
Borzalmasan, iszonyatosan, kimondhatatlanul féltem. Soha nem rettegtem még azelőtt ennyire, 

egész eddigi életem során. Még akkor sem, mikor Hectorral néztem farkasszemet. Mert akkor még 

nem volt ekkora tétje a dolgoknak. Akkor még nem élt a lányom. 

Végignéztem a szeretteimen. A bátyám medve alakjában állt az egyik oldalamon. Így volt a 

legpusztítóbb. Mellette Eve és Hayden. Gyönyörűek voltak és halálosak. Vámpírok. A legszebb és 

legveszedelmesebb lények a világon. 

Nem messze Solomon és Neela. A másik oldalamon a sógornőm, Brittany. A legnagyobb hatalmú 

boszorkány, akit valaha is ismertem. Már csak azért is, mert ő volt az egyetlen boszorkány, akit 

ismertem. De attól még tagadhatatlan volt a hatalma. 

A férje, Nathaniel, és Shane kedvese, Natalie a gyerekekre vigyáztak. Tudtam, mellettük a lehető 

legnagyobb biztonságban vannak mindannyian. De csak addig, amíg mi élünk. 

Jared a kezemet fogta. Megnyugtatóan. Azt mondta, megvéd bennünket, bármi áron. Nem hagyja, 

hogy a kislányunknak baja essen. És én hittem neki. De attól még féltem. Nagyon. 

A helyzet mit sem változott négy év alatt. Az egyik leggonoszabb démon fente ránk a fogát. 

Pontosabban rám. A többieket egyszerűen csak el akarta pusztítani, de én valóban kellettem neki. 

Mindössze az indokok voltak mások. Míg Hectort nyakatekert bosszúvágya hajtotta, addig ezt a 

lényt valami perverz hatalomvágy és az irántam képzelt szerelme. 

Jared megszorította a kezem. Ez volt a jel. Hamarosan minden eldől. 

Ránéztem a démonra. Egyenesen a szemébe bámultam, a felemás íriszébe. Viszonozta a 

pillantásomat. A végtelen rajongást olvastam ki belőle. A szerelmet. És az ígéretét annak, hogy ma 

mindenki meghal, akit szeretek. 

Nem hagyom. Nem, ha rajtam múlik. 

Éreztem, mint alakul át a félelmem dühvé. Mit képzel ez a megnyerő külsejű szörnyeteg? Mit akar 

tőlünk? 

A választ persze tudtam: engem. 

A harag végigszáguldott az ereimen. Nyomában rögtön megjelent a forróság. 

Elöntött a fejem búbjától a talpamig, és túlcsordult a testemen. Sugárzott a pórusaimból, kitört az 

ujjaim végén. 

Készen álltam rá, hogy elpusztítsak bárkit, vagy bármit, aki a számomra legfontosabb embereket 

fenyegeti. Vagy ha nem, hát én halok meg. 


