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Глава 1
Хаос
Кръвопролития.
Толкова много кръв.
Неспирни и безгранични жестокости.Голяма златна арена, вътре в нея разполагаща се зловеща гора, от която сечуваха отчаяните викове за помощ на жертвите й. Всичките тези зловещисъщества, стоейки на трибуните, чакайки с притаен дъх обявяването наследващата жертва на смъртоносната гора. Мирисът на кръв и отчаяниеизпълваше белите ми дробове. Къде съм? Бях вцепенена от гледката, коятосе разкриваше пред очите ми. Едно движение, мигане, вдишване и щях дабъда следващата жертва. Умът ми беше замъглен от страх. Силен вик меизкара от транса, в който бях попаднала:- След един век чакане, тазгодишната победа в състезанието за най-забележителен смъртен грях отива при Похот. – трибуните избухнахав аплодисменти.С крайчеца на окото ми видях висок, набит мъж, с бледа кожа, пленяващорозови очи, облечен в тъмно-лилава ризница, която очертаваше всеки единмускул перфектно и сребристобяла коса смесена с кръвта стичаща се почелото му. Забелязах множеството прорезни рани и изгаряния. Съдейки попоходката му, този човек едва се крепеше на краката си. Похот. Така секазваше той. Един от седемте смъртни гряха. Но какво правеха всички тук?Какво беше значението на това състезание? И защо тези розови очи ми бяхадо болка познати? Толкова много въпроси просто се прокрадваха в ума ми,мъчейки се да си спомня този човек.- Тази енергия, възможно ли е? – помисли си Похот, като започна да сеоглежда наоколо, опитвайки си да намери източника на енергията.Секунди по-късно вече тичаше към момичето, обградено от силната аура.- Ти. Алчност? Какво правиш тук? Не, сигурно се бъркам, но тазиенергия, със сигурност принадлежи на нея. И тези смарагдовозелениочи…  няма начин, тя умря в последното състезание…Изпаднах в шок. Пред мен стоеше един от най-тежките грехове в историята.Похот. Преди момент беше в центъра на арената и след един миг стоешепред мен, задавайки въпроси, на които нямах отговори.- Алчност? Съжалявам, но мисля, че имате грешка. Казвам се Диан исъм съвсем обикновен човек. Не притежавам никакви сили, освен
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тази, да бъда абсолютен перфекционист и в същото време да вършавсичко в последния момент. – отговорих с усмивка.- Да, но енергията не лъже. И фактът, че си тук го доказва. Ако не синея, тогава как успя да дойдеш тук, Диан, или по-скоро, смъртниягрях Алчност. Бих познал тези зелени очи навсякъде. И татуировкатавъв формата на вълк на дясната ти ръка. Аз…Докато се вслушвах в думите му, главата ми започна да се замайва и усетихкак бавно изгубих съзнание- Някой ден ще те върна при мен, обещавам…Отворих очи. Бях в стаята си.- Сън? Мисля, че уроците по история започват да промиват мозъка ми.Седемте смъртни гряха. Няма как това да е реалност. И все пак…Похот, арената, виковете за помощ. Не може всичко това да е билоплод на развинтеното ми въображение. Аз? Смъртния грях Алчност.Похот спомена и татуировка на вълк на дясната ми ръка. Откъдезнаеше за нея? По-добре да се оправям за училище. Ще го обсъдя сТори, тя ще ме разбере. Все пак, това не е единственото шантавонещо, което се е случвало в живота ми. Гледането на карти и куп ощестранни неща бяха част от ежедневието ни. Излязох от стаята си иседнах в кухнята.- Къде са нашите? Не би трябвало да са отишли на работа още. Трябвада си направя кафе… - Загледах се през прозореца. Слънцето  заслепиочите ми, но топлината му погали нежно кожата ми. Затворих очи.Изведнъж чух гласовете на майка ми и баща ми зад гърба ми.- Честито пълнолетие, Диан! – провикнаха се радостно с насълзени очи,подканвайки ме да духна свещичките. Как можах да забравясобствения си рожден ден? Времето наистина лети бързо.- Пожелай си нещо скъпа – промълви мама.Затворих очи и духнах свещите. Ще ми се да разбера връзката между мен истранният сън, който имах….- Мамо, тате, благодаря ви, вие сте най-прекрасните родители, но сеопасявам, че ако  не изляза в следващите 15 минути  ще закъснея заучилище.Целунах ги и ги прегърнах. А сега трябва да излитам за училище.
През целия път мислех за съня си. Не мога да избия думите, които ми казаПохот. „Някой ден ще те върна при мен, обещавам…“. За пръв път чувах тези
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думи, за осемнадесет години чувах само подигравки от момчетата околомен. Думите му бях успокояващи и някак си докосваха сърцето ми, коетоотдавна беше обградено от лед,  след като един човек бе така добър да сииграе четири години с крехкото ми сърце и да го разбие на парченца, дапредаде доверието ми и да напусне живота ми, затова и не допускам многохора близо до себе си.Стоях пред огромните порти на гимназия Сант Кейн. Там стоеше и Тори.- Честит рожден ден, Диан! Пожелавам ти да бъдеш все така чаровна илъчезарна, щастлива и амбициозна. Обичам те страшно много,прекрасна моя. А това е за теб! Отвори го. – каза тя, подавайки мималка кутийка, която бе опакована в жълта хартия, червена панделкаи множество рози. Отворих го нетърпеливо. Вътре имаше прекрасенсребърен пръстен със смарагд, точно като цвета на очите. Разплакахсе. Прекрасен е. Прегърнах Тори силно и през сълзи казах:- Наистина много ти благодаря, Тори, прекрасен е. Обичам те и съмтолкова благодарна, че те имам.- Разбира се! Познаваме се от години. Винаги ще бъда до теб. Виж, азимам същия. По този начин винаги мога да с притека на помощ, акоимаш нужда от мен. Приятелството е виното на живота. Това настрана. Каза, че трябва  да говорим за нещо важно. Какво се еслучило?- Не тук, да отидем някъде, където да сме сами.- Ами часовете? Ще закъснеем.- Ще помоля майка ми да ни покрие пред учителите, все пак имамрожден ден, няма как да ми откаже.
- Искаш да ми кажеш, че си сънувала друго измерение?!? Седемтесмъртни гряха? Ти си Алчност и Похот иска да те върне? Къде? Мисля,че историята наистина не ти влияе добре.  Звучи прекалено нереално.Въпреки че, има документи от древни времена, които доказват, че тенаистина са съществували, но са били затворени в Подземния свят ивсе пак. Да не би да си чела някоя книга, която да е проникналатолкова дълбоко в ума ти?- Не, Тори, казвам ти. Всичко изглеждаше много реално. И Похот,виждала съм тези розови очи и преди, но спомените ми сазамъглени…
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- Все още си мисля, че може би е герой от някоя книга. Невъзможно е дапритежава розови очи, научно доказано е. Ще ти мине, не го мисли.Телефонът й звънна. Майка ми? Защо звъни на Тори? Опита се да скриеекрана от погледа ми и бързо се отдалечи от мен- Ало? Здравейте госпожо Сандърс. Диан? Да, с нея съм  в момента, номисля, че не забеляза нищо. Спомените й започват да се връщат.Сънувала е Подземния свят. И е говорила с Похот. Знаехме, че раноили късно ще се случи, но не подозирах, че заклинанието ще сеизноси толкова бързо. Започва да възвръща силите си. Скорочернооките демони ще са по петите й, за да я върнат в Подемния свят,като наследницата на смъртния грях Алчност. Трябва да изградимзащитно заклинание и да й  кажем истината. Да, ще се погрижа да сеприбере скоро. Идвам веднага. Довиждане.Какво толкова говори с майка ми? Кроят нещо, може би просто приготвятизненада за рождения ми ден.- Извинявай за забавянето, беше майка ми. Каза, че трябва да сеприбера веднага, нещо е станало, но не ми каза детайли. Ще ти сеобадя веднага щом мога. – взе си нещата по най-бързия начин итръгна. Надявам се всичко да е наред. Ще се прибера пеша.
След петнадесет минути ходене, най-накрая достигнах входната врата.Протегнах ръката си към дръжката и изведнъж чух викове отвътрешността на къща. Звучеше като майка ми. Без да се двоумя нахълтах вкъщата, само да видя най-ужасяващата картина в живота ми. Свлякох се напода. Очите ми се изпълниха със сълзи. Видях безжизнените тела народителите ми и Тори. Целите бяха обляни в кръв, всяко тяло имашепрорязано гърло и още по-страшното – очите им липсваха. Все едно бяхаизядени от нещо или някого. Лицата им бяха напълно обезобразени. Частот косата на Тори липсваше. Скалпът й бе овъглен. Баща ми бе с единотрязан крак, а на майка ми бяха отрязани и двете ръце. Да не говорим и заразядената плът и липсващите органи. Не издържах, повърнах от гледкатапред себе си и започнах да плача неконтролируемо. Не знаех какво ми сеслучва. Свих се на кълбо и започнах да крещя. В този момент имахчувството, че нещо разкъсва душата ми на две. Бях изпълнена с тъга иболка. Задушавах се.- Не може да е истина, нали? Всичко това е лош сън. Искам да се събудявече… - повтарях аз през сълзи
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- Съжалявам, но това не е сън. Това е тъжната реалност. Такава есъдбата на тези, които нарушават правилата на Подземния свят и симислят, че едно простичко  защитно заклинание ще ни попречи да тевърнем. Колко глупаво. А сега, намерихме това, което търсехме. Ще гокажа само веднъж, ела доброволно и няма да те нараним, лейди Диан– каза заплашителният глас зад гърба ми.Трябва да избягам, не  мога да се оставя да ме хванат. Но как да го направя?Те убиха родителите ми и Тори, аз съм нищо в сравнение с тях. Трябва даизмисля нещо. Ще действам импулсивно. Ако стигна до задната врата, щемога да се измъкна оттук. Но първо трябва да надвия нещото, зад гърба си.Обърнах се, опитвайки се да изритам похитителя в краката, но за моенещастие, нямаше такива. Очите му бяха изцяло черни, беше покрит с роба,която не ми позволяваше да видя друго освен очите му. Изглеждашепотресаващо. Изтичах с всички сили към задната врата, когато изведнъжусетих силна пулсираща болка в главата ми и изгубих съзнание.
Глава 2

Бавно отворих очи. Намирах се в нещо като килия, изпълнена с тъмнина.Имаше метални решетки, достатъчно дебели, за да не може момиче катомен да се измъкне. От тавана капеше вода. Във въздуха се носешемиризмата на мухъл и разлагащи се трупове. Най-вероятно се намирах вподземието. Беше студено, дрехите ми бяха разпокъсани и тялото ми неспираше да трепери. Опитах се да помръдна, но ръцете и краката ми бяхаоковани. Какво се случи? Болката в главата ми се появи отново,припомняйки ми зверствата, на които бях станала свидетел, родителите ми,Тори, те бяха…те бяха…Не се сдържах и усетих как парещите сълзиизпълнени с тъга отново се стичаха по бузите ми. Чух стъпки, идващи покоридора,приближавайки се все повече  и повече до мен. Пред мен застанависока и стройна фигура, единственото нещо, което можех да видя в тазинепрогледна тъма, беше свещта, която ми позволи да видя златнатаризница, буйната руса коса, изпъкващите му скули и златни очи, коитопробиваха душата ми с погледа си.- Здравей, Алчност. Виждам, че чернооките демони са свършили работаси да те доведат обратно – каза мистериозната фигура с нотка нанасмешка в гласа си.- Защо съм тук? Защо всички ме наричате Алчност? Защо убихтеродителите ми и най-добрата ми приятелка? Къде съм? Защо
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чернооките демони или както ги нарече ме преследват? Защо съмокована? Отговори ми!Започнах да крещя, опитвайки се отчаяно да се измъкна от оковите си, нобез резултат.- Нима не помниш? В последното състезание, ти беше убита в Гората насмъртта или поне така си мислехме. Беше в критично състояние ибеше под въпрос дали ще се събудиш отново. В крайна сметка, бешеобявено, че наследницата на най-силния клан на седемте смъртнигряха е починала. Съмнително, нали? Най-силният боец, наследилсилите на крал Аридиел и клана Алчност, да бъде убита толковалесно. Мислехте си, че с просто защитно заклинание ще заблудитекраля на Подземния свят. За момент се хванахме, докато незапочнахме да усещаме импулси от силната аура, която притежаваш,идваща от смъртния свят, когато се свърза със скъпоценният тилюбовник, Похот. И тогава разбрахме, че крал Аридиел и кралицаАндромеда, заедно с дясната си ръка, Торина са напуснали Подземниясвят и са нарушили всички възможни правила, само за да спасятскъпоценната си дъщеря и да я спасят от съдбата й като най-силнияборец сред всички кланове и заличиха всякакви следи засъществуването си, също и твоето, когато запечатаха силите ти, за дане можем да те намерим. И безследното изчезване на брат ти, следсмъртта ти. След като те открихме, предателите трябваше да бъдатнаказани. Това опреснява ли паметта ти малко сладкишче?Не исках да го слушам, това не е истина. Майка ми и баща ми, крал Аридиели кралица Андромеда? Дясната им ръка Торина? Това беше най-добрата миприятелка. А родителите ми? Те бяха най-грижовните хора, които мога дапознавам. Безследно изчезналият ми брат? Няма начин, винаги съм билаединствено дете Ами аз? Най-силната наследница на клана Алчност?Запечатани сили? Как ли пък не. Главата ми беше на прага да експлодира отцялата поднесена информация и все още незарастналата рана. Започнах дасе дърпам още повече.- Няма как това да е истина! Аз съм просто обикновено момиче! Не съмникакъв боец! Единственото нещо, с което се боря са учителите ми вгимназията! Ако родителите ми бяха крал и кралица и Тори тяхнадясна ръка щях да го знам! Не биха скрили такова нещо от мен. Пусниме веднага.- Съжалявам, сладкиш, но се боя, че това е невъзможно. Ако съдя потова, което ми казваш, родителите ти са поставили силно заклинание,което да промени и да заключи спомените ти, но щом си успяла да се
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свържеш с Похот, предполагам то се е износило до някаква степен, новсе още е активно, дори след смъртта на краля и кралицата.- Искаш… искаш да кажеш, че всичките спомени, които съм имала сабили пълна измислица? – не сдържах сълзите си.Мъжът извади ключ от ръкава на ризницата си и отключи килията ми. Сбавни и тежки стъпки се приближи до мен. Снижи се до моето ниво и сегабях очи в очи с него. Златните очи продължаваха да хвърлят леден ипробиващ поглед, който караше тялото ми да трепери. Но по някаквастранна причина не бях уплашена от него. Протегна ръката си и хванабрадичката ми, приближавайки лицето си до моето. Усетих смразяващиятму дъх върху устните ми. Започна да се приближава още по-близо докатоустните му не доближиха моите. Веднага се отдръпнах и извърнах глававстрани,, но хватката му беше много силна и отново притисна устните сикъм моите и този път не ми позволи да се отдръпна.- Знам, че си объркана, сладка моя Алчност, усещам заклинанието ти,прекалено силно е за мен да го разваля. Но знам кой може. Подготвисе, скоро ще се срещнеш с краля на Подземния свят, развалянето натакова могъщо заклинание ще ти причини неописуема болка, но щеси добре, обещавам.Най-накрая отпусна хватката си и излезе от килията, но не я заключи. Явноосъзнаваше в какво безпомощно състояние се намирах. Минути по-късно севърна с храна и вода, които остави пред краката ми. Не беше нищо особено,къс хляб и нещо, което приличаше на пиле с ориз. Изглеждаше ужасно, нобеше по-добре от нищо. Опитах се да достигна чинията, забравяйки оковитеоколо ръцете ми. Той забеляза отчаяните ми опити да достигна храната, нобез успех. Въздъхна и протегна ръцете си, отключвайки оковите околоръцете ми, за да мога да се нахраня. Мило от негова страна. Седна до мен игледаше как се храня. Погледът му омекна.- Значи не помниш нищо от предишния си живот? – попита нежно.- Не, винаги съм вярвала, че съм просто обикновен човек. – отговорих спълна уста. Умирах от глад.- Дори татуировката на ръката ти?- Направих я, когато бях на 16. Защо е толкова важна?- Спомените ти са били променени от заклинанието, всеки наследниксе ражда с такава татуировка, в зависимост от клана, тя е във форматана различно животно. Тъй като ти си наследница на клана Алчност,твоето животно е вълк. Ти си безстрашна и амбициозна, прекрасенбоец, но в същото време си мила и загрижена, имаш очите на баща си– изпълнени със сила и характера на добър и благотворителен дух,
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точно като майка ти. Всеки принадлежащ на клана Алчностпритежава смарагдовозелени очи. Колкото до моя клан, всеки членпритежава златни като слънцето очи. Аз също имам татуировка, налявото ми рамо във формата на лъв. Това символизира дързостта исилата, която притежава всеки един роден в този клан. А това еименно кланът Гордост.Бавно и внимателно свали горната част на ризницата си, откривайкитатуировката на лъв, намираща се на лявото му рамо и множеството белезиот битките, изрисуване по широкият му и мускулест гръб.- Освен кланът  Гордост и Алчност има и още пет – Похот, Завист, Гняв,Чревоугодие и Мързел. Седемте заедно се обединяват в седемтесмъртни гряха и живеят в царствата си в Подземния свят, който е подвладенията на крал Зелдрик – най-могъщият демон. Можеш даразпознаеш всеки клан по цвета на очите. След като ти казах за очитена моя и твоя клан,  е редно да спомена и останалите. Ще започна сПохот – пленяващо розови очи, Завист – очи, сини като небесата, но идълбоки като океана, Гняв – алено червени, които могат да подпалятдушата ти, Чревоугодие – оранжеви очи, които съдържатмистериозна и непозната сила, и Мързел – лилави очи, които могат даизпият живота ти, без дори и да разбереш. Всеки клас притежавауникални сами по себе си сили. А най-могъщият клан от всички еименно твоят – древни магьосници, от които всички се страхуват.Прекъснах го.- Защо ми казваш всичко това?- За да те подготвя за това, което предстои да се случи.- И какво е то?- Състезанието. На всеки сто години се организира турнир, в койтонаследниците на седемте смъртни гряха биват подлагани на редицаизпитания, в следващите седем дни. Победителят получава могъщисили за следващите сто години до следващия турнир. Последнотосъстезание беше преди пет години. Времето тече различно тук и всмъртния свят. Двадесет години тук се равняват на една година всмъртния свят. В последното състезание ти беше тежко ранена начетвъртия ден и тогава сполетя хаосът, за който ти разказах,родителите ти, заедно с дясната им ръка, избяга заедно с теб, като тибеше обявена за мъртва. Това нанесе огромна щета на Похот изгубиконтрол над силите си и спечели турнира, за да може да те върне, нослед като родителите ти поставиха защитното заклинание  изаключиха силите  ти, ти беше непроследима. Но той не загуби
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надежда и продължи да те търси, но без успех. Съжалявам, но времетоми за днес изтече. В следващите седем дни ще бъдеш тук, докато севъзстановиш напълно. Аз ще се грижа за раните ти и ще ти нося хранаи вода. Преди да си тръгна ще третирам раната на главата ти.- Благодаря ти за всичко. Не разбрах как е името ти?- Киан, но всички тук ме наричат просто Гордост. Ами твоето?- Диан. Оххх. – изскимтях през зъби.- Потърпи малко, почти приключих. Имаш красиво име Диан, точнокато теб самата. Така, готови сме.  Ще тръгвам. До скоро.- До скоро, благодаря ти. – прошепнах тихичко.- Няма защо. Ще се видим утре. Сладки сънища, Диан.С тези думи, Киан стана и закрачи бавно към изхода на килията, след товаприлежно я заключи и скоро светлината от свещта бавно изчезна,оставяйки ме отново в пълен мрак. Опипах превръзката около главата си.Раната беше дълбока, но лекарствата, които ми даде, със сигурностоблекчиха болката. Клепачите ми започнаха да натежават, затова се свих въгъла на килията и отплувах в спокоен сън.
Събудих се от топлия допир на нечия ръка върху лицето ми. Чия ли беше?Отворих очи.- Добро утро, Диан. Как се чувстваш? Как е раната? – чух нежния глас наКиан, но по някаква причина, очите ми тежаха и не мина много време,докато ги затворя отново. Чувах само далечните викове на Киан.- Диан, Диан, събуди се! Какво има? Челото ти гори! Да не би раната дасе е инфектирала и да е вдигнала температура? Трябва да почистяраната бързо и да сваля температурата.След щателно почистване на раната и инжектиране на лекарства, следняколко часа температурата най-сетне спадна.- А? Какво стана? Помня, че Киан беше тук и след това всичко потъна вмъгла. – промълвих сънено.- Изпадна в безсъзнание, защото раната беше инфектирана и имашевисока температура. Със щателно почистване и няколко инжекцииуспях да я сваля. Също така си хванала и настинка заради студа тук.Ще се погрижа да ти донеса топли дрехи, възглавница и одеяло.Минаха няколко часа… Как се чувстваш сега? – попита загрижено.- Чувствам се доста по-добре, не знам как да ти се отблагодаря.- Няма нужда, това че си добре е достатъчно за мен. Мога да си отдъхна.
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Запитах се, защо ли прави всичко това за мен. Дори да го познавах, не помнянищо заради заклинанието…- Може ли да ти задам един въпрос? Каква е връзката между нас?- Ахххх, знаех си, че ще ми зададеш този въпрос. Откъде да започна…Израснахме заедно…Прекарвахме всеки ден заедно, бяхме най-добриприятели, но понеже принадлежахме в различни кланове, родителитени забраниха да се виждаме. Но ние намерихме начин. Измъквахме севсяка вечер в гората и гледахме звездите заедно. Докато един ден,чернооките демони не ни намериха и предадоха на клановете ни.Оттогава бяхме под строга стража и бяхме наблюдаваме, за да неможем да се виждаме. Години след това се срещнахме на златнатаарена, като врагове, бойци, опитващи се да спечелят турнира. Бяхщастлив да те видя след толкова време, но тогава се случитрагедията, и ти отново изчезна….Забелязах как една сълза се търкулна по бузата му. Какво е това чувство навина, което изпитвам? Без да се замислям, прегърнах Киан. Тялото ми сеизпълни с топлина. Всякаш ми липсваше тази топла прегръдка. Усетих какголемите му ръце се увиват около кръста ми и ме придърпват по-близо.Остави главата си на рамото ми и още повече сълзи започнаха да се ронятот златните му очи. Притисна ме още по-силно. Усещах учестения ритъм насърцето му.- Съжалявам, че не мога да си спомня нищо от миналото… но тивярвам, сълзите ти доказват чистите чувства, събрани в сърцето ти.- Благодаря ти , благодаря ти, че вярваш в мен, дори в ситуацията, вкоято си в момента…Неусетно и двамата сме заспали, в прегръдките си….- Хей, Диан събуди се. Отивам да донеса вечерята ти, лекарства, дрехи,одеяло и възглавница. Връщам се веднага.- Мхм, благодаря ти. – изглежда отново съм заспала. Събудих се отмирисът на храната. Вечерях и изпих лекарствата, които Киан мибеше остави. В ъгъла забелязах тъмнозелено поло и черни дънки,придружени с черни официални обувки, завършващи с токчета. Бешеоставил пухкава възглавница и топло одеяло, с които спя по-удобно.Усмихнах се. Наистина беше мил и грижовен. Минаха четири дниоткакто бях тук. Времето минаваше бавно, но с всекидневнитепосещения на Киан се чувствах по-добре. По-голямата част от ранитеми бяха зараснали, дори тази на главата ми, излекувах се напълно,благодарение на него… Още три дни… и ще си върна всички спомени,които са били променени, и ще върнат силите ми… Какво ли ще се
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случи тогава?  Честно казано съм уплашена да разбера историята си,ако не ми хареса, или съм направила нещо ужасно, няма да мога да сиго простя. Сълзите ми отново почнаха да напират. Забодох глава вколенете си отново започнах да мисля за родителите си и Тори…Погледнах ръцете си. Пръстенът , който ми подари Тори за рожденияден…. Единственият останал спомен от нея.- Приятелството е виното на живота, нали така, Тори? – казах презсълзи.С изричането на тези думи, пръстенът започна да свети с ярка бяласветлина, която заслепи очите ми.- Здравей, Диан. Толкова ми липсваш. Знаех си, че ще дешифрираштайната на пръстена. – каза гласът от пръстена.- Тори??? Но как? – не можех да повярвам на ушите си- Като дясна ръка на краля и кралицата, родителите ти ме научиха надревно заклинание, което да запечата душата ми в пръстена, акозагина. „ Приятелството е виното на живота“ беше заклинанието заактивирането на пръстена, затова не спирах да ти го повтарям,защото знаех, че един ден ще ти потрябва. Дори крал Аридиел икралица Анромеда не го знаеха. Беше предназначено само иединствено за теб, Диан. Знаехме какви ще са последствията, следкато напуснахме Подземния свят. Рано или късно, съдбата щеше дастигне до нас и да получим заслуженото наказание. Не съжаляваме затова, което направихме. Но след като са те заловили, най-вероятно щесе опитат да премахнат заклинанието и да отприщят силите ти, за дасе присъединиш в следващия турнир. С родителите ти се опитахме даго избегнем, след като беше на прага на смъртта. Не мога да останаоще време в таи форма, жизнената ми енергия започва да се изчерпва.Сбогом, Диан, пази се.- Не, не, чакай, не си отивай! Има още толкова много неща, които искамда те попитам.- Всички отговори лежат в града на мъртвите. Спомените с любимитети хора, ще ти покажат пътя. И когато портата бъде отворена,предците на клана Алчност ще разкрият истината на избрания.С тези думи, тя изчезна в мрака. Не спах цяла нощ, единственото нещо вглавата ми бяха думите на Тори.- Градът на мъртвите… спомените с любимите хора ще покажат пътя…и когато портата бъде отворена… предците ще разкрият истината наизбрания… Какво означаваше тази загадка? Ако искам да стигна
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дотам, трябва да се измъкна от тази килия, но ще ми трябва малкопомощ от човек на когото имам доверие.


