, com os olhos? Porque eu pensei  

bluebells, rahthah ", disse um convidado para trás Bonnie.  

"Será que ela realmente dizer que ela teve que matá-lo? Mas por quê? "Um outro 

convidado, mais perto  

Elena pediu nervosamente. Elena ignorou. "Bem, vamos colocar desta forma, ela 

certamente não vai  

como ele. Mas é a única pista que temos. "Exceto, suponho, se o kitsune  

significa deixá-lo aqui, mas depois partiu em um ônibus, acrescentou a voicelessly  

Damon.  

"Então isso significa que o show pode começar", gritou um dos jovens vampiros  

fãs, pisando para Elena.  

"Mas eu não tenho o meu amuleto de volta", disse Damon categoricamente, movendo-se 

em frente  

Elena como um muro impenetrável.  

"Mas você vai, em minutos, sem dúvida. Olha, não poderia retroceder alguns 

companheiros  

com o cão para onde os bandidos vieram chegou à propriedade  

de,  

Se você me pegar? E enquanto isso, podemos estar ficando com o show? "  

"Pode Saber fazer isso?" Damon pediu. "Seguir um carro?"  

"Com uma raposa nele? Mas, é claro. Na verdade, eu poderia ir com eles ", disse Sage  

silenciosamente. "Eu poderia ter certeza de que esses dois inimigos são capturadas se 



forem  

na outra extremidade da pista. Mostre a eles a mim. "  

"Estas são as formas que eu conheço." Damon estendeu dois dedos e  

tocou templo Sage. "Mas, obviamente, eles têm formas mais, possivelmente  

os infinitos. "  

"Bem, eles não são a nossa prioridade, eu assumo. O, ah, é amuleto. "  

"Sim", disse Damon. "Mesmo se você não pousar um golpe neles, pegue a chave  

meio e raça de volta. "  

"Então? Ainda mais importante do que a vingança ", Sage disse baixinho, sacudindo  

cabeça na maravilha. Em seguida, ele acrescentou rapidamente. "Bem, vou desejar-nos 

boa sorte.  

Qualquer  

tipos de aventureiros que querem ir comigo? Ah, bom, de quatro muito bem,  

cinco, Madame é o suficiente. "  

E ele se foi.  

Elena olhou Damon, que estava olhando para trás com branco, olhos pretos.  

"Você realmente espera que eu faça, que de novo?"  

"Tudo que você precisa fazer é ficar lá. Eu vou fazer se você perder o pouco de sangue 

como  

possível. E se você quiser parar, podemos ter um sinal. "  

"Sim, mas agora eu entendo. E eu não posso lidar com isso. "  

Seu rosto ficou frio de repente. Desligando-la.  

"Você não é obrigado a lidar com qualquer coisa. Além disso, não é suficiente se eu 

disser  

É um negócio justo para Stefan? "  

Stefan! corpo inteiro Elena passou por algum tipo de mudança elementar.  

"Deixe-me compartilhar", ela implorou, e sabia que ela estava pedindo e  

sabia o que Damon estava indo dizer.  

"Stefan vai precisar de você quando sair. Apenas certifique-se que você pode  

lidar com isso. "  

Stop. Pensar. Não bater a cabeça, o cérebro de Elena disse ela. Ele está empurrando  

seus botões. Ele sabe como fazê-lo. Não deixe que ele empurrar seus botões. "Eu posso 

lidar com ambos", disse ela. "Por favor, Damon. Não me trate como se eu  

Foram-um de seus one-nighters, ou até mesmo o seu Princess of Darkness. Falar com  

me como se eu fosse sábio. "  

"Sábio? Sábio é o mais frustrante, astúcia "  

"Eu sei. Mas você falar com ele. E você usou para falar comigo, e agora você está  

não. Ouça-me. Eu não posso suportar a passar por esta situação novamente. Eu vou 



gritar.  

"  

"Agora você está ameaçando"  

"Não! Eu estou dizendo a você o que vai acontecer. A menos que você me mordaça, eu 

vou gritar.  

E gritar. Enquanto eu gritava de Stefan. Eu não posso ajudá-lo. Talvez eu esteja  

ruptura  

para baixo ... ".  

"Mas você não vê?" De repente ele se virou rapidamente e se apoderou de  

suas mãos. "Estamos quase no final. Você, que já foi mais forte a todos  

longo, você não pode quebrar agora ".  

"O mais forte ..." Elena foi sacudindo a cabeça. "Eu pensei que estávamos no caminho 

certo  

ali, à beira da compreensão mútua ".  

"Tudo bem." Suas palavras vieram como chips de mármore duro agora. "O que se não 

fizermos  

cinco? "  

"Cinco?"  

"Cinco traços em vez de dez. Nós prometemos fazer os outros cinco, quando o  

'Amuleto' é encontrado, mas nós vamos correr quando nós encontrá-lo. "  

"Você teria que quebrar a sua palavra."  

"Se é preciso que"  

"Não", ela disse categoricamente. "Você não diz nada. Eu vou lhes dizer. Eu sou um 

mentiroso e uma fraude  

e eu sempre brincava com os homens. Vamos ver se eu não posso finalmente colocar 

meus talentos  

para  

bom uso. E não há nenhum ponto em tentar qualquer uma das outras meninas ", 

acrescentou,  

olhando para cima. "Bonnie e Meredith estão usando vestidos que cairia bem  

fora se  

você cortou-los. Só tenho uma costas nuas. "Ela pirouetted no lugar  

mostrar como encontrou seu vestido de forma muito elevada no pescoço em uma corda 

e muito  

baixa na  

de volta em um V.  

"Então nós estamos acordados". Damon tinha um escravo encher sua taça e Elena  

pensei: vamos ser o tipsiest agir na história, se nada mais.  



Ela não podia deixar de tremer. A última vez que ela sentiu um tremor interior  

era de mão quente Damon nas costas nuas enquanto dançavam. Agora,  

ela sentiu algo muito gelada, apenas um projecto de ar frio, talvez. Mas chamou a  

sua mente a sensação de seu próprio sangue escorria-lhe os lados.  

De repente, Bonnie e Meredith estavam lá ao lado dela, formando uma barricada  

entre ela ea multidão cada vez mais curioso e animado. "Elena, o que aconteceu? Eles 

disseram que uma menina bárbaro humano devia ser  

chicoteado "começou a Meredith.  

"E você sabia que tinha que ser eu", completou Elena. "Bem, é verdade. Eu  

Não vejo como podemos sair dela. "  

"Mas o que você fez?" Bonnie perguntou freneticamente.  

"Lembra um idiota. Deixe alguns meninos vampiro fraternidade tipo pensar que era uma  

tipo de ato mágico ", Damon colocar dentro Seu rosto ainda estava triste.  

"Isso é um pouco injusto, não é?" Meredith pediu. "Elena disse-nos sobre o  

primeira vez. Soou como se chegou à conclusão de que era um ato  

todos  

por si mesmos. "  

"Nós deveríamos ter negado então. Agora, nós estamos presos a ela ", disse Damon  

categoricamente. Então, como se estivesse fazendo um esforço, "Oh, bem, talvez nós 

tenhamos  

que  

que veio para, de qualquer maneira. "  

que veio para, de qualquer maneira. "  

"Foi assim que descobrimos, alguns idiota desceu correndo a passos  

gritando sobre um amuleto com duas pedras verdes. "  

"Era tudo o que podíamos imaginar", explicou Elena cansado. "Vale a pena para  

Damon e eu para fazer isso se só podemos encontrar a outra metade da chave. "  

"Você não precisa fazer isso", disse Meredith. "Nós podemos apenas ir embora."  

Bonnie olhou para ela. "Sem a raposa?"  

Elena balançou a cabeça. "Nós já passamos por tudo isso. O  

decisão unânime foi a fazê-lo desta forma. Ela olhou em volta. "Agora, onde  

são  

os caras que queriam vê-lo tanto? "  

"Olhando para o campo que costumava ser um salão de baile," Bonnie respondeu. "Ou  

ficando-pás e aos montes, desde compostos Bloddeuwedd de jardinagem.  

Ow! Por que você me beliscar, Meredith? "  

"Oh, meu, que fez pitada? Eu queria fazer isso "  

Mas Elena já estava caminhando longe, tão ansioso agora como Damon foi buscá-la  



com mais. Com mais de metade. Eu só espero que ele se lembra de mudar em sua  

jaqueta de couro e jeans preto, ela pensou. No tie-branco do sangue  

Não vou deixar que haja qualquer vestígio de sangue.  

A idéia foi repentina e Elena não sabe de onde veio. Mas, em  

o mais profundo do seu ser, ela pensou: ele foi punido  

bastante. Ele estava tremendo na cama. Ele pensou em outra pessoa  

bem-estar de minuto a minuto. É o suficiente agora. Stefan não quereria  

ele  

se machucar mais.  

Ela olhou para cima para ver um dos Dark Dimension pequeno, disforme  

luas em movimento visivelmente acima dela. Desta vez, a renúncia que ela fez para ele 

era vermelho brilhante, uma pena que brilha na luz púrpura sombrio. Mas ela deu  

se até ele sem reservas, corpo e alma, e descansou no santificado  

Primavera de  

sangue eterno que foi a sua feminilidade. E então ela sabia o que tinha de  

fazer.  

"Olhar Bonnie, Meredith: somos um triunvirato. Temos que tentar compartilhar essa  

com Damon.  

Ninguém parecia entusiasmado.  

Elena, cujo orgulho foi totalmente interrompido a partir do momento em que ela viu 

pela primeira vez  

Stefan em sua cela, ajoelhou-se na frente deles na etapa de mármore duro.  

"Eu estou te implorando"  

"Elena! Pare com isso! "Meredith ofegante.  

"Por favor, levante-se! Oh, Elena, "Bonnie foi um fôlego de lágrimas.  

E assim, ele era pequeno, Bonnie coração mole que a maré virou. "Eu vou tentar  

ensinar como Meredith. Mas de qualquer forma, vamos, pelo menos, compartilhá-la 

entre os três  

de  

nós ".  

Hug. Kiss. Um sopro no cabelo morango, "Eu sei o que você vê na  

escuro. Você é a pessoa mais valente que eu conheço. "  

E, em seguida, deixando um Bonnie atordoado para trás, Elena passou a recolher  

espectadores para o seu próprio chicotadas.  
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Elena tinha sido amarrada, como se alguém em um filme-B, que em breve será lançado,  

em pé contra um pilar. Indo no campo ainda estava em curso num  

lentidão como os vampiros que tinha colocado até este buscado uma vara de cinzas  

trouxeram, e permitiu Damon para inspecioná-lo. Damon se foi  

se movendo em câmera lenta. Tentando encontrar pontos para espiar cerca. Esperando 

por  

o barulho das rodas dos ônibus que iria dizer a ele o carro estava de volta.  

Agindo rápido,  

mas por dentro sentimento tão lento como meio de refrigeração de chumbo.  

Eu nunca fui um sadist, pensou ele. Eu sempre tentei dar prazer  

exceto nas lutas. Mas deve-se a mim nessa cela. Elena não pode ver  

isso? É a minha vez sob o chicote agora.  

Ele havia mudado em suas roupas "mágico", tendo, enquanto ele se atreveu  

sem olhar como se quisesse colocar esta off. E agora havia  

em algum lugar entre seis e oitocentos criaturas, esperando para ver Elena  

derramamento de sangue, para ver de volta cortar e milagrosamente Elena curar 

novamente.  



Todos os direitos. Eu estou pronto, como eu sempre serei a fazer isso.  

Ele entrou em seu corpo, no agora do que estava acontecendo.  

Elena engoliu. "Compartilhar a dor", disse ela, sem, no mínimo  

saber como fazê-lo. Mas ali estava ela, como um sacrifício amarrado a um pilar,  

olhando para  

Bloddeuwedd casa e esperando os golpes para vir.  

Damon estava dando à multidão um discurso introdutório, falando rabiscos e  

fazê-lo muito bem. Elena encontrou uma determinada janela da casa para olhar  

em. E então ela percebeu que Damon não estava mais falando.  

Um toque da vara contra suas costas. Um sussurro telepático.  

Você está pronto?  

Sim, ela disse imediatamente, sabendo que ela não era. E, em seguida, audiência,  

contra o silêncio morto, um swish através do ar.  

Bonnie mente está flutuando no dela. mente Meredith está fluindo como um riacho.  

O golpe foi um punho simples, embora Elena sentiu derramar sangue.  

Ela podia sentir perplexidade Damon. O que deveria ter sido uma espada  

slash era um mero tapa. Doloroso, mas definitivamente suportável.  

E mais uma vez. O triunvirato portioned a dor antes de Damon  

mente poderia recebê-lo.  

Mantenha o triângulo em movimento. E um terceiro.  

Dois mais para onde ir. Elena permitiu-lhe olhar a vaguear pela casa. Até  

o terceiro andar, onde Bloddeuwedd teve que ser furioso com o que tinha  

se do seu partido. Mais um para ir. A voz de um convidado a voltar para ela. "Essa 

biblioteca.  

Ela tem orbs mais do que a maioria das bibliotecas públicas, e "com sua voz  

cair por um instante "eles dizem que ela tem todos os tipos de esferas lá em cima.  

os Proibida. Você sabe ".  

Elena não tinha conhecido e ainda pode ainda difícil imaginar o que poderia ser  

proibido aqui.  

Na sua biblioteca, Bloddeuwedd, uma figura única, solitária, passou no  

iluminado grande esfera de encontrar um novo astro. Dentro da house music  

seria  

reprodução de música, diferentes em cada sala. Fora, Elena podia ouvir  

nada.  

O último golpe. O trio conseguiu segurá-lo, atribuindo agonizante  

dor entre quatro pessoas. Pelo menos, pensou Elena, meu vestido já era  

vermelho como poderia ser.  

E depois acabou, e Bonnie e Meredith estavam brigando com algumas  



das senhoras vampiro que queria ajudar a banhar o sangue de Elena  

para trás, mostrando mais uma vez irrepreensível e perfeito, brilhante de ouro na  

a luz do sol.  

Melhor mantê-los longe, Elena pensou um pouco sonolento para Damon, alguns dos  

eles podem ser compulsivo roedores de unha ou dedo-lambe. Não podemos permitir  

para qualquer um a provar o meu sangue e sentir a força da vida nele, não quando eu fui  

por tanta coisa para esconder a minha aura.  

Embora não houvesse palmas e aclamações por toda parte, ninguém tinha pensado  

desamarrar os pulsos de Elena. Então ela ficou encostado no pilar, contemplando  

na biblioteca.  

E então o mundo congelou.  

Todos em volta dela era música e movimento. Ela ainda foi o ponto de viragem  

universo. Mas ela tinha que se mexer, e rápido. Ela puxou difícil para ela  

obrigações, se dilacera.  

"Meredith! Desata-me! Corte estas cordas, rápido! "  

Meredith obedeceu às pressas.  

Quando Elena se virou, ela sabia o que iria ver. O cara Damon  

cara, confuso, meio ressentida, meio humilde. Foi bom o bastante para ela,  

logo em seguida.  

Damon, que precisamos para chegar à-  

Mas então eles foram engolidos por um motim. Bem-intencionados, os fãs, os céticos,  

vampiros implorando por uma "pequena amostra", gogglers que queria ter certeza de 

que  

Elena de volta era real e quente e sem marcação. Elena sentiu muitas mãos  

em seu corpo.  

"Afasta-te dela, maldita seja!" Foi o rugido selvagem primitivo de uma besta  

defendendo a sua companheira. As pessoas se afastaram da Elena, só para fechar em  

... Muito lenta e tímida ... sobre Damon.  

Tudo bem, pensou Elena. Eu vou fazer isso sozinho. Eu posso fazer isso sozinho. Para 

Stefan, eu posso. Ela empurrou o seu caminho através da multidão, cachos de aceitar 

apressadamente  

cavou-se flores de admiradores e sentir mais as mãos em seu corpo.  

"Ei, ela realmente não está marcado!" No passado, Meredith e Bonnie ajudou a  

sair sem eles ela nunca teria feito isso.  

E então ela foi correndo, correndo em casa, não se preocupar em usar o  

porta que estava próximo ao local do Saber latir. Ela achava que sabia  

o que estava lá de qualquer maneira.  

No segundo andar, ela passou a ser um minuto desnorteado antes de ver um  



Além da Linha Vermelha em nada. O seu sangue! Veja quantas coisas era  

bom? Agora, destacou o primeiro dos passos de vidro para ela, o  

que ela tinha tropeçado em diante.  

E naquele tempo, nos braços fortes Damon, ela não tinha sido capaz de  

Imagine ainda rastejando estas etapas. Agora, ela canalizou todas as  

Poder que ela tinha em seu olho nós e as escadas se iluminou. Foi ainda  

aterrorizante. Não foram pegas em ambos os lados, e ela estava alcoolizada  

a partir de  

excitação, medo e perda de sangue. Mas ela se forçou para cima e para cima, e  

para cima.  

"Elena! Eu te amo! Elena! "  

Ela podia ouvir o grito como se Stefan estava ao seu lado agora.  

Up, up, up ...  

Suas pernas doíam.  

Continuem. Não há desculpas. Se você não pode andar, mancar. Se você não pode 

claudicar,  

rastreamento.  

Ela estava rastejando como ela finalmente chegou ao topo, a borda do ninho do  

Bloddeuwedd coruja.  

Pelo menos ele ainda era bonita, se insípida aparência, solteira, que a cumprimentou.  

Elena percebeu finalmente o que estava errado com a aparência de Bloddeuwedd. Ela 

tinha  

sem vitalidade animal. Ela era, no fundo, um vegetal.  

"Eu vou matar você, você sabe."  

Não, era um vegetal, sem coração.  

Elena olhou ao seu redor. Ela podia ver fora daqui, embora em  

entre a cúpula que foi feito em cima de prateleiras e prateleiras  

estantes de orbes, então tudo era estranhamente distorcido.  

Não houve trepadeiras penduradas aqui, não exibe flagrante de exóticas,  

flores tropicais. Mas ela já estava no centro da sala, em  

Bloddeuwedd ninho de coruja. Bloddeuwedd foi nada perto dela, ela estava em  

a engenhoca que deixá-la atingir seus bailes estrela.  

A chave só poderia ser enterrado no mesmo ninho.  

"Eu não quero roubar-lhe", prometeu Elena, respirando com dificuldade. Assim como  

ela falou, ela mergulhou dois braços para o ninho. "Aqueles kitsune desempenhou um  

truque sobre nós dois. Eles roubaram alguma coisa minha e colocar a chave para isso 

em  

seu ninho. Eu só estou pegando de volta o que eles colocam dentro "Ha! Você escravos 



humanos! Bárbaro! Você se atreveu a violar a minha privada  

biblioteca! As pessoas de fora estão cavando o meu salão bonito, meu precioso  

flores. Você acha que você vai fugir novamente, desta vez, mas você está  

não! Desta vez você vai morrer! "  

Era uma voz completamente diferente do que a recatada apartamento, nasal, mas ainda  

tons que tinha cumprimentado antes de Elena. Esta era uma voz poderosa, um pesado  

voz ...  

... Uma voz de ir com o tamanho do ninho.  

Elena olhou para cima. Ela não podia fazer nada do que viu. Um  

enorme casaco de pele em um padrão muito exótico? Algumas enormes recheadas 

animal  

de volta?  

A criatura da biblioteca voltada para ela. Ou melhor, sua cabeça girava  

para ela, enquanto sua parte traseira ficou perfeitamente imóvel. É girado sua cabeça  

lateralmente e Elena sabia que o que ela estava vendo era um rosto. A cabeça  

foi ainda mais terrível e mais indescritível do que ela poderia ter  

imaginado. Ele tinha um tipo de sobrancelha que mergulhou a partir da borda  

um dos lados da testa em direção ao nariz (ou onde o nariz deveria  

ter  

se) e depois subiu novamente. O recurso foi como um gigante em forma de V  

testa e abaixo dele estavam dois grandes olhos redondos amarelos que muitas vezes 

piscou.  

Houve  

sem nariz ou boca como um ser humano, mas houve um grande, cruel,  

bico preto viciado. O resto do rosto estava coberto de penas, principalmente  

branco,  

ficando cinza manchado na parte inferior, onde o pescoço parecia ser. Foi  

também cinza e branco em duas projeções hornlike que disparou a partir do topo do  

o  

cabeça-chifres como um demônio, Elena pensou descontroladamente.  

Depois, com a cabeça ainda olhando para ela, o corpo voltado para Elena.  

Era o corpo de uma mulher forte, coberto de penas brancas e malhados,  

Elena viu. Talons espiou para fora sob o menor penas.  

"Olá", a criatura disse com uma voz grades, seu bico abrindo e fechando a  

morder as palavras. "Estou Bloddeuwedd, e nunca deixe que ninguém toque no meu  

biblioteca. Eu sou sua morte. "  

As palavras não podemos pelo menos falar sobre isso antes? estava na boca de Elena. 

Ela  



não queria ser um herói. Ela certamente não querem assumir  

Bloddeuwedd enquanto procurava a chave que deve estar aqui em algum lugar.  

Elena continuou tentando explicar freneticamente enquanto sentimento dentro do ninho,  

quando Bloddeuwedd prorrogado asas que atravessava o quarto e entrou na  

dela.  

E então, como uma raia do relâmpago, algo fechada entre eles,  

dando um grito estridente.  

Foi Talon. Sage, deve ter dado as ordens falcão quando ele a deixou. A coruja pareceu 

encolher um pouco melhor para atacar, pensou Elena.  

"Por favor, deixe-me explicar. Eu não encontrei ainda, mas há algo em seu  

ninho que não pertence a você. É meu e-e Stefan. E o  

kitsune escondeu a noite você tem que persegui-los fora de sua propriedade. Você  

se lembra disso? "  

Bloddeuwedd não respondeu por um momento. Depois, ela mostrou que ela tinha um  

simples, one-size-fits filosofia, todas as situações.  

"Você pisou nos meus aposentos particulares. Você morre ", disse ela, e desta vez  

quando ela voou por Elena, Elena podia ouvir o clack do seu bico  

vinda  

together.A  

ganho algo pequeno e brilhante mergulhou na Bloddeuwedd, apontando para os olhos.  

A coruja teve de tomar sua atenção fora de Elena, a fim de lidar  

com ele.  

Elena desistiu. Às vezes você só precisava de ajuda. "Talon", ela chorou, sem saber  

de quanto humanos discurso Talon entendido. "Tente manter a sua  

ocupada só para um minuto! "  

Como as duas aves arremessaram e rodas e gritou ao seu redor, Elena tentou  

a pesquisa com os braços, enquanto abaixando quando ela precisava. Mas isso  

bico preto grande sempre foi muito próximo. Uma vez cortada em seu braço, mas  

Elena estava em uma alta adrenalina, e ela quase não sentiu a dor. Manteve-se  

pesquisa  

sem uma pausa.  

Finalmente, ela percebeu que ela deveria ter feito desde o início. Ela  

pegou uma esfera do seu suporte transparente.  

"Talon", ela ligou. "Aqui!"  

O falcão mergulhou na direção dela e houve um estalo. Mas depois  

Elena ainda tinha todos os dedos e Hoshi no tama foi.  

Agora, agora, Elena realmente ouviu um grito de raiva de Bloddeuwedd. A gigante  

coruja foi após o gavião, mas era como um homem tentando golpear a uma mosca, um  



fly inteligente.  

"Dá que orb de volta! É impagável! Priceless! "  

"Você vai buscá-la de volta logo que eu achar que estou procurando." Elena, louco de  

terror e embebida em hormônios, subiu até o interior do ninho e  

começou a procurar no fundo de mármore com os dedos.  

Duas vezes Talon salvou soltando orbs com uma queda ao solo, como a  

enorme coruja Bloddeuwedd foi dirigido para Elena. Cada vez, o ruído  

do acidente causado a coruja esquecer Elena e tentar atacar o  

falcão. Em seguida, pegou uma outra esfera Talon e varreu a grande velocidade certa  

no âmbito do  

nariz coruja.  

Elena estava começando a ter uma sensação de pesadelo que tudo o que tinha  

conhecido apenas meia hora antes estava errado. Ela tinha sido encostado ao poste da 

copa, exausto, olhando-se em  

a biblioteca ea donzela que habitavam e as palavras tinham simplesmente  

fluiu em sua mente.  

sala Bloddeuwedd de orb ...  

sala Bloddeuwedd do globo ...  

salão de festas ... Bloddeuwedd do salão de baile estrela ... ... do Bloddeuwedd.  

Duas maneiras de ter as mesmas palavras. Dois tipos muito diferentes de quartos.  

Foi exatamente como ela estava se lembrando que este dedos metal tocado. 

"Talon! Uh-salto! "Elena gritou e começou a correr tão rápido quanto podia para  

sair da sala. Essa foi a estratégia. Será que a coruja se tornar ainda menor  

de modo a obter através da porta ou seria destruir o seu santuário, a fim de  

ficar em cima de Elena?  

Foi uma boa estratégia, mas isso não importa muito no final. A coruja  

caiu para dart através da porta, e depois retomada tamanho gigantesco para atacar  

Elena enquanto ela descia as escadas.  

Sim, funcionou. Com toda a sua energia canalizada para os olhos, Elena saltou de  

passo a passo como Damon tinha antes. Agora não havia tempo para o medo, não  

tempo para pensar. Não foi só o tempo para virar os dedos uma pequena  

objeto duro, de forma crescente.  

Shinichi e Misao, eles o fizeram em seu ninho.  

Deve haver uma escada ou algo de vidro que, mesmo Damon  

não podia ver, no canteiro Saber onde tinha parado e latiu. Não  

-Damon teria visto, de modo que deve ter trazido a sua própria escada.  

É por isso que sua fuga terminou ali. Subiram para cima para a biblioteca.  

E eles arruinaram as flores na cama, é por isso que as flores novas  



não estavam indo tão bem.  

Elena sabia de tia Judith, a partir de sua infância, que transplantou  

Flores levou algum tempo para recuperar e recuperar-se novamente.  

Salto ... salto ... salto ... Eu sou um espírito de fogo. Eu não posso perder uma etapa. Eu 

sou um incêndio  

elementar. Salto ... salto ... salto.  

E, em seguida, Elena estava ao nível do chão, tentando não pular nele, mas um  

preso ao seu corpo que já estava pulando. Ela caiu forte o suficiente para  

um lado paralisado, mas manteve-se segurar a preciosa crescente cerrados em  

controle mortal em sua mão.  

Um bico gigante chocou-se contra o vidro onde havia sido um momento antes de  

ela deslizou. Talons raked costas.  

Bloddeuwedd ainda estava atrás dela.  

Sage e seu grupo de jovens resistentes vampiros masculinos e femininos, percorridos a 

uma  

o ritmo de um cachorro correndo. Saber poderia levá-los, mas apenas tão rapidamente 

como ele  

se podia ir. Felizmente, poucas pessoas pareciam querer instigar um  

luta com um cão que pesava tanto como eles fizeram, que pesava mais de  

muitos  

dos mendigos e crianças que encontraram como eles chegaram ao bazar.  

As crianças aglomeradas em torno do carro, diminuindo ainda mais. Sage tomou  

o tempo de troca de jóias caras para uma bolsa cheia de pequenos  

mudança e que as moedas espalhadas por trás do carro enquanto iam,  

Saber que permite um livre reinado. Passaram dezenas de barracas e atravessando as 

ruas, mas não era Saber  

bloodhound ordinárias. Ele tinha poder suficiente para confundir a maioria dos 

vampiros.  

Talvez com apenas uma ou duas das principais moléculas preso ao seu nasal  

membrana que ele poderia caçar para baixo sua meta. Sempre que um outro cão pode 

ser  

enganado por um  

das centenas de trilhas kitsune similar viajavam através, Saber  

analisou e rejeitou cada um deles como sendo a forma não muito à direita, tamanho,  

ou  

escultura.  

Houve um tempo, porém, quando parecia derrotado, mesmo Saber. Ele ficou em  

o centro de um cruzamento de seis empresas, independentemente do tráfego, mancando  



ligeiramente, e andando em círculos. Ele não conseguia escolher um caminho.  

E nem poderia eu, meu amigo, o sábio pensamento. Nós viemos de tão longe, mas é 

claro  

eles seguiram adiante. Não há forma de ir para cima ou para cavar ... Sage hesitei,  

olhando ao redor da roda de cor vermelha das estradas.  

E então ele viu algo.  

Diretamente em frente a ele, mas à sua esquerda era uma perfumaria. Deve vender  

centenas de perfumes, e bilhões de moléculas de cheiro foram deliberadamente  

sendo liberado no ar.  

Saber era cego. Não é cego em seu afiado líquido olhos escuros. Mas quando  

importava era anestesiada e cega por bilhões de perfumes que estavam  

ser  

explodido seu nariz.  

Os vampiros no carro estavam chamando para ir ou voltar. Eles não tinham  

senso de aventura, eles. Eles só queriam um belo show. E  

sem dúvida, muitos escravos que estavam gravando as chicotadas para eles  

para que eles pudessem se divertir à vontade em casa.  

Naquele momento, um flash de azul e ouro Sage decidiu. A Guardian! Eh,  

bien ...  

"Calcanhar Saber!"  

Saber é a cabeça ea cauda caída como Sage escolhidos aleatoriamente uma das  

direções e ele tinha corrida ao lado do vampiro correndo para sair da  

via e em outra rua.  

Mas então, milagrosamente, a cauda subiu novamente. Sage estima-se que há  

não poderia ser mesmo uma molécula de odor das raposas esquerda do Saber  

narinas agora ...  

... Mas a memória do perfume ... que ainda estava lá.  

Saber foi mais uma vez no modo de caça, com a cabeça baixa, cauda reta, todos os seus  

Potência e inteligência concentrada em um objetivo e um único objetivo:  

para encontrar uma outra molécula que correspondeu a memória tridimensional do  

um em sua mente. Agora que ele não estava cego pelo cheiro searing de todos  

os diferentes odores concentrado, ele foi capaz de pensar com mais clareza. E  

pensamento alertou para escapar entre as ruas, causando comoção por trás  

ele.  

"E o carro?"  

"Esqueça o carro! Não perder de vista esse cara com o cão! "  

Sage, tentando acompanhar Saber se, sabia quando era uma perseguição de cerca de  

ao fim. Tranquillité! pensou Saber. Ele também mal sussurrou o  



da palavra. Ele nunca tinha certeza se seus amigos animais foram telepática ou  

Não, mas gostava de acreditar que eles eram, comportando-se como se estivessem  

não.  

Tranquillité! disse a si mesmo.  

E assim, quando o cão preto enorme com os olhos brilhando escuro eo homem  

correu os passos para uma construção particular desorganizado, eles fizeram isso em 

silêncio.  

Então, como se ele tivesse um agradável passeio no país, Saber se sentou e olhou  

Sage no rosto, rindo ofegante. Ele abriu e fechou a boca em um  

paródia silenciosa de um latido.  

Sage esperado para os vampiros jovens a alcançá-lo antes de ser aberta  

a porta. E, como ele queria que o elemento surpresa, ele não bater.  

Em vez disso, ele quebrou o punho com o poder de uma marreta através da  

porta e tateou para cadeados e correntes e parafusos. Ele podia sentir nada. Ele fez  

sentir  

um botão.  

Antes de abrir a porta, e indo em que sabia o perigo, disse a  

os que o seguiam: "Qualquer saque que tomamos é de propriedade da Master Damon. 

Eu  

sou seu chefe e foi só com as habilidades do meu cão que fizemos  

até agora. "  

Houve um acordo, que vão desde a resmungar indiferente.  

"Da mesma forma", disse Sage, "qualquer que seja o perigo está lá dentro, eu encaro 

primeiro.  

Saber! AGORA! "  

Eles invadiram a sala, quase levando a porta de suas dobradiças.  

Elena gritou involuntariamente. Bloddeuwedd tinha acabado de fazer o que Damon  

não, e alinhado com as costas sangrentos sulcos de suas garras.  

Mas mesmo enquanto Elena conseguiu encontrar a porta de vidro para o exterior, ela 

poderia  

sentir outras mentes surgindo para ajudar a sustentá-la, levantar e partilhar alguns dos  

o pain.Bonnie e Meredith estavam escolhendo seu caminho através de cacos de enorme  

de vidro para chegar até ela. Eles estavam gritando na coruja. E Talon,  

heroicamente, foi  

atacando de cima.  

Elena não agüentava mais. Ela tinha que ver. Ela devia saber que  

essa coisa sentindo-metálicos que ela escolheu para fora do ninho do Bloddeuwedd  

não foi algum bocado de lixo imundo. Ela tinha que saber agora.  



Esfregando o pedaço minúsculo de metal contra o malfadado vestido escarlate, tomou 

um  

momento para olhar para baixo, para ver brilhar a luz solar carmesim contra ouro e 

diamantes e duas orelhas dobradas para trás, pouco verde brilhante e duas  

alexandrite olhos.  

A segunda via da raposa primeira chave metade, mas de frente para o outro lado.  

Elena pernas quase cederam abaixo dela.  

Ela estava segurando a segunda metade da chave raposa.  

Às pressas, então, Elena trouxe-lhe a mão livre e mergulhou os dedos  

para dentro do bolso feito com cuidado pouco atrás da inserção do diamante. Ele  

escondia uma pequena bolsa, especialmente costurado há por Lady Ulma si mesma. 

Nela  

Foi a primeira metade da chave raposa, substituído há logo Saber e Talon  

tinha  

terminado com ele. Agora, como ela empurrou a segunda meia-chave no bolso  

com a primeira, ela ficou desconcertado ao sentir o movimento na bolsa. Os dois  

peças  

da chave fox-se que, tornando-se um?  

Um bico preto bateu na parede ao lado dela.  

Sem sequer pensar, Elena abaixou e rolou para escapar dele. Quando seu  

dedos voaram de volta para se certificar de que a bolsa estava amarrada e segura, ela  

foi com espanto que se sente de uma forma familiar de repouso para dentro.  

Não é uma chave?  

Não é uma chave!  

O mundo estava girando loucamente em torno de Elena. Nada importava, não a  

objeto, não sua própria vida. Os gêmeos kitsune tinha enganado eles tinham feito  

tolos  

dos seres humanos e idiota o vampiro que ousou enfrentá-los.  

Não havia uma chave raposa casal.  

Ainda assim, espero que se recusou a morrer. O que foi Stefan costumava dizer? Mai 

dire mai-  

nunca diga nunca. Sabendo que a chance que ela estava levando, sabendo que ela  

Era um tolo para tomá-lo, Elena impulso dedo novamente na bolsa.  

Algo frio escorregou para o dedo e ficou lá.  

Ela olhou para baixo e por um momento foi preso pela visão. Há, em  

seu dedo anular, brilhava o ouro, anel de diamantes incrustados. Representou  

duas raposas resumo enrolado em conjunto, uma voltada para cada curso. Cada raposa 

tinha dois  



orelhas, dois olhos alexandrite verde, e um nariz pontudo.  

E isso foi tudo. De que era uma ninharia como esta para Stefan? Ela não tinha qualquer  

semelhança com as teclas de dupla asa mostrado nas fotos de kitsune  

santuários.  

Como tesouro, era certamente vale um milhão de vezes menos do que eles tinham  

já gasto para obtê-lo.  

E, em seguida, Elena percebeu algo.  

Uma luz brilhou nos olhos de uma das raposas. Se ela não tivesse olhado fixamente  

em que tão de perto, ou se ela não tinha sido até agora na Valsa Branco Ballroom,  

onde as cores mostrou verdadeira, ela pode não ter notado. Mas a luz era  

brilhando em frente dela como ela se voltava para os lados. Agora ele estava brilhando 

de quatro olhos.  

Foi brilhante exatamente na direção da célula de Stefan prisão.  

Hope levantou-se como um Phoenix no coração de Elena, e levou-a subir em um  

viagem mental fora deste labirinto de salas de vidro. A reprodução de música foi  

a valsa do Fausto. Longe do sol, profundamente no coração da cidade,  

que era o lugar onde foi Stefan. E foi aí que a pálida luz verde  

da raposa  

olhos brilhava.  

Andando em alta esperança, ela virou o anel. A luz piscou para fora de ambos os  

olhos da raposa, mas quando ela virou o anel de modo que a raposa estava na segunda 

linha  

com célula de Stefan, ele piscou diante.  

sinais secretos. Quanto tempo ela poderia ter possuído um anel como que e feito  

nada se ela não tivesse já conhecido Stefan prisão onde estava?  

Mais do que Stefan tinha deixado para viver, provavelmente.  

Agora ela só tinha para sobreviver o tempo suficiente para chegar até ele.  
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Elena entrou na multidão sentindo como um soldado. Ela não sabia por quê.  

Talvez porque ela tinha pensado em uma missão e conseguiu completá-la  

e  

permanecer vivo e trazer de volta loot. Talvez porque ela teve ferimentos honrosa.  

Talvez porque acima dela havia um inimigo que ainda estava para fora dela  

sangue.  

Venha para pensar sobre isso, ela pensou, é melhor eu começar todos estes combatentes 

fora  

daqui. Nós podemos mantê-los em um cofre da casa, bem, uma dúzia de seguro  

casas e,  

O que ela estava pensando? Casa de segurança foi uma frase de um livro. Ela não era  

responsáveis por essas pessoas, idiotas, principalmente, que ficara,  

babando, e assisti-la sendo chicoteado. Mas, apesar disso, talvez ela  

deve tirá-los daqui.  

"Bloddeuwedd!" Gritou dramaticamente e apontou para uma roda  

silhueta acima. "Bloddeuwedd é grátis! Ela me deu estes! ", Apontando para  

o  

três lacerações nas costas. "Ela vai atrás de você, também!"  



No início a maioria dos exclamação irritada parecia ser sobre o fato de que  

Elena tinha agora uma volta marcada. Elena não estava disposto a discutir. Houve  

apenas uma pessoa aqui que ela queria falar agora. Mantendo Bonnie e  

Meredith fechar atrás dela, ela o chamou.  

Damon! Damon é comigo! Onde você está?  

Havia muito tráfego telepática que ela duvidava que ele iria ouvi-la.  

Mas, finalmente, ela pegou um desmaio, Elena? ... Sim ...  

Elena, se segure em mim. Pense em me segurando fisicamente, e eu vou levar-nos a um  

freqüência diferente.  

Segure-se em uma só voz? Mas Elena imaginar segurando firmemente Damon,  

bem, enquanto ela fisicamente realizada Bonnie e as mãos de Meredith.  

Agora você pode me ouvir? Desta vez, a voz era muito clara, muito mais alto.  

Sim. Mas eu não posso vê-lo.  

Mas eu vejo você. Estou indo para-WATCH OUT!  

Tarde demais, os sentidos Elena advertiu-a de uma sombra enorme queda de  

supra. Ela não podia se mover rápido o suficiente para sair do caminho de um  

rotura, bico de jacaré-sized.  

Mas Damon poderia. Saltando de algum lugar, ele reuniu-la e Bonnie  

Meredith e todos em uma grande braçada e pulou novamente, batendo grama e  

circulante.  

Oh, Deus! Damon!  

"Alguém está ferido?", Ele perguntou em voz alta. "Eu estou bem," Meredith disse 

baixinho, com calma. "Mas eu suspeito que eu lhe devo minha vida.  

Obrigado. "  

"Bonnie? Elena perguntou.  

Eu estou bem. Quero dizer, "Eu estou bem. Mas Elena, a sua volta "  

Pela primeira vez, Damon foi capaz de transformar Elena e ver as feridas em seu  

para trás. "Eu fiz isso ...? Mas ... eu pensei ... "  

"Bloddeuwedd fez isso", disse Elena bruscamente, olhando para cima para uma circular  

forma no céu profundo vermelho. "Ela mal me tocou. Ela tem garras  

como facas, como o aço. Temos que ir, agora! "  

Damon colocou as duas mãos sobre os ombros. "E voltar quando as coisas  

se acalmaram um pouco, você quer dizer. "  

"E nunca voltar! Oh, Deus, lá vem ela! "  

Algo fora do canto do olho ficou baseball de tamanho em um instante,  

voleibol de tamanho em um segundo, de tamanho humano, em um momento. E então 

eles  

foram dispersando, pular, rolar, tentando fugir, exceto Damon, que  



Elena apreendidos e gritou: "Este é meu escravo! Se você tiver qualquer argumento  

com ela,  

primeiro você discuta comigo! "  

"E eu sou Bloddeuwedd, criada pelos deuses, condenado a ser um assassino  

todas as noites. Eu vou matá-lo primeiro, e depois comê-la, o ladrão! "Bloddeuwedd  

chamado de volta em sua voz rouca novo. "Duas mordidas é tudo o que vai demorar."  

Damon, eu preciso te dizer uma coisa!  

"Eu vou brigar com você, mas meu escravo está fora dela!"  

"First Bite, aqui vou eu!"  

Damon, nós temos que ir!  

Um grito de dor e fúria primitiva.  

Damon estava um pouco agachado com um enorme pedaço de vidro, realizada em  

sua mão como uma espada grande e preto gotas de sangue foram pingando  

onde tinha-oh, Deus! Elena pensamento he'd colocar para fora um dos  

olhos Bloddeuwedd's!  

"Vocês todos MORRER! TODOS! "  

Bloddeuwedd fez uma carga em um vampiro ao acaso diretamente abaixo dela e  

Elena gritou como o vampiro gritou. O bico preto tinha travado  

lhe uma perna e estava levantando-lo.  

Mas Damon estava correndo para a frente, pulando, cortando. Com um grito de fúria,  

Bloddeuwedd levou para o céu novamente.  

Agora todo mundo entendeu o perigo. Dois outros vampiros apressaram-se a tomar  

seu companheiro de Damon, e Elena estava contente que seus amigos foram  

não é responsável por outra vida. Ela tinha muito em suas mãos já.  

Damon, eu estou saindo agora. Você pode vir comigo ou não. Eu tenho a chave.  

Elena enviou as palavras sobre a freqüência com que eles eram mais ou menos sozinho,  

e mandou-o sem dramatismo. Ela não tinha espaço para drama esquerda.  

Ela havia sido despojado de tudo, exceto a necessidade de começar a Stefan. Desta vez, 

ela sabia Damon ouvi-la.  

No começo, ela pensou que Damon estava morrendo. Que tinha alguma Bloddeuwedd  

voltar e traspassaram através de seu corpo inteiro, como com uma lança  

feitas de luz. Então ela percebeu que o sentimento era de êxtase, e duas pequenas  

mãos da criança chegou ao abrigo da luz e agarrou-se à dela, permitindo-lhe para puxar 

um  

finas,  

áspero, mas criança rindo gratuitamente.  

Sem correntes, pensou-se vertiginosamente. Ele não é mesmo usando pulseiras escravo.  

"Meu irmão!", Disse ela. "Meu irmão mais novo vai viver!"  



"Bem, isso é uma coisa boa", disse Elena trêmulo.  

"Ele vai viver!" Uma linha pequena carranca apareceu. "Se você se apressar! E ter  

cuidar bem dele! E "  

Elena colocou dois dedos sobre os lábios, muito suavemente. "Você não precisa se 

preocupar  

sobre qualquer coisa assim. Você acabou de ser feliz. "  

O menino riu. "Eu vou! Eu sou! "  

"Elena!"  

Elena saiu bem, ela supunha que era um daze, embora tenha sido  

mais real do que muitas outras coisas que ela tinha experimentado recentemente.  

"Elena!" Damon estava tentando desesperadamente conter-se. "Mostre-me o  

chave! "  

Lentamente, majestosamente, Elena levantou a mão.  

Damon ombros tensos, pois, algo caiu.  

"É um anel", disse ele surdamente. A pouco lento e majestoso, não tinha trabalhado com 

ele  

em tudo.  

"Isso é o que eu pensava no início. É uma chave. Eu não estou pedindo a você, ou ver se  

você concorda comigo, eu estou te dizendo. É uma chave. A luz de seus olhos  

aponta para  

Stefan. "  

"Que a luz?"  

"Eu vou te mostrar mais tarde. Bonnie! Meredith! Nós estamos saindo ".  

"You're Not Se eu disser que você não é!"  

"Cuidado!", Gritavam Bonnie.  

A coruja estava mergulhando novamente. E, novamente, na última segunda, Damon 

recolhidas  

as três meninas e pulou. O bico de coruja, não atingiu nem grama cacos  

de vidro, mas os degraus de mármore. Eles rachado. Houve um grito de dor  

e outra, como Damon, ágil como um dançarino, cortou para o pássaro gigante é uma  

bons olhos. Ele ficou em um direito de cortar acima dela. O sangue começou a encher o 

olho.  

Elena não aguentava mais. Desde a partida fora nesta jornada com  

Matt Damon e, tinha sido um tubo de enchimento com raiva. Gota a gota,  

a cada novo escândalo, que a raiva encheu e encheu o frasco. Agora sua  

raiva estava prestes a enchê-lo de transbordar.  

Mas então ... o que aconteceria?  

Ela não quer saber. Ela estava com medo que ela não iria sobreviver. O que ela sabia era 



que ela não podia ver mais dor e sangue  

direito e angústia agora. Damon realmente gostava de combate. Good. Deixar  

ele. Ela estava indo para Stefan se ela tinha que andar todo o caminho.  

Meredith e Bonnie estavam em silêncio. Eles sabiam Elena neste modo. Ela  

não estava brincando. E nenhum deles quis ficar para trás.  

Foi exatamente nesse momento que o carro veio rumbling até o  

base da escada de mármore.  

Sage, que, obviamente, sabia algo sobre a natureza humana, a natureza demoníaca,  

natureza vampírica, e vários tipos de natureza bestial, saltou do  

transporte, com duas espadas. Ele também apitou. Em um momento em que um  

sombra de uma pequena de um veio de estrias-lo fora do céu.  

Por último, lentamente, esticando as pernas como um tigre, veio Saber, que 

imediatamente  

puxou os lábios para mostrar um número surpreendente de dentes.  

Elena saltou em direção ao carro, os olhos reunião Sage. Ajuda-me, ela  

pensei desesperadamente. E os seus olhos disse tão claramente, não tem medo.  

Cegamente, ela chegou por trás dela com as duas mãos. Uma pequena, de ossatura fina,  

levemente a mão trêmula foi empurrado para os dela. Por um lado, slim frio, duro como 

uma  

menino, mas com longos dedos afinando agarrou outro.  

Não havia ninguém aqui para confiar. Ninguém para dizer adeus, ou deixar  

mensagens de adeus com. Elena mexidos no carro. Ela ficou em  

banco de trás, o mais distante da frente, para acomodar os seres humanos de entrada  

e animais.  

E em que veio, como uma avalanche. Ela tinha arrastado Bonnie com ela,  

e Meredith tinham seguido, de modo que, quando pulou em seu Saber  

lugar habitual, ele desembarcou em três voltas suaves.  

Sage não tivesse desperdiçado um momento. Com Talon presa em seu pulso esquerdo, 

ele deixou  

apenas espaço suficiente para Damon final da primavera e uma mola que era.  

Rachados e quebrados, escorrendo líquido preto, bico Bloddeuwedd bateu no final de  

as escadas de mármore onde Damon tinha sido parado.  

"Sentidos", gritou Sage, mas só depois de os cavalos se dirigiam a uma  

galope em algum lugar, em qualquer lugar, longe.  

"Oh, por favor, não deixe que ela ferir os cavalos," Bonnie ofegante.  

"Oh, por favor, não deixe que ela dividir o mesmo tecto, como papelão", disse 

Meredith,  

de alguma forma capaz de ser irónico, mesmo quando sua vida estava em perigo.  



"Directions, s'il vous plaît!" Rugiu Sage.  

"A prisão, obviamente," ofegante Elena. Ela sentia que tinha sido um longo tempo  

desde que ela tinha sido capaz de conseguir ar suficiente.  

"A prisão?" Damon parecia distraído. "Sim! A prisão! "Mas então, ele  

acrescentou, arrancando algo como uma almofada cheia de bolas de bilhar,  

"Sage, quais são esses?"  

"Loot. Booty. Despojos! Plunder! "Como os cavalos balançou em uma nova direção,  

Sage voz parecia chegar mais e mais alegre. "E olhe ao redor  

seus pés! "fronhas Leia mais ...?  

"Eu não estava preparada para hoje à noite uma grande distância. Mas as coisas 

funcionaram bem  

de qualquer maneira! "  

Até agora, Elena sentia-se uma das fronhas para si mesma. O caso  

era, na verdade, cheia de Hoshi, pura e cristalina sem tama. bolas de Star. Memories.  

Vale a pena ...  

Valor?  

"Priceless ... embora, claro, não sei o que está sobre eles." Sage  

voz mudou sutilmente. Elena lembrou a advertência sobre o "proibido  

esferas. "Que, em nome do sol amarelo, eles poderiam, eventualmente, proibir  

aqui em baixo?  

Bonnie foi o primeiro a pegar um disco e colocá-lo em seu templo. Ela fez assim  

rapidamente, com piscar tais, os movimentos de um pássaro, que Elena não podia parar  

dela.  

"O que é isso?" Elena suspirou, tentando puxar a bola longe estrelas.  

"É ... a poesia. Poesia Eu não consigo entender ", disse Bonnie irritado.  

Meredith também pegou uma esfera brilhante. Elena chegou para ela, mas  

uma vez que ela era tarde demais.  

Meredith sentou-se como se estivesse em transe por um momento, depois fez uma 

careta e coloque o  

esfera para baixo.  

"O quê?" Exigiu Elena.  

Meredith sacudiu a cabeça. Ela usou uma expressão delicada de desgosto.  

"O quê?" Elena quase gritou. Então, como Meredith colocou a bola por sua estrela  

pés, Elena lunged nele. Ela bateu a ela próprio templo, e imediatamente  

estava vestido de couro preto da cabeça aos pés. Havia dois grandes,  

homens praça em frente a ela, sem um monte de tônus muscular. E ela podia ver  

todos  

sua musculatura, porque eles foram completamente nu, exceto por trapos, como  



mendigos usavam. Mas eles não eram mendigos, eles pareciam bem alimentados e 

oleosa  

e  

Foi claramente um ato quando um deles groveled "Nós pecamos. Nós  

peço perdão, ó mestre! "  

Elena estava chegando para tomar a esfera fora de seu templo (que eles enfiaram 

delicadamente, se  

você colocar um pouco de pressão lá) e dizendo: "Por que não usar o espaço  

para outra coisa? "  

Outra coisa foi imediatamente ao seu redor. A menina, no vestuário pobres,  

mas não demitir. Ela parecia apavorada. Elena se perguntava se ela estava sendo  

controlada.  

E Elena era a menina.  

Pleasedon'tletitgetmepleasedon'tletitgetme-  

Deixe que começá-lo? Elena pediu, mas foi como assistir a um filme ou livro  

personagem, enquanto eles estavam indo para uma casa isolada em uma tempestade 

uivando ea música virou assustador. A Elena, que estava andando com medo poderia  

Elena não ouvir o que estava fazendo perguntas concretas.  

Eu não acho que eu quero ver como este se sai, ela decidiu. Ela colocou o  

bola estrela de volta aos pés de Meredith.  

"Temos três sacos?"  

"Sim, senhora, sim, senhora, três sacos cheios."  

Oh. Que não funcionam muito bem. Elena foi abrir a boca novamente,  

quando Damon acrescentou calmamente: "E um saco vazio".  

"Sério? Nós fazemos? Então, vamos todos tentar dividir estas. Nada-forbidden-  

vai em um saco. coisas estranhas como a leitura de poesia Bonnie entra em  

o outro. Qualquer notícia de Stefan-ou de nós, vai no terceiro. E as coisas agradáveis,  

como os dias de verão, vá no quarto ", disse Elena.  

"Eu acho que você está sendo otimista, me", disse Sage. "Para esperar encontrar uma 

orb  

com Stefan nele tão depressa "  

"Todo mundo, silêncio!" Bonnie disse freneticamente. "Este é Shinichi e Damon  

falar-lhe para ela. "  

Sage rígidos, como se estivesse tendo um raio do céu tempestuoso, então ele  

sorriu. "Falar do diabo", ele murmurou. Elena sorriu para ele e  

Apertei a mão dele antes de tomar uma outra esfera.  

"Este parece ser algum tipo de coisa legal. Eu não entendo isso. A  

escravo deve ser tomada, porque eu posso ver todos eles. "Elena sentiu facial  



músculos se contraem com o ódio à vista, mesmo em uma espécie de sonho de  

Shinichi, o kitsune que tinha feito tanto mal. Seu cabelo era preto,  

exceto para um  

franja irregular em torno das bordas, o que fez parecer como se tivesse sido  

mergulhado em lava incandescente.  

E depois, claro, Misao. Shinichi-irmã supostamente. Esta bola estrelas  

deve ter sido feita por um escravo, porque ela podia ver os dois gêmeos  

e um homem com aparência de advogado.  

Misao, Elena pensou. Delicado, respeitoso, recatada ... demoníaca. Seus cabelos  

era o mesmo que Shinichi, mas foi realizada cima e para trás em um rabo de cavalo. 

Você  

podia ver a parte demoníaca se ela ergueu os olhos. Eles estavam efervescentes,  

dourados, olhos a rir, assim como seu irmão, os olhos que nunca tinha tido um  

pesar  

, Exceto talvez por vingança, não o suficiente. Eles não levaram  

responsabilidade. Eles acharam engraçado angústia.  

E então, algo estranho aconteceu. Todas as três figuras na sala de  

de repente se virou e olhou para ela. Em linha reta em quem tinha  

fez a esfera, Elena corrigiu-se, mas ainda era desconcertante.  

Foi ainda mais desconcertante quando continuou a avançar. Quem sou  

I? Elena pensou, sentindo-se meio desesperada com a ansiedade. Em seguida, ela tentou 

algo que ela nunca tinha feito antes, ou visto ou ouvido falar de ser feito. Ela  

estendeu-lhe a atenção para o Auto Power em todo o orbe. Ela foi werty,  

um  

espécie de secretária do advogado. Ele / ela tomou notas quando os negócios 

importantes foram  

feito.  

Werty e definitivamente não gostou da maneira como as coisas estavam indo agora. O  

dois clientes e seu chefe de fechamento em que lhe assim, de uma maneira que nunca 

tinha  

antes.  

Elena se puxou para fora do funcionário e colocar a bola no chão para um lado. Ela  

estremeceu, sentindo como se tivesse sido mergulhado na água gelada.  

E então o telhado caiu dentro  

Bloddeuwedd.  

Mesmo com seu bico aleijado, a coruja grande arrancou um bocado do telhado  

o transporte.  

Todo mundo estava gritando, e ninguém estava dando bons conselhos muito. Sabre  



Damon e ambos tinham danificado o seu: Saber aumentando a direita fora do  

três voltas soft ele estava sentado e lunging para cima para Bloddeuwedd de  

pés. Ele tinha rasgado e uma agitada antes de deixar ir para cair na  

carro, onde ele quase caiu ao largo das costas. Elena, Bonnie e Meredith  

agarrou em parcelas o que de anatomia canina que poderia alcançar, e  

rebocado  

o enorme animal no banco de trás de novo.  

"Corre mais! Dê-lhe seu próprio assento ", lamentou Bonnie, olhando para os farrapos  

de seu vestido cor de pérola onde Saber tinha tirado e rasgado direito  

através do material transparente. Ele deixou vergões vermelhos em seu caminho.  

"Bem," Meredith disse, "da próxima vez vamos pedir anáguas de aço. Mas eu realmente  

espero que não vai ser um momento seguinte, de qualquer maneira! "  

Elena rezava fervorosamente que ela estava certa. Bloddeuwedd foi skimming em  

a partir de um ângulo mais baixo agora, sem dúvida na esperança de agarrar fora 

algumas cabeças.  

"Todo mundo pegue madeira. E esferas! Jogue as esferas de como ela  

chega perto de nós. "Elena estava esperando que a visão de globos estrelas  

s-Bloddeuwedd "obsessão poderia retardar para baixo.  

Ao mesmo tempo, o sábio gritou: "Não perca as bolas de estrela! Jogar  

qualquer outra coisa! Além disso, estamos quase lá. Hard esquerda, em seguida, 

imediatamente! "  

As palavras Elena deu uma nova esperança. Eu tenho a chave, ela pensou. O anel é  

a chave. Tudo o que tenho a fazer agora é começar Stefan e obter todos nós para a porta  

com o buraco da fechadura. Tudo em um edifício. Eu estou praticamente em casa.  

A próxima varredura veio ainda menor. Bloddeuwedd, cego de um olho, com  

sangue enchendo o outro, e seus sentidos olfativos bloqueados pelo seu próprio  

sangue seco, estava tentando ram o carro e bater mais.  

Se ela consegue isso, estaremos mortos, Elena pensou. E qualquer um que ainda está  

contorcendo-se como vermes no chão, ela pode escolher fora.  

"Pato!" Ela gritou tanto a palavra em voz alta e telepaticamente. E então algo como um 

avião voou tão perto que ela sentiu tufos  

do cabelo ser puxado para fora, pegou em suas garras.  

Elena ouviu um grito de dor do banco da frente, mas não levantar a cabeça para ver  

o que era. E isso foi bom, pois enquanto o carro de repente  

bateu uma parada, o instante seguinte, um turbilhão, gritando, pássaro da morte  

saiu queimando no mesmo curso. Agora Elena necessários de todos os seus  

atenção, todos os  

suas faculdades, para evitar este monstro que estava zumbindo-los ainda mais baixos.  



"O carro, ela está acabado! Sai fora! Corra! "Voz Sage veio rumbling  

para ela.  

"Os cavalos", gritou Elena.  

"Pronto! Sair, porra! "  

Elena nunca tinha ouvido falar antes de jurar Sage. Ela deixou cair o assunto.  

Elena nunca soube que ela e Meredith fez sair, caindo uns sobre os  

outro, tentando ajudar e só ficando no caminho do outro. Bonnie foi  

já fora, em virtude de o treinador ter batido num poste e enviá-la voar.  

Felizmente, ele enviou-lhe em um quadrado de feio, mas elástico trevo vermelho, e  

ela  

não foi seriamente ferido.  

"Ahhh, minha pulseira, não, aí está", exclamou ele, agarrando algo  

brilhante fora do trevo. Ela lançou um olhar cauteloso para cima no  

carmesim  

a noite. "Agora o que vamos fazer?"  

"Nós corremos!" Veio a voz de Damon. Ele veio ao redor dos destroços do  

canto onde havia caído em um heap. Havia sangue em sua boca, em  

anteriormente imaculado branco em sua garganta. Lembrou Elena dos  

as pessoas que bebem sangue de vaca, bem como o leite para a nutrição. Mas Damon  

só bebeu  

dos seres humanos. Ele nunca desceria para eqüinos de sangue ...  

Os cavalos ainda estar aqui e por aí vai Bloddeuwedd, uma voz rouca  

explicou em sua cabeça. Ela iria jogar com eles, não haveria dor. Este  

caminho foi rápido. Foi ... um capricho.  

Elena chegou para as mãos, ofegante. "Damon! Sinto muito! "  

"Saia daqui", Sage foi estrondoso.  

"Temos que começar a Stefan," Elena disse, Bonnie e agarrou com seus outros  

mão. "Help me orientar, por favor. Eu não consigo ver o anel muito bem. "Meredith,  

confiou, chegaria ao Shi Shi nenhum edifício sobre seus próprios recursos.  

E então lá foi um pesadelo de funcionamento e de vacilar e falsos alarmes  

por Bonnie abalada. Duas vezes o horror de cima veio voando  

em linha reta em direção a eles apenas a falhar em frente deles, ou um pouco à  

lado, quebrando madeira e telha de estrada tanto, levantando nuvens de poeira. Elena  

não conhecer todas as corujas, mas Bloddeuwedd swooped para baixo em um ângulo 

em sua  

presa, em seguida, abriu as asas e caiu no último momento. Parte do  

o pior  

coisa sobre a coruja gigante foi seu silêncio. Não havia nenhum ruído para avisar  



los do local onde ela poderia ser. Algo em seu próprio surdo a penas  

som, de modo  

que nunca se sabia quando ela ia a cair em seguida.  

No final, eles tiveram que rastejar através de todos os tipos de lixo, indo tão rápido 

quanto  

eles poderiam, exploração de madeira, vidro, qualquer coisa afiada sobre suas cabeças, 

como  

Bloddeuwedd fez outra passagem.  

E o tempo todo Elena estava tentando usar seu poder. Não era um poder que ela  

tinha usado antes, mas ela podia sentir o seu nome moldar os lábios. Que  

ela não podia sentir, não poderia vigor, era uma ligação entre as palavras  

eo Poder.  

Eu sou inútil como uma heroína, ela pensou. Eu sou patético. Eles deveriam ter dado  

estes poderes a alguém que já sabia como controlar tal  

as coisas. Ou não, devem ter-lhes dado a alguém e, em seguida, dada a  

alguém um curso sobre como usá-los. Ou-não-  

"Elena!" O lixo estava voando na frente dela, mas ela estava cortando à esquerda  

e de alguma maneira começar em torno dele. E então ela estava no chão e  

olhando para Damon, que havia protegido com seu corpo.  

"Obrigado", ela sussurrou.  

"Vamos!"  

"Sinto muito", ela sussurrou e estendeu a mão direita, com o anel sobre ele,  

para ele tomar.  

E então ela dobrou, exigente com soluços. Ela podia ouvir o bater de  

Bloddeuwedd logo acima dela. 

Matt and Mrs. Flowers estavam no bunker, além do que a casa que  

Mrs. Flowers tio tinha colocado na parte traseira de madeira e outros  

hobbies. Ele  

tinha caído no esquecimento até mesmo mais do que o resto da casa, sendo usado como 

um  

espaço de armazenamento para as coisas Mrs. Flowers não sei mais onde colocar, tais  

como berço dobrável Primo Joe e que cedendo sofá velho que não correspondem a uma  

stick de mobiliário dentro anymore.  

Agora, à noite, que era seu refúgio. Nenhuma criança ou adulto de Fell's Church tinha  

nunca foram convidados para dentro. Na verdade, exceto para a Sra. Flowers, Stefan-

who'd  

ajudou a movimentar móveis grande para ele e agora Matt, ninguém tinha ainda sido  

na, enquanto a Sra. Flowers poderia se lembrar.  



Matt aderiu a este. Ele tinha sido, lenta mas seguramente, através da leitura  

material Meredith tinha pesquisado e um trecho precioso tinha um grande significado  

para ele e Mrs. Flowers. Foi a razão pela qual eles eram capazes de dormir à noite,  

quando as vozes vieram.  

O kitsune é muitas vezes pensado para ser uma espécie de primo de vampiros 

ocidentais,  

seduzindo homens escolhidos (como a maioria dos espíritos raposa assumir uma forma 

feminina) e  

alimentação diretamente em seu chi espírito de vida, ou, sem a intermediação de  

sangue. Assim, pode-se fazer um caso que eles estão vinculados a regras semelhantes às  

o  

vampiro. Por exemplo, eles não podem entrar sem habitações humanas  

convite ...  

E oh, as vozes ...  

Ele estava profundamente feliz, agora que ele tinha tomado Meredith e conselhos de 

Bonnie  

e ido para a Sra. Flowers primeiro antes de ir para casa. As meninas tinham  

convencido de que ele só estaria pondo em perigo os seus pais, fazendo face às  

os linchadores que o esperava, pronto para matar ele por supostamente agredir  

Caroline.  

Caroline parecia ter encontrado ele na pensão de imediato,  

de qualquer maneira, mas ela nunca trouxe qualquer tipo de máfia com ela. Matt achava 

que  

talvez  

é porque isso teria sido inútil.  

Ele não tinha idéia do que poderia ter acontecido se as vozes tinham pertencido ao ex-  

amigos há muito tempo atrás convidou para sua casa enquanto ele estava em casa.  

Hoje à noite ...  

"Venha, Matt," A voz de Caroline, preguiçoso, lento e sedutor ronronou. Ele  

soava como se ela estivesse deitada, falando para o crack debaixo da porta.  

"Não seja um desmancha-prazeres. Você sabe que você tem que sair algum dia. "  

"Deixe-me falar com minha mãe." "Eu não posso, Matt. Eu lhe disse antes, ela é em 

formação. "  

"Para ser como você?"  

"É preciso muito trabalho para chegar a ser como eu, Matt." De repente o tom de 

Caroline  

não era namoradeira mais.  

"Eu aposto", Matt murmurou, e acrescentou: "Você machucou a minha família e você 



vai  

a sorrier que você pode imaginar. "  

"Oh Matt! Come on, get real. Ninguém vai machucar ninguém. "  

Matt lentamente abriu as mãos para olhar o que ele tinha fechado entre  

elas. revólver velho Meredith, cheio de balas abençoado por Obaasan.  

"Qual é o nome do meio de Elena?", Ele perguntou, não muito alto, embora haja  

eram os sons da música e da dança na Sra. Flores do quintal.  

"Matt, o que você está falando? O que você está fazendo aí, fazendo um  

árvore de família? "  

"Perguntei-lhe uma pergunta simples, Care. Você e Elena jogou uma vez que foram  

praticamente bebês, certo? Então, qual é seu nome do meio? "  

Um turbilhão de actividade. Quando finalmente respondeu Caroline podia ouvir 

claramente  

sussurrou o coaching, como Stefan tinha ouvido há muito tempo, apenas uma batida  

antes de suas palavras.  

"Se tudo o que nos interessa é jogar, Matthew Honeycutt, eu vou  

encontrar alguém para conversar. "  

Ele podia ouvi-la praticamente flounce distância.  

Mas sentia-se comemorar. Ele permitiu-se uma bolacha inteira  

e metade de um copo de Mrs. Flowers de suco de maçã caseiro. Eles nunca souberam  

quando poderiam ser trancado aqui para sempre, apenas com os suprimentos que  

tinha, por isso sempre que Matt saiu do bunker, ele trouxe de volta o maior número  

as coisas como  

ele poderia achar que poderia ser útil. Um churrasco leve e hairspray  

igualaram um lança-chamas. Jar Jar depois da Sra. Flowers deliciosas conservas.  

Lapis  

anéis, no caso o pior aconteceu e eles acabaram com dentes pontudos.  

Mrs. Flowers transformou em seu sono no sofá. "Quem foi que, Matt querida?"  

, perguntou ela.  

"Ninguém a todos, a Sra. Flowers. Você acabou de voltar a dormir. "  

"Eu vejo," Mrs. Flowers disse em sua voz doce senhora de idade. "Bem, se ninguém na  

tudo volta você pode pedir seu primeiro nome de sua mãe. "  

"Eu vejo", disse Matt em sua melhor imitação de sua voz e, em seguida, ambos  

riu. Mas debaixo de seu riso havia um nó na garganta. Ele tinha  

Mrs. Forbes conhecido há muito tempo, demasiado. E ele estava assustado, com medo 

do tempo  

que seria chamada de voz Shinichi.  

Então eles estavam indo para estar em apuros para o bem.  



"Aí está", gritou Sage.  

"Elena!" Gritou Meredith.  

"Oh, Deus!" Gritou Bonnie. No instante seguinte, Elena foi acionada, e algo aterrou em 

cima dela.  

Dully, ela ouviu um grito. Mas era diferente dos outros. Foi uma  

asfixia  

som de pura dor como bico de Bloddeuwedd thunked em algo feito  

de carne. Me, Elena pensou. Mas não houve dor.  

... Não me?  

Houve um som de tosse acima dela.  

"Elena-go-meu-escudos won't hold-"  

"Damon! Nós vamos juntos! "  

Hurts ...  

Era apenas a sombra de um sussurro telepático e Elena sabia Damon  

não acho que ela tinha ouvido. Mas ela estava circulando seu poder cada vez mais 

rápido,  

feito com decepção, cuidando apenas recebendo aqueles que amava de  

perigo.  

Eu vou encontrar uma maneira, disse Damon. Eu vou levar você. elevador de bombeiro.  

Ele riu, dando Elena alguma esperança de que ele não estava morrendo. Agora  

Elena desejava que ela tinha tomado Dr. Meggar no carro com eles para que ele pudesse  

use seus poderes de cura da ferida,  

E depois? Deixe-o à mercê de Bloddeuwedd? Ele quer  

construir um hospital aqui, neste mundo. Ele quer ajudar as crianças, que  

certamente não merecem todos os males que eu já vi sobre eles visitaram-  

Ela desviou os pensamentos de lado. Isso foi há tempo para um debate filosófico  

sobre os médicos e as suas obrigações.  

Era hora de correr.  

Chegar por trás dela, ela encontrou duas mãos. Uma mancha de sangue foi assim  

ela chegou mais longe, agradecendo a sua falecida mãe de todas as aulas de balé, todas 

as  

o yoga para crianças, e ela agarrou a manga por cima. E então ela colocou  

costas para ela e puxou.  

Para sua surpresa, ela transportou Damon com ela. Ela tentou lhe mais peso  

até de costas, mas isso não funcionou. E depois ela ainda conseguiu um  

passo vacilante, e outro,  

E então Sage estava lá pegando os dois para cima e eles estavam indo em  

no átrio do edifício da Shi Shi não.  



"Todo mundo, sai! Sai fora! Bloddeuwedd depois de nós e ela vai matar  

nada em seu caminho! "Elena gritou. Foi a coisa mais estranha. Ela não tinha  

quis gritar. Não tinha formulado as palavras, exceto, talvez, no mais profundo  

partes de seu subconsciente. Mas ela gritava-los para o já frenético  

lobby e ouviu o grito tomadas por outros.  

O que ela não esperava era que iria correr, não para a rua, mas  

para baixo para as células. Ela deveria ter, naturalmente, mas ela não tinha. E  

em seguida, ela se sentia e Sage e Damon vai descendo, descendo a forma como eles  

teve ontem à noite ... Mas foi realmente o caminho certo? Elena pinçada uma mão sobre 

a outra e  

viu, a julgar pela foxlight, que precisavam de cabeça para a direita.  

"O que são essas células para o DIREITO DE E.U.? Como é que podemos  

Chegar lá? ", Ela gritou para o jovem vampiro cavalheiro ao lado dela.  

"É Isolamento e mentalmente perturbado", gritou o senhor vampiro  

para trás. "Não ir por esse caminho."  

"Eu preciso! Preciso de uma chave? "  

"Sim, mas"  

"Você tem a chave?"  

"Sim, mas"  

"Dá-me agora!"  

"Eu não posso fazer isso", lamentou ele de uma forma que lembrou de Bonnie em seu  

mais difíceis.  

"Tudo bem. Sage! "  

"Madame?"  

"Enviar para trás peck Talon olhos desse homem para fora. Ele não vai me dar a chave 

para a  

enfermaria de Stefan!  

"Tão bom quanto o feito, Madame!"  

"W-espera! Eu cha-mudei de idéia. Aqui está a chave! "O vampiro de pesca  

através de um anel de chaves e entregou uma para ela.  

Parecia que as outras chaves no seu anel. Muito parecidos, Elena  

mente suspeito disse.  

"Sábio!"  

"Madame!"  

"Você pode esperar até que eu passe com o Saber? Eu quero que ele rasga o você-sabe-

o  

fora esse cara se ele mentiu para mim. "  

"É claro, Madame!"  



"W-w-w-espera", suspirou o vampiro. Era evidente que ele estava completamente  

aterrorizado. "Eu posso ter-lhe dado o mal-chave nesta-presente  

luz "  

"Dá-me a chave certa e me diga algo que eu precise saber ou eu vou ter o  

backtrack cão que você e te matar ", disse Elena, e nesse momento, ela  

quis dizer isso.  

"H aqui." Desta vez, a chave não se parecia com uma chave. Era redondo, ligeiramente  

convexas, com um buraco no meio. Como um donut que foi sab por um  

polícia  

oficial, parte da mente de Elena disse, e começou a rir histericamente.  

Cale a boca, ela disse à sua mente rapidamente.  

"Sábio!"  

"Madame?"  

"Pode Talon ver o homem que eu estou me segurando pelos cabelos?" Ela tinha que ir 

na ponta dos pés  

para agarrá-lo.  

"Mas, claro, Madame!" Será que ela se lembra dele? Se eu não puder encontrar Stefan 

Eu quero que ela mostrar-lhe a  

Saber que ele possa segui-lo. "  

"Uh ... ah ... entendi, Madame!"  

A mão de sangue, escorrendo de pulso, levantou um grande falcão, ao mesmo tempo  

como houve um acidente fortuito a partir do topo do edifício.  

O vampiro estava quase chorando. "Vire à direita R-n à direita ao lado. Use o  

k-chave na ranhura da altura da cabeça h-ag-get para o corredor. Há m podem  

ser protetores lá. Mas ... se, se você não tiver uma chave para a cela individual que  

quero-I'm sorry, mas "  

"Eu faço! Eu tenho a chave da pilha e eu sei o que fazer depois disso! Obrigado,  

você foi muito gentil e prestativo. "  

Elena deixar de cabelo do vampiro.  

"Sábio! Damon! Bonnie! Procure por um corredor, fechado, indo para a direita. Em 

seguida  

não varrido. Sage, mantenha Bonnie e ter Saber latir como um louco.  

Bonnie, aferrar-se a Meredith na frente dos caras. O corredor leva a  

Stefan! "  

Elena nunca soube o quanto qualquer um de seus aliados ouvido esta mensagem,  

enviado por voz e telepatia. Mas antes que ela ouviu um som que com ela  

Era como coros de anjos cantando.  

Saber se a latir furiosamente.  



Elena nunca teria sido capaz de parar sozinha. Ela estava em fúria  

rio das pessoas e do rio raging estava tomando o seu direito em torno do  

barreira feita por quatro pessoas, um falcão, e um cachorro louco de aparência.  

Mas oito mãos estendeu a mão para ela como ela foi varrida por um e rosnando,  

tirando focinho saltou à frente dela para dividir a multidão. De alguma maneira  

que estava sendo executado em, machucado, embalado, empurrou e, agarrados e  

agarramento, forçado todo o caminho até a parede direita.  

Mas Sage estava olhando para a parede mesmo em desespero. "Madame, enganou  

você! Não há fechadura aqui! "  

garganta de Elena foi primas. Ela preparou a mensagem, "Saber calcanhar", e vá depois  

o vampiro.  

Mas então, logo abaixo dela, a voz de Bonnie disse: "Claro que há. É  

a forma de um círculo. "  

Elena e lembrado.  

guardas de menores. Como diabinhos ou macacos. tamanho Bonnie.  

"Bonnie, tome isso! Enfiá-lo no buraco. Cuidado! É o único  

que temos. "  

Sage imediatamente dirigido Saber estar e rosnar à frente de Bonnie em  

do túnel, para manter o fluxo de pânico demônios e vampiros  

de empurrões ela.  

Cuidadosamente, solenemente, Bonnie pegou a chave grande, examinou-o, armou sua  

cabeça, girou-o em suas mãos e colocou-o na parede.  

"Nada está acontecendo!" Tentar girar ou empurrar "  

Click.  

A porta se abriu.  

Elena e seu grupo mais ou menos caiu no corredor, enquanto estavam Saber  

entre eles eo rebanho batendo por, latindo e mordendo e  

pulando.  

Elena, no chão, as pernas entrelaçadas com quem sabia-que-outra pessoa,  

uma mão em concha em torno de seu anel.  

Os olhos brilhavam raposa frente e um pouco para a direita.  

Elas estavam brilhando em uma célula à frente.  
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"Stefan!" Elena gritou e sabia que ela parecia uma louca  

quando ela gritou ele.  

Não houve resposta.  

Ela estava funcionando. Após a luz. "Stefan! Stefan! "  

Uma célula vazia.  

A múmia amarelados.  

Uma pirâmide de poeira.  

De alguma forma, inconscientemente, ela suspeita de uma dessas coisas. E qualquer um  



teria causado a ela para ficar sem lutar Bloddeuwedd com ela nua  

mãos.  

Em vez disso, quando ela chegou ao celular direito, ela viu um homem cansado jovens,  

cujo rosto mostrava que ele havia desistido de toda esperança. Ele levantou uma vara 

fina  

braço,  

rejeitando-a completamente.  

"Eles me disseram a verdade. Você foi exportado para ajudar um prisioneiro. Eu não 

estou  

suscetíveis aos sonhos mais. "  

"Stefan!" Ela caiu de joelhos. "Nós temos que passar por isso cada único  

tempo? "  

"Você sabe quantas vezes eles re-criá-lo, vadia?"  

Elena ficou chocado. Mais do que choque. Mas no momento seguinte, o ódio  

havia desaparecido de seu rosto.  

"Pelo menos eu consigo olhar para você. Eu tinha ... Eu tinha uma imagem. Mas eles 

tiveram que, de  

é claro. Cortaram-lo, muito lentamente, fazendo-me ver. Às vezes, eles  

fez-me cortá-la. Se eu não cortá-lo, eles teriam "  

"Oh, querida! Stefan, querida! Olhe para mim. Ouça a prisão.  

Bloddeuwedd é destruí-lo. Porque eu tenho roubado a outra metade de sua  

chave  

seu ninho, Stefan, e eu não sou um sonho. Você vê isso? Será que eles nunca revelam  

isso? "Ela estendeu a mão com o anel raposa duas vezes sobre ele. "Agora,  

agora  

, Onde eu coloco isso? "  

"Você está quente. As barras são frios ", disse Stefan, segurando a mão dela e  

falando como se recitar de um livro infantil.  

"Aqui!" Elena exclamou triunfante. Ela não precisa tirar o anel fora.  

Stefan estava segurando sua mão, e esse bloqueio funcionou como um anel de vedação.  

Ela  

colocá-lo em linha reta em uma depressão circular na parede. Então, quando nada  

aconteceu, ela virou-lo direito. Nada. Esquerda.  

As barras de célula começou a se levantar no teto. Elena não podia acreditar e por um 

instante pensou que estava tendo alucinações.  

Então, quando ela se virou bruscamente para olhar para o chão, viu que as barras  

já estavam pelo menos um pé acima dela.  

Então ela olhou para Stefan, que estava de pé novamente.  



Ambos caíram de volta aos seus joelhos. Eles teriam obtido tanto para baixo  

e contorceu como cobras, se necessário, a necessidade de toque foi tão grande.  

Os suportes horizontais nas barras tornaram impossível para eles se dão as mãos  

como as barras levantadas.  

Depois, os bares estavam sobre o alto da cabeça Elena e ela estava segurando  

Stefan-Stefan ela estava segurando em seus braços!-A sentir-se chocado ossos  

debaixo das suas mãos, mas segurando-o, e ninguém podia dizer-lhe que ele era um  

alucinação ou um sonho, e se ela e Stefan teve que morrer juntos, então  

eles  

morrer juntos. Nada importava, mas que não sejam separadas novamente.  

Ela cobriu o rosto, desconhecido óssea com beijos. Estranho, não meia-grown,  

barba foi-to-the-wild ", mas os vampiros não deixam a barba crescer, a menos que  

eles tinham quando se tornaram vampiros.  

E depois havia outras pessoas no celular. Boas pessoas. Pessoas rindo  

chorando e ajudá-la a criar uma maca improvisada de fedorento  

cobertores e paletes de Stefan e ninguém gritou quando saltou sobre piolhos  

eles, porque todos sabiam que teria Elena virou-se e rasgou o seu  

Saber como a garganta. Ou melhor, como o Saber, mas como a Senhora tinha Courtland  

sempre disse, com sentimento. Para Saber era apenas um trabalho.  

Então, de alguma forma, as coisas começaram a tornar-se desligado, Elena foi  

observando o rosto amado Stefan e segurando sua maca, e correndo-se  

não pesa qualquer coisa acima de um corredor diferente do que ela tinha lutado  

e ombros e empurrou e chafurdou no em sua maneira dentro Aparentemente todos  

da Shi  

salmão não Shi tinha escolhido o outro corredor para nadar para cima. Sem dúvida  

havia um lugar seguro para eles no final desse lado.  

E mesmo enquanto Elena se perguntou como uma pessoa pode ser tão puro e bonito,  

e perfeito, mesmo quando parecia quase como um crânio, que ela estava pensando,  

Eu posso correr e varanda. E se dobrou sobre Stefan e seu cabelo feito um escudo  

em torno deles, de modo que era apenas os dois lá dentro. Todo o exterior  

mundo estava fechada, e eles estavam sozinhos, e ela disse em seu ouvido: "Por favor,  

precisamos de você para ser forte. Por favor para mim. Por favor, para Bonnie. Por 

favor, para  

Damon. Fundamento "  

Ela teria ido a nomeação de todos eles, e provavelmente alguns mais e  

mais, mas era já demasiado. Após a sua privação de comprimento, Stefan foi  

em nenhum modo de ser contrário. Sua cabeça disparou para cima e Elena se sentiu 

mais do que o  



dor usual, porque ele foi no ângulo errado, e Elena estava contente porque  

Stefan tinha atingido uma veia até o seu comprimento eo sangue fluindo para seu  

boca em um fluxo constante. Eles tiveram de ir um pouco mais devagar agora, ou Elena 

teria tropeçado e  

cor marrom Stefan rosto como um demônio, mas eles ainda estavam jogging.  

Alguém estava guiando.  

Então, de repente eles pararam. Elena, olhos fechados, a mente bloqueada para  

Stefan, não teria olhou para o mundo. Mas em um momento em que  

estavam se movendo novamente, e havia uma sensação de espaço ao redor  

Elena e ela percebeu que eles estavam no saguão e ela tinha que ter certeza  

todos sabiam.  

É no lado esquerdo de nós agora, ela enviou para Damon. É perto da frente. É  

uma porta com todos os tipos de símbolos acima.  

Eu acredito que eu estou familiarizado com a espécie, Damon enviado secamente, mas 

mesmo ele  

Não poderia esconder duas coisas dela. Uma era que ele estava feliz, na verdade  

contente por sentir euforia Elena, e saber que foi ele, na parte principal,  

que trouxe sobre ela.  

O outro era simples. Que se houvesse uma escolha entre a vida de si mesmo  

ea vida de seu irmão, ele daria sua própria vida. Pelo amor de Elena,  

para seu próprio orgulho.  

Para Stefan.  

Elena não me debruçar sobre essas coisas secretas que ela não tinha direito de saber. Ela  

simplesmente abraçou-os, deixe Stefan senti-los em todas as suas matérias-primas 

vibração, e  

a certeza não houve feedback para dizer que Damon Stefan conhecia. Anjos  

estavam cantando no céu para ela. Magia Negra espalhando pétalas de rosa  

em torno de  

seu corpo. Houve uma liberação de pombas e sentiu as suas asas. Ela estava  

felizes.  

Mas ela não estava segura.  

Ela só soube como ela entrou no saguão, mas eles estavam muito felizes que  

Porta Dimensional estava no lado que era. Bloddeuwedd tinha  

metodicamente destruíram o outro lado até que ele tinha caído em um monte  

que não era nada além de madeira lascada. Elena e de rivalidade Bloddeuwedd  

poderia ter  

Começou como uma briga entre um recepcionista que achava que seu convidado tinha 

quebrado  



as regras da casa e de um hóspede que só queria fugir, mas ele havia se tornado  

uma guerra até a morte. E dada a forma vampiros, lobisomens, demônios e  

outros povos aqui em baixo da Dimensão Dark reagido, tinha criado um  

sensação. Os Guardiões tinha as mãos cheias manter as pessoas fora do  

edifício. Cadáveres espalhados colocar na rua.  

Oh, Deus, o povo! O povo pobre! Elena pensamento, como este, finalmente, veio  

em seu campo de visão. Quanto aos Guardiões, que estão mantendo esse lugar  

clara e combate Bloddeuwedd em seu nome, Deus te abençoe para que,  

Elena pensou, prevendo um lobby de pé-quarto-somente como eles tentaram corrida  

com  

Stefan pelo chão. Como foi, eles estavam sozinhos. "Agora precisamos da sua chave 

novamente, Elena," a voz de Damon, logo acima dela,  

afirmou.  

Elena gentilmente pried Stefan fora de sua garganta. "Só por um momento, minha 

querida.  

Apenas por um momento. "  

Olhando para a porta, Elena foi confundido por alguns momentos. Lá  

era um buraco, mas nada aconteceu quando ela colocou o anel no mesmo e empurrado,  

atolado, ou para a esquerda ou direita torcida. Fora do canto dos olhos, ela viu alguns  

sombra escura acima dela, abandonou-a irrelevante, e então teve que vir  

gritando com ela como um bombardeiro de mergulho, garras de aço para chegar a ela.  

Não havia nenhuma cobertura. talons Bloddeuwedd metodicamente tinha rasgado fora.  

Elena sabia.  

Porque de alguma maneira Elena de repente vi toda a situação, não apenas  

sua parte nela, mas como se fosse alguém de fora do seu corpo, que  

entendido muitas coisas mais insignificantes pouco Elena Gilbert fez.  

Os Guardiões estavam aqui para evitar danos colaterais.  

Eles podem ou não pararia Bloddeuwedd.  

Elena sabia que, também.  

Todas as pessoas correndo pelo corredor, outros estavam fazendo o que é um  

presa coruja normalmente. Eles foram correndo para o fundo das suas  

burrow. Havia um enorme espaço seguro lá.  

De alguma forma, Elena sabia.  

Mas agora, blurrily mas definitivamente, Bloddeuwedd vi os que tinham sido  

depois, em primeiro lugar, os ladrões ninho, os que tinham sempre posta  

uma de suas laranja redonda enorme far-seeing olhos e cortar-lhe tão profundamente 

que o  

outro olho foi enchendo com o sangue.  



Elena pôde sentir.  

Bloddeuwedd podia ver eram os que tinham causado a ela para esmagar  

seu bico. Os criminosos, os selvagens, os que querem destruir a  

peças aos poucos, lentamente, um membro de cada vez, a passagem de uma para outra  

Agarrou cinco ou seis em um conjunto de garras, ou como ela assistiu-los, não  

para executar  

por falta de membros, contorcendo-se debaixo dela.  

Elena pôde sentir isso.  

Abaixo dela.  

Agora ... eles foram diretamente abaixo Bloddeuwedd.  

Bloddeuwedd pomba.  

"Saber! Talon ", gritou Sage, mas Elena sabia que não haveria  

distração agora. Não haveria nada, mas matar e rasgando, lentamente,  

e  

gritos ecoando nas paredes do átrio único.  

Elena pode imaginar.  

"Isso não vai abrir, porra", gritou Damon. Ele estava manipulando Elena  

punho para mover a chave no buraco. Mas não importa como ele puxado ou empurrado, 

nada aconteceu.  

Bloddeuwedd estava quase em cima deles.  

Ela acelerou, jogando imagens telepáticas antes dela.  

Alongamento dos tendões, articulações rachaduras, fragmentação do osso ...  

Elena sabia-  

NÃÃÃÃÃO!  

Elena copo de cólera correu.  

De repente, ela viu tudo o que ela precisava saber de uma grande varredura  

epifania. Mas já era tarde demais para começar Stefan dentro da porta, para o primeiro  

coisa que ela gritou foi "Wings of Protection!"  

Bloddeuwedd, apenas seis metros de distância, bateu em uma barreira que o nuclear  

mísseis não poderia ter prejudicado. Ela bateu nela com a velocidade de um  

corrida de carro e com a massa de um avião de médio porte.  

Horror explodiu bico em primeiro lugar contra as asas de Elena. Eles estavam em verde 

claro  

no topo, pontilhada com esmeraldas intermitente e sombreamento em um amanhecer cor 

de rosa  

coberto com cristais ao fundo. As asas enwrapped seis seres humanos  

e dois animais e que não se move por um milímetro quando  

Bloddeuwedd  



chocou-se contra eles.  

Bloddeuwedd fez-se atropelamentos.  

Fechando os olhos, e tentando não pensar na moça que tinha sido feito  

de flores (e que havia matado o seu marido! Elena disse a si mesma  

desesperadamente), com lábios secos e umidade escorrendo pelo rosto, Elena  

virou-se para a porta. Coloque o anel dentro Made certeza de que foi liberado.  

E disse, "Fell's Church, Virginia, E.U.A., a Terra. Perto da pensão,  

por favor. "  

Foi bem depois da meia-noite. Matt estava dormindo no berço do bunker, enquanto  

Mrs. Flowers dormia no sofá, quando foram subitamente despertado por uma  

thump.  

"Que na terra?" Mrs. Flowers levantou-se e olhou pela janela, que  

deveria ter sido escura.  

"Ser madame, cuidado", disse Matt automaticamente, mas não podia deixar de 

acrescentar,  

"O que é isso?", Como sempre, esperando o pior e ter certeza que o revólver  

com as balas abençoado estava pronto.  

"É ... a luz," Mrs. Flowers disse, desanimado. "Eu não sei o que dizer  

sobre ele. É a luz. "  

Matt podia ver a luz, lançando sombras sobre o seu piso bunker. Lá  

havia nenhum som do trovão, e não tinha sido desde que acordei. Rapidamente ele 

correu  

juntar-se a Sra. Flores na janela.  

"Alguma vez você ...?", Exclamou a Sra. Flowers, levantando as mãos e soltando  

-los novamente. "Tudo o que poderia significar?"  

"Eu não sei, mas eu me lembro todos falando sobre as linhas ley. Linhas de  

Power no chão. "" Sim, mas as dirigidas ao longo da superfície da terra. Eles não 

apontam para cima,  

como-como um chafariz! "Mrs. Flowers disse.  

"Mas eu sempre ouvi dizer que três linhas ley reúnem-Acho que Damon  

disse, eles podem formar um Gate. Uma porta para onde estavam indo. "  

"Meu Deus," disse a Sra. Flowers. "Você quer dizer que você acha que um desses 

Gateway  

coisas está lá fora? Talvez seja eles voltem. "  

"Não poderia ser." Matt O tempo passou com essa mulher especial antiga  

tinha feito não só respeita-la, mas amá-la. "Mas eu não acho que nós  

deveria  

ir para fora, de qualquer maneira. "  



"Caro Matt. Você é um conforto para mim ", murmurou Mrs. Flowers.  

Matt realmente não vejo como. Tudo era seu alimento armazenado e água que foram  

usando. Mesmo o berço dobrável era dela.  

Se ele tivesse sido por conta própria, ele pode ter investigado este extraordinário ...  

coisa. Três refletores brilhando fora do chão em um ângulo de modo que eles  

reuniu quase na altura de um ser humano. Luzes brilhantes. E começar  

mais brilhante a cada minuto.  

Matt sugado em sua respiração. Três linhas de ley, hein? Deus, que era provavelmente 

um  

invasão de monstros.  

Ele nem sequer se atrevem a esperança.  

Elena não sabia que se ela precisasse dizer E.U.A. ou terra, ou mesmo se o  

porta poderia levá-la a igreja caiu, ou se Damon teria que dar-lhe  

o nome  

de alguns portão que estava perto dele. Mas ... com certeza ... com todas as linhas ley ...  

A porta se abriu, revelando uma pequena sala como um elevador.  

Sage disse baixinho: "Você pode carregá-lo quatro, se você tiver que lutar, também?"  

E, depois de um segundo para desvendar o que isso significava e três gritos de protesto,  

em  

três diferentes tons femininos, veio.  

"Não! Oh, por favor, não! Oh não nos deixe! ", Bonnie, mendigando.  

"Você não está voltando para casa com a gente?", Meredith, hetero-de-o-  

ombro.  

"Eu ordeno que você comece dentro e fazê-lo rápido!"-Elena.  

"Essa mulher dominante, murmurou Sage. "Ah, bem, parece que o Grande  

Pêndulo oscilou novamente. Eu sou apenas um homem. Eu obedeço ".  

"O quê? Isso significa que você está vindo? "Bonnie chorava.  

"Isso significa que eu vou, sim." Gentilmente, o sábio tomou corpo desperdiçado Stefan 

em  

seus braços e entrou no cubículo dentro da porta. Ao contrário das primeiras  

Elena tinha as chaves usadas hoje, este parecia funcionar mais como uma voz  

elevador ativado ... ela esperava. Afinal, Shinichi Misao e cada um tinha apenas  

precisava de uma chave para si. Aqui, um número de pessoas pode querer ir  

para o mesmo lugar de uma vez.  

Ela esperava. Sage back-cama velho Stefan chutou para longe. Algo que sacudiu na  

solo. "Oh" Stefan chegou impotente para isso. "É meu diamante Elena. Eu  

encontrou-o no chão depois ... "  

"Muita mais de onde veio", disse Meredith.  



"É importante para ele", Damon, que já estava lá dentro, disse. Em vez de  

aglomerando mais para dentro do elevador, o pouco espaço que pode desaparecer em  

qualquer outro, que poderia ter ido para a igreja caiu antes que ele pudesse voltar atrás,  

ele saiu para o átrio, olhou atentamente para o chão e se ajoelhou. Em seguida,  

rapidamente, ele se abaixou e então se levantou e correu para o quartinho  

novamente.  

"Você quer segurá-la ou será eu?"  

"Você tem que ... para mim. Cuidar dele. "  

Quem conheceu de registro Damon pista, especialmente com relação ao  

Elena ou até mesmo um diamante antigo que tinha pertencido a Elena, teria dito  

Stefan tinha que ser um louco. Mas Stefan não era louco.  

Ele apertou a mão sobre seu irmão, que segurava o diamante.  

"E eu vou me prender a você", ele disse com um sorriso fraco, torto.  

"Eu não sei se alguém estiver interessado," Meredith disse, "mas há um único  

botão no interior da engenhoca.  

"Push It", gritou Sage e Bonnie, mas Elena gritou mais alto, "No-  

esperar! "  

Ela tinha visto algo assim. Do lado oposto, os Guardiães não tinha podido  

para parar um cidadão, só aparentemente desarmado de entrar na sala  

e atravessar o chão em um deslizamento de alta ritmo gracioso. Ele deve ter sido  

mais de seis metros de altura, vestindo uma túnica branca e calças completamente, o que  

correspondência  

seus longos cabelos brancos, alerta foxlike orelhas e da cauda de seda esvoaçantes que  

acenou para trás.  

"Feche a porta!" Berrou Sage.  

"Oh, meu Deus!" Bonnie respirou.  

"Alguém pode me dizer o que diabos está acontecendo?" Rosnou Damon.  

"Não se preocupe. É apenas um companheiro prisioneiro. Um sujeito calado. Hey, você 

saiu,  

também! "Stefan estava sorrindo e isso era suficiente para Elena. E o intruso  

estava segurando alguma coisa para ele que, assim, não poderia ser o que parecia  

como, mas estava ficando muito perto e agora ele parecia um buquê de  

flores.  

"Esse é um kitsune, não é?" Meredith pediu, como se o mundo tinha enlouquecido  

ao seu redor.  

"Um prisioneiro", disse Stefan.  

"Um ladrão!", Gritou Sage.  

"Silêncio!", Disse Elena. "Ele provavelmente pode ouvir, mesmo que ele não pode 



falar."  

Até então, a kitsune estava sobre eles. Ele encontrou os olhos de Stefan, olhou para o  

outros, e estendeu o buquê, que foi fortemente seladas em plástico e algum tipo de 

etiquetas com inscrições em tempo mágico, olhando para eles.  

"Isto é para Stefan," ele disse.  

Todos, inclusive Stefan, ofegante.  

"Agora tenho de lidar com alguns Guardiães cansativo." Suspirou. "E você  

deve pressionar o botão para fazer o quarto ir, beleza ", disse a Elena.  

Elena, que tinha sido momentaneamente fascinado pelo bater de um fofo  

cauda em torno de repente corou calças de seda escarlate. Ela estava  

lembrar certas coisas. Certas coisas que pareciam muito  

diferente ... em um calabouço solitário ... no escuro da noite artificialmente formados ....  

Oh, bem. Melhor colocar uma cara brava sobre ela.  

"Obrigado", disse ela, e apertou o botão. As portas começaram a fechar.  

"Obrigado de novo!", Acrescentou ela, curvando-se ligeiramente para a kitsune. "Estou 

Elena".  

"Yoroshiku. Eu sou "  

A porta fechada entre eles.  

"Será que você ficou louco?" Sage chorou. "Tomar um buquê de um  

raposa! "  

"Você é o único que parece conhecê-lo, senhor sábio", disse Meredith.  

"Qual é seu nome?"  

"Eu não sei seu nome! Eu sei que ele roubou três quintos do Sena  

Claustro do Tesouro de mim! Eu sei que ele é especialista, mas especialista em fraude  

em  

os cartões! Ahh! "  

O passado não foi um grito de raiva, mas uma exclamação de alarme, para o pequeno  

sala estava se movendo de lado, mergulhando para baixo, quase parando, antes de  

ele  

retomou o seu antigo movimento constante.  

"Será que realmente nos levar a Fell's Church?" Bonnie perguntou timidamente, e 

Damon  

pôs um braço ao redor dela.  

"Isso vai nos levar em algum lugar", prometeu. "E então nós vamos ver. Nós somos um  

conjunto bastante capaz de survivalists ".  

"O que me lembra", disse Meredith. "Eu acho que Stefan parece melhor." Elena,  

que tinha ajudado a ele buffer do elevador dimensional do  

movimento, olhou para ela rapidamente.  



"Você realmente? Ou é apenas a luz? Eu acho que ele deve ser a alimentação ", ela  

disse ansiosamente.  

Stefan lavada, e Elena pressionou os dedos sobre os lábios para impedi-los tremer.  

Não, querido, disse ela voicelessly. Cada uma dessas pessoas  

estiveram dispostos a dar sua vida para você ou para mim, para nós. Eu sou saudável. 

Estou  

ainda sangrando. Por favor, não desperdiçá-la.  

Stefan murmurou, "Eu vou parar o sangramento." Mas quando ela se curvou para ele, 

como ela  

sabia que ele ia, ele bebeu. 

Até agora Matt and Mrs. Flowers não podia ignorar a luz ofuscante  

anymore. Eles tiveram que ir para fora.  

Mas assim como Matt abriu a porta não foi bem, Matt não sabia o que  

estava. Algo explodiu para fora da terra e no céu,  

onde ficou menor e menor, se tornou uma estrela, e desapareceu.  

Um meteoro que passou pela Terra? Mas não significa que  

tsunamis e terremotos e ondas de choque e os incêndios florestais e talvez até mesmo  

Terra rasgando? Se um meteoro que atingiu a superfície poderia matar todos  

os dinossauros ...  

A luz que tinha sido brilhante para cima tinha-se desvanecido um pouco.  

"Bem, abençoe a minha alma", disse a Sra. Flores em uma voz baixa e agitada. "Matt,  

querida, você está bem? "  

"Sim, senhora. Mas ... "vocabulário Matt não poderia suportar a pressão. "O que  

que diabos foi isso? "  

E para sua surpresa, leve, Mrs. Flowers disse: "Meus sentimentos exatamente!"  

"Espera-se algo em movimento. Para trás! "  

"Caro Matt, ter cuidado com essa arma ..."  

"É gente! Oh, meu Deus! É Elena. "Matt sentou-se abruptamente na  

solo. Ele poderia apenas sussurrar agora. "Elena. Ela está viva. Ela está viva! "  

Desde que Matt podia ver, havia um grupo de pessoas subindo e  

ajudar os outros a sair de um buraco perfeitamente retangular, talvez cinco metros  

profunda, em Flores da Sra. Angélica patch.  

Ouviam-se vozes. "Tudo bem", Elena estava dizendo, como ela se abaixou.  

"Agora pegue minhas mãos."  

Mas a maneira como ela estava vestida! A sucata de escarlate, que mostrou todos os 

tipos de  

arranhões e cortes nas pernas. No topo, bem, os restos do vestido  

abrangia cerca de um biquíni que seria. E ela estava vestindo o maior e mais  



sparkly bijuterias que Matt já tinha visto.  

Mais vozes, indo em choque com Matt.  

"Tenha cuidado, sim? Vou levantá-lo para você "  

"Posso sair sozinho."-Sem dúvida que foi Stefan!  

"Você vê?" Elena regozijaram-se. "Ele diz que pode escalar o seu próprio!"  

"Oui, mas talvez uma pequena elevação"  

"Este não é o momento para o machismo, o irmão pequeno." E isso, Matt  

pensamento, manejo do revólver, foi Damon. Bendito balas ...  

"Não, eu quero-o fazer-me bem, consegui. Não ".  

"Não! Você vê! Ele está melhor a cada segundo! "Elena cantarolou.  

"Onde está o diamante? Damon? "Stefan parecia ansiosa.  

"Não tenho seguro. Relax. "" Eu quero segurá-la. Por favor. "  

"Mais do que você quer me abraçar?" Elena perguntou. Houve um borrão e em seguida  

Stefan estava deitado em seus braços para trás, quando ela disse: "Calma, calma."  

Matt olhou. Damon estava logo atrás deles, quase como se pertencesse ali.  

"Eu vou assistir o diamante", afirmou categoricamente. "Você vê sua menina".  

"Desculpe-me, estou arrependido, mas ... alguém poderia por favor me levantar?" E  

que foi Bonnie! Bonnie, soando melancólico, mas não com medo ou infeliz.  

Bonnie rindo! "Já temos todos os sacos de bolas de estrela?"  

"Temos todas as daquela casa que nós encontramos." E isso foi Meredith.  

Graças a Deus. Eles todos fizeram isso. Mas, apesar de seus pensamentos, seus olhos  

foram sorteados novamente para uma uma figura do que parecia ser a supervisão  

coisas, uma com o cabelo dourado.  

"Nós precisamos as bolas star porque qualquer um deles poderia ser" ela foi  

início, quando Bonnie clamou: "Oh, olha! Olha! É Flores e Sra.  

Matt! "  

"Agora, Bonnie, eles dificilmente se espera de nós", Meredith colocar polegadas  

"Onde? Bonnie, onde? "Elena exigido.  

"Se é Shinichi e Misao disfarçada Eu estou indo-hey, Matt!  

"Será que alguém por favor me diga onde?"  

"Ali, Meredith!"  

"Oh! Mrs. Flowers! Hum ... Espero que não te acordar. "  

"Eu nunca tive um despertar feliz," Mrs. Flowers disse solenemente. "Eu  

pode ver o que você tem por no lugar escuro. Seu-er falta de  

roupas suficientes ... "  

Um silêncio repentino. Meredith olhou para Bonnie. Bonnie olhou para Meredith.  

"Eu sei que essas roupas e jóias pode parecer um pouco demais ..."  

Matt encontrou sua voz. "Estas jóias? Eles são reais? "  



"Oh, eles não são nada. E estamos todos sujos .... "  

"Perdoe-me. Nós fedor, que é minha culpa "Stefan começou, só para ter  

Elena corte dentro  

"Mrs. Flores, Matt: Stefan tem sido um prisioneiro! Todo esse tempo! Fome e  

torturaram-oh, Deus! "  

"Elena. Shhh. Você me pegou de volta. "  

"Temos de volta. Agora, eu nunca vou deixar você ir. Nunca, nunca. "  

"Calma, amor. Eu realmente preciso de um banho e "Stefan parou de repente. "Não está  

não barras de ferro! Nada de desligar os meus poderes! Eu posso ... "Ele se afastou  

de Elena, que se agarrou com uma mão. Houve um flash, macio prateado  

luz, como uma lua cheia aparecendo e desaparecendo no meio deles.  

"Por aqui!", Disse. "Quem não quer pouco parasitas bestial, eu  

posso cuidar de você. "  

"Eu sou sua menina", disse Meredith. "Eu tenho uma fobia de pulgas, e Damon  

nem sequer me todo o pó de pulgas. O que um mestre! "Houve riso com isso, risos Matt 

não entendeu. Meredith foi  

vestindo bem, tinha que ser a jóia do traje, mas ainda parecia sobre  

vale alguns milhões de dólares de safiras.  

Stefan pegou a mão de Meredith. Havia o mesmo flash de luz suave. E  

Meredith depois recuou, dizendo: "Obrigado."  

Stefan baixa resposta foi: "Obrigado, Meredith." vestido azul Meredith  

pelo menos em uma parte, Matt observados.  

Bonnie cujo vestido foi cortado em starlight-fitas coloridas foi  

levantando a mão. "Eu também, por favor!"  

Stefan pegou sua mão, e aconteceu tudo de novo. "Obrigado, Stefan!  

Oooh! Eu me sinto muito melhor! Eu odiava comichão! "  

"Obrigado, Bonnie. Eu odiava pensar que eu estava morrendo sozinho. "  

"Outros vampiros, cuidar de si mesmos!" Elena disse, como se ela tivesse uma  

prancheta e estavam checando itens fora. "E, Stefan, por favor" Ela segurou  

as mãos para ele.  

Ele se ajoelhou na frente dela, beijou-lhe as mãos, então eles envoltos no  

luz branca suave.  

"Mas eu ainda gostaria de um banho ...", disse Bonnie suplicante, como o novo vampiro  

o ajuste de altura e uma Damon cada um tinha acendido um brilho em torno de luar  

próprios.  

Mrs. Flowers falou. "Há quatro banheiras de trabalho naquela casa: em  

sala de Stefan, na minha sala, nos quartos de cada lado de Stefan. Ser  

meu convidado. Vou colocar alguns sais de banho em cada momento. "E depois, 



acrescentou,  

segurando seus braços para fora toda esfarrapada, sangramento, grupo sujo deles:  

"Minha  

casa é de vocês, meus queridos. "  

Houve um coro de apaixonados "Agradecimentos".  

"Vou marcar uma rota. Para Stefan alimentação, eu quero dizer. Se as meninas estão 

dispostos "  

Elena acrescentou rapidamente, olhando para Bonnie e Meredith. "Ele não precisa  

muito, apenas um pouco a cada hora até de manhã. "  

Elena ainda parecia muito tímido de Matt. Matt era muito tímido dela. Mas ele  

adiantou-se, ergueu as mãos vazias para mostrar que ele era inofensivo. "É  

um  

regra que é só meninas? Porque eu tenho sangue, demasiado, e eu estou saudável como 

um  

cavalo. "  

Stefan rapidamente olhou para ele. «Não há regra sobre garotas apenas. Mas você não 

tem  

para "  

"Quero ajudá-lo."  

"Ok, então. Obrigado, Matt. "  

A resposta adequada parece ser "Obrigado, Stefan, mas Matt não poderia  

pensar em nada, até que, "Obrigado por cuidar de Elena."  

Stefan sorriu. "Obrigado Damon para isso. Ele e os outros ajudaram-me  

e uns aos outros. "" Nós também andam Cães-Sage, pelo menos, não ", disse Damon 

maliciosamente.  

"Oh, isto lembra-me. Eu deveria usar esse truque de-parasitando sobre meus dois  

amigos. Saber! Talon! Heel! "Ele acrescentou um apito que Matt não poderia nunca  

ter  

imitado.  

Em qualquer caso, Matt estava operando em um sonho. Um cão enorme, quase tão 

grande como um  

pônei, aparentemente, e um falcão saiu da escuridão.  

"Agora", o vampiro se encaixam disse, e mais uma vez brilhou a luz suave.  

E depois: "Há. Se você não se importa, eu prefiro dormir fora de portas com o meu  

amigos. Sou grato por todas as suas bondades, Madame, e meu nome é  

Sage. O falcão é Talon, o cão, Saber ".  

Elena disse, "Dibs em banho de Stefan para Stefan e eu, ea sra Flores da  

banho para as meninas. Vocês, rapazes, podem resolver as coisas por conta própria. "  



"Eu," Mrs. Flowers disse gravemente ", estará na cozinha, fazendo  

sanduíches. "Virou-se para ir embora.  

Foi quando Shinichi se levantou da terra acima deles.  

Ou melhor, quando seu rosto se levantou. Foi claramente uma ilusão, mas uma terrível e  

uma maravilha. Shinichi realmente parecia estar ali, um gigante, talvez  

apoio do mundo sobre seus ombros. A parte de seu cabelo preto misturado em  

com a noite, mas as dicas escarlate fez um halo de fogo em torno de seu rosto.  

Tendo em  

venho de uma terra que foi dominada por um sol vermelho gigante, noite e dia,  

Era uma visão estranha.  

Shinichi olhos estavam vermelhos também, como duas pequenas luas no céu, e eles  

focado no grupo por Mrs. Flowers da casa.  

"Olá", disse ele. "O que você está tão surpreso? Você não deveria estar. Eu realmente  

não podia deixá-lo voltar sem aparecendo para dizer 'Olá'. Afinal, é  

sido um longo tempo para alguns de vocês ", o rosto gigante disse, sorrindo. "Além 

disso, de  

Naturalmente, a participação nos festejos, we've salva Stefan pouco, e minha, nós  

mesmo  

travaram uma galinha oversized para fazê-lo. "  

"Eu gostaria de vê-lo tomar no Bloddeuwedd, um a um, e obter uma chave secreta  

fora do seu ninho, ao mesmo tempo, "Bonnie começou indignado, mas  

interrompido quando Meredith apertou seu braço.  

Sage, entretanto, estava murmurando algo sobre o seu próprio  

"O frango oversized", Talon, faria se Shinichi foram corajosos o suficiente para  

show em  

pessoa.  

Shinichi ignorou tudo isso. "Oh, sim, ea ginástica mental que você tinha que  

passar. Verdadeiramente formidável. Bem, nunca mais vamos erro para você  

mancada cabeças idiotas que nunca perguntou por que minha irmã iria dar  

que todos os indícios, em primeiro lugar, muito menos indícios de que os estrangeiros 

poderiam  

compreender. Eu quero dizer ", ele leered" por que não ir e engolir a chave em primeiro 

lugar,  

hmm? "  

"Você está blefando," Meredith disse categoricamente. "Você subestimado nós, simples 

e  

simples ".  

"Talvez", disse Shinichi. "Ou talvez tenha sido algo totalmente diferente."  



"Perdeu", disse Damon. "Sei que pode ser um conceito totalmente novo para  

você, mas é verdade. Elena ganhou muito mais controle sobre seus poderes. "  

"Mas eles vão trabalhar aqui?" Shinichi sorriu misteriosamente. "Ou será que de repente  

desaparecem à luz de um sol amarelo pálido? Ou nas profundezas da verdade  

as trevas? "  

"Não deixe que ele a isca, madame", gritou Sage. "Seus poderes vêm  

a partir de um lugar que ele não pode entrar! "  

"Oh, sim, o renegado. O filho rebelde rebelde. Eu me pergunto ... o que você está  

chamar a si esta época? Cage? Rage? Eu me pergunto o que essas crianças  

vão pensar quando souberem que você realmente é? "  

"Não importa quem ele é," Bonnie chorava. "Nós sabemos que. Nós sabemos que  

ele é um vampiro, mas que ele pode ser gentil e carinhoso e ele nos salvou mais  

e outra vez. "Ela fechou os olhos, mas declarou sua terra contra o vendaval de  

riso Shinichi's.  

"Então, Madame ','" zombou Shinichi ", você pensa que ganhou" Sage ". Mas  

Eu me pergunto se você sabe o que no xadrez que nós chamamos uma "jogada" é? Não? 

Bem, eu estou  

se o seu amigo intelectual será feliz para informá-lo. "  

Houve uma pausa. Então Meredith disse, sem expressão de todo, "A  

jogada é quando um jogador de xadrez sacrifícios algo, por exemplo, um peão  

, Deliberadamente, só para ter algo mais. A posição no tabuleiro  

que eles querem, por exemplo. "  

"Eu sabia que você seria capaz de dizer-lhes. O que você acha da nossa primeira 

jogada? "  

Outro silêncio, em seguida, Meredith disse: "Eu presumo que você quer dizer que você 

nos deu  

Stefan de volta para conseguir algo melhor. "  

"Oh, se você só tinha cabelos dourados, como sua amiga Elena tem tão generosamente  

exibida. "  

Havia várias exclamações sobre o tema "Huh?" A maioria deles  

dirigido Shinichi, mas alguns de Elena.  

Quem prontamente explodiu. "Você tirou as memórias de Stefan?"  

"Agora, agora, nada tão drástico, minha querida. Mas um trinta e fundir-a-sessão  

esteticista, agora, ela foi mais cooperativo. "  

Elena virou seu olhar para cima na cara gigante com um olhar de desprezo.  

"Você cad ...."  

"Oh, eu estou ferido para o coração." Mas a coisa foi, face gigante Shinichi fêz  

sinistradas olhar-bravo e perigoso. "Entre vós, tudo tão próximo  



Amigos: você sabe quantos segredos existem? Claro, Meredith é uma  

amante de sigilo, mantendo seus segredos de seus amigos durante todos esses anos.  

Você acha que já bombeou seu seco, mas o melhor ainda está por vir. E depois,  

naturalmente, não é segredo Damon ".  

"O que se fala aqui e agora significa guerra imediato", disse Damon.  

"E você sabe, é estranho, mas eu tenho a sensação de que você veio até aqui  

hoje à noite  

para negociar. "  

Desta vez o riso Shinichi realmente foi um vendaval, e Damon teve que saltar  

atrás de Meredith para impedi-la de ser batido dentro do buraco do elevador  

tinha feito.  

"Muito galante", Shinichi cresceu novamente, quebrando o vidro em algum lugar  

Mrs. Flowers da casa. "Mas eu realmente preciso ir. Devo deixar uma sinopse  

dos prêmios que você ainda tem para pesquisar antes de sua pequena empresa pode  

olham nos olhos? "  

"Eu acho que nós já os temos. E você já não são bem-vindos em torno deste  

casa, "Mrs. Flowers disse friamente.  

Mas a mente de Elena ainda estava trabalhando. Mesmo estando aqui, sabendo que  

Stefan precisava dela, ela foi procurar as razões por trás disso: Shinichi's  

gambit segundo. Porque ela tinha certeza de que este era um deles.  

Onde estão as fronhas? "Ela disse com uma voz aguda que assustado e  

desnorteado metade do grupo, e simplesmente assustado o resto.  

"Eu estava segurando um, mas então eu decidi segurar Saber vez."-Sábio.  

"Eu tive uma, no fundo do buraco, mas desistiu quando alguém levantou  

me para fora. "Bonnie.  

"Eu ainda tenho um, mas eu não entendo o que é bom" Damon  

começou.  

"Damon!" Elena virou-se para ele. "Confie em mim! Nós temos seu e Sage  

segura-o que está acontecendo com Bonnie no buraco? "  

No momento em que ela disse "confie em mim" Damon tinha despejado sua fronha  

em cima do Sage, e pelo tempo que ela terminou, ele tinha pulado em  

o buraco, que ainda era tão brilhante com leylight como ferir qualquer vampiro  

olhos.  

Mas Damon não fez nenhuma denúncia. Ele disse: "Eu tenho seguro, agora não, espere! 

A  

root! A raiz é condenado enrolado em torno de uma das esferas de estrela! Alguém 

lance  

me uma faca, rápido! "  



Enquanto todo mundo estava golpeando seus bolsos para facas, Matt fez  

algo que Elena não podia acreditar. Primeiro, ele olhou para baixo em seis-  

footdeep  

buraco apontando-um revólver, foi? Sim, ela o reconheceu como o gêmeo  

de Meredith. Então, sem tentar deixar-se cair facilmente, ele simplesmente  

saltou como Damon tinha, para o buraco.  

"VOCÊ NÃO QUER SABER" rugiu Shinichi, mas ninguém foi  

prestando atenção a ele. Ir Matt não terminou levemente como Damon tinha. Terminou 

com um suspiro e um  

maldição abafado. Mas Matt não perca tempo, ainda de joelhos, ele entregou  

a arma até Damon.  

"Felizes atirar balas-lo!"  

Damon mudou muito rápido. Ele nem sequer parecem apontar. Mas ele deve ter  

clicou a segurança fora e dirigido imediatamente para a raiz já estava  

listras da parede macia do buraco, o fim enrolado em torno de  

algo redondo.  

Elena ouviu dois tiros de revólver quebra, três. Então, se inclinou e Damon  

pegou uma bola vinha-embalados, médias e águas cristalinas, onde  

sua superfície real pode ser visto.  

"Largue isso!" Raiva Shinichi foi além de qualquer medida. Os dois  

queima de manchas vermelhas de seus olhos eram como chamas luas-like de fogo. Ele  

Parecia estar tentando fazê-los cumprir por volume. "Eu disse,  

NÃO TOQUE que com a sua FILTHY mãos humanas! "  

"Oh, meu Deus!" Engasgou Bonnie.  

Meredith disse simplesmente: "É Misao's-lo tem que ser. Ele ia jogar com o seu  

própria, mas não com o dela. Damon, entregá-lo até mim, juntamente com o revólver. 

Eu  

Aposto que não é à prova de balas. "Ajoelhou-se, atingindo no buraco.  

Damon, com uma sobrancelha levantada, fiz o que ela disse.  

"Oh, Deus," Bonnie chorava, a partir da borda do buraco. "Matt torceu o  

tornozelo, pelo menos. "  

"Eu te disse", rugiu Shinichi. "You'll Be Sorry"  

"Aqui", Damon disse Bonnie, não tendo a mínima atenção de Shinichi.  

Sem mais delongas, ele pegou Matt e flutuaram para fora do buraco.  

Ele depositou o menino de cabelos louros ao lado de Bonnie, que olhou para ele com o  

grandes olhos castanhos de confusão.  

Matt, porém, foi através da Virgínia e através. Depois de engolir só  

uma vez, ele pegou um "Obrigado, Damon".  



"Não tem problema, Matt", disse Damon, e "What?" Como alguém engasgou.  

"Você se lembrou," Bonnie gritou: "Você se lembrou da sua-Meredith", ela  

interrompeu, olhando para a garota de altura. "A grama!"  

Meredith, que tinha vindo a analisar a esfera de estrelas, com uma expressão estranha,  

já jogou o revólver para Damon e tentou com a mão livre para rasgar  

embora a grama que tinha torcido em torno de seus pés e tornozelos se já.  

Mas mesmo que ela fez isso, a grama parecia saltar para cima e agarrar a mão dela,  

vinculando-o a seus pés. E agora ele estava brotando, crescendo, correndo até o seu  

corpo em direção à bola que ela erguida no ar.  

Ao mesmo tempo, foi em torno de aperto no peito, forçando o ar para fora de sua  

pulmões.  

Tudo aconteceu tão rápido que só quando ela suspirou, "Somebody tomar  

ª bola ", que os outros saltou em seu auxílio. Bonnie foi o primeiro a chegar lá, rasgando 

com as unhas na vegetação que estava apertando  

peito de Meredith. Mas cada lâmina era como o aço, e ela não conseguia rasgar afastado  

mesmo um  

deles. Nem Matt poderia ou Elena. Enquanto isso, Sage estava tentando levantar  

Meredith corporais para arrancar a partir da sua terra e que não tenham mais  

sucesso do que  

o resto.  

enfrentar Meredith, claramente visível à luz continua brilhando do buraco, foi  

indo branco.  

Damon tirou a bola da estrela de seus dedos pouco antes do emaranhado  

verde correndo o braço poderia alcançá-lo. Ele então começou a se mover literalmente  

mais rápido do que o olho humano podia acompanhar, nunca parando em qualquer lugar 

um longo  

suficiente para toda a planta para agarrá-lo.  

Mas, ainda assim, a grama ao redor Meredith foi apertando. Agora seu rosto estava  

ficando azul. Seus olhos estavam arregalados, sua boca aberta para uma respiração que  

não  

vir.  

"Pare com isso!" Elena gritou Shinichi. "Nós vamos dar-lhe a bola estrela! Apenas 

deixe  

ir dela! "  

"Let Go dela?" Shinichi berrou riso. "Talvez você  

Melhor olhar para seus próprios interesses ANTES DE PRIMEIRA  

Pedir-me uma  

Favor. "Descontroladamente, Elena olhou em volta e viu que a grama quase  



completamente rendido um rebaixamento Stefan, que tinha sido muito fraco para mover  

o mais rapidamente  

como os outros.  

E ele nunca tinha feito um som para chamar a atenção para si mesmo.  

"Não!" Elena está desesperado grito quase abafado riso Shinichi's.  

"Stefan! Não! "Mesmo sabendo que era inútil, atirou-se para ele e  

tentou arrancar a grama fora de seu peito magro.  

Stefan simplesmente deu-lhe o mais fraco dos sorrisos e sacudiu a cabeça tristemente.  

Foi quando Damon chegou a parar. Ele segurou a bola em direção star  

visage redução Shinichi's. "Take it!", Gritou ele. "Tome a bola, porra  

você,  

mas que os dois vão! "  

Desta vez, o vendaval de Shinichi riso foi sobre e sobre. Uma espiral de grama  

cresceu a partir de um ponto ao lado de Damon e um instante depois haviam formado 

uma  

hediondo, punho shaggy verde, que quase alcançou a bola estrela.  

Mas-  

"Ainda não, meus queridos", suspirou a Sra. Flowers. Ela e Matt tinha vindo  

fôlego a partir da sala de armazenamento de pensão Matt mancando mal  

e  

ambos detidos que parecia Post-it notas em suas mãos. A próxima coisa que soube 

Elena, Damon estava se movendo a uma velocidade feroz, novamente,  

longe do punho, e Matt foi golpeando um pedaço de papel sobre a grama  

abrangendo Stefan, enquanto a Sra. Flores fez o mesmo com a vegetação  

Meredith.  

Como Elena assisti incrédulo, a grama parecia derreter, morrendo em  

lâminas de feno de cor que caiu no chão.  

No momento seguinte ela estava segurando Stefan.  

"Vamos para dentro, meus caros," Mrs. Flowers disse. "É seguro no armazenamento  

quarto a ajuda possível dos feridos, é claro. "  

Meredith Stefan e tomavam grandes respirações ofegante.  

Mas Shinichi tinha a última palavra.  

"Não se preocupe", disse ele, estranhamente calma, como se ele percebeu que havia 

perdido para  

agora. "Vou pegar essa esfera de volta em breve. Você não sabe como usar  

esse tipo de poder de qualquer maneira! E além de tudo isso, eu vou lhe dizer o que  

você está escondendo de seus amigos chamada. Apenas alguns segredos, sim? "  

"O inferno com seus segredos", gritou Bonnie.  



"Linguagem, língua! Como sobre isto: Um de vocês tem mantido em segredo todos  

sua vida, e está fazendo isso agora mesmo. Um de vocês é um assassino, e eu sou  

não se trata de um vampiro, ou a misericórdia do abate, ou qualquer coisa assim. E  

depois há a questão da verdadeira identidade de sorte Sage-bom em seu  

pesquisa  

lá! Um de vocês já teve sua memória apagada e não me refiro  

Damon ou Stefan. E o segredo, beijo roubado? E depois há  

o  

causa do que aconteceu na noite do motel, que parece que ninguém  

Elena, mas lembro. Você pode perguntar-lhe algum sobre suas teorias sobre  

Camelot. E então "  

Foi quando o som tão alto como tempestades gigantes de tamanho Shinichi de riso  

interrompeu. Ele rasgou a face no céu, deixando-se inclinando  

ridiculamente. Então o cara sumiu.  

"O que foi isso"  

"Quem tem a arma?"  

"Que tipo de arma que poderia fazer com ele?"  

"Uma com balas abençoado", disse Damon friamente, mostrando-lhes o revólver,  

apontada para baixo.  

"Você quer dizer que você fez isso?"  

"Bom para Damon!"  

"Esqueça Shinichi!"  

"Ele é um mentiroso quando lhe convém, que eu posso te dizer."  

"Eu penso," Mrs. Flowers disse, "que podem se aposentar com a pensão  

agora ".  

"Sim, e vamos buscar o nosso banho." Só uma última coisa. "Voz Shinichi, a gigante do 

tamanho parecia vir de  

em todos os lugares ao redor deles, a partir do céu, da terra.  

"Você está indo realmente amo o que eu tenho em mente que vem para você. Se eu 

fosse  

você, eu iria começar a negociar para que a bola star agora. "Mas o riso  

estava fora  

eo som abafado feminina atrás dele era quase chorando, como se  

Misao não se conteve.  

"Você vai gostar!" Shinichi insistiu em um rugido.  
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Elena tinha uma sensação de que ela não conseguia descrever. Não foi decepção. Ele  

... foi trégua. Para o que parecia ser parte de sua vida havia sido procura  

para Stefan.  



Mas agora ela volta mais uma vez, completamente seguro e limpo (ele tinha um longo 

banho  

enquanto ela insistia em esfregar-lhe suavemente com todos os tipos de escovas  

e pedras-pomes, e, em seguida, um chuveiro, e depois um pouco apertado chuveiro  

com ela). Seu cabelo estava secando no sedosa escuro choque um pouco mais  

que  

normalmente ele manteve que ela conhecia. Ele não tinha energia para frivolidades 

como  

manter seu cabelo curto e limpo antes. Elena entendido isso.  

E agora ... não há guardas ou kitsune em torno de espioná-los. Lá  

havia nada para mantê-los uns dos outros. Eles foram brincar no  

chuveiro, espirrando uns aos outros, Elena sempre certificando-se de manter os pés no  

o guarda não escorregar e pronto para tentar suportar o peso magro de Stefan. Mas  

eles  

não poderia ser divertido agora.  

O chuveiro do spray foi muito útil, também, em esconder as lágrimas  

que corria pelo rosto de Elena. Podia-oh, céus caro  

De contagem e sentir cada uma de suas costelas. Ele era apenas ossos e pele, a sua  

Stefan bonita, mas seus olhos verdes estavam vivos, espumantes e dançando em sua  

pálido  

face.  

Depois que eles estavam vestidos com roupas de dormir, simplesmente sentou-se na 

cama por um  

pouco tempo. Sentados juntos, ambos de respiração Stefan tinha o hábito  

de ser em torno de seres humanos tanto e, mais recentemente, com a tentativa de suprir  

a pequena quantidade de alimentos que recebeu, em sincronia, e ambos  

o sentimento  

outro corpo quente ao lado deles ... era quase demais. Então, quase  

experimentalmente, Stefan groped para a mão de Elena, e captura-lo, segurou-a em 

ambos os  

dele,  

transformando-o surpreso.  

Elena estava engolindo e deglutição, tentando fazer um começo de uma  

conversa, sentiu-se praticamente irradiando felicidade. Oh, eu não quero  

nada  

mais, pensou, embora soubesse que logo ela iria querer  

falar, e para segurar, e beijar, e para alimentar Stefan. Mas se alguém tivesse perguntado  

sua  



se ela teria aceitado apenas isso, sentados juntos, a comunicação por  

toque e somente o amor, ela não teria aceitado. Antes que ela sabia, ela estava falando, 

as palavras que vieram como bolhas de  

melaço, apenas estes eram bolhas de sua alma. "Eu pensei que  

de alguma forma eu poderia perder este momento. Que eu tinha ganhado tantas vezes, e 

que este  

vez que algo iria me ensinar uma lição e você ... não faria isso. "  

Stefan ainda estava pensando sobre a sua mão, dobra diligentemente para beijar  

cada dedo separado. "Você chama 'vencer' a morrer na dor e da luz solar para 

economizar  

minha vida sem valor e meu irmão ainda mais inútil do? "  

"Eu chamo este tipo melhor de ganhar", admitiu Elena. "Toda vez que nós conseguimos  

ficar juntos é ganhar. Qualquer momento, mesmo que em calabouço ... "  

Stefan estremeceu, mas Elena tinha que terminar seu pensamento. "Até lá, a olhar em  

seus olhos, tocar sua mão, saber que você estava olhando para mim e  

me tocando e que você estava feliz, bem, que está ganhando, na minha  

livro. "  

Stefan levantou os olhos para os dela. Na penumbra, o verde parecia de repente  

escuro e misterioso. "E mais uma coisa", ele sussurrou. "Porque eu sou  

o que eu sou ... e porque a sua coroa de glória não é glória de ouro  

nuvem de cabelo, mas uma aura que é ... inefável. Indescritível. Além de qualquer  

palavras ... "  

Elena tinha pensado que iria simplesmente se sentar e olhar uns para os outros, os 

afogamentos  

nos olhos uns dos outros, mas isso não estava acontecendo. expressão de Stefan  

Elena tinha escorregado e percebi o quão perto a sede de sangue e à morte, ele  

ainda era realmente.  

Apressadamente, Elena puxou o cabelo úmido, para um dos lados do pescoço, e então 

ela  

recostou-se, sabendo que iria pegá-la Stefan.  

Ele fez isso, mas apesar de Elena queixo inclinado para trás, ele se inclinou para baixo 

em seu  

duas mãos para olhá-la.  

"Você sabe o quanto eu te amo?", Perguntou ele.  

Seu rosto estava todo mascarado agora, estranhamente enigmático e eletrizante. "Eu não  

acho que sim ", ele sussurrou. "Eu prestei atenção e vi como você foi  

dispostos a fazer qualquer coisa, qualquer coisa para me salvar ... mas eu não acho que 

você sabe  



quanto que o amor tem vindo a construir, Elena ... ".  

calafrios Delicious estavam indo para baixo da coluna de Elena.  

"Então é melhor você me mostrar", ela sussurrou. "Ou talvez eu não acredito que  

você quer dizer que "  

"Eu vou te mostrar o que eu digo," Stefan murmurou para trás. Mas quando ele se 

inclinou  

estabelece-se para beijá-la suavemente. Os sentimentos dentro de Elena, que esta 

morrendo de fome  

criatura queria beijá-la em vez de ir imediatamente para a garganta, chegou a um  

pico que ela não poderia explicar em pensamentos ou palavras, mas apenas por desenho  

Stefan cabeça, de modo que sua boca descansou em seu pescoço.  

"Por favor", disse ela. "Ah, Stefan, por favor."  

Então, ela sentiu as dores rápido sacrificial e, em seguida Stefan estava bebendo seu  

sangue, e sua mente, que havia sido esvoaçando como um pássaro em uma sala 

iluminada, agora viu o seu ninho e sua companheira e voou para cima e para cima e para 

cima  

para alcançar a unidade passado com o seu melhor-amado.  

Depois disso não havia nenhuma necessidade para que as coisas desajeitadas como as 

palavras. Eles  

comunicada em pensamentos puros e claros como gemas cintilantes e  

Elena  

alegrou-se porque todos os da mente de Stefan estava aberto para ela, e nenhuma delas 

era  

emparedado ou escuro e não havia pedras de segredos ou acorrentado e  

choro das crianças ...  

O quê! Stefan ouviu exclamar voicelessly. Uma criança nas cadeias? A  

pedregulho montanha de tamanho? Quem poderia ter que, na sua mente?  

Stefan rompeu, sabendo a resposta, mesmo antes de Elena raio-rápido  

pensei que poderia dizer-lhe. Elena sentiu a onda verde clara de sua pena, temperada  

pela raiva natural de um jovem que passou pelas profundezas do  

inferno, mas não contaminado pelo veneno terrível negro do ódio do irmão para  

irmão.  

Quando Elena acabou explicando tudo o que sabia sobre Damon mental  

processos, ela disse, e eu não sei o que fazer! Eu fiz tudo o que eu  

poderia, Stefan, I've-Eu ainda o amava. Dei-lhe tudo o que não foi  

somente sua. Mas eu não sei se ele fez mesmo a diferença a menor.  

Ele chamou Matt "Matt" em vez de Mutt, Stefan interrompido.  

Sim. Eu ... notei isso. Eu ficava perguntando a ele, mas ele nunca pareceu importar.  



Importava assim: você conseguiu mudá-lo. Não muitos povos podem.  

Elena envolveu-o em um abraço apertado, parou, preocupado que estava muito  

apertados, e olhou para ele. Ele sorriu e abanou a cabeça. Ele já estava  

aparência de uma pessoa ao invés de um sobrevivente do campo de extermínio.  

Você deve manter a usá-lo, disse Stefan voicelessly. Sua influência sobre ele  

é mais forte.  

Vou-sem asas artificiais, Elena prometido. Então ela teme que  

Stefan pensaria ela demasiado presunçoso ou muito apegado.  

Mas um olhar Stefan foi suficiente para garantir-lhe que ela estava fazendo a  

coisa certa.  

Eles se agarravam uns aos outros.  

Não foi tão duro como Elena tinha imaginado que iria ser Stefan-entrega  

para outros seres humanos para ser sangrado. Stefan havia um par limpo de pijama, eo  

primeira coisa que disse para os três doadores foi: "Se você ficar com medo ou mudança  

sua mente, é só dizer. Eu posso ouvir perfeitamente bem, e eu não estou com sede de 

sangue.  

E  

de qualquer maneira, eu provavelmente vou sentido, se você não está gostando antes de 

você, e  

Eu vou parar. E finalmente, agradeço-vos agradecer a todos. Estou decidido a quebrar o 

meu  

juramento  

hoje à noite porque ainda há algumas poucas chances, não que se eu dormia eu  

acordar amanhã sem você. "Bonnie ficou horrorizado e indignado e furioso. "Você quer 

dizer que não podia  

dormir todo esse tempo porque você estava com medo de a ...? "  

"Eu fiz adormecer de vez em quando, mas graças a fortuna, graças a Deus-I  

sempre acordei de novo. Houve momentos em que eu não ousava mover-se para  

conservar  

energia, mas de alguma forma Elena mantidos encontrar formas de vir a mim, e cada  

única vez que ela veio, ela me trouxe algum tipo de alimento. "Deu  

Elena  

um olhar que enviou seu coração girando fora de seu peito e alta no  

estratosfera.  

E então ela criou um cronograma, com Stefan sendo alimentada a cada hora no  

hora, e, em seguida, ela e os outros deixaram o primeiro voluntário, Bonnie, por si só, 

de modo  

como ser mais confortável.  



Foi na manhã seguinte. Damon já tinha saído para visitar Leigh, o  

A sobrinha de antiguidades-seller, que parecia muito feliz em vê-lo. E agora ele  

foi  

trás, a olhar com desprezo a lesma-a-camas que foram distribuídos em todo  

da pensão.  

Foi quando ele viu o buquê.  

Foi muito fechado para baixo com alas-amuletos para ajudar a obtê-lo através do  

diferença dimensional. Havia algo de poderoso lá.  

Damon inclinou a cabeça para um lado.  

Hmm ... Eu me pergunto o quê?  

Querido diário,  

Eu não sei o que dizer. Estamos em casa.  

Ontem à noite, cada um de nós tinha um longo banho ... e fiquei meio decepcionado, 

porque  

o meu favorito de cabo longo escova esfregando para trás, não estava lá, e  

não havia nenhuma bola de estrelas para fazer a música sonho de Stefan e água foi  

MOrNO! Stefan e fui ver se o aquecedor foi ligado  

todo o caminho e conheceu Damon vai fazer a mesma coisa! Apenas, eles não podiam  

porque estamos em casa novamente.  

Mas eu acordei um par de horas atrás por alguns minutos para ver mais  

vista bonita do mundo ... o nascer do sol. Verde-pálido e misterioso em rosa  

a leste, com a noite escura ainda está cheia, a oeste. Então, levantou-se no mais 

profundo  

céu, e as árvores todas, envolta em nuvens de orvalho. Então, uma brilhante glória da  

borda do horizonte escuro e rosa, creme e até mesmo uma cor de melão verde  

o céu, finalmente, uma linha de fogo e num instante todas as cores mudam.  

A linha torna-se um arco no céu ocidental é mais profundo azul profundo e, em seguida  

até o sol vem trazendo calor e luz e cor para o verde  

árvores eo céu começa a ficar azul-celeste celestial significa apenas  

celestial, embora de alguma forma, tenho a sensação de tremor delicioso quando eu  

dizê-lo. O céu torna-se um gemlike, celeste, azul cerúleo e dourado  

sol começa a cair a energia, amor, luz e cada coisa boa para o mundo inteiro.  

Quem não poderia ser feliz de ver isso enquanto Stefan realizou-la?  

Nós, que somos a sorte de nascer para a luz, que vê-lo todos os dias e  

nunca pensar sobre isso, nós estamos abençoados. Poderíamos ter nascido  

sombra almas que vivem e morrem na escuridão crimson nunca, mesmo sabendo  

que em algum lugar existe algo melhor. 



Elena foi despertado por gritos. Ela já tinha uma vez despertado para  

felicidade inacreditável. Agora ela estava acordado de novo, mas certamente que foi  

voz de Damon.  

Gritar? Damon não grite!  

Jogando em um roupão, ela foi correndo para a porta e descer escadas.  

Vozes confusão. Damon estava ajoelhado no chão. Seu rosto estava  

azul e branco. Não havia uma planta da sala que poderá ser estrangulado  

ele.  

Envenenado, foi a Elena próxima coisa que pensei, e imediatamente seus olhos  

corriam ao redor da sala para ver uma bebida derramada, uma placa caiu, nenhum sinal  

veneno que tinha feito isso. Não havia nada.  

Sage foi Damon palmas nas costas. Oh, Deus, ele poderia ter estrangulado?  

Mas isso foi idiotice. Vampiros não respiram, exceto para falar e  

construção do poder.  

Mas então o que estava acontecendo?  

"Você precisa respirar", Sage estava gritando na orelha de Damon. "Respire,  

como se estivesse indo para falar, mas então agarrá-la, como se para aumentar o seu  

Power. Pense no seu interior. Receba os pulmões funcionando! "  

As únicas palavras confusas Elena.  

"Não", gritou Sage. "Você vê?"  

"Mas isso só dura um instante. Então eu preciso fazer isso de novo. "  

"Mas, sim, esse é o ponto!"  

"Eu digo a você que eu estou morrendo e você ri de mim?" Uma Damon desgrenhado 

gritava.  

"Eu sou cego, surdo, meus sentidos se derem errado, e você rir!"  

Desgrenhado, pensou Elena, incomodado por alguma coisa.  

"Bem". Sage parecia ser, pelo menos, tentando não rir. "Talvez mon petit,  

chou, você não deveria ter aberto algo que não foi abordado  

para você? "  

"Eu coloquei todas as alas em volta de mim antes de eu o fiz. A casa estava segura. "  

"Mas você não estava, respirar! Respire, Damon! "  

"Ele parecia completamente inofensivo e admiti-lo, todos íamos para  

abri-lo ontem à noite, quando chegamos muito cansados! "  

"Mas para fazê-lo sozinho, para abrir um presente de uma kitsune ... que foi uma tolice,  

sim? "  

A asfixia Damon agarrado "Não me repreender. Ajude-me. Por que eu sou  

abafado em algodão? Por que não posso ver? Ou ouvir? Ou cheira a nada?  

Estou  



dizendo que eu não posso sentir o cheiro de nada! "" Você está apto e afiada como 

qualquer ser humano poderia ser. Você provavelmente poderia derrota  

a maioria dos vampiros, se você lutou com um agora. Mas os sentidos humanos são  

muito poucas e muito aborrecido. "  

As palavras estavam nadando na cabeça Elena ... coisas de abertura não é destinatária  

você bouquet ... de uma kitsune ... humana ...  

Oh, meu Deus!  

Aparentemente, as mesmas palavras que estavam passando na mente de alguém,  

porque de repente uma figura tracejada na área da cozinha. Stefan.  

"Você roubou o meu buquê? Desde o kitsune? "  

"Eu era muito cuidadoso"  

"Você percebe o que você fez?" Stefan balançou Damon.  

"Ow. Isso dói! Você quer quebrar o meu pescoço? "  

"Isso dói? Damon, você está em um mundo de dor! Você entendeu? Eu  

falou que kitsune. Disse-lhe toda a história da minha vida. Elena veio  

visitar e viu praticamente ... bem, não importa, ele viu chorar  

me! Não ... você perceber ... ... que ... você ... tem ... feito? "  

Era como se tivesse Stefan começou a subir uma série de etapas, e que cada um  

levantou-o a um nível superior de fúria que o anterior. E aqui, no topo ...  

"Eu vou te matar!" Stefan gritou. "Você tirou isso, minha humanidade! Ele deu-lhe  

para mim e você tirou isso! "  

"Você vai me matar? Eu vou matar você, você, seu bastardo! Havia uma flor no  

o meio. A rosa negra, maior do que eu já vi. E cheirava  

... Celestial ... "  

"Ele se foi!" Matt relatado, produzindo o buquê. Ele mostrou isso. Lá  

era um buraco no centro do arranjo de flores mistas.  

Apesar do buraco, Stefan correu para ele, e enfiou a cara no buquê,  

sucção em grandes respirações ofegante de ar. Ele continuou subindo e agarrando  

sua  

dedos e cada vez relâmpago queimado entre seus dedos.  

"Desculpe, cara", disse Matt. "Eu acho que foi."  

Elena podia ver tudo agora. Isso kitsune ... ele foi um dos bons, como  

as histórias Meredith contou a eles sobre. Ou, pelo menos, bom o suficiente para  

simpatizar com o sofrimento de Stefan. E assim, quando ele tinha ficado livre, ele tinha  

composta por um ramalhete kitsune-podia fazer nada com as plantas, embora 

certamente  

este  

Foi uma grande proeza, algo como encontrar o segredo da juventude eterna ... para 



transformar  

vampiros em seres humanos. E depois de Stefan tinha resistido e resistido e  

resistiu e deve ter finalmente chegado a sua recompensa ... agora ...  

"Eu vou voltar", disse Stefan gritou. "Eu estou indo encontrá-lo!"  

Meredith disse calmamente: "Com ou sem Elena?"  

Stefan parou. Ele olhou para a escada, e seus olhos encontraram os de Elena.  

Elena ...  

Iremos juntos. "Não", Stefan gritou. "Eu nunca iria colocá-lo por isso. Eu não vou  

depois de tudo. Eu só vou te matar! "Ele balançou para trás em seu irmão.  

"Estive lá, fiz isso. Além disso, eu sou o único que vai te matar, você  

bastardo! Você tomou meu mundo longe de mim! Eu sou um vampiro! Eu não sou um "  

-Alguns criativa maldição "humano!"  

"Bem, você está agora", disse Matt. Ele não era apenas mal laughing out loud.  

"Então, eu diria que é melhor você se acostumar com isso."  

Damon saltou no Stefan. Stefan não se afastar. Em um instante houve um  

bola de debulha, chutando e socando, e praguejando em italiano que  

fez soar como se houvesse pelo menos quatro vampiros lutando cinco ou seis  

seres humanos.  

Elena sentou-se desamparado.  

Damon ... um ser humano?  

Como eles estavam indo para lidar com isso?  

Elena olhou para cima para ver que Bonnie tinha feito com cuidado até um tabuleiro de 

todos os tipos  

das coisas que tinha gosto muito bom para os seres humanos, e que ela tinha feito, sem 

dúvida,  

lo para Damon antes tinha trabalhado sua maneira em histeria.  

"Bonnie", Elena disse calmamente, "não dar a ele ainda. Ele vai jogá-lo no  

vocês. Mas talvez mais tarde ... "  

"Mais tarde ele não vai jogar?"  

Elena estremeceu.  

"Como é Damon vai lidar com o ser humano?" Ela se perguntou em voz alta.  

Bonnie olhou para o xingamento, a bola cuspindo fúria do vampiro / humano.  

"Eu diria que ... chutando e gritando todo o caminho."  

Só então a senhora Flores saiu da cozinha. Ela tinha um monte enorme de  

waffles fofo empilhados em várias chapas em uma bandeja. Ela viu o rolamento,  

bola juramento, rosnando, que foi Stefan e Damon.  

"Oh, meu", disse ela. "Alguma coisa de errado?"  

Elena olhou para Bonnie. Bonnie olhou para Meredith. Meredith olhou  



Elena.  

"... Você poderia dizer isso", suspirou Elena.  

E então os três deram lugar a ele. Vendavais e tempestades de desamparados  

riso.  

Você perdeu um aliado poderoso, disse uma voz na mente de Elena. Sabe  

isso? Você pode prever as consequências? Hoje, quando você veio apenas  

volta de um mundo de Shinichis?  

Nós vamos ganhar, Elena pensou. Temos que. 
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