“The Wood Queen”-A Rainha de Madeira
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Sobre o livro
Nascido no mundo misterioso de uma antiga ordem alquímico, Donna sempre foi
consciente do
feudo escuro que existe entre os alquimistas e os duendes. Sua própria mãe - vinculado
por um país das fadas escuro
maldição - foi confinado a uma cama de hospital enquanto ela consegue se lembrar ...
Mas agora há uma
chance de libertá- la, e Donna vão parar em nada até que ela é livre.
Armado com sua própria marca de magia poderosa, Donna deve enfrentar o temível
Madeira Rainha, a fim de
salvar sua mãe. Mas no Ironwood - um lugar que assombra os sonhos de Donna - há um
muito maior e
magia mais perigoso já no trabalho ...
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DONNA UNDERWOOD JORNAL(diario):
O monstro de madeira está morto.
Eu sei que isto é verdade porque eu matei ele. E ainda meus sonhos ainda estão cheios
de medo e dor, embora seja um tipo diferente de medo e um novo tipo de dor.
Esta manhã eu acordei de madrugada com as tampas jogado fora, pijamas degola para o
meu corpo e cabelo encharcado de suor nos meus olhos. Minhas mãos e braços doíam e
eu sabia que, se eu olhasse para eles, as marcas de prata familiares seriam contorcendose em torno de meus pulsos como tatuagens vivas. Às vezes ele se sente como se
minhas tatuagens são realmente vivo, mas isso é apenas a fala mágica. Sendo marcado
por messes mágicos alquímicos com a cabeça, o melhor dos tempos e agora é quase tão
longe como eu já estive do melhor dos tempos.
Depois eu vim a e acendeu a luz para afugentar as sombras, eu tentei lembrar o que eu
tinha sonhado-do que pesadelo me acordou desta vez, mas as vistas e sons e imagens
torcidas já tinham ido embora. Derreteu como a geada fora da janela do meu quarto.
Se apenas eu poderia lembrar o pesadelo mais claramente. Eu tenho certeza que há algo
importante nela, algo que eu deveria saber ou fazer. Ela se sente como um aviso, mas
como eu posso prestar atenção a um aviso de que chega tão fugaz e desaparece tão
rapidamente? A única lembrança que eu estou à esquerda com é da minha mãe sentada
debaixo de uma árvore de morte em um deserto vazio. Seu rosto, meio escondido atrás
de seu emaranhado de cabelo vermelho, é branco como osso. A faixa branca na frente
de seu cabelo é trançado em uma trança bizarro, eo segmento que atravessa é verde
brilhante.
E os corvos; muitos deles. Um assassinato dos corvos? Circulando ao redor e ao redor
em um céu índigo, derramando penas oleosas que se parecem com pétalas pretas.
Talvez eu apenas estou tendo sonhos de ansiedade antes do julgamento. Tia Paige fica
louco quando eu chamá-lo de que-meu "julgamento", mas não é isso o que é? Ela disse
que é apenas uma "investigação interna", nada mais do que rotina depois de algo grave
acontece. Mas, realmente, qual é a diferença? Representantes das três outras Ordens irá
julgá- me quando do início da audiência de hoje, e se isso não é um "julgamento", então
eu não sei o que é.
Meu primeiro pensamento, quando acordei, estava a falar com Nav sobre meu sonho;
para dizer-lhe o que eu conseguia lembrar-se dessas imagens desvanecimento e pedirlhe para me ajudar a descobrir tudo. Mas eu afundou de volta contra os travesseiros
como realidade afiada bateu- me: Navin é dificilmente falando comigo. Depois do que
aconteceu com ele tão recentemente, eu realmente não posso culpá-lo.
Ele ainda não me contou os detalhes de seu sequestro pelos elfos da floresta. Ele não vai
abrir para mim do jeito que ele costumava fazer. E eu sei que eu mereço isso, tendo em

conta todos os segredos que guardei dele para toda a três anos de nossa amizade. Ele
não é certo que confiar em mim. Como podemos ser verdadeiramente amigos quando eu
escondi tanto? Como ele pode me perdoar, após as realidades mágicas de minha vida
estúpido arrastou-o em algo tão terrível que ele não pode mesmo levar-se a falar sobre
isso?
Xan diz dar-lhe tempo. Mesmo tia Paige diz dar- lhe tempo; como se ela realmente se
importa. Mas a cada dia que passa eu posso senti- lo indo embora ... Eu sinto falta do
meu melhor amigo.

Capitulo 1
Donna endireitou-se em sua cadeira e tentou não olhar como se a última meia hora não
tinha já
pregado até seu caixão bom e apertado. Ouvindo Simon Gaunt zangão sobre como ele
listou seus "crimes" foi
quase tão ruim quanto ser forçado a ouvir uma palestra sobre literatura hermética.
Quase.
Seus dedos se enroscaram no interior das luvas de veludo longos que ela sempre usa va.
Dez anos de usá-las
para esconder a verdade do que ela era, e ainda tudo que ela já tinha realmente queria
era uma coisa normal para segurar
em que; uma existência regular. Recentemente, no entanto, ela começou a aceitar a idéia
de que você não sempre se
o que você quer; fazer o melhor de coisas muitas vezes era a única opção prática. Mas
isso não significa que ela
tinha que gostar.
Sua vida parecia ter se tornado uma montanha-russa sem fim de louco, e ele estava
realmente começando a
irritá- la.
Tudo o que ela sabia, ou achava que sabia-se baseou em uma teia finamente fiado de
segredos e mentiras,
ainda que escolha ela tinha a não ser para ir junto com ele? Com apenas dezessete anos,
Donna não faria verdadeiramente
estar livre da influência da Ordem por mais um ano, tanto quanto ela desejava que as
coisas eram diferentes.
Mordendo os lábios, ela olhou ao redor da sala do tribunal improvisado; realmente, era
apenas uma velha sala de jantar
que tinha sido convertido em um espaço de reunião há alguns anos. Partículas de poeira
brilhavam no ar eo
doentio doce aroma de mobiliário polonês fez sentir-se vagamente doente. O quarto
parecia estar cheio de encrostado
velhos, além de um indivíduo novo-um cara asiático de altura vestindo impressionante
inadequado Goth-estilo
Maquiagem. Ela não podia deixar de sentir curioso sobre ele. E, claro, havia Paige
Underwood,
sentado calmamente na parte de trás pálido e sereno. Mas para além disso, os
representantes da
quatro ordens alquímicos foram para a maior parte mais de sessenta anos, branco, e do
sexo masculino. Donna deixou os olhos para descansar
um momento, por um outra mulher na sala, uma pequena loira que parecia ter a mesma
idade que ela
tia e que parecia saber Goth Cara.
Donna olhou para os funcionários se reuniram antes de encontrar os olhos de sua tia e
murmurando a questão
que tinha sido incomodando desde que ela tinha visto cada alquimista tomar o seu lugar:
Onde está o Maker?

Por um momento, parecia que a tia Paige estava indo para ignorar a questão ou
fingir que ela não podia entender, mas, em seguida, ela apontou para o relógio enquanto
seus lábios formaram a palavra silenciosa
Mais tarde. Mais tarde? O que foi que isso quer dizer? Digitalizar o quarto novamente,
Donna não podia deixar de sentir
preocupado com a ausência do Criador da multidão de alquimistas. Ele tinha sido sua
única fonte real de
apoio que conduz a esta audiência, e foi algo que ela era intensamente grato. Então,
parecia
mais do que um pouco importante que ele deveria estar aqui agora, especialmente
considerando que ele era-oh, você
sabe, nada major-suposto agir como sua defesa parvos.
É claro que ela queria contar sua tia como do lado dela também, mas, se ela fosse
brutalmente honesto, Donna
teve de reconhecer que Paige realmente não tinha falado para ela em tudo. Ela não tinha
sido favorável sobre
o julgamento, qualquer um. Doeu a admiti- lo, mas Donna não era nada se não é realista:
a tia Paige ainda estava furioso
com ela por esgueirando atrás das costas.
Simon era supostamente a Ordem do secretário-oficial de classificação do Dragão como
um administrador
-embora Recente descoberta de seu laboratório escondido de Donna levou a suspeitar
que havia um monte
mais para ele do que ela sempre acreditou. Apenas um mago de pleno direito teria um
laboratório como esse, um
que a Ordem tinha, obviamente, feito grandes esforços para esconder. Que implorou a
pergunta: se era verdade
que Simon era um mago, por que eles gostariam de encobrir o fato de que havia uma
poderosa
magic-usuário de estar dentro de suas fileiras decrescentes? Não fazia qualquer sentido.
Empurrando as teorias da conspiração para fora de sua cabeça, Donna estava dividido
entre a pensar o quão ridículo
essa coisa toda era e sentindo apavorado sobre o que um julgamento alquimista poderia
envolver. Ela custou à
Ordem algo valioso, talvez até mesmo impagável-e ela também desistiram de seus
segredos a um
"Plebeu." Para não mencionar fez amizade com um cara com sangue enigmático
correndo em suas veias.
Oh, eu estou tão ferrada.
Ela suspirou e fez um esforço para sintonizar de volta para o que estava acontecendo ao
seu redor. Olhando de relance para
Quentin Geada, a Archmaster da Ordem do Dragão, ela notou que ele parecia cansado,
mesmo
mais do que o habitual. Ele era velho, era verdade, mas uma nova aura de cansaço
haviam se estabelecido em torno dele como uma
nuvem cinza de espessura.
Simon tinha mudado para usar uma inflexão mais impressionante em sua entrega, que
foi vagamente
divertido, pelo menos. Era como se ele estava no palco entregar um monólogo de
Shakespeare, mãos ligado

vagamente por trás das costas enquanto andava para cima e para baixo do desagradável,
tapete marrom modelado. Ele cortou um
despretensioso figura da média altura e magro, com cabelos castanhos ralos e óculos de
planície que
refletiam a luz cada vez que ele se movia. Ele parecia estar tendo grande prazer em
contar cada
uma das transgressões de Donna.
Quando chegou à parte sobre "confraternizar com o inimigo", ela teve que resistir ao
impulso de ficar
e gritar, oponho- me! Ele provavelmente não vá muito bem, e isso não era um criminoso
de tentativa como
Tia Paige gostava de lembrá- la. A "audiência" foi simplesmente isso: uma oportunidade
para os representantes de
todas as Ordens de ouvir o que Donna tinha feito, e para decidir sobre uma punição
apropriada. Claro,
de acordo com os alquimistas, Donna tinha traído em praticamente todas as maneiras
imagináveis. Lá
Não havia muito espaço para a consideração compassiva de seus motivos reais, embora
ela dificilmente poderia ser
surpreso.
Duas semanas atrás, Donna tinha roubado uma as gotas finais da mítica supostamente
contendo frascoelixir da vida, a partir dos alquimistas, para dar a Aliette, a Madeira Rainha, em troca da
vida de Navin.
Mas como eles fugiram do Ironwood, ela tinha quebrado o frasco e jogado tão longe
quanto podia para a
árvores, além de aperto de Aliette. É verdade, ela tinha destruído a única esperança dos
elfos da floresta tinha de alongamento
sua existência desaparecendo, mas o que os alquimistas importava era q ue ela tinha
destruído o elixir da vida
si. Ela passou os dias intermediários aterrada pela tia Paige e não agonizante sobre sua
iminente
julgamento, como sua tia sem dúvida esperado, mas sobre que tipo de vingança da
Madeira rainha poderia estar planejando
para a menina que tinha enganado ela. Aliette não era o tipo de criatura para tomar de
ânimo leve traição.
No entanto, Donna sentiu plenamente justificado em suas ações. Ela teve que salvar
Navin, mas ela também não poderia apenas
dar tudo a Ordem tinha lutado ao longo dos séculos. Mesmo que ela tinha dúvidas sobre
o trabalho alguns dos alquimistas estavam fazendo e se ela estava ou não
verdadeiramente do lado do "bem",
como ela sempre acreditou, ela ainda não conseguia realmente entregar o Madeira
Rainha do elixir, traindo o
pessoas que eram, para melhor ou pior, sua família.
Claro, isso não parece importar quantas vezes ela tentou tranquilizar toda a gente desta,
e
não tinha feito um pouco de diferença quando Criador falou em seu nome. Aos olhos da
Ordem, ela era uma
traidor, não importa o quão bom as razões fosse por suas ações.
Donna suspeita que os alquimistas foram todos secretamente mais preocupado com o

fato de que ela tinha
se envolvido com um cara meio enigmático, alguém que já sabia demais sobre o
conflito
entre os elfos da floresta e da Ordem do Dragão. Como o filho de uma mulher humana e
um pai que
tinha há muito tempo voltou ao reino das fadas, estado halfblood de Alexandre Grayson
fez algo
ainda pior do que um plebeu aos olhos da Ordem-alquimistas desde logo classificada
ninguém, mesmo com uma pitada de sangue enigmático como perigoso.
Toda vez que ela pensou muito sobre isso, Donna senti como sua cabeça poderia
explodir.
Contudo, apesar da raiva doentia que tinha vindo com essa percepção, ele também
explicou um pouco
por que Simon era tão desaprovação dela: não só era seu melhor amigo, Navin Sharma,
apenas um plebeu,
mas ela talvez-tipo de-namorado foi, pela própria natureza de seu nascimento, seu
inimigo.
Ela descansou o queixo na mão em concha e esperou para uma pausa na oratória de
Simão; ela estava morrendo
para usar o banheiro.
Simon estava agora descrevendo a programação para os próximos dias. Donna lutou
contra a vontade de revirar os
olhos; havia tanta ritual inútil envolvido. Parecia que os membros desta emergência
Reunião do Conselho ficaria no Gelo Estate até um veredicto final sobre sua punição foi
atingido. O assunto foi definido para ser resolvido dentro dos próximos dias.
Ela sabia que deveria estar pagando mais atenção, mas era difícil quando sua mente
continuava
errante. Voltar quando ela tinha sido autorizado a participar Ironbridge High School
(antes de ser expulso
para destruindo propriedade da escola e ameaçando um colega), sua turma havia
estudado a bruxa horrenda
julgamentos que tiveram lugar no século XVII New England ... talvez os alquimistas
levaria uma página
da história Massachusetts e dunk- la no rio local para testar a influências demoníacas. E
sabendo que minha sorte, todo o ferro em meu corpo vai dizer que eu vou afundar sem
deixar vestígios.
Sorrindo pesarosamente para o humor negro que ela normalmente compartilhar com
Nav, ela percebeu que
Simon pode realmente ser enrolamento as coisas. Donna quase respirou um suspiro
audível de alívio, mas apenas
conseguiu verificar se a tempo.
Mas então ele esfregou as mãos em um gesto terrivelmente familiar, o som de palmas
secas seus
de repente, muito alto no quarto pequeno, e disse: "Em seguida, vamos ouvir os
representantes do
Ordem do Leão. Se você pudesse- "
"Simon." Foi Quentin quem falou. Sua voz era baixa, mas implacável. Apenas falando
de Simon
nome era suficiente; todos sabiam que, naquele momento, que era Archmaster e quem
era a Ordem de
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