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Some say the world will end in fire, 

Some say in ice. 

From what I’ve tasted of desire 

I hold with those who favor fire. 

But if it had to perish twice, 

I think I know enough of hate 

To say that for destruction ice 

Is also great 

And would suffice. 

* Robert Frost * 
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PENGANTAR 
 
SEMUA upaya kita AT dalih SUDAH GAGAL. 
Dengan es dalam hatiku, aku melihat dia 
mempersiapkan untuk membela saya. Nya mengkhianati 
konsentrasi ada tanda-tanda keraguan, meskipun ia 
kalah jumlah. Aku tahu bahwa kami bisa berharap ada 
bantuan - saat ini, keluarganya berjuang untuk hidup 
mereka sepasti dia untuk kita. 
Apakah aku pernah belajar hasil yang memerangi lain? 
Cari tahu siapa pemenang dan yang kalah itu? Apakah 
aku hidup cukup lama untuk itu? 
Kemungkinan yang tidak tampak begitu besar. 
Mata hitam, liar dengan keras keinginan mereka untuk 
mati, mengamati saat perhatian pelindungku akan 
dialihkan. Saat aku pasti akan mati. 
Suatu tempat, jauh, jauh di hutan yang dingin, serigala 
melolong. 
 
 
 
 
 

1. ULTIMATUM 
 

Bella,  
Aku tidak tahu kenapa kau membuat Charlie membawa 
catatan pada Billy seperti kita berada di kelas dua - 
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jika aku ingin berbicara dengan kalian, aku akan 
menjawab  
Anda membuat pilihan di sini, oke? Anda tidak bisa 
mendapatkan keduanya ketika  
Apa bagian dari 'musuh bebuyutan' terlalu rumit bagi 
Anda untuk  
Dengar, aku tahu aku menjadi seorang bajingan, tapi 
hanya ada ada jalan di sekitar  
Kita tidak bisa berteman saat Anda menghabiskan 
waktu Anda dengan sekelompok  
Itu hanya membuat lebih buruk ketika aku berpikir 
tentang kau terlalu banyak, jadi jangan menulis lagi  
Yeah, aku rindu padamu juga. Banyak. Tidak mengubah 
apa pun. Menyesal.  
Yakub  
Aku berlari jemariku melintasi halaman, merasakan 
penyok tempat ia menekankan pena ke kertas begitu 
keras sehingga hampir menembus. Aku bisa 
membayangkan dia menulis ini - mencorat-coret huruf-
huruf yang marah dalam tulisan tangan kasar, melukai 
melalui baris demi baris ketika keluar kata-kata yang 
salah, bahkan mungkin patah pena di tangan terlalu 
besar; yang akan menjelaskan Splatters tinta. Aku bisa 
membayangkan rasa frustrasi menarik alis hitamnya 
bersama-sama dan meremas dahinya. Jika aku ada di 
sana, aku mungkin akan tertawa. Jangan memberikan 
diri Anda sendiri pendarahan otak, Yakub, aku akan 
memberitahunya. Hanya meludah itu.  
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Tertawa adalah hal terakhir yang aku merasa ingin 
lakukan sekarang ketika aku membaca kembali kata-
kata aku sudah hafal. Jawaban memohon saya catatan 
- lulus dari Charlie untuk Billy padanya, seperti kelas 
dua, seperti yang ditunjukkan - tidak mengherankan. 
Aku sudah tahu inti dari apa yang akan dikatakan 
sebelum aku membukanya.  
Apa yang mengejutkan adalah berapa banyak masing-
masing garis silang terluka saya - seolah-olah titik-
titik dari huruf-huruf telah memotong ujungnya. Lebih 
dari itu, di belakang setiap marah mulai mengintai 
kolam yang luas terluka; Yakub sakit memotong saya 
lebih dalam daripada saya sendiri.  
Ketika aku sedang memikirkan ini, saya menangkap bau 
tak salah lagi pembakar merokok naik dari dapur. Di 
rumah lain, fakta bahwa orang lain selain diriku sedang 
memasak mungkin tidak menjadi alasan untuk panik.  
Aku mendorong kertas keriput ke saku belakang dan 
berlari, sehingga lantai bawah tepat pada waktunya.  
Guci saus spaghetti Charlie'd terjebak dalam 
microwave hanya pada revolusi pertama ketika saya 
membuka pintu dan menariknya keluar.  
"Apa yang saya lakukan salah?" Charlie bertanya.  
"Kau seharusnya mengambil tutup dulu, Ayah. Metal's 
buruk bagi gelombang mikro. "Aku segera melepaskan 
penutup saat aku berbicara, menuangkan setengah saus 
ke dalam mangkuk, lalu menaruh mangkuk dalam 
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microwave dan stoples kembali di lemari es, saya tetap 
waktu dan menekan mulai.  
Charlie mengawasi penyesuaian dengan bibir. "Apakah 
saya mendapatkan mi benar?"  
Aku melihat ke dalam panci di atas tungku - sumber 
bau yang telah memberitahu saya. "Stirring 
membantu," kataku lembut. Aku menemukan sendok 
dan mencoba untuk de-rumpun cowok yang lembek yang 
tersiram air panas ke bawah.  
Charlie menghela napas.  
"Jadi apa semua ini?" Saya bertanya.  
Dia melipat tangan di dada dan menatap keluar jendela 
belakang ke dalam lembaran hujan. "Tidak tahu apa 
yang sedang Anda bicarakan," ia menggerutu.  
Aku bingung. Charlie memasak? Dan apa yang dengan 
sikap bermuka masam? Edward belum datang, biasanya 
ayahku reserved perilaku semacam ini untuk pacarku 
kebaikan, melakukan yang terbaik untuk 
mengilustrasikan tema "tidak disukai" dengan setiap 
kata dan postur tubuh. Charlie upaya itu tidak perlu - 
Edward tahu persis apa yang ayah saya berpikir tanpa 
pertunjukan.  
Kata pacar menyuruh saya mengunyah bagian dalam 
pipiku dengan ketegangan yang akrab sementara aku 
bergerak. Bukan kata yang tepat, tidak sama sekali. 
Aku butuh sesuatu yang lebih ekspresif komitmen 
abadi. . . . Tapi kata-kata seperti takdir dan nasib 
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terdengar tipu ketika Anda menggunakannya dalam 
percakapan santai.  
Edward kata lain dalam pikiran, dan kata itu adalah 
sumber ketegangan yang saya rasakan. Ini meletakkan 
gigi di tepi hanya berpikir untuk diriku sendiri.  
Tunangan. Ugh. Aku bergidik menjauh dari pikiran.  
"Apakah aku kehilangan sesuatu? Sejak kapan kau 
membuat makan malam? "Saya tanya Charlie. Benjolan 
pasta nongol dalam air mendidih saat aku melongokkan 
itu. "Atau mencoba untuk membuat makan malam, aku 
harus mengatakan."  
Charlie mengangkat bahu. "Tidak ada hukum yang 
mengatakan saya tidak bisa memasak di rumah 
sendiri."  
"Anda akan tahu," jawabku, tersenyum lebar ketika 
aku mengamati lencana menempel di jaket kulit.  
"Ha. Bagus. "Dia mengangkat bahu keluar dari jaket 
seolah-olah pandangan saya telah mengingatkan bahwa 
ia masih di atas, dan menggantungkannya di gantungan 
dilindungi undang-undang untuk gigi. Sabuk pistolnya 
sudah tersandang di tempat - ia tidak merasa perlu 
untuk memakai yang ke stasiun selama beberapa 
minggu. Tidak ada yang lebih mengganggu penghilangan 
untuk masalah kota kecil Forks, Washington, tidak ada 
lagi penampakan raksasa, misterius serigala di hutan 
hujan terus. . . .  
Aku menusuk mie dalam keheningan, menebak bahwa 
Charlie akan mendapatkan sekitar untuk berbicara 
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tentang apa pun yang mengganggu dia dalam zamannya. 
Ayahku bukan orang yang banyak kata, dan upaya ia 
telah dimasukkan ke dalam mencoba untuk mengatur 
sebuah makan malam duduk dengan saya dengan jelas 
ada yang seperti biasanya jumlah kata di benaknya.  
Aku melirik jam rutin - sesuatu yang kulakukan setiap 
beberapa menit di sekitar kali ini. Kurang dari 
setengah jam untuk pergi sekarang.  
Sore adalah bagian paling sulit hari saya. Sejak mantan 
sahabat saya (dan manusia serigala), Jacob Black, 
telah memberitahu saya tentang sepeda motor saya 
sudah naik secara rahasia - sebuah pengkhianatan ia 
telah direncanakan untuk mendapatkan saya grounded 
sehingga saya tidak bisa menghabiskan waktu dengan 
pacarku (dan vampir), Edward Cullen - Edward telah 
diizinkan untuk melihat saya hanya dari tujuh sampai 
sembilan tiga puluh am, selalu dalam batas-batas 
rumah saya dan di bawah pengawasan unfailingly 
ayahku pemarah silau.  
Ini merupakan peningkatan dari sebelumnya, sedikit 
kurang ketat landasan bahwa aku akan diterima untuk 
tiga hari yang tak dapat dijelaskan lenyapnya dan satu 
episode tebing menyelam.  
Tentu saja, aku masih melihat Edward di sekolah, 
karena tidak ada yang Charlie bisa melakukan hal itu. 
Dan kemudian, Edward menghabiskan hampir setiap 
malam di kamar saya juga, tetapi Charlie tidak persis 
tahu itu. Edward kemampuan untuk mendaki dengan 
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mudah dan diam-diam melalui jendela lantai dua hampir 
sama berguna sebagai kemampuan untuk membaca 
pikiran Charlie.  
Meskipun sore adalah satu-satunya waktu yang saya 
habiskan jauh dari Edward, itu sudah cukup untuk 
membuat saya gelisah, dan jam-jam selalu menyeret. 
Tetap saja, aku menjalani hukuman tanpa mengeluh 
karena - untuk satu hal - aku tahu aku akan 
mendapatkannya, dan - untuk yang lain - karena saya 
tidak tahan untuk menyakiti ayah dengan bergerak 
keluar sekarang, saat yang jauh lebih permanen 
pemisahan melayang-layang, terlihat pada Charlie, 
begitu dekat di cakrawala.  
Ayahku duduk di meja dengan menggerutu dan 
membuka koran basah di sana; dalam beberapa detik ia 
berkotek lidahnya ketidaksetujuan.  
"Saya tidak tahu kenapa Anda membaca berita, Dad. 
Hanya kutu kau pergi. "  
Dia mengabaikan saya, menggerutu pada kertas di 
tangannya. "Inilah sebabnya mengapa semua orang 
ingin hidup di kota kecil! Konyol. "  
"Apa yang telah dilakukan salah kota-kota besar 
sekarang?"  
"Seattle membuat kabur pembunuhan ibu kota negara. 
Lima pembunuhan yang belum terpecahkan dalam dua 
minggu terakhir. Dapatkah Anda membayangkan hidup 
seperti itu? "  
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"Saya pikir Phoenix sebenarnya lebih tinggi daftar 
pembunuhan, Dad. Saya telah hidup seperti itu. "Dan 
aku tidak pernah datang dekat untuk menjadi korban 
pembunuhan sampai setelah saya pindah ke kota kecil 
yang aman. Bahkan, aku masih di beberapa daftar hit. . 
. . Sendok bergetar di tangan saya, membuat air 
bergetar.  
"Yah, kau tidak bisa membayar saya cukup," kata 
Charlie.  
Aku menyerah pada makan malam tabungan dan 
menetap untuk melayani itu; aku harus menggunakan 
pisau steak untuk memotong sebagian dari spaghetti 
untuk Charlie dan kemudian diriku sendiri, sementara 
ia menyaksikan dengan ekspresi malu-malu. Charlie 
dilapisi dengan membantu dengan saus dan menggali 
masuk aku menyamar rumpun saya sendiri sebaik 
mungkin dan mengikuti contoh tanpa banyak 
antusiasme. Kami makan dalam diam sejenak. Charlie 
masih mengamati berita, jadi aku mengambil banyak-
dilecehkan saya salinan Wuthering Heights dari 
tempat aku meninggalkannya saat sarapan pagi ini, dan 
berusaha menenggelamkan diri pada gilirannya-of-the-
abad Inggris sementara aku menunggunya mulai bicara.  
Aku baru saja ke bagian di mana Heathcliff kembali 
ketika Charlie berdeham dan melemparkan kertas ke 
lantai.  
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"Kau benar," kata Charlie. "Saya memang punya alasan 
untuk melakukan ini." Dia melambaikan garpu di rekat 
menyebar. "Aku ingin bicara denganmu."  
Aku meletakkan buku ke samping; yang mengikat 
begitu merosot hancur itu rata dengan meja. "Anda 
bisa saja bertanya."  
Dia mengangguk, alisnya menarik bersama-sama. "Yeah. 
Aku akan ingat bahwa waktu berikutnya. Aku pikir 
mengambil makan malam dari tangan Anda akan 
melunak Anda. "  
Aku tertawa. "Berhasil - Anda memiliki keahlian 
memasak saya selembut marshmallow. Apa yang Anda 
butuhkan, Dad? "  
"Yah, ini tentang Yakub."  
Aku merasa wajahku mengeras. "Bagaimana dengan 
dia?" Aku bertanya melalui bibir kaku.  
"Tenang, Bells. Aku tahu kau masih marah karena dia 
mengatakan pada Anda, tapi itu hal yang benar. Dia 
bertanggung jawab. "  
"Bertanggung jawab," aku mengulang pedas, memutar 
bola mata. "Benar. Jadi, bagaimana dengan Yakub? "  
Mengulangi pertanyaan yang ceroboh di dalam 
kepalaku, apa pun tapi sepele. Bagaimana dengan 
Yakub? Apa yang saya lakukan dengan dia? Sahabat 
mantan saya yang sekarang. . . apa? Musuhku? Aku 
meringis.  
Wajah Charlie tiba-tiba waspada. "Jangan marah 
padaku, oke?"  
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"Gila?"  
"Yah, ini tentang Edward, juga."  
Mataku menyipit.  
Suara charlie punya gruffer. "Aku membiarkannya di 
rumah, bukan?"  
"Kau," aku mengakui. "Untuk periode waktu yang 
singkat. Tentu saja, Anda mungkin membiarkan aku 
keluar rumah untuk periode singkat sekarang dan 
kemudian, juga, "aku melanjutkan - hanya bercanda, 
aku tahu aku berada di pengurungan selama tahun 
ajaran. "Aku sudah cukup bagus belakangan ini."  
"Yah, itu semacam tempat aku menuju dengan ini. . . . 
"Dan kemudian wajah Charlie membentang ke mata 
yang tak terduga-berkerut grin; untuk kedua ia tampak 
dua puluh tahun lebih muda.  
Aku melihat secercah remang-remang kemungkinan 
dalam senyum itu, tapi aku berjalan perlahan-lahan. 
"Aku bingung, Ayah. Apakah kita berbicara tentang 
Yakub, atau Edward, atau aku yang dihukum? "  
Seringai berkelebat lagi. "Urutkan dari ketiganya."  
"Dan bagaimana mereka berhubungan?" Aku bertanya, 
hati-hati.  
"Oke." Dia menghela napas, mengangkat kedua tangan 
seolah-olah menyerah. "Jadi aku berpikir mungkin 
Anda berhak mendapatkan pembebasan bersyarat 
untuk perilaku yang baik. Bagi seorang remaja, kau 
menakjubkan non-merengek. "  
Suara dan alis saya terangkat. "Serius? Aku bebas? "  
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Di mana ini berasal? Aku sudah positif saya akan 
berada di bawah tahanan rumah sampai aku benar-
benar pindah, dan Edward tidak memungut apapun 
keraguan dalam pikiran Charlie. . . .  
Charlie mengangkat satu jari. "Kondisional."  
Antusiasme menghilang. "Warna," aku mengerang.  
"Bella, ini lebih dari permintaan daripada permintaan, 
oke? Anda bebas. Tapi aku berharap kau akan 
menggunakan kebebasan itu. . . bijaksana. "  
"Apa artinya itu?"  
Dia menghela napas lagi. "Aku tahu kau puas untuk 
menghabiskan seluruh waktu Anda dengan Edward -"  
"Saya menghabiskan waktu dengan Alice juga," aku 
menyela. Edward tak lain jam kunjungan, ia datang dan 
pergi sesuka hatinya. Charlie mampu dempul di tangan.  
"Itu benar," katanya. "Tapi kau punya teman lain selain 
Cullens, Bella. Atau Anda dulu. "  
Kami saling menatap untuk waktu yang lama.  
"Kapan terakhir kali Anda berbicara kepada Angela 
Weber?" Ia melemparkan padaku.  
"Jumat di makan siang," jawabku segera.  
Sebelum Edward kembali, teman-teman sekolah saya 
telah terpolarisasi menjadi dua kelompok. Aku suka 
menganggap kelompok-kelompok sebagai jahat vs baik. 
Kami dan mereka bekerja, juga. Orang baik itu Angela, 
dia pacar Ben Cheney, dan Mike Newton; ketiga semua 
sangat bermurah hati memaafkan saya untuk gila 
ketika Edward kiri. Lauren Mallory kejahatan inti dari 
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sisi mereka, dan hampir semua orang, termasuk teman 
pertama saya di Forks, Jessica Stanley, tampak puas 
untuk pergi bersama dengan agenda anti-Bella.  
Dengan Edward kembali ke sekolah, garis pemisah 
bahkan sudah menjadi lebih jelas.  
Edward kembali telah mengambil korban pada Mike 
persahabatan, tapi Angela unswervingly setia, dan Ben 
mengikuti kepemimpinannya. Meskipun enggan merasa 
paling manusia menuju Cullens, Angela duduk dengan 
patuh di samping Alice setiap hari saat makan siang. 
Setelah beberapa minggu, Angela bahkan tampak 
nyaman di sana. Sulit untuk tidak terpesona oleh 
Cullens - sekali satu memberi mereka kesempatan 
untuk menjadi menarik.  
"Di luar sekolah?" Charlie bertanya, memanggil 
perhatian kembali.  
"Aku tidak melihat orang di luar sekolah, Ayah. 
Grounded, ingat? Dan Angela punya pacar juga. Dia 
selalu dengan Ben. Jika aku benar-benar bebas, "saya 
menambahkan, berat pada skeptis," mungkin kita bisa 
dua kali lipat. "  
"Oke. Tapi kemudian. . . "Dia ragu-ragu. "Kau dan Jake 
dulu bergabung di pinggul, dan sekarang -"  
Aku memotongnya. "Bisakah Anda bisa sampai ke titik, 
Dad? Apa kondisi Anda - dengan tepat? "  
"Saya tidak berpikir Anda harus membuang semua 
teman-teman Anda yang lain untuk pacarmu, Bella," 
katanya dengan suara tegas. "Ini tidak baik, dan saya 
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pikir hidup Anda akan lebih seimbang jika Anda terus 
orang lain di dalamnya. Apa yang terjadi September 
lalu. . .  
Aku tersentak.  
"Yah," katanya membela diri. "Kalau kau pernah lebih 
dari kehidupan di luar dari Edward Cullen, hal itu 
mungkin tidak seperti itu."  
"Itu pasti akan persis seperti itu," gumamku.  
"Mungkin, mungkin tidak."  
"Intinya?" Aku mengingatkannya.  
"Gunakan kebebasan baru Anda untuk melihat teman-
teman lain juga. Jaga agar tetap seimbang. "  
Aku mengangguk perlahan. "Saldo itu baik. Apakah 
saya memiliki waktu tertentu kuota untuk mengisi, 
kan? "  
Dia membuat wajah, tetapi menggelengkan kepala. 
"Saya tidak ingin membuat rumit ini. Tapi jangan lupa 
teman-teman Anda. . .  
Ini adalah sebuah dilema aku sudah berjuang dengan. 
Temanku. Orang-orang yang, demi keselamatan mereka 
sendiri, aku tidak akan pernah dapat melihat lagi 
setelah lulus.  
Jadi apa tindakan yang lebih baik? Luangkan waktu 
bersama mereka sementara aku bisa? Pemisahan atau 
mulai sekarang untuk membuatnya lebih bertahap? Aku 
gemetar pada gagasan tentang pilihan kedua.  
. . . terutama Yakub, "tambah Charlie sebelum aku bisa 
memikirkan hal-hal yang melalui lebih dari itu.  
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Sebuah dilema yang lebih besar daripada yang 
pertama. Aku butuh waktu beberapa saat untuk 
menemukan kata yang tepat. "Yakub mungkin. . . sulit. "  
"The Black adalah keluarga praktis, Bella," katanya, 
keras dan kebapakan lagi. "Dan Yakub telah menjadi 
sangat, teman yang sangat baik untuk Anda."  
"Aku tahu itu."  
"Jangan kau merindukannya sama sekali?" Charlie 
bertanya, frustrasi.  
Tenggorokanku tiba-tiba merasa bengkak; aku harus 
jelas dua kali sebelum aku menjawab. "Ya, aku rindu 
padanya," aku mengakui, masih menatap ke bawah. "Aku 
rindu padanya."  
"Lalu kenapa sulit?"  
Itu bukan sesuatu yang aku berada di kebebasan untuk 
menjelaskan. Hal itu bertentangan dengan aturan 
untuk orang-orang normal - orang manusia seperti aku 
dan Charlie - untuk mengetahui tentang dunia bawah 
tanah yang penuh mitos dan monster yang ada secara 
diam-diam di sekitar kita. Aku tahu semua tentang 
dunia - dan aku tidak berada dalam jumlah kecil 
masalah sebagai hasilnya. Aku tidak akan mendapatkan 
Charlie dalam masalah yang sama.  
"Dengan Yakub ada. . . konflik, "kataku perlahan. 
"Suatu konflik mengenai hal persahabatan, maksudku. 
Persahabatan tidak selalu tampaknya cukup untuk 
Jake. "Aku luka alasan saya keluar dari rincian yang 
benar tetapi tidak signifikan, hampir tidak penting 
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dibandingkan dengan kenyataan bahwa pak werewolf 
Jacob pahit vampir Edward membenci keluarga - dan 
karena itu saya juga, seperti yang saya berniat untuk 
bergabung dengan keluarga itu. Ini bukan sesuatu yang 
aku bisa bekerja dengan dia dalam sebuah catatan, dan 
ia tidak akan menjawab panggilan. Tapi rencana saya 
untuk berurusan dengan manusia serigala secara 
pribadi sudah pasti tidak berjalan di atas baik dengan 
vampir.  
"Bukankah Edward untuk sedikit persaingan sehat?" 
Charlie Suara sarkastis sekarang.  
Aku diratakan gelap memandangnya. "Tidak ada 
kompetisi."  
"Kau menyakiti perasaan Jake, menghindari dia seperti 
ini. Dia lebih suka hanya berteman daripada tidak sama 
sekali. "  
Oh, sekarang aku menghindari dia?  
"Aku cukup yakin Jake tidak ingin berteman sama 
sekali." Kata-kata terbakar di dalam mulutku. "Dari 
mana kau mendapatkan gagasan itu, sih?"  
Charlie tampak malu sekarang. "Subjek mungkin datang 
hari ini dengan Billy. . . .  
"Kau dan Billy gosip seperti wanita tua," aku mengeluh, 
menusuk garpu saya jahat ke mengental spaghetti di 
piring.  
"Billy khawatir tentang Jacob," kata Charlie. "Jake 
memiliki waktu keras sekarang. . . . Dia tertekan. "  
Aku meringis, tapi tetap mataku pada gumpalan.  
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"Dan kemudian Anda selalu sangat bahagia setelah 
menghabiskan hari dengan Jake." Charlie menghela 
napas.  
"Aku bahagia sekarang," aku menggeram keras melalui 
gigi.  
Kontras antara kata-kata dan nada menerobos 
ketegangan. Charlie tertawa terbahak-bahak, dan aku 
harus bergabung  
"Oke, oke," aku setuju. "Saldo."  
"Dan Yakub," ia bersikeras.  
"Aku akan mencoba."  
"Bagus. Menemukan bahwa keseimbangan, Bella. Dan, 
oh, yeah, kau punya beberapa surat, "kata Charlie, 
menutup masalah ini dengan tidak ada usaha pada 
kehalusan. "Itu dekat tungku."  
Aku tidak bergerak, pikiran saya memutar ke 
geramannya sekitar nama Yakub. Kemungkinan besar 
junk mail, aku baru saja mendapatkan sebuah paket 
dari ibu saya kemarin dan aku tidak mengharapkan apa-
apa lagi.  
Charlie mendorong kursinya menjauh dari meja dan 
menggeliat ketika ia bangkit berdiri. Ia mengambil 
piring ke wastafel, tetapi sebelum ia memutar air 
untuk membilasnya, ia berhenti sejenak untuk 
melemparkan sebuah amplop tebal ke arahku. Surat 
tergelincir di meja dan thunked ke siku.  
"Eh, terima kasih," gumamku, bingung oleh pushiness. 
Lalu aku melihat alamat - surat itu dari University of 
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Alaska Tenggara. "Itu cepat. Kurasa aku merindukan 
tenggat waktu yang satu itu juga. "  
Charlie terkekeh.  
Aku membuka amplop itu dan kemudian melotot ke 
arahnya. "Ini terbuka."  
"Aku penasaran."  
"Aku terkejut, Sheriff. Itu kejahatan federal. "  
"Oh, hanya membacanya."  
Aku mengeluarkan surat itu, dan jadwal yang terlipat 
kursus.  
"Selamat," katanya sebelum aku bisa membaca apa. 
"Penerimaan pertama Anda."  
"Terima kasih, Ayah."  
"Kita harus bicara tentang pendidikan. Aku punya uang 
yang disimpan atas - "  
"Hei, hei, tidak ada itu. Aku tidak menyentuh pensiun, 
Dad. Aku punya dana kuliahku. "Apa yang tersisa dari 
itu - dan tak ada banyak untuk memulai.  
Charlie mengerutkan kening. "Beberapa tempat ini 
cukup mahal, Bells. Saya ingin membantu. Anda tidak 
perlu pergi ke semua jalan ke Alaska hanya karena 
lebih murah. "  
Itu tidak lebih murah, tidak sama sekali. Tapi itu jauh, 
dan Juneau memiliki rata-rata tiga ratus twenty-satu 
mendung hari per tahun. Yang pertama adalah 
prasyarat saya, yang kedua Edward's.  
"Aku punya itu tertutup. Selain itu, ada banyak 
bantuan keuangan di luar sana. Sangat mudah untuk 
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mendapatkan pinjaman. "Saya berharap menggertak 
saya tidak terlalu jelas. Aku tidak benar-benar 
melakukan banyak penelitian pada subjek.  
"Jadi. . . , "Charlie mulai, dan kemudian ia menggigit 
bibirnya dan memalingkan muka.  
"Jadi apa?"  
"Tidak ada. Aku hanya. . . "Dia mengerutkan kening. 
"Hanya ingin tahu apa. . . Edward rencana untuk tahun 
depan? "  
"Oh."  
"Well?"  
Tiga cepat mengetuk pintu menyelamatkan aku. Charlie 
memutar matanya dan Aku melompat.  
"Datang!" Aku menelepon sementara Charlie 
menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti, 
"Pergilah." Aku tidak menghiraukannya dan pergi untuk 
membiarkan Edward masuk  
Aku merebut pintu keluar dari jalan - ridiculously 
bersemangat - dan di sanalah dia, keajaiban pribadi 
saya.  
Waktu itu tidak membuat saya kebal terhadap 
kesempurnaan wajahnya, dan aku yakin bahwa aku 
tidak akan pernah mengambil aspek begitu saja. 
Mataku menelusuri atas putih pucat fitur: keras 
rahangnya persegi, kurva lebih lembut dari bibir penuh 
- dipelintir menjadi tersenyum sekarang, garis lurus 
dari hidung, sudut tajam dari tulang pipi, marmer 
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kelancaran rentang dahinya - setengah tertutup oleh 
tumpukan hujan-gelap rambut perunggu. . . .  
Aku menyelamatkan mata untuk yang terakhir, 
mengetahui bahwa ketika saya melihat ke mereka, aku 
akan kehilangan pikirannya. Mereka lebar, hangat 
dengan cairan emas, dan dibingkai oleh poni tebal bulu 
mata hitam. Menatap ke matanya selalu membuat saya 
merasa luar biasa - semacam tulang saya berputar 
seperti sepon. Saya juga sedikit pusing, tapi itu bisa 
saja karena aku sudah lupa untuk tetap bernapas. Lagi.  
Itu adalah menghadapi model laki-laki di dunia akan 
jiwanya untuk perdagangan. Tentu saja, yang mungkin 
akan persis harga yang diminta: satu jiwa.  
Tidak, aku tidak percaya itu. Aku merasa bersalah 
karena berpikir itu, dan senang - karena saya sering 
senang - bahwa aku adalah satu-satunya orang yang 
pikirannya misteri bagi Edward.  
Aku meraih tangannya, dan mendesah ketika jari-jari 
dingin ditemukan tambang. Sentuhan membawa serta 
rasa lega aneh - seolah-olah aku sudah kesakitan dan 
rasa sakit yang tiba-tiba berhenti.  
"Hei." Aku tersenyum kecil antiklimaks saya salam.  
Dia mengangkat jari interlaced menggosok pipi dengan 
punggung tangan. "Bagaimana sore?"  
"Lambat."  
"Bagi saya, juga."  
Dia menarik pergelangan tanganku ke wajahnya, tangan 
kami masih berputar bersama-sama. Matanya terpejam 
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sementara hidungnya menelusuri sepanjang kulit di 
sana, dan dia tersenyum lembut tanpa membuka 
mereka. Menikmati buket sementara menolak anggur, 
seperti yang pernah dikatakan.  
Aku tahu bahwa bau darah saya - begitu banyak manis 
baginya daripada darah orang lain, benar-benar seperti 
anggur di samping air untuk pecandu alkohol - 
menyebabkan dia sakit sebenarnya dari pembakaran 
menimbulkan rasa haus itu. Tapi ia tampaknya tidak 
menghindar darinya sebanyak dulu. Aku hanya bisa 
samar-samar membayangkan usaha Hercules di balik 
sikap sederhana ini.  
Ini membuat saya sedih bahwa dia harus berusaha 
keras. Aku menghibur diri dengan pengetahuan bahwa 
aku tidak akan membuatnya sakit lebih lama lagi.  
Aku mendengar Charlie mendekat kemudian, 
mengentakkan kakinya di jalan untuk mengungkapkan 
ketidaksenangannya adat dengan tamu kami. Mata 
Edward bentak terbuka dan ia membiarkan tangan kita 
jatuh, membuat mereka melingkari.  
"Selamat malam, Charlie." Edward selalu sempurna 
sopan, meskipun Charlie tidak pantas mendapatkannya.  
Charlie mendengus padanya, dan kemudian berdiri di 
sana dengan tangan terlipat di dada. Dia mengambil 
gagasan pengawasan orangtua ekstrem akhir-akhir ini.  
"Aku membawa serangkaian aplikasi lain," Edward 
bilang padaku, memegang boneka amplop manila. Dia 
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mengenakan gulungan prangko seperti cincin di sekitar 
littlest jari.  
Aku mengerang. Bagaimana perguruan tinggi ada 
tersisa bahwa dia tidak memaksa saya untuk berlaku 
untuk yang sudah? Dan bagaimana ia terus mencari 
celah ini bukaan? Itu begitu larut dalam tahun.  
Dia tersenyum seolah-olah dia bisa membaca pikiran 
saya, mereka pasti sangat jelas di wajahku. "Masih ada 
beberapa terbuka tenggat waktu. Dan beberapa 
tempat bersedia untuk membuat pengecualian. "  
Aku bisa membayangkan motivasi di belakang 
pengecualian tersebut. Dan jumlah dolar yang terlibat.  
Edward tertawa melihat ekspresi saya.  
"Apakah kita?" Ia bertanya, towing saya menuju meja 
dapur.  
Charlie gusar dan mengikuti di belakang, meskipun ia 
tidak bisa mengeluh tentang aktivitas di malam ini 
agenda. Dia sudah mengganggu saya untuk membuat 
keputusan tentang perguruan tinggi setiap hari.  
Aku membersihkan meja dengan cepat, sementara 
Edward menyelenggarakan tumpukan mengintimidasi 
bentuk. Ketika aku pindah Wuthering Heights ke 
counter, Edward mengangkat satu alis. Aku tahu apa 
yang ia pikirkan, tetapi Charlie menyela sebelum 
Edward bisa komentar.  
"Omong-omong kuliah aplikasi, Edward," kata Charlie, 
nadanya bahkan lebih cemberut - ia berusaha untuk 
menghindari Edward menangani secara langsung, dan 
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ketika ia harus, itu diperburuk suasana hati yang 
buruk. "Bella dan aku baru saja berbicara tentang 
tahun depan. Apakah Anda memutuskan di mana Anda 
akan pergi ke sekolah? "  
Edward tersenyum pada Charlie dan suaranya ramah. 
"Belum. Saya telah menerima beberapa surat 
penerimaan, tapi aku masih menimbang pilihan saya. "  
"Ke mana saja kau diterima?" Charlie ditekan.  
"Syracuse. . . Harvard. . . Dartmouth. . . dan aku baru 
saja diterima di Universitas Alaska Tenggara hari ini. 
"Edward memalingkan wajahnya sedikit ke samping 
sehingga ia bisa mengedip padaku. Aku menahan tawa.  
"Harvard? Dartmouth? "Charlie bergumam, tidak 
dapat menyembunyikan kekaguman. "Well, itu cantik. . . 
itu adalah sesuatu. Yeah, tapi University of Alaska. . . 
Anda tidak akan benar-benar mempertimbangkan 
bahwa ketika Anda bisa pergi Ivy League. Maksudku, 
ayahmu ingin kau. . .  
"Carlisle selalu baik-baik saja dengan apa pun yang 
saya memilih untuk melakukannya," Edward 
mengatakan kepadanya dengan tenang.  
"Hmph."  
"Coba tebak, Edward?" Saya bertanya dengan suara 
terang, bermain bersama.  
"Apa, Bella?"  
Aku menunjuk ke amplop tebal di meja. "Aku baru saja 
mendapat penerimaan saya ke Universitas Alaska!"  
"Selamat!" Dia menyeringai. "Kebetulan sekali."  
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Charlie menyipit dan ia melotot bolak-balik antara kami 
berdua. "Baik," gumamnya setelah satu menit. "Aku 
akan pergi menonton pertandingan, Bella. Sembilan tiga 
puluh. "  
Itu adalah perintah perpisahan biasa.  
"Eh, Dad? Ingat diskusi yang sangat baru-baru ini 
tentang kebebasan. . . "  
Dia menghela napas. "Benar. Oke, sepuluh tiga puluh. 
Anda masih memiliki jam malam di malam sekolah. "  
"Bella tidak lagi berpijak?" Tanya Edward. Meskipun 
aku tahu dia tidak benar-benar terkejut, saya tidak 
bisa mendeteksi adanya catatan palsu yang tiba-tiba 
kegembiraan dalam suaranya.  
"Kondisional," Charlie dikoreksi melalui gigi. "Apa 
urusannya denganmu?"  
Aku mengerutkan kening ayah saya, tetapi ia tidak 
melihat.  
"Itu hanya baik untuk tahu," kata Edward. "Alice sudah 
gatal untuk mitra belanja, dan aku yakin Bella akan 
sangat senang untuk melihat beberapa lampu-lampu 
kota." Dia tersenyum padaku.  
Tetapi Charlie menggeram, "Tidak!" Dan wajahnya 
memerah ungu.  
"Dad! Apa masalahnya? "  
Dia berusaha menghilangkan ketegangan giginya. "Aku 
tidak ingin kau pergi ke Seattle sekarang."  
"Hah?"  
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"Aku sudah cerita tentang kisah itu di koran - ada 
semacam geng pada pembunuhan di Seattle dan aku 
ingin kau menjauh, oke?"  
Aku memutar mataku. "Ayah, ada kesempatan yang 
lebih baik bahwa aku akan disambar petir daripada 
bahwa suatu hari aku sedang di Seattle -"  
"Tidak, itu bagus, Charlie," kata Edward, mengganggu 
saya. "Aku tidak bermaksud Seattle. Aku berpikir 
Portland, sebenarnya. Aku tidak akan Bella di Seattle, 
baik. Tentu saja tidak. "  
Aku menatapnya tak percaya, tapi ia telah Charlie 
koran di tangannya dan ia membaca halaman depan 
dengan saksama.  
Dia pasti telah berusaha menenangkan ayahku. Gagasan 
berada dalam bahaya dari bahkan yang paling 
mematikan manusia ketika aku sedang dengan Alice 
atau Edward benar-benar lucu.  
It worked. Charlie menatap Edward untuk satu detik 
lagi, dan kemudian mengangkat bahu. "Baik." Dia 
berjalan ke arah ruang tamu, di agak buru-buru 
sekarang - mungkin dia tidak ingin ketinggalan tip-off.  
Aku menunggu sampai TV itu, jadi bahwa Charlie tidak 
akan mampu mendengar saya.  
"Apa -," aku mulai bertanya.  
"Tunggu sebentar," kata Edward tanpa mendongak dari 
kertas. Matanya tetap fokus pada halaman saat dia 
mendorong aplikasi pertama ke arahku seberang meja. 
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"Saya pikir Anda dapat mendaur ulang esai Anda untuk 
yang satu ini. Pertanyaan yang sama. "  
Charlie pasti masih mendengarkan. Aku mendesah dan 
mulai mengisi informasi yang berulang-ulang: nama, 
alamat, sosial. . . . Setelah beberapa menit aku melihat 
ke atas, tetapi sekarang Edward termenung menatap 
keluar jendela. Saat aku menundukkan kepala kembali 
ke pekerjaan saya, saya menyadari untuk pertama 
kalinya nama sekolah.  
Aku mendengus dan mendorong ke samping koran.  
"Bella?"  
"Jadilah serius, Edward. Dartmouth? "  
Edward mengangkat dibuang aplikasi dan 
meletakkannya dengan lembut di depan saya lagi. "Saya 
pikir Anda akan seperti New Hampshire," katanya. 
"Ada lengkap kursus malam bagi saya, dan hutan yang 
terletak sangat nyaman untuk pejalan kaki keranjingan. 
Banyak satwa liar. "Dia mengeluarkan senyum yang 
bengkok dia tahu aku tidak bisa menahan diri.  
Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung.  
"Aku akan membiarkan Anda membayar kembali, jika 
itu membuatmu bahagia," janjinya. "Jika Anda mau, aku 
dapat mengisi anda tertarik."  
"Seperti Aku bahkan bisa masuk tanpa suap sangat 
besar. Atau itu bagian dari pinjaman? Sayap Cullen 
baru dari perpustakaan? Ugh. Mengapa kita memiliki 
diskusi ini lagi? "  
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"Apakah anda hanya mengisi aplikasi, silahkan, Bella? 
Itu tidak akan melukai Anda untuk menerapkan. "  
Rahang saya tertekuk. "Kau tahu apa? Saya tidak 
berpikir saya akan melakukannya. "  
Aku meraih koran, perencanaan untuk meremas mereka 
ke dalam bentuk yang cocok untuk menembakkan di 
tempat sampah, tapi mereka sudah pergi. Aku menatap 
meja kosong untuk beberapa saat, dan kemudian pada 
Edward. Dia tidak tampak telah pindah, tetapi aplikasi 
ini mungkin sudah tersimpan dalam jaketnya.  
"Apa yang kamu lakukan?" Saya bertanya.  
"Saya tanda nama Anda lebih baik daripada yang Anda 
lakukan sendiri. Anda sudah menulis esai. "  
"Kau akan ke laut dengan cara ini, Anda tahu." Bisikku 
pada kesempatan off bahwa Charlie tidak sepenuhnya 
hilang dalam permainan. "Saya benar-benar tidak perlu 
diterapkan di tempat lain. Aku sudah diterima di 
Alaska. Aku hampir bisa mampu membayar biaya kuliah 
semester pertama. Baik itu sebagai alibi seperti 
apapun. Tidak perlu membuang banyak uang, tidak 
peduli siapa itu. "  
Seorang terluka tampak mengencangkan wajah. "Bella -
"  
"Jangan mulai. Saya setuju bahwa saya harus pergi 
melalui gerakan untuk Charlie's sake, tapi kita berdua 
tahu aku tidak akan berada dalam kondisi apapun untuk 
pergi ke sekolah musim gugur mendatang. Berada di 
dekat orang. "  
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Pengetahuan saya tentang beberapa tahun pertama 
sebagai vampir baru sudah lengkap. Edward tidak 
pernah pergi ke rincian - itu bukan topik favorit - tapi 
aku tahu itu tidak cantik. Pengendalian diri rupanya 
keterampilan yang diperoleh. Sesuatu yang lebih dari 
sekolah korespondensi keluar dari pertanyaan.  
"Saya pikir waktu itu masih ragu," Edward 
mengingatkan saya lembut. "Anda bisa menikmati 
semester atau dua kuliah. Ada banyak pengalaman-
pengalaman manusia yang belum pernah Anda miliki. "  
"Aku akan sampai ke orang-orang sesudahnya."  
"Mereka tidak akan pengalaman manusia sesudahnya. 
Anda tidak mendapatkan kesempatan kedua pada 
kemanusiaan, Bella. "  
Desahku. "Anda harus masuk akal tentang waktu, 
Edward. Itu terlalu berbahaya untuk main-main 
dengan. "  
"Tidak ada bahaya belum," ia bersikeras.  
Aku memelototinya. Tidak ada bahaya? Pasti. Aku 
hanya punya vampir sadis berusaha untuk membalaskan 
dendam kematian pasangannya dengan saya sendiri, 
lebih baik melalui beberapa metode lambat dan 
menyiksa. Yang khawatir dengan Victoria? Dan, oh 
yeah, Volturi - vampir keluarga kerajaan dengan 
pasukan kecil prajurit vampir - yang bersikeras bahwa 
jantung saya berhenti berdetak satu atau lain cara 
dalam waktu dekat, karena manusia tidak diizinkan 
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untuk tahu bahwa mereka ada. Kanan. Tidak ada alasan 
untuk panik.  
Bahkan dengan menjaga Alice - Edward mengandalkan 
di uncannily akurat visi masa depan untuk memberi kita 
peringatan - itu adalah gila untuk mengambil risiko.  
Selain itu, aku sudah memenangkan argumen ini. 
Tanggal transformasi saya ragu-ragu ditetapkan untuk 
tidak lama setelah saya lulus dari SMA, hanya 
beberapa minggu lagi.  
Sentakan tajam menusuk perutku kegelisahan saat aku 
menyadari betapa singkat waktu yang sebenarnya. 
Tentu saja perubahan ini diperlukan - dan kunci apa 
yang saya inginkan lebih dari segala sesuatu yang lain 
di dunia dijadikan satu - tapi saya sangat sadar Charlie 
duduk di ruangan lain menikmati permainan, seperti 
setiap malam. Dan ibuku, Renée, cerah jauh di Florida, 
masih memohon dengan saya untuk menghabiskan 
musim panas di pantai dengan dia dan suami barunya. 
Dan Yakub, yang, tidak seperti orang tua saya, akan 
tahu persis apa yang terjadi ketika aku menghilang 
untuk beberapa sekolah jauh. Bahkan jika orang tua 
saya tidak tumbuh curiga untuk waktu yang lama, 
bahkan jika saya bisa menunda kunjungan dengan 
alasan tentang biaya perjalanan atau studi beban atau 
penyakit, Yakub akan mengetahui kebenaran.  
Untuk saat tersebut, ide Yakub jijik tertentu 
dibayangi setiap sakit lain.  
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"Bella," Edward bergumam, wajahnya memutar ketika 
ia membaca tertekan dalam tambang. "Tidak ada 
terburu-buru. Aku tidak akan membiarkan siapa pun 
menyakiti Anda. Anda dapat mengambil semua waktu 
yang Anda butuhkan. "  
"Aku ingin buru-buru," bisikku, sambil tersenyum 
lemah, mencoba untuk membuat lelucon itu. "Saya ingin 
menjadi rakasa juga."  
Giginya terkatup; ia berbicara melalui mereka. "Kau 
tidak tahu apa yang Anda katakan." Mendadak, ia 
melemparkan koran basah ke meja di antara kami. 
Menusuk jarinya judul di halaman depan:  
KEMATIAN TOLL PADA RISE, POLISI FEAR GANG 
KEGIATAN  
"Apa yang harus dilakukan dengan sesuatu?"  
"Monsters bukan lelucon, Bella."  
Aku menatap judul lagi, dan kemudian naik ke ekspresi 
kerasnya. "A. . . vampir yang melakukan ini? "bisikku.  
Dia tersenyum tanpa humor. Suaranya rendah dan 
dingin. "Kau akan terkejut, Bella, pada seberapa sering 
saya adalah jenis sumber di belakang kengerian di 
berita manusia. Sangat mudah untuk mengenali, bila 
Anda tahu apa yang harus dicari. Informasi di sini 
menunjukkan vampir yang baru lahir adalah longgar di 
Seattle. Haus darah, liar, lepas kendali. Cara kita 
semua. "  
Aku membiarkan pandanganku jatuh ke kertas lagi, 
menghindari matanya.  
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"Kami telah memantau situasi selama beberapa minggu. 
Semua tanda-tanda ada di sana - yang tidak mungkin 
hilang, selalu di malam hari, yang buruk dibuang-mayat, 
kurangnya bukti lain. . . . Ya, seseorang baru. Dan tak 
seorang pun tampaknya akan mengambil tanggung 
jawab untuk orang baru. . . . "Dia menarik napas 
panjang. "Yah, itu bukan masalah kita. Kita bahkan 
tidak memperhatikan situasi jika tidak terjadi begitu 
dekat dengan rumah. Seperti saya katakan, ini terjadi 
sepanjang waktu. Keberadaan hasil monster 
konsekuensi mengerikan. "  
Aku mencoba untuk tidak melihat nama pada halaman, 
tetapi mereka melompat keluar dari sisa cetak seperti 
mereka dalam huruf tebal. Lima orang yang hidupnya 
sudah berakhir, keluarga yang berkabung sekarang. Ini 
berbeda dari pembunuhan mempertimbangkan secara 
abstrak, membaca nama-nama itu. Maureen Gardiner, 
Geoffrey Campbell, Grace Razi, Michelle O'Connell, 
Ronald Albrook. Orang yang sudah tua dan anak-anak 
dan teman-teman dan hewan peliharaan, pekerjaan, dan 
harapan dan rencana dan kenangan dan masa depan. . . .  
"Ini tidak akan sama bagi saya," aku berbisik, setengah 
kepada diri sendiri. "Anda tidak akan membiarkan aku 
menjadi seperti itu. Kita akan hidup di Antartika. "  
Edward mendengus, memecahkan ketegangan. 
"Penguins. Lovely. "  
Aku tertawa dengan gemetar tertawa dan 
menjatuhkan kertas dari meja agar aku tidak harus 
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melihat nama-nama itu; itu menghantam linoleum 
dengan suara keras. Tentu saja Edward akan 
mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan 
berburu. Dia dan "vegetarian" keluarga - semua 
berkomitmen untuk melindungi kehidupan manusia - 
lebih menyukai rasa besar predator untuk memuaskan 
kebutuhan diet mereka. "Alaska, kemudian, seperti 
yang direncanakan. Hanya suatu tempat jauh lebih jauh 
dari Juneau - di suatu tempat dengan beruang 
berlimpah. "  
"Lebih baik," ia diperbolehkan. "Ada beruang kutub, 
juga. Sangat ganas. Dan serigala mendapatkan cukup 
besar. "  
Mulutku ternganga dan mengembuskan napas dalam 
tiupan tajam.  
"Apa yang salah?" Ia bertanya. Sebelum aku bisa 
sembuh, kebingungan lenyap dan seluruh tubuhnya 
tampak mengeras. "Oh. Jangankan serigala, kemudian, 
jika gagasan menyinggung kepada Anda. "Suaranya 
kaku, formal, kaku bahunya.  
"Dia adalah sahabatku, Edward," gumamku. Itu 
menyengat untuk menggunakan lampau. "Tentu saja ide 
menyinggung perasaanku."  
"Maafkan kesembronoan saya," katanya, masih sangat 
formal. "Aku seharusnya tidak menyarankan itu."  
"Jangan khawatir tentang hal itu." Aku menatap 
tanganku, mengepalkan tinju ke ganda di atas meja.  
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Kami berdua diam sejenak, dan kemudian jari dingin di 
bawah dagu, membujuk wajahku ke atas. Ekspresinya 
jauh lebih lembut sekarang.  
"Maaf. Sungguh.  
"Aku tahu. Aku tahu ini bukan hal yang sama. Aku tidak 
seharusnya bereaksi dengan cara itu. Hanya saja. . . 
yah, saya sudah berpikir tentang Jacob sebelum Anda 
datang. "Aku ragu-ragu. Mata cokelat Nya tampak 
untuk mendapatkan sedikit lebih gelap setiap kali aku 
berkata nama Yakub. Suaraku berbalik memohon 
sebagai respons. "Kata Charlie Jake adalah memiliki 
waktu yang sulit. Menyakiti dia sekarang, dan. . . ini 
salahku. "  
"Kau sudah melakukan kesalahan apa pun, Bella."  
Aku menarik napas panjang. "Aku harus membuatnya 
lebih baik, Edward. Aku berutang padanya. Dan itu 
salah satu kondisi Charlie sih - "  
Wajahnya berubah ketika aku berbicara, memutar 
keras lagi, patung-suka.  
"Kau tahu itu dari pertanyaan bagi Anda untuk menjadi 
di sekitar werewolf tanpa perlindungan, Bella. Dan ini 
akan menghancurkan perjanjian jika ada di antara kami 
menyeberang ke tanah mereka. Apakah Anda ingin 
kami untuk memulai perang? "  
"Tentu saja tidak!"  
"Kalau benar-benar tidak ada gunanya membahas 
masalah ini lebih lanjut." Dia menurunkan tangan dan 
memalingkan muka, mencari subjek perubahan. 
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Matanya berhenti pada sesuatu di belakangku, dan dia 
tersenyum, walaupun matanya tetap waspada.  
"Aku senang Charlie telah memutuskan untuk 
membiarkan Anda keluar - Anda sedang sedih 
membutuhkan kunjungan ke toko buku. Aku tidak 
percaya Anda sedang membaca Wuthering Heights 
lagi. Tidakkah kau tahu itu dengan hati belum? "  
"Tidak semua dari kita memiliki ingatan yang tajam," 
kataku singkat.  
"Photographic memori atau tidak, aku tidak mengerti 
mengapa Anda menyukainya. Karakter yang mengerikan 
setiap orang-orang yang merusak kehidupan orang lain. 
Aku tidak tahu bagaimana Heathcliff dan Cathy 
berakhir dengan peringkat dengan pasangan seperti 
Romeo dan Juliet atau Elizabeth Bennet dan Mr Darcy. 
Ini bukan kisah cinta, ini cerita benci. "  
"Anda memiliki beberapa masalah serius dengan 
klasik," bentakku.  
"Mungkin itu karena aku tidak terkesan kuno." Dia 
tersenyum, jelas puas bahwa dia bingung saya. "Terus 
terang, meskipun, mengapa Anda membacanya berkali-
kali?" Matanya tampak jelas dengan bunga riil 
sekarang, mencoba - lagi - untuk mengungkap kerja 
rumit pikiranku. Ia sampai ke seberang meja untuk 
buaian wajahku di tangannya. "Apa yang menarik bagi 
Anda?"  
Nya yang tulus dilucuti penasaran saya. "Saya tidak 
yakin," kataku, berjuang untuk koherensi sementara 
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tatapannya yang tersebar secara tidak sengaja 
pikiranku. "Saya pikir itu sesuatu tentang keniscayaan. 
Bagaimana tidak ada yang dapat membuat mereka 
terpisah - bukan dia egois, atau jahat, atau bahkan 
kematian, pada akhirnya. . . .  
Wajahnya serius ketika ia dianggap kata-kata saya. 
Setelah beberapa saat ia tersenyum senyum 
menggoda. "Aku masih berpikir itu akan menjadi cerita 
yang lebih baik jika salah satu dari mereka punya satu 
kualitas penebusan."  
"Saya berpikir bahwa mungkin titik," aku tidak setuju. 
"Cinta mereka hanya mereka kualitas penebusan."  
"Saya harap Anda mempunyai pengertian yang lebih 
baik dari itu - untuk jatuh cinta pada orang yang 
begitu. . . ganas. "  
"Sudah agak terlambat bagi saya untuk khawatir 
tentang siapa aku jatuh cinta dengan," kataku. "Tapi 
bahkan tanpa peringatan, saya tampaknya telah 
berhasil dengan cukup baik."  
Dia tertawa pelan. "Aku senang kau berpendapat 
begitu."  
"Yah, kuharap kau cukup pintar untuk menjauh dari 
orang yang begitu egois. Catherine sebenarnya adalah 
sumber dari semua masalah, tidak Heathcliff. "  
"Aku akan waspada," janjinya.  
Desahku. Dia begitu baik pada gangguan.  
Aku meletakkan tanganku di atas untuk terus ke 
wajahku. "Saya perlu melihat Yakub."  



http://nengmieke.blogspot.com 

Matanya terpejam. "Tidak"  
"Ini benar-benar tidak berbahaya sama sekali," kataku 
memohon lagi. "Aku biasa menghabiskan sepanjang hari 
di La Push dengan seluruh banyak dari mereka, dan 
tidak pernah terjadi."  
Tapi aku membuat slip; suaraku terbata-bata di akhir 
karena aku sadar saat aku mengucapkan kata-kata 
bahwa mereka adalah bohong. Itu tidak benar bahwa 
tidak ada yang pernah terjadi. Singkat memori flash - 
serigala abu-abu yang sangat besar berjongkok untuk 
musim semi, memamerkan gigi belati seperti pada saya 
- punya telapak tangan saya berkeringat dengan gema 
ingat panik.  
Edward mendengar hatiku mempercepat dan 
mengangguk seolah-olah aku mengakui kebohongan 
keras. "Werewolves tidak stabil. Kadang-kadang, 
orang-orang dekat mereka terluka. Kadang-kadang, 
mereka terbunuh. "  
Aku ingin menyangkalnya, tapi gambar lain 
memperlambat bantahan. Aku melihat di kepalaku yang 
dulu wajah cantik Emily Young, sekarang dirusak oleh 
trio gelap yang menyeret bekas luka di sudut mata 
kanan dan kiri mulutnya melengkung miring selamanya 
menjadi cemberut.  
Ia menunggu, muram penuh kemenangan, bagi saya 
untuk menemukan suara saya.  
"Kau tidak tahu mereka," bisikku.  
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"Aku mengenal mereka lebih baik dari yang Anda 
pikirkan, Bella. Aku di sini yang terakhir kalinya. "  
"Terakhir kali?"  
"Kami mulai persimpangan jalan dengan serigala sekitar 
tujuh puluh tahun yang lalu. . . . Kami baru saja 
menetap di dekat Hoquiam. Itu sebelum Alice dan 
Jasper ada bersama kami. Kami kalah jumlah mereka, 
tetapi itu tidak akan berhenti dari berubah menjadi 
perkelahian kalau bukan karena Carlisle. Dia berhasil 
meyakinkan Efraim Hitam yang bersamaan adalah 
mungkin, dan akhirnya kami membuat gencatan senjata. 
"  
Yakub kakek buyut nama mengejutkanku.  
"Kami pikir garis telah meninggal dengan Efraim," 
Edward gumam; itu terdengar seperti sedang 
berbicara dengan dirinya sendiri sekarang. "Bahwa 
permainan kata-kata genetik yang memungkinkan 
transmutasi telah hilang. . . . "Dia terdiam dan 
menatapku menuduh. "Sepertinya nasib buruk Anda 
untuk mendapatkan lebih kuat setiap hari. Apakah 
Anda menyadari bahwa Anda tak pernah puas menarik 
untuk semua hal yang mematikan cukup kuat untuk 
memulihkan mutan pak taring dari kepunahan? Jika 
kita bisa botol keberuntungan Anda, kami akan punya 
senjata pemusnah massal di tangan kami. "  
Aku mengabaikan ejekan, perhatian saya tertangkap 
oleh asumsi - adalah dia serius? "Tapi aku tidak 
membawa mereka kembali. Tidakkah kau tahu? "  
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"Tahu apa?"  
"Nasib buruk saya tidak ada hubungannya dengan itu. 
Para manusia serigala kembali karena vampir itu. "  
Edward menatapku, tubuhnya bergerak dengan 
terkejut.  
"Jacob mengatakan kepada saya bahwa keluarga Anda 
berada di sini mengatur hal-hal dalam gerak. Saya pikir 
Anda pasti sudah tahu. . . .  
Matanya menyipit. "Apakah itu yang mereka pikirkan?"  
"Edward, lihatlah fakta. Tujuh puluh tahun yang lalu, 
Anda datang ke sini, dan manusia serigala muncul. Kau 
datang kembali sekarang, dan manusia serigala muncul 
lagi. Apakah Anda pikir itu kebetulan? "  
Dia berkedip dan silau santai. "Carlisle akan tertarik 
dengan teori itu."  
"Teori," Aku mendengus.  
Dia diam sejenak, menatap keluar jendela ke hujan; 
aku membayangkan ia sedang memikirkan fakta bahwa 
kehadiran keluarganya berubah menjadi raksasa 
penduduk setempat anjing.  
"Menarik, tapi bukan relevan," gumamnya setelah 
beberapa saat. "Situasi tetap sama."  
Aku bisa menerjemahkan dengan mudah cukup: tidak 
ada teman werewolf.  
Aku tahu aku harus bersabar dengan Edward. Bukan 
karena ia tidak masuk akal, itu hanya bahwa ia tidak 
mengerti. Dia tidak tahu betapa banyak aku berutang 



http://nengmieke.blogspot.com 

Jacob Black - hidup saya berkali-kali, dan mungkin 
kewarasan saya juga.  
Aku tidak suka bicara tentang itu tandus waktu dengan 
siapa pun, dan terutama tidak Edward. Ia hanya 
berusaha menyelamatkan aku ketika ia pergi, berusaha 
untuk menyelamatkan jiwa. Aku tidak menahan dia 
bertanggung jawab atas semua hal bodoh yang 
kulakukan dalam ketiadaan, atau rasa sakit yang aku 
alami.  
Dia tidak.  
Jadi saya harus kata penjelasan saya sangat hati-hati.  
Aku bangkit dan berjalan mengelilingi meja. Dia 
membuka tangannya untuk saya dan aku duduk di 
pangkuannya, meringkuk ke dalam pelukan batu dingin. 
Aku memandang tangan sementara aku berbicara.  
"Tolong hanya mendengarkan sebentar. Ini jauh lebih 
penting daripada beberapa berhasrat untuk mampir di 
seorang teman lama. Yakub adalah kesakitan. "Suaraku 
terdistorsi di sekitar kata. "Aku tidak bisa tidak 
mencoba untuk membantunya - aku tak bisa menyerah 
sekarang, ketika ia membutuhkan aku. Hanya karena 
dia bukan manusia sepanjang waktu. . . . Yah, dia ada di 
sana bagi saya ketika saya masih. . . tidak begitu 
manusia sendiri. Anda tidak tahu bagaimana rasanya. . . 
. "Aku ragu-ragu. Lengan Edward kaku di sekitar saya; 
kedua tangannya ada di tangan sekarang, tendon 
berdiri keluar. "Jika Yakub tidak membantu saya. . . 
Aku tidak yakin apa yang akan pulang ke rumah untuk. 
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Aku berutang padanya lebih baik daripada ini, Edward. 
"  
Aku menatap wajahnya dengan hati-hati. Matanya 
terpejam, dan rahangnya tegang.  
"Aku tidak akan pernah memaafkan diriku untuk 
meninggalkan Anda," bisiknya. "Tidak kalau aku hidup 
seratus ribu tahun."  
Aku meletakkan tangannya ke wajah dingin dan 
menunggu sampai dia mendesah dan membuka matanya.  
"Kau hanya mencoba untuk melakukan hal yang benar. 
Dan aku yakin itu akan bekerja sama dengan siapa pun 
kurang mental daripada aku. Selain itu, kau di sini 
sekarang. Itu bagian yang penting. "  
"Kalau aku tidak pernah pergi, Anda tidak akan merasa 
perlu untuk pergi risiko hidup Anda untuk kenyamanan 
anjing."  
Aku tersentak. Saya sudah terbiasa dengan Yakub dan 
semua menghina slurs - pacat, lintah, parasit. . . . Entah 
bagaimana itu terdengar lebih keras di beludru Edward 
suara.  
"Saya tidak tahu bagaimana frase ini dengan benar," 
kata Edward, dan nada suram. "Ini akan terdengar 
kejam, kurasa. Tapi aku datang terlalu dekat untuk 
kehilangan Anda di masa lalu. Aku tahu bagaimana 
rasanya berpikir saya miliki. Saya tidak akan 
menoleransi apa pun berbahaya. "  
"Kau harus percaya padaku ini. Aku akan baik-baik saja. 
"  
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Wajahnya sedih lagi. "Tolong, Bella," bisiknya.  
Aku menatap ke dalam mata keemasan tiba-tiba 
terbakar. "Tolong apa?"  
"Tolong, bagi saya. Harap melakukan upaya sadar untuk 
menjaga diri Anda aman. Aku akan melakukan segala 
sesuatu yang saya bisa, tapi aku akan menghargai 
sedikit bantuan. "  
"Aku akan bekerja di sana," gumamku.  
"Apakah Anda benar-benar tahu betapa pentingnya 
Anda bagi saya? Setiap konsep di semua betapa aku 
mencintaimu? "Dia menarikku erat melawan kerasnya 
dada, menyelipkan kepalaku di bawah dagunya.  
Aku menekan bibirku melawan dingin salju leher. "Aku 
tahu betapa aku mencintaimu," jawabku.  
"Anda membandingkan satu pohon kecil ke seluruh 
hutan."  
Aku memutar bola mata, tapi ia tidak bisa melihat. 
"Mustahil."  
Dia mencium puncak kepalaku dan mendesah.  
"Tidak ada manusia serigala."  
"Aku tidak akan bersama-sama dengan itu. Aku harus 
bertemu dengan Yakub. "  
"Lalu aku harus menghentikan Anda."  
Dia terdengar sangat yakin bahwa ini tidak akan 
menjadi masalah.  
Aku yakin ia benar.  
"Kita lihat saja nanti," aku tetap bluffed. "Dia masih 
teman saya."  
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Aku bisa merasakan Yakub catatan di saku saya, 
seperti tiba-tiba beratnya sepuluh pound. Aku bisa 
mendengar kata-kata dalam suaranya, dan ia tampak 
setuju dengan Edward - sesuatu yang tidak akan 
pernah terjadi dalam kenyataan.  
Tidak mengubah apa pun. Menyesal. 
 
 
 
 
 

2. Penghindaran 
 

Aku MERASA ANEH apung SEBAGAI AKU BERJALAN 
DARI SPANYOL menuju kantin, dan itu bukan hanya 
karena aku sedang bergandengan tangan dengan orang 
yang paling sempurna di planet ini, meskipun itu tentu 
bagian dari itu.  
Mungkin itu adalah pengetahuan yang disajikan kalimat 
saya dan saya adalah seorang perempuan merdeka lagi.  
Atau mungkin itu tidak ada hubungannya dengan saya 
secara spesifik. Mungkin karena suasana kebebasan 
yang menggantung di seluruh kampus. Sekolah itu 
berkelok-kelok turun, dan, untuk kelas senior 
khususnya, ada gairah dimengerti di udara.  
Kebebasan itu begitu dekat itu disentuh, rasa-mampu. 
Tanda-tanda itu di mana-mana. Poster ramai bersama-
sama di dinding kantin, dan trashcans mengenakan rok 
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warna-warni tumpah-lebih selebaran: pengingat untuk 
membeli buku tahunan, kelas cincin, dan pengumuman; 
tenggat waktu untuk memesan gaun wisuda, topi, dan 
jumbai; neon-terang pitches penjualan - yang 
berkampanye untuk kelas junior kantor; menyenangkan, 
naik-dilingkari iklan untuk tahun ini prom. Tarian besar 
akhir pekan mendatang, tapi aku punya janji ketat dari 
Edward bahwa aku tidak akan mengalami itu lagi. 
Setelah semua, aku sudah punya pengalaman manusia.  
Tidak, itu harus saya kebebasan pribadi yang 
meringankan saya hari ini. Akhir tahun sekolah tidak 
memberi saya kesenangan tampaknya memberikan 
siswa lainnya. Sebenarnya, aku merasa gugup sampai 
mual setiap kali aku memikirkannya. Aku mencoba 
untuk tidak memikirkannya.  
Tapi sulit untuk melarikan diri seperti topik di mana-
mana sebagai kelulusan.  
"Apakah Anda mengirimkan pengumuman Anda, belum?" 
Angela bertanya kapan Edward dan aku duduk di meja 
kami. Dia punya rambut cokelat disisir ke belakang 
ekor kuda ceroboh biasa bukan model rambut halus, 
dan ada sedikit panik melihat tentang matanya.  
Alice dan Ben sudah berada di sana, juga, di kedua sisi 
Angela. Ben niat atas buku komik, kacamatanya 
meluncur turun di hidungnya sempit. Alice mengamati 
membosankan saya jeans-dan-di-shirt pakaian dengan 
cara yang membuat saya sadar diri. Mungkin 
merencanakan Makeover lain. Desahku. Sikap acuh tak 
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acuh saya mode adalah duri konstan di sisinya. Kalau 
aku mengizinkannya, dia akan senang berpakaian saya 
setiap hari - mungkin beberapa kali sehari - seperti 
tiga dimensi besar boneka kertas.  
"Tidak," jawab saya Angela. "Tidak ada gunanya, 
sungguh. Renée tahu kapan aku lulus. Siapa lagi yang 
ada? "  
"Bagaimana denganmu, Alice?"  
Alice tersenyum. "Sudah selesai."  
"Kau beruntung." Angela mendesah. "Ibuku mempunyai 
seribu sepupu dan dia mengharapkan aku untuk tangan-
alamat satu untuk semua orang. Aku akan mendapatkan 
terowongan karpal. Aku tidak bisa menundanya lebih 
lama lagi dan aku hanya takut itu. "  
"Aku akan membantumu," aku menawarkan. "Jika Anda 
tidak keberatan saya tulisan tangan buruk."  
Charlie akan seperti itu. Dari sudut mataku, aku 
melihat Edward tersenyum. Dia harus seperti itu, juga 
- saya memenuhi syarat Charlie tanpa melibatkan 
manusia serigala.  
Angela tampak lega. "Itu sangat baik dari Anda. Aku 
akan datang kapan saja Anda inginkan. "  
"Sebenarnya, aku lebih suka pergi ke rumah Anda kalau 
boleh - Aku muak saya. Charlie un-menghukumku 
semalam. "Aku menyeringai ketika aku mengumumkan 
berita baik saya.  
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"Sungguh?" Angela tanya, kegembiraan ringan 
pencahayaan lembut dia selalu-mata cokelat. "Saya 
pikir kau bilang kau ada di seumur hidup."  
"Aku lebih terkejut daripada Anda. Aku yakin aku akan 
setidaknya telah menyelesaikan sekolah menengah 
sebelum dia membebaskan aku. "  
"Nah, ini hebat, Bella! Kita harus pergi keluar untuk 
merayakannya. "  
"Kau tidak tahu seberapa bagus kedengarannya."  
"Apa yang harus kita lakukan?" Alice renung, wajahnya 
menerangi pada kemungkinan. Ide Alice biasanya agak 
berlebihan bagi saya, dan saya bisa melihatnya di 
matanya sekarang - kecenderungan untuk mengambil 
hal-hal yang terlalu jauh menendang ke dalam tindakan.  
"Apa pun yang Anda pikirkan, Alice, aku ragu aku yang 
bebas."  
"Gratis itu gratis, kan?" Ia bersikeras.  
"Saya yakin saya masih memiliki batasan - seperti 
daratan Amerika Serikat, misalnya."  
Angela dan Ben tertawa, tapi Alice meringis secara 
real kekecewaan.  
"Jadi apa yang kita lakukan malam ini?" Ia berkeras.  
"Tidak ada. Lihat, mari kita berikan beberapa hari 
untuk memastikan ia tidak bercanda. It's a sekolah 
malam, setidaknya. "  
"Kami akan merayakan akhir pekan ini, kemudian." 
Alice's antusiasme itu mustahil untuk menindas.  
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"Tentu," kataku, berharap bisa menenangkan dirinya. 
Aku tahu aku tidak akan melakukan sesuatu yang 
terlalu aneh; itu akan lebih aman untuk mengambil 
perlahan-lahan dengan Charlie. Memberinya 
kesempatan untuk menghargai bagaimana dapat 
dipercaya dan dewasa saya sebelum saya minta 
bantuan apapun.  
Angela dan Alice mulai berbicara tentang pilihan; Ben 
bergabung dengan percakapan, pengaturan komik 
samping. Perhatian saya melayang. Saya terkejut 
menemukan bahwa topik kebebasan saya tiba-tiba 
tidak memuaskan seperti dulu sesaat yang lalu. 
Sementara mereka membicarakan hal untuk dilakukan 
di Port Angeles atau mungkin Hoquiam, aku mulai 
merasa tidak puas.  
Tidak butuh waktu lama untuk menentukan di mana 
berasal dari kegelisahan saya.  
Sejak aku mengucapkan selamat tinggal pada Jacob 
Black di hutan di luar rumah, aku telah diganggu oleh 
yang gigih, tidak nyaman intrusi gambaran mental 
tertentu. Itu muncul di pikiran saya secara berkala 
seperti beberapa annoying alarm diatur ke suara 
setiap setengah jam, memenuhi kepalaku dengan 
gambar wajah Yakub kusut kesakitan. Ini adalah 
kenangan terakhir saya tentang dia.  
Sebagai visi mengganggu menyerang lagi, aku tahu 
persis mengapa aku tidak puas dengan kebebasan. 
Karena itu tidak lengkap.  
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Tentu, aku bebas pergi ke mana pun aku ingin - kecuali 
La Push; bebas melakukan apa pun aku ingin - kecuali 
melihat Yakub. Aku mengerutkan kening di meja. Harus 
ada semacam tengah.  
"Alice? Alice! "  
Suara Angela menarik aku dari lamunanku. Dia 
melambaikan tangannya bolak-balik di depan Alice 
kosong, menatap wajahnya. Alice's ekspresi adalah 
sesuatu yang diakui - ekspresi yang mengirim kejutan 
otomatis panik melalui tubuh saya. Kosong tatapan 
mata mengatakan kepada saya bahwa ia melihat 
sesuatu yang sangat berbeda dari ruang makan biasa 
adegan yang mengelilingi kita, tetapi sesuatu yang 
nyata setiap bit dengan caranya sendiri. Sesuatu yang 
akan datang, sesuatu yang akan terjadi segera. Aku 
merasakan darah merayap dari wajahku.  
Kemudian Edward tertawa, yang sangat alami, santai 
suara. Angela dan Ben memandang ke arahnya, tapi 
mataku terpaku pada Alice. Dia melompat tiba-tiba, 
seolah-olah seseorang telah menendang ke bawah 
meja.  
"Apakah sudah tidur siang, Alice?" Edward menggoda.  
Alice dirinya sendiri lagi. "Maaf, aku melamun, kurasa."  
"Melamun lebih baik daripada menghadapi dua jam lagi 
sekolah," kata Ben.  
Alice melemparkan dirinya kembali ke dalam 
percakapan dengan lebih animasi daripada sebelumnya 
- hanya sedikit terlalu banyak. Begitu aku melihat 
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matanya kunci dengan Edward's, hanya sesaat, dan 
kemudian ia menoleh ke belakang dengan Angela 
sebelum orang lain menyadarinya. Edward tenang, 
bermain linglung dengan sejumput rambutku.  
Aku menunggu dengan cemas untuk kesempatan untuk 
bertanya Alice Edward apa yang dilihat dalam visi, 
tetapi sore berlalu tanpa satu menit waktu saja.  
Rasanya aneh bagi saya, hampir disengaja. Setelah 
makan siang, Edward memperlambat langkahnya untuk 
mencocokkan Ben, bicara tentang beberapa tugas yang 
saya tahu dia sudah selesai. Lalu selalu ada orang lain 
di sana antara kelas, meskipun kami biasanya memiliki 
beberapa menit untuk diri kita sendiri. Ketika bel 
akhir berbunyi, Edward bercakap-cakap dengan Mike 
Newton dari semua orang, jatuh ke langkah di 
sampingnya ketika Mike menuju tempat parkir. Aku 
mengikuti di belakang, membiarkan Edward tow aku 
ikut.  
Aku mendengarkan, bingung, sementara Mike 
menjawab ramah luar biasa Edward queries. 
Tampaknya Mike mobil mengalami masalah.  
. . . tapi saya hanya mengganti baterai, "kata Mike. 
Matanya melesat ke depan dan kemudian kembali ke 
Edward hati-hati. Bingung, sama seperti aku.  
"Mungkin itu kabel?" Edward ditawarkan.  
"Mungkin. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang 
mobil, "Mike mengakui. "Aku perlu ada orang 
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melihatnya, tapi aku tidak mampu untuk membawanya 
ke Dowling's."  
Aku membuka mulut untuk menyarankan montir saya, 
dan kemudian menutupnya lagi. Montir saya sedang 
sibuk hari ini - sibuk berjalan sekitar sebagai serigala 
raksasa.  
"Aku tahu beberapa hal - saya bisa melihat-lihat, kalau 
kau mau," Edward ditawarkan. "Biarkan aku drop Alice 
dan Bella di rumah."  
Mike dan aku sama-sama menatap Edward dengan 
mulut ternganga.  
"Eh. . . terima kasih, "gumam Mike ketika ia sembuh. 
"Tapi aku harus bekerja. Mungkin lain kali. "  
"Tentu saja."  
"Sampai jumpa." Mike naik ke mobil, menggeleng-
gelengkan kepala tak percaya.  
Edward's Volvo, dengan Alice sudah di dalam, hanya 
dua mobil pergi.  
"Apa itu tadi?" Gumamku sebagai Edward memegang 
pintu penumpang untukku.  
"Hanya yang membantu," jawab Edward.  
Dan kemudian Alice, menunggu di bangku belakang, 
sedang mengoceh dengan kecepatan tinggi.  
"Kau benar-benar tidak baik mekanik, Edward. Mungkin 
Anda harus memiliki Rosalie lihatlah malam ini, supaya 
kau tampak bagus jika Mike memutuskan untuk 
membiarkan Anda membantu, kau tahu. Bukan karena 
hal itu tidak akan menyenangkan untuk menonton 
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wajahnya jika Rosalie muncul untuk membantu. Tapi 
karena Rosalie seharusnya di seluruh negeri di bangku 
kuliah, aku rasa itu bukan ide yang terbaik. Sayang 
sekali. Meskipun saya kira, untuk Mike mobil, Anda 
akan lakukan. Itu hanya dalam laras halus yang baik 
mobil sport Italia bahwa Anda keluar dari kedalaman. 
Dan berbicara tentang Italia dan olahraga mobil yang 
aku mencuri di sana, Anda masih berutang padaku 
Porsche kuning. Aku tidak tahu bahwa aku ingin 
menunggu untuk Natal. . . .  
Aku berhenti mendengarkan setelah beberapa menit, 
suara cepat membiarkannya menjadi hanya 
bersenandung di latar belakang saat aku duduk di 
modus pasien saya.  
Tampak bagi saya seperti Edward berusaha 
menghindari pertanyaan saya. Baik. Dia harus sendirian 
dengan saya segera cukup. Itu hanya soal waktu.  
Edward tampaknya menyadari bahwa, juga. Dia 
menjatuhkan Alice di mulut Cullens 'drive seperti 
biasa, walaupun dengan titik ini aku setengah berharap 
dia untuk mengantarnya ke pintu dan berjalan dia 
masuk  
Ketika ia keluar, Alice melemparkan pandangan tajam 
di wajahnya. Edward tampak sangat santai.  
"Sampai nanti," katanya. Dan kemudian, dengan sangat 
sedikit, ia mengangguk.  
Alice berpaling menghilang ke pepohonan.  
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Dia diam saat ia memutar mobil dan kembali ke Forks. 
Aku menunggu, bertanya-tanya apakah dia akan 
membawa itu sendiri. Dia tidak, dan ini membuatku 
tegang. Apa yang Alice lihat hari ini saat makan siang? 
Sesuatu yang tidak ingin mengatakan padaku, dan aku 
mencoba memikirkan alasan mengapa ia akan 
menyimpan rahasia. Mungkin akan lebih baik untuk 
mempersiapkan diri sebelum aku bertanya. Aku tidak 
ingin panik dan minta dia berpikir aku tidak bisa 
menangani itu, apa pun itu.  
Jadi, kami berdua diam sampai kami tiba kembali ke 
rumah Charlie.  
"Cahaya beban pekerjaan rumah malam ini," 
komentarnya.  
"Mmm," aku setuju.  
"Apakah kau kira aku diizinkan masuk lagi?"  
"Charlie tidak melempar cocok bila Anda menjemputku 
untuk sekolah."  
Tapi aku yakin Charlie gilirannya akan merajuk cepat 
ketika ia pulang dan menemukan Edward di sini. 
Mungkin aku harus membuat sesuatu yang ekstra-
khusus untuk makan malam.  
Di dalam, saya berjalan menaiki tangga, dan Edward 
diikuti. Dia duduk-duduk di tempat tidurku dan 
memandang ke luar jendela, tampak tak menyadari 
kegelisahan saya.  
Aku menyimpan tasku dan menyalakan komputer. Ada 
terjawab e-mail dari ibu saya untuk menghadiri untuk, 



http://nengmieke.blogspot.com 

dan dia panik ketika saya mengambil terlalu lama. Aku 
mengetukkan jari-jariku ketika aku menunggu untuk 
komputer jompo siut bangun; mereka bentak terhadap 
meja, staccato dan cemas.  
Dan kemudian jari-jarinya berada di tanganku, 
menahan mereka masih.  
"Apakah kita agak sabar hari ini?" Gumamnya.  
Aku mendongak, berniat untuk membuat catatan 
tajam, tapi wajahnya lebih dekat daripada yang saya 
harapkan. Mata emasnya membara, hanya beberapa 
inci jauhnya, dan napasnya terasa sejuk menempel di 
bibir terbuka. Aku bisa merasakan aroma nya di 
lidahku.  
Aku tidak bisa mengingat respon jenaka aku akan 
membuat. Aku tidak bisa mengingat nama saya.  
Dia tidak memberi saya kesempatan untuk pulih.  
Kalau aku punya cara, aku akan menghabiskan sebagian 
besar waktu saya mencium Edward. Tidak ada yang aku 
alami dalam hidup saya bahwa dibandingkan dengan 
perasaan tenang bibir, marmer keras tapi selalu begitu 
lembut, bergerak dengan saya.  
Aku tidak sering mendapatkan jalan.  
Jadi saya sedikit terkejut ketika jari-jarinya dikepang 
diri ke rambutku, mengamankan wajahku ke. Lengan 
saya terkunci di belakang leher, dan aku berharap aku 
semakin kuat - cukup kuat untuk membuatnya tahanan 
di sini. Satu tangan meluncur ke punggungku, menekan 
saya lebih erat menempel di dada batu. Bahkan melalui 
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sweter, kulitnya cukup dingin untuk membuatku 
menggigil - itu adalah getaran kenikmatan, 
kebahagiaan, tetapi tangannya mulai melonggarkan 
sebagai respons.  
Aku tahu aku memiliki sekitar tiga detik sebelum ia 
akan menghela napas dan geser dengan cekatan aku 
pergi, mengatakan sesuatu tentang bagaimana kita 
akan mempertaruhkan hidup saya cukup untuk satu 
sore. Membuat sebagian besar detik terakhir saya, 
saya hancur diriku lebih dekat, mencetak diri pada 
bentuk dia. Ujung lidahku menelusuri lekuk bibir 
bawahnya, melainkan sebagai mulus tanpa cacat seolah-
olah telah dipoles, dan rasa --  
Dia menarik wajahku menjauh dari-Nya, melanggar 
terus saya dengan mudah - ia mungkin bahkan tidak 
menyadari bahwa saya menggunakan semua kekuatan.  
Dia terkekeh sekali, rendah, suara serak. Matanya 
cerah dengan kegembiraan yang begitu kaku disiplin.  
"Ah, Bella." Dia menghela napas.  
"Aku akan bilang aku minta maaf, tapi aku tidak."  
"Dan aku harus merasa menyesal bahwa Anda tidak 
menyesal, tapi aku tidak. Mungkin aku harus pergi 
duduk di tempat tidur. "  
Aku menghela napas sedikit kepala pusing. "Jika Anda 
berpikir bahwa perlu. . . .  
Dia tersenyum miring dan mengurai dirinya sendiri.  
Aku menggelengkan kepala beberapa kali, mencoba 
untuk menjernihkan pikiran, dan berbalik kembali ke 
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komputer saya. Hanya itu yang hangat dan 
bersenandung sekarang. Yah, tidak sebanyak 
bersenandung mengerang.  
"Katakan Renée aku berkata halo."  
"Tentu saja."  
Saya dipindai melalui Renée's e-mail, menggelengkan 
kepala sekarang dan kemudian di beberapa dippier hal 
yang telah dilakukannya. Aku hanya sebagai terhibur 
dan ngeri ketika pertama kali aku membaca ini. Itu 
begitu seperti ibu saya lupa persis bagaimana ia lumpuh 
dengan ketinggian sampai dia sudah diikat ke parasut 
dan instruktur menyelam. Aku merasa sedikit frustrasi 
dengan Phil, suami yang sudah hampir dua tahun, untuk 
membiarkan yang satu itu. Aku akan mengambil lebih 
baik memelihara dia. Aku mengenalnya jauh lebih baik.  
Anda harus membiarkan mereka pergi dengan cara 
mereka sendiri pada akhirnya, aku mengingatkan diriku 
sendiri. Anda harus membiarkan mereka mempunyai 
hidup mereka sendiri. . . .  
Aku menghabiskan sebagian besar hidup saya mengurus 
Renée, sabar membimbing menjauh dari rencana paling 
gila, ramah abadi yang saya tidak bisa bicara keluar 
dari. Aku selalu sabar dengan ibuku, geli dengan 
dirinya, bahkan sedikit merendahkan padanya. Aku 
melihat banyaknya kesalahan dan tertawa secara 
pribadi untuk diriku sendiri. Renée lengah.  
Aku adalah orang yang sangat berbeda dari ibuku. 
Seseorang bijaksana dan berhati-hati. Yang 
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bertanggung jawab satu, dewasa. Begitulah cara aku 
melihat diriku. Itulah orang yang saya tahu.  
Dengan masih berdebar kencang darah di kepalaku dari 
Edward's ciuman, aku tidak bisa membantu tetapi 
berpikir tentang ibuku yang paling hidup-mengubah 
kesalahan. Konyol dan romantis, menikah baru lulus 
dari sekolah tinggi untuk seorang pria yang nyaris 
tidak tahu, kemudian memproduksi saya setahun 
kemudian. Dia selalu berjanji bahwa ia tidak menyesal, 
bahwa aku adalah hadiah terbaik hidupnya yang pernah 
diberikan padanya. Namun dia mengebor ke saya 
berulang-ulang - pernikahan orang pintar mengambil 
serius. Orang dewasa masuk kuliah dan memulai karir 
sebelum mereka terlibat dalam sebuah hubungan. Dia 
tahu aku tidak akan pernah menjadi seperti berpikir 
dan tolol dan kota kecil seperti dia. . . .  
Aku mengertakkan gigi dan mencoba berkonsentrasi 
ketika aku menjawab suratnya.  
Lalu aku memukulnya garis perpisahan dan ingat kenapa 
aku lupa untuk menulis lebih cepat.  
Anda belum mengatakan apa-apa tentang Yakub dalam 
waktu yang lama, ia akan ditulis. Apa yang sampai hari 
ini?  
Charlie dorongan dia, aku yakin.  
Aku mendesah dan mengetik dengan cepat, 
menyelipkan jawaban atas pertanyaan-nya kurang 
sensitif antara dua paragraf.  
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Yakub adalah baik, kurasa. Aku tidak melihat dia 
banyak; ia menghabiskan sebagian besar waktunya 
dengan segerombolan teman-temannya turun di La 
Push hari ini.  
 
Tersenyum kecut dalam hati, saya menambahkan 
Edward salam dan tekan tombol "kirim."  
Aku tidak menyadari bahwa Edward adalah berdiri 
diam di belakangku lagi sampai setelah aku mematikan 
komputer dan mendorongnya menjauh dari meja. Aku 
hendak memarahinya untuk membaca di atas bahu saya 
ketika saya menyadari bahwa dia tidak membayar 
perhatian kepada saya. Dia sedang memeriksa kotak 
hitam flat dengan kabel melengkung miring jauh dari 
alun-alun utama dengan cara yang tidak terlihat sehat 
bagi apa pun itu. Setelah kedua, aku mengenali stereo 
mobil Emmett, Rosalie, dan Jasper telah memberikan 
saya untuk ulang tahun terakhir. Aku sudah lupa 
tentang hadiah ulang tahun bersembunyi di bawah 
tumpukan debu di lantai lemariku.  
"Apa yang Anda lakukan untuk ini?" Ia bertanya dengan 
suara horrorstruck.  
"Itu tidak ingin keluar dari dashboard."  
"Jadi, Anda merasa perlu untuk penyiksaan itu?"  
"Kau tahu bagaimana saya dengan menggunakan alat. 
Tidak ada rasa sakit yang ditimpakan sengaja. "  
Ia menggelengkan kepalanya, wajahnya topeng faux 
tragedi. "Kau membunuhnya."  
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Aku mengangkat bahu. "Oh, well."  
"Itu akan menyakiti perasaan mereka jika mereka 
melihat ini," katanya. "Saya rasa itu hal yang baik 
bahwa Anda telah berada di tahanan rumah. Aku harus 
mendapatkan satu lagi di tempat sebelum mereka 
melihat. "  
"Terima kasih, tapi aku tidak butuh stereo mewah."  
"Ini bukan untuk kepentingan Anda bahwa aku akan 
menggantinya."  
Desahku.  
"Kau tidak mendapatkan banyak kebaikan dari hadiah 
ulang tahun Anda tahun lalu," katanya dengan suara 
tidak puas. Tiba-tiba, ia mengipasi dirinya dengan 
kertas persegi panjang yang kaku.  
Aku tidak menjawab, karena takut suaraku akan 
bergetar. Ulang tahun kedelapan belas bencana saya - 
dengan segala konsekuensi luas - bukan sesuatu yang 
peduli untuk mengingat, dan saya terkejut bahwa dia 
akan membawa itu. Dia bahkan lebih sensitif tentang 
hal itu daripada aku.  
"Apakah anda menyadari hal ini akan berakhir?" Ia 
bertanya, memegang kertas kepadaku. Itu adalah 
hadiah lain - voucher untuk tiket pesawat yang Esme 
dan Carlisle telah memberikan saya agar saya bisa 
mengunjungi Renée di Florida.  
Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan 
suara datar. "Tidak Aku sudah lupa semua tentang 
mereka, sebenarnya. "  
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Ekspresi hati-hati cerah dan positif, tidak ada tanda-
tanda emosi yang mendalam ketika ia melanjutkan. 
"Yah, kita masih memiliki sedikit waktu. Anda telah 
dibebaskan. . . dan kita tidak punya rencana akhir 
pekan ini, ketika Anda menolak untuk pergi ke prom 
dengan saya. "Dia menyeringai. "Mengapa tidak 
merayakan kebebasan Anda dengan cara ini?"  
Aku terkesiap. "Dengan pergi ke Florida?"  
"Kau mengatakan sesuatu tentang daratan Amerika 
Serikat yang diperbolehkan."  
Aku memelototinya, curiga, mencoba memahami di 
mana ini berasal.  
"Yah?" Ia bertanya. "Apakah kita akan melihat Renée 
atau tidak?"  
"Charlie tidak akan pernah mengizinkannya."  
"Charlie tidak bisa Anda mengunjungi ibumu. Dia masih 
memiliki hak asuh utama. "  
"Tidak ada yang memiliki hak asuh saya. Aku sudah 
dewasa. "  
Dia melontarkan senyum cemerlang. "Tepat."  
Saya pikir lebih sebentar menit sebelum memutuskan 
bahwa itu tidak sebanding dengan melawan. Charlie 
akan murka - tidak bahwa aku akan melihat Renée, tapi 
Edward pergi dengan saya. Charlie tidak akan 
berbicara kepada saya selama berbulan-bulan, dan saya 
mungkin akan berakhir membumi lagi. Yang jelas tidak 
lebih pintar bahkan membawanya ke atas. Mungkin 
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dalam beberapa minggu, sebagai bantuan wisuda atau 
sesuatu.  
Tapi gagasan melihat ibuku sekarang, bukan minggu 
dari sekarang, sulit untuk menolak. Sudah begitu lama 
sejak aku melihat Renée. Dan bahkan lebih lama lagi 
karena aku pernah melihatnya dalam keadaan 
menyenangkan. Terakhir kali aku bersamanya di 
Phoenix, aku menghabiskan sepanjang waktu di ranjang 
rumah sakit. Terakhir kali ia datang ke sini, aku sudah 
lebih atau kurang katatonik. Tidak persis kenangan 
terbaik untuk meninggalkan dia dengan.  
Dan mungkin, jika dia melihat betapa bahagia saya 
dengan Edward, dia akan memberitahu Charlie untuk 
mengurangi.  
Edward mengamati wajahku sementara aku dibahas.  
Desahku. "Tidak akhir pekan ini."  
"Kenapa tidak?"  
"Aku tidak mau berkelahi dengan Charlie. Tidak begitu 
lama setelah dia memaafkan saya. "  
Alis menarik bersama-sama. "Saya pikir akhir pekan ini 
adalah sempurna," gumamnya.  
Aku menggelengkan kepala. "Lain kali."  
"Kau bukan satu-satunya yang telah terperangkap di 
rumah ini, kau tahu." Dia mengerutkan dahi padaku.  
Kecurigaan kembali. Perilaku seperti ini tidak seperti 
dia. Dia selalu begitu mustahil tanpa pamrih; aku tahu 
itu membuat saya manja.  
"Anda dapat pergi ke mana pun Anda inginkan," kataku.  
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"Dunia luar tidak memegang bunga bagi saya tanpa 
dirimu."  
Aku memutar mataku di hiperbola.  
"Aku serius," katanya.  
"Mari kita perlahan-lahan dunia luar, baik-baik saja? 
Sebagai contoh, kita bisa mulai dengan sebuah film di 
Port Angeles. . . .  
Dia mengerang. "Sudahlah. Kita akan membicarakannya 
nanti. "  
"Tidak ada yang tersisa untuk dibicarakan."  
Dia mengangkat bahu.  
"Oke, kalau begitu, mata pelajaran baru," kataku. Aku 
hampir lupa kekhawatiran saya tentang sore ini - itu 
yang telah niatnya? "Apa yang Alice lihat hari ini saat 
makan siang?"  
Mataku terpaku pada wajahnya ketika aku berbicara, 
mengukur reaksinya.  
Ekspresi terdiri; hanya ada sedikit pengerasan dari 
mata topaz. "Dia sudah melihat Jasper di tempat yang 
asing, di suatu tempat di barat daya, dia berpikir, 
dekat bekas. . . keluarga. Tapi dia tidak sadar niat 
untuk kembali. "Dia menghela napas. "It's got dia 
khawatir."  
"Oh." Itu tidak dekat dengan apa yang saya sudah 
menduga. Tapi tentu saja masuk akal bahwa Alice akan 
mengawasi Jasper masa depan. Dia adalah jodohnya, 
dia benar setengah lainnya, walaupun mereka tidak 
sebagai flamboyan tentang hubungan mereka sebagai 
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Rosalie dan Emmett itu. "Kenapa kau tidak 
memberitahu saya sebelumnya?"  
"Aku tidak tahu kau akan melihat," katanya. "Mungkin 
tidak penting, dalam hal apapun."  
Imajinasiku sedang sedih di luar kendali. Aku akan 
mengambil normal siang dan memutarnya hingga 
tampak seperti Edward akan keluar dari cara untuk 
menjaga hal-hal dari saya. Aku membutuhkan terapi.  
Kami turun untuk mengerjakan pekerjaan rumah kami, 
kalau-kalau Charlie muncul lebih awal. Edward selesai 
dalam hitungan menit, saya mampat susah payah 
melalui kalkulus saya sampai saya memutuskan sudah 
waktunya untuk memperbaiki Charlie makan malam. 
Edward membantu, membuat wajah sering kali pada 
bahan mentah - makanan manusia itu agak menjijikkan 
kepadanya. Aku membuat Nenek Swan stroganoff dari 
resep, karena aku sedang menghisap. Itu bukan salah 
satu favorit saya, tapi itu akan menyenangkan Charlie.  
Charlie tampaknya berada dalam suasana hati yang 
baik ketika ia sampai di rumah. Dia bahkan tidak pergi 
keluar dari cara untuk bersikap kasar kepada Edward. 
Edward minta diri dari makan bersama kami, seperti 
biasa. Suara berita malam mengalun dari ruang depan, 
tapi aku ragu Edward benar-benar mengawasi.  
Setelah memaksa turun tiga porsi, Charlie menendang 
kaki di atas kursi cadangan dan puas melipat tangan di 
depan perut buncit.  
"Itu bagus, Bells."  
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"Aku senang kau menyukainya. Bagaimana bekerja? 
"Dia sudah terlalu banyak makan dengan konsentrasi 
bagi saya untuk membuat percakapan sebelumnya.  
"Agak lambat. Yah, benar-benar mati lambat. Mark dan 
aku bermain kartu untuk bagian yang baik dari sore, 
"akunya sambil tersenyum. "Aku menang, sembilan 
belas tangan ke tujuh. Dan kemudian saya di telepon 
dengan Billy untuk sementara waktu. "  
Aku mencoba untuk menjaga ekspresi yang sama. 
"Bagaimana dia?"  
"Bagus, bagus. Sendi Nya mengganggunya sedikit. "  
"Oh. Itu terlalu buruk. "  
"Yeah. Dia mengundang kami ke mengunjungi akhir 
pekan ini. Ia sedang memikirkan memiliki Clearwaters 
dan Uleys atas juga. Semacam partai playoff. . . .  
"Hah," jenius saya respons. Tapi apa yang bisa saya 
katakan? Aku tahu aku tidak akan diizinkan untuk 
memukul pihak manusia serigala, bahkan dengan 
pengawasan orangtua. Aku bertanya-tanya apakah 
Edward akan memiliki masalah dengan Charlie 
nongkrong di La Push. Atau apakah ia beranggapan 
bahwa, karena Charlie sebagian besar menghabiskan 
waktu dengan Billy, yang hanya manusia, ayah saya 
tidak akan berada dalam bahaya?  
Aku bangkit dan menumpuk piring bersama-sama tanpa 
memandang Charlie. Aku membuang mereka ke dalam 
bak cuci dan mulai air. Edward muncul diam-diam dan 
meraih lap piring.  
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Charlie mendesah dan menyerah untuk saat ini, 
meskipun aku membayangkan ia akan kembali subjek 
ketika kami hanya berdua lagi. Dia mengangkat dirinya 
sendiri untuk berdiri dan berjalan menuju TV, sama 
seperti setiap malam.  
"Charlie," kata Edward nada percakapan.  
Charlie berhenti di tengah-tengah dapur kecil. "Ya?"  
"Apakah Bella pernah mengatakan bahwa orang tua 
saya memberikan tiket pesawat di ulang tahun 
terakhir, sehingga ia bisa mengunjungi Renée?"  
Aku menjatuhkan piring aku menggosok. Itu melirik 
dari meja dan jatuh dengan berisik ke lantai. Itu tidak 
melanggar, tapi itu terpercik ruangan, dan kami 
bertiga, dengan air sabun. Charlie bahkan tidak 
memerhatikan.  
"Bella?" Ia bertanya dengan suara kaget.  
Aku terus mataku di piring ketika aku mengambilnya. 
"Ya, mereka lakukan."  
Charlie menelan keras, dan kemudian matanya menyipit 
ketika ia berbalik ke Edward. "Tidak, dia tidak pernah 
mengatakannya."  
"Hmm," gumam Edward.  
"Apakah ada alasan kamu bawa itu?" Charlie bertanya 
dengan suara keras.  
Edward mengangkat bahu. "Mereka akan segera 
kadaluarsa. Saya pikir mungkin menyakiti perasaan 
Esme kalau Bella tidak menggunakan karunia-nya. 
Bukan berarti ia akan mengatakan apa-apa. "  
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Aku menatap Edward tak percaya.  
Charlie berpikir sejenak. "Ini mungkin ide yang baik 
bagi Anda untuk mengunjungi ibumu, Bella. Dia senang 
sekali. Aku heran kau tidak mengatakan apa-apa 
tentang hal ini, walaupun. "  
"Aku lupa," aku mengakui.  
Dia mengerutkan kening. "Anda lupa bahwa seseorang 
memberi Anda tiket pesawat?"  
"Mmm," aku bergumam samar-samar, dan menoleh 
kembali ke wastafel.  
"Saya menyadari bahwa Anda mengatakan mereka akan 
segera berakhir, Edward," Charlie melanjutkan. 
"Berapa banyak tiket itu orangtua Anda berikan 
padanya?"  
"Hanya satu untuknya. . . dan satu untukku. "  
Piring kali ini aku mampir mendarat di wastafel, 
sehingga tidak membuat suara sebanyak. Aku bisa 
dengan mudah mendengar gusar tajam sebagai ayahku 
menghela napas. Darah mengalir ke wajah saya, 
didorong oleh iritasi dan kecewa. Mengapa Edward 
melakukan hal ini? Aku melotot pada gelembung di 
wastafel, panik.  
"Itu keluar dari pertanyaan!" Charlie tiba-tiba dalam 
marah, meneriakkan kata-kata.  
"Kenapa?" Edward bertanya, suaranya jenuh dengan 
kejutan tak berdosa. "Anda hanya mengatakan bahwa 
ide yang baik baginya untuk melihat ibunya."  
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Charlie mengabaikannya. "Kau tidak ke mana-mana 
dengan dia, wanita muda!" Ia berteriak. Aku berbalik 
dan ia menusukkan telunjuknya kepadaku.  
Kemarahan berdenyut melalui aku secara otomatis, 
reaksi naluriah nada suaranya.  
"Aku bukan anak, Dad. Dan aku tidak dihukum lagi, 
ingat? "  
"Oh ya, Anda berada. Mulai sekarang. "  
"Untuk apa?!"  
"Karena aku bilang begitu."  
"Apakah saya perlu untuk mengingatkan Anda bahwa 
saya adalah seorang dewasa hukum, Charlie?"  
"Ini rumah saya - Anda mengikuti aturan!"  
My silau berubah sedingin es. "Kalau itu bagaimana 
Anda inginkan. Apakah Anda ingin aku pindah keluar 
malam ini? Atau dapat saya punya beberapa hari untuk 
pak? "  
Wajah Charlie pergi merah cerah. Aku langsung 
merasa ngeri untuk memainkan bergerak-kartu keluar.  
Aku menarik napas panjang dan mencoba untuk 
membuat nada lebih masuk akal. "Aku akan melakukan 
waktu tanpa mengeluh ketika aku telah melakukan 
sesuatu yang salah, Ayah, tapi aku tidak akan 
memasang dengan prasangka Anda."  
Dia terbata-bata, tapi tak berhasil koheren.  
"Sekarang, saya tahu bahwa Anda tahu bahwa saya 
punya hak untuk melihat Ibu untuk akhir pekan. Anda 
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tidak dapat jujur bilang kau akan keberatan dengan 
rencana apakah aku akan dengan Alice atau Angela. "  
"Anak-anak," ia mendengus, sambil mengangguk.  
"Apakah itu mengganggu Anda jika aku mengambil 
Yakub?"  
Aku hanya memilih nama itu karena aku tahu ayahku 
preferensi untuk Yakub, tetapi aku cepat-cepat 
berharap aku tidak; Edward gigi terkatup bersama-
sama dengan snap terdengar.  
Ayahku berjuang untuk menenangkan diri sebelum 
menjawab. "Ya," ia berkata dengan suara meyakinkan. 
"Itu akan mengganggu saya."  
"Kau pembohong busuk, Ayah."  
"Bella -"  
"Ini tidak seperti aku berangkat ke Vegas untuk 
menjadi seorang gadis panggung atau apa. Aku akan 
melihat Ibu, "aku mengingatkannya. "Dia hanya 
sebanyak otoritas orangtua saya seperti Anda."  
Ia melemparkan saya tajam.  
"Apakah Anda menyiratkan sesuatu tentang Mom 
kemampuan untuk merawat saya?"  
Charlie tersentak pada ancaman yang tersirat dalam 
pertanyaan saya.  
"Sebaiknya kau harap aku tidak menyebutkan hal ini 
padanya," kataku.  
"Sebaiknya tidak," ia memperingatkan. "Aku tidak 
senang mengenai hal ini, Bella."  
"Tidak ada alasan bagi Anda untuk marah."  
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Dia memutar bola matanya, tapi aku tahu badai telah 
berakhir.  
Aku menoleh ke tarik steker keluar dari wastafel. 
"Jadi pekerjaan rumahku selesai, makan malam Anda 
selesai, piring selesai, dan aku tidak dihukum. Aku mau 
keluar. Aku akan kembali sebelum pukul sepuluh tiga 
puluh. "  
"Di mana kau?" Wajahnya, nyaris kembali normal, 
lampu merah lagi merah.  
"Saya tidak yakin," aku mengakui. "Aku akan 
menyimpannya dalam radius sepuluh mil, meskipun. 
Oke? "  
Dia menggerutu sesuatu yang tidak terdengar seperti 
persetujuan, dan berjalan keluar dari ruangan. Tentu 
saja, begitu aku akan memenangkan pertempuran, aku 
mulai merasa bersalah.  
"Kami akan pergi?" Edward bertanya, suaranya rendah 
tapi antusias.  
Aku berpaling menatap marah padanya. "Ya. Saya pikir 
saya ingin bicara dengan Anda sendirian. "  
Dia tidak terlihat takut saat aku pikir dia seharusnya.  
Aku menunggu untuk mulai sampai kami aman di 
mobilnya.  
"Apa itu?" Saya bertanya.  
"Aku tahu kau ingin melihat ibumu, Bella - Anda telah 
berbicara tentang dia dalam tidurmu. 
Mengkhawatirkan sebenarnya. "  
"Saya miliki?"  
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Dia mengangguk. "Tapi, jelas, kau terlalu banyak 
pengecut untuk berurusan dengan Charlie, jadi aku 
campur atas nama Anda."  
"Campur? Anda melemparkan aku ke hiu! "  
Dia memutar bola matanya. "Saya tidak berpikir Anda 
berada dalam bahaya."  
"Sudah kubilang aku tidak ingin berkelahi dengan 
Charlie."  
"Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu harus men."  
Aku melotot ke arahnya. "Saya tidak bisa menahan diri 
ketika ia mendapatkan semua bossy seperti itu - naluri 
remaja alami saya mengalahkan saya."  
Dia terkekeh. "Yah, itu bukan salahku."  
Aku menatapnya, berspekulasi. Dia tidak 
memerhatikan. Wajahnya tenang ketika ia memandang 
ke luar kaca depan. Sesuatu yang pergi, tapi aku tidak 
bisa meletakkan jari di atasnya. Atau mungkin itu 
hanya imajinasiku lagi, berlari liar seperti itu sore ini.  
"Apakah ini tiba-tiba dorongan untuk melihat Florida 
ada hubungannya dengan pesta di tempat Billy?"  
Rahangnya tertekuk. "Tidak ada sama sekali. Tidak 
menjadi masalah jika Anda berada di sini atau di sisi 
lain dunia, Anda tetap tidak akan pergi. "  
Itu hanya seperti dengan Charlie sebelum - seperti 
diperlakukan sebagai anak nakal. Aku mengertakkan 
gigi bersama-sama sehingga aku tidak akan mulai 
berteriak. Aku tidak ingin berkelahi dengan Edward, 
juga.  
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Edward menghela napas, dan ketika ia berbicara, 
suaranya hangat dan beludru lagi. "Jadi apa yang Anda 
ingin lakukan malam ini?" Ia bertanya.  
"Bisakah kita pergi ke rumah? Aku belum melihat Esme 
dalam begitu lama. "  
Dia tersenyum. "Dia akan seperti itu. Terutama ketika 
dia mendengar apa yang kita lakukan akhir pekan ini. "  
Aku mengerang dalam kekalahan.  
Kami tidak tinggal keluar terlambat, ketika aku sudah 
berjanji. Aku tidak heran melihat lampu masih menyala 
ketika kami berhenti di depan rumah - aku tahu Charlie 
akan menunggu untuk memarahiku lagi.  
"Sebaiknya kau tidak datang di dalam," kataku. "Itu 
hanya akan memperburuk keadaan."  
"Pikirannya relatif tenang," Edward menggoda. 
Ekspresi membuat saya bertanya-tanya apakah ada 
beberapa tambahan lelucon saya hilang. Sudut 
mulutnya berkedut, berjuang tersenyum.  
"Saya akan lihat nanti," gumamku murung.  
Dia tertawa dan mencium puncak kepalaku. "Aku akan 
kembali ketika Charlie's mendengkur."  
TV keras ketika aku masuk. Saya sempat 
mempertimbangkan mencoba menyelinap melewatinya.  
"Bisakah kau datang ke sini, Bella?" Charlie memanggil, 
tenggelam rencana itu.  
Menyeret kakiku saat aku mengambil lima langkah yang 
diperlukan.  
"Ada apa, Dad?"  
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"Apakah Anda memiliki waktu yang menyenangkan 
malam ini?" Ia bertanya. Dia tampak gelisah. Aku 
mencari arti tersembunyi dalam kata-katanya sebelum 
aku menjawab.  
"Ya," kataku ragu-ragu.  
"Apa yang Anda lakukan?"  
Aku mengangkat bahu. "Hung keluar dengan Alice dan 
Jasper. Edward mengalahkan Alice di catur, dan 
kemudian aku bermain Jasper. Dia dimakamkan saya. "  
Aku tersenyum. Edward dan Alice bermain catur 
adalah salah satu hal yang terlucu yang pernah kulihat. 
Mereka akan duduk di sana hampir tak bergerak, 
menatap papan, sementara Alice meramalkan bergerak 
dia akan membuat dan dia memilih bergerak ia akan 
membuat dalam kembali keluar dari kepala. Mereka 
memainkan permainan sebagian besar dalam pikiran 
mereka, saya pikir mereka akan setiap pindah dua 
bidak ketika Alice tiba-tiba menjentikkan raja atas 
dan menyerah. Butuh semua tiga menit.  
Charlie menekan tombol bisu - tindakan yang tidak 
biasa.  
"Lihat, ada sesuatu yang harus saya katakan." Dia 
mengerutkan kening, tampak sangat tidak nyaman.  
Aku duduk diam, menunggu. Ia bertemu dengan 
tatapan saya sesaat sebelum mengalihkan 
pandangannya ke lantai. Dia tidak mengatakan apa-apa 
lagi.  
"Ada apa, Ayah?"  
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Dia menghela napas. "Aku tidak pandai dalam hal 
seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. . . .  
Aku menunggu lagi.  
"Oke, Bella. Begini. "Dia bangkit dari sofa dan mulai 
berjalan mondar-mandir di ruangan, tampak sebagai 
kaki sepanjang waktu. "Kau dan Edward tampak cukup 
serius, dan ada beberapa hal yang Anda perlu berhati-
hati. Aku tahu kamu sudah dewasa sekarang, tapi kau 
masih muda, Bella, dan ada banyak hal penting yang 
perlu Anda tahu kapan Anda. . . baik, ketika Anda 
secara fisik terlibat dengan - "  
"Oh, tolong, tolong jangan!" Aku memohon, melompat 
berdiri. "Tolong katakan Anda tidak mencoba untuk 
memiliki seks berbicara dengan saya, Charlie."  
Dia melotot di lantai. "Aku ayahmu. Saya memiliki 
tanggung jawab. Ingat, aku hanya sama malunya 
seperti Anda. "  
"Saya tidak berpikir itu secara manusiawi mungkin. 
Anyway, Mom mengalahkan Anda ke pukulan sekitar 
sepuluh tahun yang lalu. Anda keluar dari kesulitan. "  
"Sepuluh tahun yang lalu Anda tidak punya pacar," 
gumamnya enggan. Aku tahu dia berjuang dengan 
keinginan untuk menjatuhkan subjek. Kami berdua 
berdiri, menatap lantai, dan menghadapi menjauh dari 
satu sama lain.  
"Saya tidak berpikir yang penting telah berubah 
banyak," gumamku, dan wajahku harus merah sebagai. 
Ini berada di luar lingkaran ketujuh Hades; bahkan 
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lebih buruk lagi adalah menyadari bahwa Edward sudah 
tahu hal ini akan terjadi. Tidak heran ia akan tampak 
begitu puas dalam mobil.  
"Katakan saja bahwa kalian berdua yang bertanggung 
jawab," Charlie mengaku, jelas berharap akan membuka 
sebuah lubang di lantai sehingga dia bisa jatuh masuk  
"Jangan khawatir tentang itu, Ayah, itu tidak seperti 
itu."  
"Bukannya aku tidak percaya padamu, Bella, tapi aku 
tahu kau tidak mau menceritakan apa-apa tentang hal 
ini, dan kau tahu aku tidak benar-benar ingin 
mendengarnya. Saya akan mencoba untuk berpikiran 
terbuka, meskipun. Aku tahu waktu telah berubah. "  
Aku tertawa canggung. "Mungkin kali, tetapi Edward 
sangat kuno. Kau tak perlu khawatir. "  
Charlie menghela napas. "Tentu dia," gumamnya.  
"Ugh!" Aku mengerang. "Saya benar-benar berharap 
kau tidak memaksa saya untuk mengatakan ini dengan 
suara keras, Ayah. Benar-benar. Tetapi. . . I am a. . . 
perawan, dan aku tidak punya rencana segera untuk 
mengubah status itu. "  
Kami berdua merasa ngeri, tapi kemudian wajah Charlie 
merapikan keluar. Dia tampak percaya padaku.  
"Bolehkah aku pergi tidur, sekarang? Please. "  
"Sebentar lagi," katanya.  
"Ah, silahkan, Dad? Aku mohon padamu. "  
"Yang memalukan bagian sudah selesai, aku janji," ia 
meyakinkanku.  
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Aku melirik padanya, dan bersyukur untuk melihat 
bahwa ia tampak lebih santai, yang wajahnya kembali 
ke warna biasa. Dia terduduk di sofa, menarik napas 
lega bahwa ia melewati pidato seks.  
"Apa sekarang?"  
"Saya hanya ingin tahu bagaimana hal keseimbangan 
datang bersama-sama."  
"Oh. Bagus, kurasa. Aku membuat rencana dengan 
Angela hari ini. Aku akan membantunya dengan 
pengumuman kelulusan. Hanya kami perempuan. "  
"Itu bagus. Dan bagaimana dengan Jake? "  
Desahku. "Saya tidak membayangkan bahwa satu out 
yet, Ayah."  
"Teruslah berusaha, Bella. Aku tahu kau akan 
melakukan hal yang benar. Kau orang baik. "  
Baik. Jadi jika aku tidak mencari cara untuk 
memperbaiki keadaan dengan Yakub, maka aku adalah 
orang jahat? Itu adalah di bawah ikat pinggang.  
"Tentu, tentu," aku setuju. Tanggapan otomatis hampir 
membuat saya tersenyum - itu adalah sesuatu yang aku 
akan mengambil dari Yakub. Aku bahkan mengatakan 
itu dalam nada menggurui yang sama ia digunakan 
dengan ayahnya sendiri.  
Charlie menyeringai dan menoleh kembali suara. Dia 
merosot ke bawah bantal, senang dengan pekerjaan 
malam. Aku tahu dia akan dengan permainan untuk 
sementara waktu.  
" 'Malam, Bells."  
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"Sampai besok pagi!" Aku lari ke tangga.  
Edward sudah lama pergi dan ia tidak akan kembali 
sampai Charlie sedang tidur - mungkin ia pergi berburu 
atau sesuatu untuk mengisi waktu - jadi aku tidak 
terburu-buru untuk melepaskan pakaian untuk tidur. 
Aku sedang tidak mood untuk menyendiri, tetapi jelas 
aku tidak akan kembali ke bawah bergaul dengan Ayah 
saya, kalau-kalau ia berpikir tentang beberapa topik 
pendidikan seks bahwa ia tidak menyentuh pada 
sebelumnya; Saya bergidik.  
Jadi, terima kasih kepada Charlie, aku sedang tegang 
dan gelisah. PR saya sudah selesai dan aku tidak 
merasa cukup matang untuk membaca atau hanya 
mendengarkan musik. Saya mempertimbangkan untuk 
menelepon Renée dengan berita tentang kunjungan 
saya, tapi kemudian aku menyadari bahwa itu adalah 
tiga jam kemudian di Florida, dan ia akan tidur.  
Aku bisa menelepon Angela, aku seharusnya.  
Tapi tiba-tiba aku tahu bahwa itu bukan Angela bahwa 
aku ingin bicara. Bahwa saya perlu untuk diajak bicara.  
Aku menatap kosong jendela hitam, menggigit bibirku. 
Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana 
menimbang pro kontra terhadap - melakukan hal yang 
benar oleh Jacob, melihat sahabat saya lagi, menjadi 
orang yang baik, versus membuat Edward marah 
dengan saya. Sepuluh menit mungkin. Cukup lama untuk 
memutuskan bahwa itu valid sementara pro kontra 
tidak. Edward hanya peduli tentang keselamatan, dan 
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aku tahu bahwa ada yang benar-benar tidak ada 
masalah pada hitungan.  
Telepon tidak ada bantuan; Yakub telah menolak 
menjawab panggilan telepon saya sejak Edward 
kembali. Selain itu, saya perlu melihatnya - melihat dia 
tersenyum lagi seperti dulu. Aku perlu mengganti 
memori terakhir yang mengerikan wajahnya ditekuk 
dan dipelintir oleh rasa sakit jika aku pernah akan 
memiliki ketenangan pikiran.  
Aku punya waktu satu jam mungkin. Aku bisa membuat 
lari cepat ke La Push dan akan kembali sebelum 
Edward menyadari bahwa aku telah pergi. Sudah lewat 
jam malam saya, tapi akan Charlie benar-benar peduli 
bahwa ketika Edward tidak terlibat? Salah satu cara 
untuk mengetahuinya.  
Aku menyambar jaket dan mendorong lengan saya 
melalui lengan saat aku berlari menuruni tangga.  
Charlie mendongak dari permainan, langsung curiga.  
"Kau peduli jika aku pergi melihat Jake malam ini?" 
Tanya saya terengah-engah. "Aku tidak akan tinggal 
lama."  
Begitu aku kata Jake nama, ekspresi Charlie santai 
menjadi tersenyum puas. Dia tidak tampak terkejut 
sama sekali bahwa telah ceramahnya efek begitu 
cepat. "Tentu, Nak. Ada masalah. Tinggal selama yang 
Anda inginkan. "  
"Terima kasih, Ayah," kataku sambil melesat keluar 
pintu.  
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Seperti buronan, mau tak mau aku menoleh ke belakang 
beberapa kali sementara aku berlari ke truk, tapi 
malam itu begitu hitam yang benar-benar ada ada 
gunanya. Aku harus merasakan jalan di sepanjang sisi 
truk untuk pegangan.  
Mataku baru saja mulai menyesuaikan saat aku 
mendorong saya kunci di mesin mobil. Aku memutar 
mereka keras ke kiri, tapi bukannya mengaum 
menulikan untuk hidup, mesin baru saja diklik. Aku 
mencoba lagi dengan hasil yang sama.  
Dan kemudian sebuah gerakan kecil dalam penglihatan 
tepi membuatku melompat.  
"Gah!" Aku tersentak kaget ketika aku melihat bahwa 
aku tidak sendirian di dalam taksi.  
Edward duduk diam, sedikit titik terang dalam 
kegelapan, hanya kedua tangannya bergerak ketika ia 
berbalik benda hitam yang misterius berputar-putar. 
Ia menatap objek saat ia berbicara.  
"Alice berseru," gumamnya.  
Alice! Mengumpat. Aku lupa untuk memperhitungkan 
dia di rencana saya. Dia pasti dia mengawasiku.  
"Dia merasa gugup ketika masa depan Anda dengan 
tiba-tiba menghilang lima menit yang lalu."  
Mata saya, sudah lebar dengan kejutan, muncul lebih 
luas.  
"Karena dia tidak bisa melihat serigala, kau tahu," ia 
menjelaskan dalam gumaman rendah yang sama. 
"Apakah kau lupa itu? Ketika Anda memutuskan untuk 
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berbaur nasib Anda dengan mereka, kau menghilang 
juga. Anda tidak bisa tahu bagian itu, saya menyadari 
bahwa. Tapi bisakah kau mengerti mengapa yang 
mungkin bisa membuat saya sedikit. . . gelisah? Alice 
melihat kau menghilang, dan ia bahkan tidak bisa 
mengetahui apakah Anda akan pulang atau tidak. Masa 
depan Anda tersesat, sama seperti mereka.  
"Kami tidak yakin mengapa hal ini. Beberapa 
pertahanan alami mereka dilahirkan dengan? "Dia 
berbicara seolah-olah ia bicara sendiri sekarang, masih 
menatap potongan mesin truk saya sambil memutar-
mutar itu di tangannya. "Itu tampaknya tidak mungkin 
sepenuhnya, karena saya tidak pernah mempunyai 
kesulitan membaca pikiran mereka. Keluarga Black 
setidaknya. Carlisle berteori bahwa itu karena hidup 
mereka begitu dikuasai oleh transformasi mereka. Ini 
lebih merupakan reaksi spontan daripada keputusan. 
Benar-benar tak terduga, dan itu mengubah segalanya 
tentang mereka. Saat itu juga ketika mereka beralih 
dari satu bentuk ke bentuk yang lain, mereka tidak 
benar-benar pernah ada. Masa depan tidak dapat 
menahan mereka. . . .  
Aku mendengarkan renungan dalam diam mematung.  
"Aku akan menaruh mobil Anda kembali bersama-sama 
pada waktunya untuk sekolah, jika Anda ingin menyetir 
sendiri," dia meyakinkan saya setelah satu menit.  
Dengan bibirku tumbuk bersama-sama, aku mengambil 
kunci dan kaku saya turun dari truk.  
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"Tutup jendela Anda jika Anda ingin aku tinggal pergi 
malam ini. Aku akan mengerti, "bisiknya tepat sebelum 
aku membanting pintu.  
Aku menginjak ke rumah, membanting pintu itu juga.  
"Apa yang salah?" Charlie menuntut dari sofa.  
"Truk tidak akan memulai," aku menggeram.  
"Mau lihat?"  
"Tidak Aku akan mencobanya di pagi hari. "  
"Mau menggunakan mobil saya?"  
Aku tidak seharusnya menyetir mobil polisi. Charlie 
harus benar-benar putus asa untuk mendapatkan saya 
ke La Push. Putus asa hampir sama seperti aku.  
"Tidak Aku lelah, "aku menggerutu. "Malam."  
Aku dicap cara saya menaiki tangga, dan langsung pergi 
ke jendela. Aku mendorong bingkai logam kasar - itu 
jatuh tertutup dan kaca bergetar.  
Aku menatap kaca hitam menggigil untuk waktu yang 
lama, sampai saat itu masih. Kemudian aku menghela 
napas, dan membuka jendela seluas itu akan pergi. 
 
 
 
 
 

3. MOTIF 
 

MATAHARI ITU BEGITU terkubur di balik awan 
bahwa tidak ada cara untuk mengetahui apakah hal itu 
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telah ditetapkan atau tidak. Setelah penerbangan 
panjang - mengejar matahari ke arah barat sehingga 
tampak tak bergerak di langit - itu terutama 
membingungkan; waktu itu terasa aneh variabel. Hal 
mengejutkan ketika hutan berganti dengan bangunan 
pertama, menandakan bahwa kami hampir pulang.  
"Anda sudah sangat sepi," Edward diamati. "Apakah 
pesawat membuat Anda sakit?"  
"Tidak, aku baik-baik saja."  
"Apakah kau sedih pergi?"  
"Lebih lega daripada sedih, saya pikir."  
Dia mengangkat satu alisnya padaku. Aku tahu itu tidak 
berguna dan - sama seperti aku benci mengakuinya - 
tidak perlu memintanya untuk menjaga mata di jalan.  
"Renée jauh lebih. . . cerdik daripada Charlie dalam 
beberapa cara. Itu membuat saya gelisah. "  
Edward tertawa. "Ibumu mempunyai pikiran yang 
sangat menarik. Hampir seperti anak kecil, tapi sangat 
mendalam. Dia melihat hal-hal yang berbeda dari orang 
lain. "  
Mendalam. Itu adalah deskripsi yang baik ibuku - 
ketika ia menaruh perhatian. Sebagian besar waktu 
Renée begitu bingung dengan kehidupannya sendiri 
bahwa ia tidak menyadari hal lain. Tapi akhir pekan ini 
ia telah membayar banyak perhatian kepada saya.  
Phil sedang sibuk - sekolah tinggi ia melatih tim bisbol 
berada di playoffs - dan berada sendirian dengan 
Edward dan aku hanya menajamkan fokus Renée. 
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Segera setelah pelukan dan pekikan kenikmatan yang 
keluar dari jalan, Renée mulai menonton. Dan saat dia 
melihat, dengan mata biru lebar pertama telah menjadi 
bingung dan kemudian yang bersangkutan.  
Pagi ini kita akan pergi berjalan-jalan di sepanjang 
pantai. Dia ingin untuk memamerkan semua keindahan 
rumahnya yang baru, masih berharap, saya kira, bahwa 
matahari bisa memikat aku dari Forks. Dia juga ingin 
bicara dengan saya sendiri, dan itu mudah diatur. 
Edward telah mengarang makalah untuk memberikan 
sendiri alasan untuk tinggal dalam rumah pada siang 
hari.  
Dalam kepalaku, aku pergi melalui percakapan lagi. . . .  
Renée dan aku melenggang di sepanjang trotoar, 
mencoba untuk tetap dalam kisaran yang jarang 
bayangan pohon palem. Meskipun masih pagi, udara 
panas mencekik. Udara begitu berat dengan 
kelembaban yang hanya bernapas dalam dan keluar 
paru-paru saya sedang memberikan berolahraga.  
"Bella?" Ibuku bertanya, memandang keluar melewati 
pasir kepada ombak ringan ketika ia berbicara.  
"Ada apa, Bu?"  
Dia mendesah, tidak memenuhi pandanganku. "Aku 
khawatir. . . .  
"Apa yang salah?" Aku bertanya, cemas sekaligus. "Apa 
yang bisa saya lakukan?"  
"Itu bukan aku." Dia menggelengkan kepala. "Aku 
khawatir tentang Anda. . . dan Edward. "  
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Akhirnya Renée memandangku ketika ia menyebutkan 
namanya, wajahnya meminta maaf.  
"Oh," gumamku, menatap mataku sepasang lari ketika 
mereka melewati kami, basah dengan keringat.  
"Kalian berdua lebih serius daripada aku berpikir," ia 
melanjutkan.  
Aku mengerutkan kening, cepat meninjau dua hari 
terakhir di kepalaku. Edward dan aku hampir tidak 
menyentuh - di depannya, setidaknya. Aku bertanya-
tanya apakah Renée sudah hendak memberi saya kuliah 
tentang tanggung jawab, juga. Saya tidak keberatan 
bahwa cara yang saya lakukan dengan Charlie. Itu tidak 
memalukan dengan ibuku. Setelah semua, aku telah 
menjadi salah satu kuliah yang memberinya waktu dan 
waktu lagi dalam sepuluh tahun terakhir.  
"Ada sesuatu. . . aneh tentang cara kalian berdua 
bersama-sama, "gumamnya, dahinya berkerut 
bermasalah menutupi matanya. "Cara dia watches Anda 
- it's so. . . protektif. Seperti dia akan melemparkan 
dirinya di depan sebuah peluru untuk menyelamatkan 
Anda atau sesuatu. "  
Aku tertawa, walaupun aku masih belum dapat 
memenuhi tatapannya. "Itu hal yang buruk?"  
"Tidak" Dia mengerutkan kening saat ia berjuang untuk 
kata-kata. "Hanya saja berbeda. Dia sangat intens 
tentang Anda. . . dan sangat hati-hati. Aku merasa 
seperti tidak benar-benar memahami hubungan Anda. 
Seperti ada rahasia saya hilang. . . .  
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"Saya pikir kau berkhayal, Bu," kataku cepat, berjuang 
agar suaraku ringan. Ada gejolak dalam perutku. Aku 
sudah lupa berapa banyak Ibu melihat. Sesuatu 
tentang pandangan sederhana dunia menembus semua 
gangguan dan hak untuk menembus kebenaran hal. Ini 
tidak pernah ada masalah sebelumnya. Sampai 
sekarang, belum pernah ada rahasia aku tidak bisa 
mengatakan padanya.  
"Ini bukan hanya dia." Dia mengatur bibirnya membela 
diri. "Aku berharap kau bisa melihat bagaimana Anda 
bergerak di sekelilingnya."  
"Apa maksudmu?"  
"Cara Anda bergerak - Anda sesuaikan diri Anda di 
sekelilingnya tanpa berpikir tentang hal itu. Ketika ia 
bergerak, bahkan sedikit, Anda menyesuaikan posisi 
Anda pada waktu yang sama. Seperti magnet. . . atau 
gravitasi. Anda seperti sebuah. . . satelit, atau sesuatu. 
Aku belum pernah melihat yang seperti ini. "  
Dia mengerutkan bibir dan menatap ke bawah.  
"Jangan katakan padaku," godaku, memaksakan 
senyum. "Kau membaca misteri lagi, bukan? Atau 
apakah itu sci-fi kali ini? "  
Renée merona merah muda lembut. "Itu intinya."  
"Ditemukan sesuatu yang baik?"  
"Yah, ada satu - tapi itu tidak masalah. Kita bicara 
tentang Anda sekarang. "  
"Anda harus tetap berpegang pada romance, Bu. Kau 
tahu bagaimana kau gila sendiri keluar. "  
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Bibirnya muncul di sudut-sudut. "Aku sedang bodoh, 
bukan?"  
Selama setengah detik aku tidak bisa menjawab. Renée 
itu begitu mudah terombang-ambing. Kadang-kadang 
hal yang baik, karena tidak semua ide-ide nya praktis. 
Tapi sedih saya untuk melihat betapa cepat dia 
menyerah di remeh saya, terutama karena dia sudah 
mati benar kali ini.  
Dia mendongak, dan saya mengendalikan ekspresi saya.  
"Bukan bodoh - hanya menjadi seorang ibu."  
Dia tertawa dan kemudian memberi isyarat dengan 
anggun ke arah pasir putih yang membentang ke air 
biru.  
"Dan semua ini tidak cukup untuk membuat Anda 
bergerak kembali dengan konyol ibu Anda?"  
Aku mengusap tanganku secara dramatis di dahiku, dan 
kemudian berpura-pura mencekik rambut saya.  
"Anda terbiasa dengan kelembaban," janjinya.  
"Anda bisa terbiasa dengan hujan, juga," aku balas.  
Dia menyikut saya main-main dan kemudian meraih 
tanganku ketika kami berjalan kembali ke mobilnya.  
Lain daripada kekhawatirannya tentang aku, dia 
tampak cukup bahagia. Isi. Dia masih tampak di Phil 
dengan goo goo-mata, dan itu menenangkan. Tentunya 
hidupnya penuh dan memuaskan. Tentunya dia tidak 
merindukan saya bahwa banyak, bahkan sekarang. . . .  
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Edward jari-jari dingin menyentuh pipiku. Aku 
mendongak, berkedip, kembali ke masa kini. Dia 
membungkuk dan mencium keningku.  
"Kami sudah pulang, Sleeping Beauty. Waktu untuk 
bangun. "  
Kami berhenti di depan rumah Charlie. Lampu teras 
dan mobil patroli diparkir di jalan masuk. Saat aku 
memeriksa rumah, aku melihat tirai kedutan di jendela 
ruang tamu, memamerkan barisan cahaya kuning 
melintasi halaman gelap.  
Desahku. Tentu saja Charlie sedang menunggu untuk 
menerkam.  
Edward pasti telah memikirkan hal yang sama, karena 
ekspresinya kaku dan matanya jauh ketika ia datang 
untuk mendapatkan pintu untukku.  
"Seberapa buruk?" Saya bertanya.  
"Charlie tidak akan sulit," Edward berjanji, tingkat 
suaranya tanpa nada humor. "Dia rindu padamu."  
Mataku menyipit dalam keraguan. Jika itu terjadi, 
maka mengapa Edward menegang seolah-olah untuk 
suatu pertempuran?  
Tas saya masih kecil, tapi dia bersikeras membawanya 
ke dalam rumah. Charlie membukakan pintu bagi kami.  
"Selamat datang, Nak!" Charlie berteriak seperti dia 
benar-benar bersungguh-sungguh. "Bagaimana 
Jacksonville?"  
"Lembab. Dan kereta. "  
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"Jadi tidak Renée menjual Anda di University of 
Florida?"  
"Dia mencoba. Tapi aku lebih suka minum air daripada 
menghirup itu. "  
Berkelap-kelip mata Charlie enggan ke Edward. 
"Apakah Anda memiliki waktu yang baik?"  
"Ya," Edward menjawab dengan suara tenang. "Renée 
sangat ramah."  
"Itu. . . um, bagus. Senang Anda bersenang-senang. 
"Charlie berpaling dari Edward dan menarikku dalam 
pelukan untuk yang tidak terduga.  
"Mengesankan," bisikku di telinganya.  
Ia bergemuruh tertawa. "Saya benar-benar 
merindukanmu, Bells. Makanan di sekitar sini sucks 
when you're gone. "  
"Aku akan mendapatkan itu," kataku ketika ia 
membiarkan aku pergi.  
"Apakah kau menelepon Yakub dulu? Dia sudah 
menggangguku setiap lima menit sejak pukul enam pagi 
ini. Aku berjanji aku akan menelepon dia sebelum Anda 
bahkan dibongkar. "  
Saya tidak perlu melihat Edward merasa bahwa dia 
terlalu diam, terlalu dingin di sampingku. Jadi, ini 
adalah penyebab dari ketegangan.  
"Yakub ingin bicara dengan saya?"  
"Sangat buruk, menurutku. Dia tidak akan memberi 
tahu saya apa itu tentang - hanya bilang itu penting. "  
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Telepon berdering kemudian, melengking dan 
menuntut.  
"Itu dia lagi, aku berani bertaruh gaji berikutnya," 
gumam Charlie.  
"Aku mengerti." Aku bergegas ke dapur.  
Edward mengikuti setelah saya sementara Charlie 
menghilang ke ruang tamu.  
Aku meraih telepon berdering pertengahan, dan 
memutar tubuhnya sehingga aku menghadap ke dinding. 
"Halo?"  
"Kau sudah kembali," kata Jacob.  
Nya suara parau akrab mengirimkan gelombang 
wistfulness melalui saya. Seribu kenangan berputar di 
kepalaku, kekusutan bersama - sebuah pantai berbatu-
batu penuh dengan pohon-pohon kayu apung, garasi 
gudang yang terbuat dari plastik, soda hangat dalam 
kantong kertas, ruang kecil dengan satu yang terlalu 
kecil kursi empuk lusuh. Tawa dalam hitam cekung 
mata, demam panas tangannya yang besar di sekitar 
tambang, kilatan giginya yang putih menempel di kulit 
gelap, wajahnya peregangan ke dalam senyum lebar 
yang selalu seperti kunci untuk pintu rahasia di mana 
hanya kerabat roh bisa masuk.  
Rasanya seperti semacam kerinduan, kerinduan ini 
untuk tempat dan orang yang terlindung saya melalui 
malam paling gelap.  
Aku membersihkan gumpalan dari tenggorokanku. "Ya," 
jawabku.  
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"Kenapa kau tidak menelepon saya?" Tanya Jacob.  
Nya nada marah langsung mendapatkan saya kembali. 
"Karena aku sudah berada di rumah selama tepat 
empat detik dan Charlie menyela panggilan Anda 
memberitahu bahwa Anda akan menelepon."  
"Oh. Maaf. "  
"Tentu. Sekarang, mengapa kau melecehkan Charlie? "  
"Aku perlu bicara denganmu."  
"Ya, aku tahu bagian itu sendiri. Go ahead. "  
Ada jeda pendek.  
"Kau pergi ke sekolah besok?"  
Aku mengerutkan kening pada diri sendiri, tak mampu 
memahami pertanyaan ini. "Tentu saja aku. Kenapa 
tidak? "  
"Aku tak tahu. Hanya ingin tahu. "  
Another jeda.  
"Jadi apa yang Anda ingin berbicara tentang, Jake?"  
Dia ragu-ragu. "Tidak ada yang benar-benar, kurasa. 
Aku. . . ingin mendengar suaramu. "  
"Ya, aku tahu. Saya sangat senang Anda menelepon 
saya, Jake. Aku. . . "Tapi aku tidak tahu apa lagi yang 
harus kukatakan. Aku ingin memberitahunya bahwa aku 
sedang dalam perjalanan ke La Push sekarang. Dan aku 
tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa.  
"Aku harus pergi," katanya tiba-tiba.  
"Apa?"  
"Aku akan berbicara dengan Anda segera, oke?"  
"Tapi Jake -"  
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Dia sudah pergi. Aku mendengarkan nada tak percaya.  
"Itu pendek," gumamku.  
"Apakah semuanya baik-baik saja?" Tanya Edward. 
Suaranya rendah dan hati-hati.  
Aku menoleh perlahan ke arahnya. Ekspresinya sangat 
halus - mustahil untuk dibaca.  
"Saya tidak tahu. Aku ingin tahu apa yang sebentar. 
"Itu tidak masuk akal bahwa Yakub telah 
menggangguku Charlie sepanjang hari hanya untuk 
bertanya apakah aku akan ke sekolah. Dan jika ia ingin 
mendengar suara, lalu mengapa dia menutup telepon 
begitu cepat?  
"Dugaan Anda mungkin lebih baik daripada saya," kata 
Edward, yang sedikit senyum tersungging di sudut 
mulutnya.  
"Mmm," gumamku. Itu benar. Aku tahu Jake masuk dan 
keluar. Tidak boleh yang rumit untuk mencari tahu 
motivasinya.  
Dengan pikiran mil jauhnya - sekitar lima belas mil 
jauhnya, sampai jalan ke La Push - aku mulai menyisir 
melalui lemari es, perakitan bahan-bahan untuk makan 
malam Charlie. Edward bersandar pada meja, dan aku 
sadar bahwa jauh mata tertuju pada wajahku, tapi 
terlalu sibuk untuk khawatir tentang apa yang dia lihat 
di sana.  
Hal sekolah sepertinya kunci saya. Itulah satu-satunya 
pertanyaan yang Jake sudah bertanya. Dan ia harus 
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setelah jawaban atas sesuatu, atau ia tidak akan 
mengganggu Charlie begitu terus-menerus.  
Mengapa catatan kehadiran saya penting baginya, 
meskipun?  
Aku mencoba berpikir tentang hal itu dalam cara yang 
logis. Jadi, jika aku tidak pergi ke sekolah besok, apa 
yang akan menjadi masalah dengan itu, dari sudut 
pandang Jacob? Charlie telah memberi saya sedikit 
kesedihan tentang kehilangan hari sekolah yang begitu 
dekat dengan final, tapi aku yakin bahwa suatu hari 
Jumat tidak akan menggelincirkan studi saya. Jake 
akan tidak peduli tentang itu.  
Otakku menolak untuk datang dengan wawasan 
cemerlang. Mungkin aku yang hilang beberapa potongan 
informasi penting.  
Apa yang bisa berubah dalam tiga hari terakhir yang 
begitu penting bahwa Yakub akan mematahkan kilat 
yang panjang menolak menjawab panggilan telepon saya 
dan menghubungi saya? Apa bedanya bisa tiga hari 
membuat?  
Aku membeku di tengah-tengah dapur. Paket 
hamburger dingin di tanganku menyelinap melalui jari 
mati rasa. Ini membawa saya lambat ketinggalan kedua 
gedebuk seharusnya dilakukan terhadap lantai.  
Edward telah menangkapnya dan melemparkannya ke 
meja. Lengannya sudah di sekitar saya, bibirnya di 
telingaku.  
"Apa yang salah?"  
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Aku menggelengkan kepala, bingung.  
Tiga hari bisa mengubah segalanya.  
Bukankah aku baru saja berpikir tentang bagaimana 
mungkin perguruan tinggi itu? Bagaimana aku tidak bisa 
berada di dekat orang-orang setelah aku pergi melalui 
tiga hari menyakitkan konversi yang akan 
membebaskan aku dari kematian, sehingga aku bisa 
menghabiskan kekekalan dengan Edward? Konversi 
yang akan membuat saya selamanya tawanan haus saya 
sendiri. . . .  
Apakah Charlie mengatakan kepada Billy bahwa aku 
akan menghilang selama tiga hari? Apakah Billy 
melompat ke kesimpulan? Yakub telah benar-benar 
telah bertanya apakah aku masih manusia? Memastikan 
bahwa manusia serigala 'perjanjian tak terputus - 
bahwa tidak ada Cullens berani menggigit manusia. . . 
menggigit, tidak membunuh. . . ?  
Tetapi apakah dia benar-benar mengira aku akan 
pulang untuk Charlie apakah itu kasus ini?  
Edward menggelengkan saya. "Bella?" Ia bertanya, 
benar-benar cemas sekarang.  
"Saya pikir. . . Saya pikir dia sedang memeriksa, 
"gumamku. "Memeriksa untuk memastikan. Bahwa aku 
manusia, maksudku. "  
Edward menegang, dan mendesis rendah terdengar di 
telingaku.  
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"Kita harus pergi," bisikku. "Sebelum. Sehingga tidak 
melanggar perjanjian. Kami tidak akan pernah bisa 
kembali. "  
Pelukannya mengencang di sekitar saya. "Aku tahu."  
"Ehem." Charlie berdeham keras di belakang kami.  
Aku melompat, dan kemudian menarik bebas dari 
pelukan Edward, wajahku semakin panas. Edward 
bersandar pada meja. Matanya ketat. Aku bisa melihat 
khawatir di dalamnya, dan kemarahan.  
"Jika Anda tidak ingin membuat makan malam, saya 
bisa memanggil untuk pizza," Charlie mengisyaratkan.  
"Tidak, tidak apa-apa, aku sudah mulai."  
"Oke," kata Charlie. Ia menyandarkan diri ke ambang 
pintu, melipat lengannya.  
Aku mendesah dan mulai bekerja, berusaha untuk 
mengabaikan penonton.  
"Jika saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu, 
akan Anda percaya padaku?" Edward bertanya, 
kelebihan ke suara lembut.  
Kami hampir ke sekolah. Edward sudah santai dan 
bercanda beberapa saat yang lalu, dan sekarang tiba-
tiba tangannya mengepal erat di setir, buku-buku 
jarinya berusaha keras dalam upaya untuk tidak patah 
berkeping-keping.  
Aku menatap ekspresi cemas - matanya jauh, seperti 
sedang mendengarkan suara-suara yang jauh.  
Nadi saya melesat sebagai respons terhadap stres, 
tapi aku menjawab dengan hati-hati. "Itu tergantung."  
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Kami masuk ke parkir sekolah.  
"Aku takut kau akan mengatakan itu."  
"Apa yang kau ingin aku lakukan, Edward?"  
"Aku ingin kau tinggal di dalam mobil." Dia menarik ke 
tempat biasa dan mematikan mesin ketika berbicara. 
"Aku ingin kau menunggu di sini sampai aku datang 
kembali untukmu."  
"Tapi. . . kenapa? "  
Saat itulah aku melihatnya. Dia akan sulit untuk 
kehilangan, menjulang di antara siswa dengan cara 
seperti itu, bahkan jika ia tidak bersandar di sepeda 
motor hitam, diparkir secara ilegal di trotoar.  
"Oh."  
Wajah Yakub tenang topeng yang kukenali dengan baik. 
Itu adalah wajah yang digunakan ketika ia bertekad 
untuk menjaga emosi di cek, untuk tetap 
mengendalikan diri. Itu membuatnya tampak seperti 
Sam, yang tertua dari serigala, pemimpin Quileute pak. 
Tetapi Yakub tidak pernah bisa mengelola sempurna 
Sam selalu memancarkan ketenangan.  
Aku sudah lupa berapa banyak wajah ini menggangguku. 
Meskipun aku mendapat tahu Sam dengan baik sebelum 
Cullens sudah kembali - untuk seperti dia, bahkan - aku 
tidak pernah bisa benar-benar mengguncang kebencian 
yang saya rasakan ketika Yakub menirukan ekspresi 
Sam. Itu adalah wajah orang asing. Dia itu bukan 
Yakub ketika ia memakainya.  
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"Kau melompat ke kesimpulan yang salah tadi malam," 
Edward bergumam. "Dia bertanya tentang sekolah 
karena ia tahu bahwa aku akan di mana kau berada. Dia 
sedang mencari tempat yang aman untuk bicara 
padaku. Sebuah tempat dengan saksi. "  
Jadi aku salah menafsirkan motif Yakub semalam. 
Informasi yang kurang, itu masalahnya. Informasi 
seperti mengapa di dunia Yakub ingin berbicara dengan 
Edward.  
"Aku tidak tinggal di dalam mobil," kataku.  
Edward mengerang pelan. "Tentu saja tidak. Yah, mari 
kita selesaikan ini. "  
Wajah Yakub mengeras saat kami berjalan ke arahnya, 
bergandengan tangan.  
Aku melihat wajah-wajah lain, juga - wajah-wajah 
teman sekelas saya. Aku melihat bagaimana mata 
mereka melebar ketika mereka mengambil di semua 
enam kaki tujuh inci Yakub tubuh panjang, berotot 
atas cara yang tidak normal dan enam belas setengah 
tahun yang pernah dulu. Aku melihat mata itu menyapu 
atas hitam ketat t-shirt - lengan pendek, meskipun 
hari itu adalah musimnya keren - nya compang-camping, 
celana jins bernoda lemak, dan sepeda hitam mengilap 
dia bersandar. Mata mereka tidak berlama-lama di 
wajahnya - sesuatu tentang ekspresi telah mereka 
melirik cepat pergi. Dan aku melihat tempat tidur yang 
luas setiap orang memberikan kepadanya, gelembung 
ruang yang tidak ada yang berani melanggar batas.  
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Dengan rasa heran, aku menyadari bahwa Yakub 
tampak berbahaya bagi mereka. Bagaimana aneh.  
Edward berhenti beberapa meter dari Yakub, dan aku 
tahu bahwa ia merasa tidak nyaman karena saya begitu 
dekat dengan manusia serigala. Ia menarik tangannya 
kembali sedikit, menarikku setengah di belakang 
tubuhnya.  
"Anda bisa menelepon kami," kata Edward baja-suara 
keras.  
"Maaf," jawab Yakub, wajahnya memutar ke 
menyeringai. "Saya tidak punya lintah pada panggilan 
cepat."  
"Kau bisa mencapai Bella aku di rumah, tentu saja."  
Jacob's rahang tertekuk, dan alisnya menarik 
bersama-sama. Dia tidak menjawab.  
"Ini bukan tempat, Yakub. Bisakah kita bahas ini nanti? 
"  
"Tentu, tentu. Aku akan berhenti oleh crypt Anda 
setelah sekolah. "Yakub mendengus. "Apa yang salah 
dengan sekarang?"  
Edward memandang sekeliling dengan tajam, matanya 
bertumpu pada saksi yang nyaris tidak keluar dari 
jangkauan pendengaran. Beberapa orang tampak ragu-
ragu di trotoar, mata mereka dengan harapan cerah. 
Seperti mereka berharap bertengkar mungkin 
istirahat untuk mengurangi kebosanan lain Senin pagi. 
Aku melihat dorongan Austin Tyler Crowley Marks, dan 
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mereka berdua berhenti sejenak dalam perjalanan 
mereka ke kelas.  
"Aku sudah tahu apa yang Anda datang untuk 
mengucapkan," Edward mengingatkan Yakub dalam 
suara sangat rendah, sehingga aku nyaris tidak bisa 
keluar. "Pesan disampaikan. Pertimbangkan kami 
memperingatkan. "  
Edward melirik ke arahku untuk sekilas kedua dengan 
mata cemas.  
"Peringatan?" Aku bertanya kosong. "Apa yang kalian 
bicarakan?"  
"Kau tidak mengatakan padanya?" Yakub bertanya, 
matanya melebar dengan percaya. "Apa, kau takut dia 
akan mengambil pihak kita?"  
"Tolong drop itu, Yakub," kata Edward dengan suara 
datar.  
"Kenapa?" Yakub menantang.  
Aku mengerutkan kening kebingungan. "Apa yang tidak 
saya ketahui? Edward? "  
Edward hanya memelototi Yakub seolah-olah dia tidak 
mendengar saya.  
"Jake?"  
Yakub mengangkat alisnya padaku. "Dia tidak memberi 
tahu Anda bahwa besar. . . saudara melewati batas 
Sabtu malam? "ia bertanya, nadanya tebal berlapis-
lapis dengan sarkasme. Lalu matanya berkelap-kelip 
kembali ke Edward. "Paul benar-benar dibenarkan 
dalam -"  
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"Itu bukan tanah orang!" Edward mendesis.  
"Apakah tidak!"  
Yakub sedang marah jelas. Tangannya gemetar. Dia 
menggelengkan kepala dan mengisap dalam dua lungfuls 
dalam udara.  
"Emmett dan Paul?" Bisikku. Paulus Jacob pack paling 
volatile saudaranya. Dialah yang kehilangan kontrol 
hari itu di hutan - memori menggeram serigala abu-abu 
tiba-tiba hidup di kepalaku. "Apa yang terjadi? Apakah 
mereka bertengkar? "Suaraku tegang lebih tinggi 
panik. "Kenapa? Apakah Paulus terluka? "  
"Tidak ada yang berjuang," Edward berkata pelan, 
hanya untuk saya. "Tidak ada yang terluka. Jangan 
cemas. "  
Yakub sedang menatap kami dengan mata tak percaya. 
"Kau tidak menceritakan apa-apa, kan? Apakah itu 
sebabnya kau membawanya pergi? Jadi ia tidak akan 
tahu bahwa -? "  
"Tinggalkan sekarang." Edward memotong tengah-
tengah kalimat, dan tiba-tiba wajahnya menakutkan - 
benar-benar menakutkan. Untuk kedua, ia tampak 
seperti. . . seperti vampir. Dia melotot pada Yakub 
dengan kejam, unveiled kebencian.  
Yakub mengangkat alis, tapi tak bergerak lain. "Kenapa 
kau tidak memberitahunya?"  
Mereka saling berhadapan dalam diam untuk waktu 
yang lama. Lebih banyak mahasiswa berkumpul di 
belakang dan Austin Tyler. Aku melihat sebelah Ben 
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Mike - Mike punya satu tangannya di bahu Ben, seperti 
sedang memegang dia di tempatnya.  
Dalam keheningan, semua rincian tiba-tiba jatuh ke 
dalam tempat untuk saya dengan ledakan intuisi.  
Sesuatu yang Edward tak ingin aku tahu.  
Sesuatu yang Yakub tidak akan terus-menerus dari 
saya.  
Sesuatu yang memiliki Cullens dan serigala baik di 
hutan, bergerak dalam berbahaya kedekatan satu sama 
lain.  
Sesuatu yang akan menyebabkan Edward bersikeras 
bahwa aku terbang di seluruh negeri.  
Sesuatu yang Alice telah melihat dalam suatu 
penglihatan minggu lalu - sebuah visi Edward telah 
berbohong kepada saya tentang.  
Sesuatu yang sudah menunggu pula. Sesuatu yang aku 
tahu akan terjadi lagi, sebisa mungkin saya berharap 
hal itu tidak akan pernah. Tidak pernah akan berakhir, 
bukan?  
Aku mendengar cepat terkesiap, terkesiap, terkesiap, 
terkesiap menyeret udara melalui bibirku, tapi aku 
tidak bisa menghentikannya. Itu tampak seperti 
sekolah gemetar, seperti ada gempa bumi, tapi aku 
tahu itu gemetar saya sendiri yang menyebabkan ilusi.  
 
"Dia datang kembali untuk saya," aku tercekik.  
Victoria tidak pernah akan menyerah sampai aku sudah 
mati. Ia akan terus mengulang pola yang sama - tipuan 
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dan lari, tipuan dan jalankan - sampai ia menemukan 
sebuah lubang melalui pembela.  
Mungkin aku akan beruntung. Mungkin Volturi akan 
datang bagi saya pertama - mereka akan membunuhku 
lebih cepat, setidaknya.  
Edward memelukku erat-erat ke sisi, miring tubuhnya 
sehingga ia masih antara aku dan Yakub, dan membelai 
wajahku dengan tangan gelisah. "Tidak apa-apa," 
bisiknya padaku. "Tidak apa-apa. Aku tidak akan 
pernah membiarkan dia dekat dengan Anda, itu baik-
baik saja. "  
Lalu ia menatap tajam pada Yakub. "Apakah itu 
menjawab pertanyaan Anda, anjing kampung?"  
"Kau tidak berpikir Bella memiliki hak untuk tahu?" 
Yakub menantang. "Itu hidupnya."  
Edward terus suaranya dimatikan; bahkan Tyler, 
merayap maju oleh inci, tidak akan mampu mendengar. 
"Mengapa ia harus takut ketika dia tidak pernah dalam 
bahaya?"  
"Lebih baik takut daripada dibohongi."  
Aku mencoba menarik diri bersama-sama, tapi mataku 
sedang berenang di kelembaban. Aku bisa melihat di 
balik kelopak mataku - aku bisa melihat wajah Victoria, 
bibirnya ditarik ke belakang gigi, dengan mata merah 
bersinar dengan obsesi balas dendam-nya; ia 
memegang Edward bertanggung jawab atas kematian 
cintanya, James. Dia tidak akan berhenti sampai cinta 
itu diambil dari padanya, juga.  
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Edward menyeka air mata dari pipiku dengan ujung 
jari.  
"Apakah Anda benar-benar berpikir menyakitinya 
adalah lebih baik daripada melindungi dia?" Gumamnya.  
"Dia lebih tangguh daripada yang Anda bayangkan," 
kata Jacob. "Dan dia sudah mengalami yang lebih 
buruk."  
Tiba-tiba, Yakub ekspresi bergeser, dan ia sedang 
menatap Edward dengan aneh, ekspresi spekulatif. 
Matanya menyipit seperti sedang mencoba melakukan 
soal matematika yang sulit di kepalanya.  
Aku merasa Edward ngeri. Aku melirik ke arahnya, dan 
wajahnya tampak berkerut dalam apa yang hanya bisa 
sakit. Untuk satu momen mengerikan, aku teringat 
sore kami di Italia, di menara mengerikan ruang 
Volturi, di mana Jane Edward disiksa dengan hadiah 
ganas, membakar dia dengan pikirannya sendiri. . . .  
Bentak memori saya dari dekat histeria dan 
meletakkan segalanya dalam perspektif. Karena aku 
lebih suka Victoria membunuh aku seratus kali lebih 
daripada nonton Edward menderita seperti itu lagi.  
"Itu lucu," kata Jacob, tertawa ketika ia mengamati 
wajah Edward.  
Edward meringis, tapi merapikan ekspresinya dengan 
sedikit usaha. Dia tidak bisa menyembunyikan 
kepedihan di matanya.  
Aku melirik, bermata lebar, dari Edward meringis 
untuk Yakub mengejek.  
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"Apa yang kau lakukan padanya?" Aku bertanya.  
"Tidak apa-apa, Bella," Edward mengatakan pelan. 
"Yakub hanya memiliki ingatan yang baik, itu saja."  
Yakub menyeringai, dan Edward meringis lagi.  
"Hentikan! Apa pun yang Anda lakukan. "  
"Tentu, jika Anda mau." Yakub mengangkat bahu. "Itu 
salahnya sendiri kalau dia tidak suka hal-hal yang saya 
ingat, walaupun."  
Aku melotot padanya, dan kembali ia tersenyum malu-
malu - seperti seorang anak yang tertangkap basah 
melakukan sesuatu yang ia tahu bahwa ia seharusnya 
tidak oleh seseorang yang ia tahu tidak akan 
menghukum dia.  
"Kepala sekolah sedang dalam perjalanan untuk 
mencegah sekolah berkeliaran di properti," Edward 
bergumam padaku. "Mari kita ke Bahasa Inggris, Bella, 
jadi Anda tidak terlibat."  
"Terlalu Melindungi, bukan?" Kata Jacob, berbicara 
hanya untuk saya. "Sedikit kesulitan membuat hidup 
menyenangkan. Biar kutebak, kau tidak diizinkan untuk 
bersenang-senang, kan? "  
Edward melotot, dan bibirnya ditarik kembali dari 
giginya yang sedikit.  
"Diam, Jake," kataku.  
Yakub tertawa. "Kedengarannya seperti tidak. Hei, 
kalau Anda pernah merasa seperti memiliki kehidupan 
lagi, Anda bisa datang menemui saya. Aku masih punya 
sepeda motor anda di garasi. "  
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Berita ini saya terganggu. "Kau seharusnya untuk 
menjual itu. Anda berjanji Charlie Anda akan. "Jika 
aku tidak memohon pada nama Jake - setelah semua, 
dia meletakkan minggu tenaga kerja ke kedua sepeda 
motor, dan ia layak mendapat semacam payback - 
Charlie akan melemparkan sepeda di tempat sampah. 
Dan mungkin menetapkan tempat sampah yang 
terbakar.  
"Ya, benar. Seperti aku akan melakukannya. Itu milik 
Anda, bukan aku. Pokoknya, aku akan berpegang pada 
sampai Anda menginginkannya kembali. "  
Sebuah tanda-tanda kecil senyum tiba-tiba aku ingat 
bermain di sekitar tepi bibirnya.  
"Jake. . .  
Dia membungkuk ke depan, wajahnya sungguh-sungguh 
sekarang, sarkasme pahit memudar. "Saya rasa saya 
mungkin salah sebelumnya, Anda tahu, tentang tidak 
bisa menjadi teman. Mungkin kita bisa mengelolanya, di 
sisi garis. Datang menemuiku. "  
Aku sadar jelas Edward, tangannya masih terbungkus 
protektif di sekeliling saya, tak bergerak seperti batu. 
Aku menembak melihat wajahnya - itu tenang, sabar.  
"Aku, eh, tidak tahu soal itu, Jake."  
Yakub menjatuhkan façade antagonistik sepenuhnya. 
Sepertinya ia sudah lupa Edward berada di sana, atau 
setidaknya dia bertekad untuk bertindak seperti itu. 
"Aku rindu padamu setiap hari, Bella. Ini tidak sama 
tanpa dirimu. "  
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"Aku tahu dan saya minta maaf, Jake, aku hanya. . .  
Dia menggelengkan kepala, dan menghela napas. "Aku 
tahu. Tidak penting, kan? Kurasa aku akan bertahan 
hidup atau sesuatu. Siapa yang butuh teman? "Dia 
meringis, berusaha menutupi rasa sakit dengan upaya 
tipis keberaniannya.  
Penderitaan Yakub selalu memicu sisi pelindung. Itu 
tidak sepenuhnya rasional - Yakub adalah tidak 
memerlukan perlindungan fisik aku bisa tawarkan. Tapi 
tanganku, terjepit di bawah Edward, rindu untuk 
menjangkau dia. Untuk membungkus sekeliling besar, 
pinggang hangat dalam janji diam penerimaan dan 
kenyamanan.  
Edward's menutupi lengan telah menjadi hambatan.  
"Oke, sampai ke kelas," terdengar suara keras di 
belakang kami. "Pindahkan di sepanjang, Mr Crowley."  
"Pergi ke sekolah, Jake," bisikku, cemas segera 
setelah aku mengenali suara kepala sekolah. Yakub 
pergi ke sekolah Quileute, tapi dia mungkin masih 
mendapat kesulitan untuk masuk tanpa izin atau 
setara.  
Edward melepaskan saya, hanya mengambil tanganku 
dan menarikku di belakang tubuhnya lagi.  
Mr Greene mendorong melalui lingkaran penonton, 
alisnya menekan seperti awan badai menyenangkan di 
atas mata kecil.  
"Aku serius," ia mengancam. "Penahanan bagi siapa pun 
yang masih berdiri di sini ketika aku berbalik lagi."  
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Para penonton mencair sebelum ia selesai dengan 
kalimat.  
"Ah, Mr Cullen. Apakah kita punya masalah di sini? "  
"Tidak sama sekali, Mr Greene. Kami baru saja dalam 
perjalanan ke kelas. "  
"Bagus sekali. Aku tampaknya tidak mengenali teman 
Anda. "Mr Greene mengalihkan pandangan marah pada 
Yakub. "Apakah Anda seorang mahasiswa baru di sini?"  
Mata Mr Greene diteliti Yakub, dan aku bisa melihat 
bahwa ia datang pada kesimpulan yang sama semua 
orang: berbahaya. Seorang perusuh.  
"Tidak," jawab Yakub, setengah lebar seringai di bibir.  
"Lalu aku menyarankan Anda menghapus diri sendiri 
dari milik sekolah sekaligus, anak muda, sebelum aku 
memanggil polisi."  
Seringai kecil Yakub menjadi meledak penuh senyum, 
dan aku tahu dia membayangkan Charlie muncul untuk 
menangkapnya. Menyeringai ini terlalu pahit, terlalu 
penuh mengejek untuk memuaskan saya. Ini bukan 
senyum Aku sudah menunggu untuk melihat.  
Yakub berkata, "Ya, Pak," dan bentak hormat secara 
militer sebelum ia naik sepeda dan menendang ke 
sebuah mulai tepat di trotoar. Mesin menggeram dan 
kemudian ban mendecit saat ia berputar itu tajam 
sekitar. Dalam hitungan detik, Yakub bergegas keluar 
dari pandangan.  
Mr Greene mengertakkan gigi bersama-sama ketika ia 
mengamati kinerja.  
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"Mr Cullen, saya mengharapkan Anda untuk meminta 
teman Anda untuk menahan diri dari pelanggaran lagi. "  
"Dia bukan teman saya, Mr Greene, tapi aku akan 
menyampaikan peringatan."  
Mr Greene mengerucutkan bibirnya. Edward nilai 
sempurna dan catatan bersih jelas menjadi faktor 
dalam penilaian Mr Greene insiden. "Aku lihat. Jika 
Anda khawatir tentang masalah, saya akan dengan 
senang hati - "  
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Mr Greene. Tidak 
akan ada masalah. "  
"Saya berharap itu benar. Well, kalau begitu. Ke kelas. 
Anda juga, Miss Swan. "  
Edward mengangguk, dan menarikku dengan cepat di 
sepanjang menuju gedung Inggris.  
"Apakah Anda merasa cukup sehat untuk pergi ke 
kelas?" Bisiknya ketika kami melewati kepala sekolah.  
"Ya," aku berbisik kembali, tidak begitu yakin apakah 
ini bohong.  
Apakah aku merasa baik atau tidak hampir tidak 
pertimbangan yang paling penting. Aku perlu berbicara 
dengan Edward langsung, dan kelas bahasa Inggris 
bukanlah tempat yang ideal untuk percakapan yang ada 
dalam pikiran saya.  
Tapi dengan Mr Greene tepat di belakang kami, 
weren'ta ada banyak pilihan lain.  
Kami sampai ke kelas sedikit terlambat dan mengambil 
tempat duduk kami dengan cepat. Mr Berty sedang 
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membacakan sebuah puisi Frost. Dia mengabaikan kita 
masuk, menolak untuk membiarkan kita mematahkan 
irama.  
Aku menarik sebuah halaman kosong keluar dari buku 
catatan dan mulai menulis, tulisan tangan saya lebih 
terbaca dari biasanya berkat agitasi saya.  
 
Apa yang terjadi? Ceritakan semuanya. Dan sekrup 
yang melindungi saya omong kosong, please.  
 
Aku mendorong catatan di Edward. Dia menghela 
napas, dan kemudian mulai menulis. La butuh waktu 
kurang dari saya, meskipun ia menulis seluruh ayat 
dalam kaligrafi pribadinya sebelum ia menyelipkan 
kertas kembali.  
 
Alice melihat bahwa Victoria akan datang kembali. Aku 
membawa kamu keluar dari kota hanya sebagai 
pencegahan - tidak pernah ada kesempatan bahwa ia 
akan mendapatkan tempat yang dekat dengan anda. 
Emmett dan Jasper hampir punya, tapi Victoria 
tampaknya memiliki naluri untuk penghindaran. Ia 
melarikan diri ke kanan garis batas Quileute seolah-
olah ia sedang membaca dari sebuah peta. Itu tidak 
membantu bahwa kemampuan Alice itu dibatalkan oleh 
Quileutes 'keterlibatan. Untuk menjadi adil, yang 
Quileutes mungkin memiliki-nya juga, jika kita tidak 
mendapat di jalan. Kelabu besar satu pikiran Emmett 
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itu melewati batas, dan ia bersikap defensif. Tentu 
saja Rosalie bereaksi terhadap itu, dan semua orang 
meninggalkan perburuan untuk melindungi teman-teman 
mereka. Jasper Carlisle dan mendapatkan hal-hal yang 
menjadi tenang sebelum keluar dari tangan. Tapi saat 
itu, Victoria telah menyelinap pergi. Itu semuanya.  
 
Aku mengerutkan kening di surat-surat pada halaman 
tersebut. Semua dari mereka berada di di atasnya - 
Emmett, Jasper, Alice, Rosalie, dan Carlisle. Mungkin 
bahkan Esme, meskipun ia tidak menyebutkan dirinya. 
Dan kemudian Paulus dan sisa Quileute pak. Mungkin 
begitu mudah telah berubah menjadi perkelahian, 
pitting masa depan saya keluarga dan teman-teman 
lama saya terhadap satu sama lain. Salah satu dari 
mereka bisa saja terluka. Saya membayangkan akan 
serigala yang paling bahaya, tetapi membayangkan 
Alice kecil di samping salah satu dari manusia serigala 
besar, berjuang. . .  
Aku bergidik.  
Dengan hati-hati, aku menggosok keluar seluruh 
paragraf dengan penghapus dan kemudian aku menulis 
di atas:  
 
Bagaimana dengan Charlie? Dia bisa saja setelah dia.  
 
Edward menggelengkan kepalanya sebelum aku selesai, 
jelas akan mengecilkan bahaya pada nama Charlie. Ia 
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memegang tangan keluar, tapi aku mengabaikan hal itu 
dan mulai lagi.  
 
Anda tidak dapat tahu bahwa dia tidak berpikir bahwa, 
karena Anda tidak di sini. Florida adalah ide yang 
buruk.  
 
Dia mengambil kertas dari bawah tanganku.  
 
Aku tidak akan mengirim Anda sendirian. Dengan 
keberuntungan, bahkan tidak kotak hitam itu akan 
bertahan.  
 
Itu tidak apa yang saya maksudkan sama sekali; aku 
tidak berpikir untuk pergi tanpa dia. Aku akan berarti 
bahwa kita harus tinggal di sini bersama-sama. Tapi 
aku teralihkan oleh tanggapan, dan sedikit jengkel. 
Seperti aku tidak bisa terbang lintas negara tanpa 
membawa pesawat ke bawah. Lucu.  
 
Jadi mari kita katakan nasib buruk saya tidak 
kecelakaan pesawat. Apa sebenarnya yang Anda akan 
lakukan?  
Mengapa menabrak pesawat?  
 
Dia sedang berusaha menyembunyikan senyum 
sekarang.  
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Para pilot pingsan mabuk.  
Mudah. Aku akan terbang pesawat.  
 
Tentu saja. Aku mengerucutkan bibir dan mencoba lagi.  
 
Kedua mesin telah meledak dan kita jatuh dalam spiral 
kematian ke bumi.  
Aku akan menunggu sampai kita sudah cukup dekat ke 
tanah, mendapatkan pegangan baik pada Anda, 
menendang keluar dinding, dan melompat. Lalu aku akan 
berlari kembali ke tempat terjadinya kecelakaan, dan 
kami akan tersandung di sekitar seperti dua korban 
paling beruntung dalam sejarah.  
 
Aku menatapnya tanpa suara.  
"Apa?" Bisiknya.  
Aku menggelengkan kepala dengan kagum. "Tidak ada," 
aku tanpa suara.  
Aku menggosok luar membingungkan percakapan dan 
menulis satu baris.  
 
Anda akan saya kirim lain waktu.  
 
Aku tahu akan ada waktu berikutnya. Pola akan terus 
sampai ada yang hilang.  
Edward menatap ke mata saya cukup lama. Aku 
bertanya-tanya apa wajahku tampak seperti - itu 
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terasa dingin, sehingga darah tidak kembali ke pipiku. 
Bulu mataku masih basah.  
Dia menghela napas dan kemudian mengangguk sekali.  
 
Terima kasih.  
 
Kertas menghilang dari bawah tanganku. Aku 
mendongak, berkedip-kedip heran, sama seperti Mr 
Berty datang menyusuri lorong.  
"Apakah itu sesuatu yang Anda ingin berbagi di sana, 
Mr Cullen?"  
Mendongak Edward polos dan mengulurkan lembaran 
kertas di atas folder-nya. "Catatan saya?" Ia 
bertanya, terdengar bingung.  
Mr Berty mengamati catatan - tidak diragukan lagi 
sempurna transkripsi dari kuliah - dan kemudian 
berjalan pergi mengerutkan kening.  
Itu kemudian, di Calculus - saya satu kelas tanpa 
Edward - bahwa aku mendengar gosip.  
"Uang saya ada di India besar," seseorang berkata.  
Aku mengintip ke atas untuk melihat bahwa Tyler, 
Mike, Austin, dan Ben telah menundukkan kepala 
mereka bersama-sama, jauh dalam percakapan.  
"Ya," bisik Mike. "Apakah kau melihat ukuran bahwa 
anak Yakub? Saya kira dia bisa mengambil Cullen turun. 
"Mike terdengar senang dengan gagasan.  
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"Saya tidak berpikir begitu," Ben tidak setuju. "Ada 
sesuatu tentang Edward. Dia selalu begitu. . . percaya 
diri. Aku merasa ia dapat mengurus dirinya sendiri. "  
"Aku dengan Ben," Tyler setuju. "Lagi pula, jika anak 
lain kacau Edward, kau tahu yang besar akan saudara-
nya terlibat."  
"Apakah kau sudah turun ke La Push akhir-akhir ini?" 
Tanya Mike. "Lauren dan aku pergi ke pantai beberapa 
minggu yang lalu, dan percayalah, teman-teman Yakub 
semua hanya sebesar dia."  
"Hah," kata Tyler. "Sayang sekali itu tidak berubah 
menjadi apa-apa. Tebak kita tidak akan pernah tahu 
bagaimana itu akan berubah. "  
"Itu tidak melihat ke saya," kata Austin. "Mungkin kita 
akan melihat."  
Mike menyeringai. "Siapa pun dalam suasana hati untuk 
taruhan?"  
"Sepuluh di Yakub," kata Austin sekaligus.  
"Sepuluh di Cullen," sela Tyler  
"Sepuluh Edward," Ben setuju.  
"Yakub," kata Mike.  
"Hei, apakah kalian tahu apa itu apa?" Austin 
bertanya-tanya. "Itu mungkin mempengaruhi peluang."  
"Aku bisa menebak," kata Mike, dan kemudian ia 
melirik saya pada saat yang sama Ben dan Tyler tidak.  
Dari ekspresi mereka, tak satu pun dari mereka yang 
menyadari bahwa aku berada dalam jarak pendengaran 
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mudah. Mereka semua memalingkan muka dengan 
cepat, menyeret kertas di meja kerja mereka.  
"Saya masih mengatakan Yakub," gumam Mike pelan. 
 
 
 
 
 

4. ALAM 
 

Aku WS HAVING A BAD WEEK.  
Aku tahu bahwa pada dasarnya tidak ada yang 
berubah. Oke, jadi Victoria sudah tidak menyerah, tapi 
aku pernah bermimpi untuk suatu saat bahwa dia 
telah? Kemunculan nya hanya menegaskan apa yang 
sudah diketahui. Tidak ada alasan untuk panik segar.  
Dalam teori. Tidak panik lebih mudah diucapkan 
daripada dilakukan.  
Wisuda hanya beberapa minggu lagi, tapi aku bertanya-
tanya apakah sedikit bodoh wasn'ta duduk-duduk, 
lemah dan lezat, menunggu bencana berikutnya. 
Rasanya terlalu berbahaya untuk menjadi manusia - 
hanya memohon untuk masalah. Orang seperti aku 
seharusnya tidak menjadi manusia. Seseorang dengan 
keberuntungan saya harus sedikit kurang berdaya.  
Tetapi tidak seorang pun mendengarkan saya.  
Carlisle pernah berkata, "Ada tujuh dari kami, Bella. 
Dan dengan Alice di pihak kita, I don't think Victoria 
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akan menangkap kita lengah. Saya pikir ini penting, 
untuk Charlie ampun, bahwa kita tetap dengan rencana 
semula. "  
Esme telah berkata, "Kami tidak akan pernah 
mengizinkan sesuatu terjadi padamu, Sayang. Kau tahu 
itu. Harap jangan cemas. "Dan kemudian dia mencium 
keningku.  
Emmett telah berkata, "Aku benar-benar senang 
Edward tidak membunuh Anda. Semuanya jauh lebih 
menyenangkan dengan Anda sekitar. "  
Rosalie sudah memelototinya.  
Alice memutar matanya dan berkata, "Aku tersinggung. 
Kau tidak jujur khawatir tentang hal ini, kan? "  
"Kalau itu bukan masalah besar, lalu kenapa Edward 
menyeretku ke Florida?" Aku akan menuntut.  
"Apakah kau tidak memerhatikan lagi, Bella, bahwa 
Edward adalah hanya sedikit cenderung teeniest 
berlebihan?"  
Jasper telah diam-diam menghapus semua kepanikan 
dan ketegangan dalam tubuh saya dengan bakat aneh 
mengendalikan atmosfer emosional. Aku merasa 
tenang, dan biarkan mereka bicara saya dari putus asa 
memohon.  
Tentu saja, yang tenang telah memudar begitu Edward 
dan saya telah berjalan keluar dari ruangan.  
Jadi konsensus adalah bahwa aku hanya harus 
melupakan bahwa seorang vampir gila adalah memburu 
saya, bertekad kematianku. Lanjut tentang bisnis saya.  
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Aku sudah mencoba. Dan mengejutkan, ada hal-hal lain 
hampir sama stres untuk memikirkan selain status saya 
di daftar spesies terancam punah. . . .  
Karena respon Edward-lah yang paling membuat 
frustrasi dari mereka semua.  
"Itu antara Anda dan Carlisle," katanya. "Tentu saja, 
Anda tahu bahwa aku bersedia untuk membuatnya 
antara kau dan aku di setiap waktu yang Anda inginkan. 
Anda tahu kondisi saya. "Dan dia tersenyum angelically.  
Ugh. Aku tidak tahu kondisinya. Edward telah berjanji 
bahwa ia akan mengubah saya sendiri setiap kali aku 
mau. . . seperti selama aku menikah dengan dia dulu.  
Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah dia hanya 
berpura-pura bahwa dia tidak bisa membaca pikiran 
saya. Bagaimana lagi ia memukul pada satu syarat 
bahwa saya akan mengalami kesulitan menerima? Satu 
syarat yang akan memperlambat saya.  
Semua dalam semua, minggu yang sangat buruk. Dan 
hari ini adalah hari terburuk di dalamnya.  
Itu selalu hari yang buruk ketika Edward sedang pergi. 
Alice diramalkan tidak ada yang luar biasa akhir pekan 
ini, dan agar aku bersikeras bahwa ia mengambil 
kesempatan untuk pergi berburu dengan saudara-
saudaranya. Aku tahu bagaimana membuatnya bosan 
untuk berburu yang mudah, dekat mangsa.  
"Pergilah bersenang-senang," aku akan 
memberitahunya. "Bag beberapa gunung singa bagi 
saya."  
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Aku tidak akan pernah mengakui betapa sulitnya bagi 
saya ketika dia telah pergi - bagaimana membawa 
kembali mimpi buruk ditinggalkan. Jika ia tahu bahwa, 
hal itu akan membuatnya merasa mengerikan dan ia 
akan takut untuk pernah tinggalkan aku, bahkan untuk 
alasan yang paling diperlukan. Sudah seperti itu pada 
awalnya, ketika pertama kali ia kembali dari Italia. 
Mata emasnya telah menjadi hitam dan ia akan 
menderita dari rasa haus lebih dari itu sudah perlu 
bahwa ia menderita. Jadi Aku memasang wajah tegar 
dan semua kecuali menendang keluar pintu setiap kali 
Emmett dan Jasper ingin pergi.  
Saya pikir dia melihat melalui saya, walaupun. Sedikit. 
Pagi ini ada catatan ditinggalkan di bantal:  
 
Aku akan kembali begitu cepat kau tidak akan punya 
waktu untuk merindukanku. Lihat setelah hatiku - aku 
sudah meninggalkan dengan Anda.  
 
Jadi sekarang aku punya kosong besar hari Sabtu 
dengan apa-apa tapi pagi pergeseran di Olimpiade 
Newton Outfitters untuk mengalihkan perhatian saya. 
Dan, tentu saja, oh-begitu-menghibur janji dari Alice.  
"Aku tinggal dekat dengan rumah untuk berburu. Aku 
hanya akan lima belas menit lagi jika anda 
membutuhkan saya. Aku akan mengawasi keluar untuk 
masalah. "  
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Terjemahan: jangan mencoba sesuatu yang lucu hanya 
karena Edward hilang.  
Alice jelas seperti mampu melumpuhkan truk saya 
sebagai Edward.  
Aku mencoba untuk melihat sisi baiknya. Setelah 
bekerja, aku punya rencana untuk membantu Angela 
dengan pengumuman, sehingga akan menjadi pengalih 
perhatian. Dan Charlie dalam suasana hati yang sangat 
baik karena Edward tidak ada, jadi aku bisa menikmati 
bahwa meskipun berlangsung. Alice akan menghabiskan 
malam dengan apakah aku cukup menyedihkan 
memintanya. Dan kemudian besok, Edward akan pulang. 
Aku akan bertahan.  
Tidak ingin ridiculously awal untuk bekerja, aku makan 
sarapan saya perlahan-lahan, satu Cheerio pada suatu 
waktu. Kemudian, ketika aku mencuci piring, aku 
mengatur magnet di lemari es menjadi garis yang 
sempurna. Mungkin aku sedang mengembangkan 
obsesif-kompulsif.  
Dua yang terakhir magnet - bulat hitam potongan-
potongan yang utilitarian favorit saya karena mereka 
bisa mempertahankan sepuluh lembar kertas ke lemari 
es tanpa berkeringat - tidak mau bekerja sama dengan 
fiksasi. Mereka polaritas terbalik; setiap kali saya 
mencoba untuk baris yang terakhir naik, yang lain 
melompat keluar dari tempatnya.  
Untuk beberapa alasan - yang akan datang mania, 
mungkin - ini benar-benar membuatku kesal. Mengapa 
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mereka tidak bisa bermain baik? Bodoh dengan keras 
kepala, aku terus mendorong mereka bersama-sama 
seolah-olah aku mengharapkan mereka untuk tiba-tiba 
menyerah. Aku bisa membalik satu di atas, tapi yang 
terasa seperti kehilangan. Akhirnya, jengkel pada 
diriku sendiri lebih dari magnet, aku menarik mereka 
dari kulkas dan menahan mereka bersama-sama dengan 
dua tangan. Butuh sedikit usaha - mereka cukup kuat 
untuk bisa melawan - tapi aku memaksa mereka untuk 
hidup berdampingan dengan sisi-sisi.  
"Lihat," kataku keras-keras - berbicara dengan benda 
mati, tidak pernah pertanda baik - "Itu tidak begitu 
mengerikan, kan?"  
Aku berdiri di sana seperti orang tolol untuk kedua, 
tidak cukup mampu untuk mengakui bahwa saya tidak 
mempunyai efek langgeng terhadap prinsip-prinsip 
ilmiah. Kemudian, dengan menghela napas, aku 
meletakkan kembali magnet kulkas, kaki terpisah.  
"Tidak perlu begitu fleksibel," gumamku.  
Masih terlalu dini, tapi aku memutuskan lebih baik aku 
keluar dari rumah sebelum benda mati mulai berbicara 
kembali.  
Ketika aku sampai Newton, Mike metodis kering 
mengepel gang sementara ibunya mengatur tampilan 
counter baru. Aku menangkap mereka di tengah-
tengah perdebatan, tidak menyadari bahwa saya telah 
tiba.  
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"Tapi itu satu-satunya waktu yang Tyler bisa pergi," 
keluh Mike. "Kau bilang setelah lulus -"  
"Kau hanya akan harus menunggu," bentak Mrs Newton. 
"Kau dan Tyler bisa memikirkan sesuatu yang lain. 
Anda tidak akan ke Seattle sampai polisi menghentikan 
apa pun yang terjadi di sana. Aku tahu Beth Tyler 
Crowley telah mengatakan hal yang sama, jadi jangan 
bertindak seperti aku orang jahat - oh, selamat pagi, 
Bella, "katanya ketika ia melihat aku, cerah dengan 
nada cepat. "Kau lebih awal."  
Karen Newton adalah orang terakhir yang saya akan 
berpikir untuk meminta bantuan di luar ruangan toko 
peralatan olahraga. Dengan sempurna rambut pirang 
disorot selalu merapikan menjadi twist yang elegan di 
belakang lehernya, kuku yang dipoles oleh para 
profesional, seperti juga kuku-kuku kakinya - terlihat 
melalui sepatu bertumit tinggi yang tidak menyerupai 
apa pun yang ditawarkan Newton pada baris panjang 
sepatu hiking.  
"Lampu lalu lintas," aku bercanda saat aku menyambar 
rompi oranye neon mengerikan keluar dari bawah meja. 
Saya terkejut bahwa Mrs Newton adalah sebagai 
bekerja mengangkat hal ini, hal sebagai Charlie 
Seattle. Aku pikir dia akan ekstrem.  
"Yah, eh. . . "Mrs Newton ragu-ragu sejenak, bermain 
tidak nyaman dengan setumpuk selebaran ia mengatur 
oleh register.  
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Aku berhenti dengan satu tangan di rompi saya. Aku 
tahu tatapan itu.  
Ketika aku membiarkan Newton tahu bahwa aku tidak 
akan bekerja di sini musim panas ini - meninggalkan 
mereka dalam musim tersibuk, akibatnya - mereka 
akan mulai pelatihan Katie Marshall untuk mengambil 
tempat. Mereka tidak bisa benar-benar mampu kami 
berdua dalam daftar gaji pada saat yang sama, jadi 
ketika itu tampak seperti hari lambat. . .  
"Aku akan menelepon," Mrs Newton melanjutkan. "Saya 
tidak berpikir kita mengharapkan satu ton bisnis saat 
ini. Mike dan saya mungkin bisa menangani semuanya. 
Maaf Anda bangun dan mengusir. . . .  
Pada hari biasa, aku akan gembira dengan keadaan ini. 
Hari ini. . . tidak begitu banyak.  
"Oke," aku menghela napas. Bahu merosot. Apa yang 
saya lakukan sekarang?  
"Itu tidak adil, Bu," kata Mike. "Kalau ingin bekerja 
Bella -"  
"Tidak, tidak apa-apa, Mrs Newton. Sungguh, Mike. 
Aku belajar untuk final dan sebagainya. . . . "Aku tidak 
ingin menjadi sumber perselisihan keluarga ketika 
mereka sudah bertengkar.  
"Terima kasih, Bella. Mike, kau merindukan gang 
empat. Mm, Bella, kau keberatan melemparkan brosur 
tersebut di sebuah tempat sampah di jalan keluar? 
Aku berkata kepada gadis yang meninggalkan mereka 
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di sini bahwa aku telah menempatkan mereka di meja, 
tapi aku benar-benar tidak punya kamar. "  
"Tentu, tidak ada masalah." Aku meletakkan rompi 
pergi, dan kemudian menyelipkan selebaran di bawah 
lenganku dan berjalan keluar ke hujan berkabut.  
Tempat sampah itu di sisi Newton, di sebelah tempat 
kami karyawan seharusnya taman. Aku melangkah maju, 
menendang kerikil kesal dalam perjalanan. Aku hendak 
melemparkan tumpukan kertas berwarna kuning cerah 
ke tempat sampah ketika pos dicetak dalam huruf 
tebal di atas menarik perhatian saya. Satu kata pada 
khususnya menyita perhatian saya.  
Aku menggenggam kertas-kertas di kedua tangannya 
ketika aku menatap pada gambar di bawah judul. 
Sebuah benjolan naik di tenggorokan.  
SAVE THE OLYMPIC WOLF  
Di bawah kata-kata, ada gambar rinci serigala di depan 
sebuah pohon cemara, kepalanya ke belakang dalam 
tindakan baying di bulan. Ini adalah gambar 
membingungkan; sesuatu tentang postur sedih serigala 
membuatnya tampak sedih. Seperti ia melolong dalam 
kesedihan.  
Dan kemudian aku berlari ke truk, selebaran masih 
terkunci dalam genggaman saya.  
Lima belas menit - itu saja yang saya miliki. Namun 
harus cukup lama. Hanya lima belas menit ke La Push, 
dan pasti aku akan menyeberangi garis batas beberapa 
menit sebelum aku menghantam kota.  
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Mobilku meraung untuk hidup tanpa kesulitan.  
Alice tidak akan bisa melihat saya melakukan ini, 
karena saya tidak pernah merencanakannya. Sebuah 
keputusan cepat, itu kuncinya! Dan selama aku 
bergerak cukup cepat, aku harus dapat 
memanfaatkannya.  
Aku akan melemparkan selebaran basah di tergesa-
gesa dan mereka tersebar di terang berantakan di 
kursi penumpang - seratus tebal keterangan, seratus 
lolongan serigala yang gelap dengan latar belakang 
latar belakang kuning.  
Aku melaju di jalan basah, memutar wiper tinggi dan 
mengabaikan erangan mesin kuno. Lima puluh lima 
adalah yang paling aku bisa membujuk keluar dari truk, 
dan aku berdoa itu akan cukup.  
Aku tidak tahu di mana garis batas itu, tapi aku mulai 
merasa lebih aman ketika aku melewati rumah-rumah 
pertama di luar La Push. Ini harus berada di luar di 
mana Alice diizinkan untuk mengikuti.  
Saya akan menelepon dia ketika aku sampai Angela 
sore ini, aku beralasan, sehingga dia tahu aku baik-baik 
saja. Tidak ada alasan baginya untuk mendapatkan 
marah. Dia tidak perlu marah padaku - Edward akan 
marah cukup untuk dua ketika ia kembali.  
Truk saya tersengal-sengal positif oleh waktu yang 
diparut berhenti di depan rumah merah pudar akrab. 
Benjolan kembali ke tenggorokanku saat aku menatap 
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tempat kecil yang dulu pernah saya berlindung. Sudah 
begitu lama sejak aku berada di sini.  
Sebelum aku bisa mematikan mesin, Yakub sedang 
berdiri di pintu, wajahnya kosong dengan terkejut.  
Dalam keheningan tiba-tiba ketika truk-deru 
meninggal, aku mendengar dia tersentak.  
"Bella?"  
"Hei, Jake!"  
"Bella!" Ia berteriak kembali, dan senyum saya sudah 
menunggu membentang di wajahnya seperti matahari 
melanggar bebas dari awan. Giginya berkilau terang 
melawan kulit coklat kemerah-merahan. "Aku tidak 
percaya!"  
Dia berlari ke truk dan setengah-menyentakkan saya 
melalui pintu yang terbuka, dan kemudian kami berdua 
melompat ke atas dan ke bawah seperti anak-anak.  
"Bagaimana kau bisa di sini?"  
"Aku menyelinap keluar!"  
"Awesome!"  
"Hei, Bella!" Billy menggulung dirinya ke pintu untuk 
melihat apa yang sedang terjadi.  
"Hei, Bil -!"  
Saat itu saya tersedak udara off - Jacob menarikku 
dalam pelukan beruang terlalu ketat untuk bernapas 
dan mengayunkan aku di dalam lingkaran.  
"Wow, senang bertemu denganmu di sini!"  
"Tidak bisa. . . bernapas, "aku terkesiap.  
Dia tertawa dan saya taruh bawah.  
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"Selamat datang kembali, Bella," katanya, menyeringai. 
Dan cara dia mengucapkan kata-kata membuatnya 
terdengar seperti selamat datang ke rumah.  
Kami mulai berjalan, terlalu bersemangat untuk duduk 
diam di rumah. Yakub itu praktis terpental saat ia 
bergerak, dan saya harus mengingatkannya beberapa 
kali bahwa kaki saya tidak sepuluh meter.  
Ketika kami berjalan, aku merasa diriku menetap ke 
versi lain dari diriku sendiri, diri saya telah dengan 
Jacob. Sedikit lebih muda, sedikit kurang bertanggung 
jawab. Seseorang yang mungkin, kadang-kadang, 
melakukan sesuatu yang benar-benar bodoh tanpa 
alasan.  
Kegembiraan kita pertama berlangsung melalui 
beberapa topik pembicaraan: bagaimana kita lakukan, 
apa yang kita lakukan, berapa lama aku punya, dan apa 
yang telah membawaku ke sini. Ketika saya ragu-ragu 
bercerita tentang selebaran serigala, ia berteriak 
tertawa menggema kembali dari pepohonan.  
Tapi kemudian, ketika kami melenggang melewati 
belakang toko dan mendorong melalui semak tebal yang 
mengelilingi jauh tepi Pantai Pertama, kami tiba di 
bagian-bagian keras. Semua terlalu cepat, kami harus 
bicara tentang alasan di balik perpisahan kami yang 
panjang, dan aku melihat wajah teman saya mengeras 
menjadi pahit topeng yang sudah terlalu akrab.  
"Jadi bagaimana ceritanya, sih?" Yakub bertanya 
padaku, menendang sepotong kayu apung keluar dari 
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jalan dengan terlalu banyak kekuatan. Itu berlayar di 
atas pasir dan kemudian berdentang melawan batu. 
"Maksudku, sejak terakhir kali kami. . . baik, sebelum, 
kau tahu. . . "Dia berjuang untuk kata-kata. Dia 
menarik napas panjang dan mencoba lagi. "Yang saya 
minta adalah. . . semuanya hanya kembali seperti itu 
sebelum dia pergi? Anda memaafkan dia untuk semua 
itu? "  
Aku menarik napas panjang. "Tidak ada yang bisa 
memaafkan."  
Aku ingin melewatkan masa lalu bagian ini, 
pengkhianatan, tuduhan, tapi aku tahu bahwa kami 
harus bicara melalui sebelum kita akan bisa berpindah 
ke hal lain.  
Wajah Yakub mengerut seperti ia baru saja menjilat 
lemon. "Saya berharap Sam telah mengambil gambar 
ketika ia menemukan malam itu September lalu. Ini 
akan menjadi pameran A. "  
"Tidak ada yang diadili."  
"Mungkin seseorang seharusnya."  
"Tidak juga kau akan menyalahkan dia untuk pergi, jika 
Anda tahu alasan mengapa."  
Dia melotot padaku selama beberapa detik. "Oke," dia 
menantang sinis. "Amaze aku."  
Permusuhan mengenakan saya - sabar terhadap 
mentah; terasa sakit untuk memiliki dia marah padaku. 
Ini mengingatkan saya pada sore yang suram, lama 
yang lalu, ketika - di bawah perintah dari Sam - ia 
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telah mengatakan kepadaku bahwa kami tidak bisa 
berteman. Aku mengambil kedua untuk menenangkan 
diri.  
"Edward meninggalkan aku pada musim gugur karena 
dia tidak berpikir aku harus bergaul dengan vampir. 
Dia pikir itu akan lebih sehat untuk saya jika dia pergi. 
"  
Yakub terheran-heran. Dia harus berebut selama satu 
menit. Apa pun ia sudah merencanakan untuk 
mengatakan, hal itu jelas tidak lagi diterapkan. Aku 
senang dia tidak tahu katalis di balik keputusan 
Edward. Aku hanya bisa membayangkan apa yang akan 
berpikir kalau dia tahu Jasper telah mencoba 
membunuhku.  
"Dia datang kembali, walaupun, bukan?" Yakub 
bergumam. "Sayang sekali ia tidak dapat menempel 
pada suatu keputusan."  
"Kalau kau ingat, aku pergi dan mendapatkannya."  
Jacob menatapku sejenak, dan kemudian dia mundur. 
Wajahnya santai, dan suaranya lebih tenang ketika ia 
berbicara.  
"Itu benar. Jadi saya tidak pernah mendapatkan 
cerita. Apa yang terjadi? "  
Aku ragu-ragu, menggigit bibir.  
"Apakah rahasia?" Suaranya mengambil tepi yang 
mengejek. "Apakah Anda tidak diizinkan untuk 
memberitahu saya?"  
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"Tidak," bentakku. "Ini hanya cerita yang sangat 
panjang."  
Yakub tersenyum, sombong, dan berbalik untuk 
berjalan ke pantai, berharap untuk mengikutinya.  
Itu tidak menyenangkan bersama Yakub jika ia akan 
bertindak seperti ini. Aku berjalan di belakangnya 
secara otomatis, tidak yakin apakah aku tidak boleh 
berbalik dan pergi. Aku akan harus menghadapi Alice, 
walaupun, ketika aku sampai di rumah. . . . Aku 
seharusnya saya tidak terburu-buru.  
Yakub berjalan ke besar, akrab sepotong kayu apung - 
seluruh pohon, akar dan semua, dikelantang putih dan 
terdampar jauh di dalam pasir; itu adalah pohon kita, 
dengan cara.  
Yakub duduk di bangku alam, dan menepuk ruang 
sebelahnya.  
"Saya tidak keberatan cerita lama. Apakah ada 
tindakan? "  
Aku memutar mataku saat aku duduk di sampingnya. 
"Ada beberapa tindakan," Aku diizinkan.  
"Itu tidak akan ngeri tanpa tindakan nyata."  
"Horor!" Aku mendengus. "Bisakah Anda dengarkan, 
atau Anda akan menyela saya dengan komentar kasar 
tentang teman-temanku?"  
Ia berpura-pura untuk mengunci bibirnya dan kemudian 
melemparkan kunci tak terlihat di bahunya. Aku 
berusaha untuk tidak tersenyum, dan gagal.  
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"Aku harus mulai dengan hal-hal yang Anda sudah 
berada di sana untuk," Aku memutuskan, bekerja untuk 
mengatur cerita di kepala saya sebelum saya mulai.  
Yakub mengangkat tangannya.  
"Silakan."  
"Itu bagus," katanya. "Aku tidak mengerti banyak hal 
yang terjadi pada waktu itu."  
"Yeah, well, itu jadi rumit, jadi perhatian. Kau tahu 
bagaimana Alice melihat segala sesuatu? "  
Aku meraih cemberut - serigala tidak senang bahwa 
legenda vampir memiliki karunia-karunia itu benar - 
untuk yang ya, dan terus dengan account ras saya 
melalui italia untuk menyelamatkan Edward.  
Aku terus sebagai ringkas mungkin - meninggalkan apa-
apa yang tidak penting. Aku mencoba membaca reaksi 
Yakub, tapi wajahnya penuh teka-teki ketika aku 
menjelaskan bagaimana Alice telah melihat Edward 
rencana untuk membunuh dirinya sendiri ketika ia 
mendengar bahwa aku sudah mati. Kadang-kadang 
Jacob tampak begitu tenggelam dalam pikiran, aku 
tidak yakin apakah ia sedang mendengarkan. Dia hanya 
memotong satu kali.  
"Para pacat meramal tidak dapat melihat kami?" Ia 
menggema, wajahnya baik galak dan gembira. "Serius? 
Itu baik! "  
Aku mengepalkan gigi bersama-sama, dan kami duduk 
dalam diam, wajahnya hamil ketika ia menunggu saya 
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untuk melanjutkan. Aku memelototinya sampai ia 
menyadari kesalahannya.  
"Ups!" Katanya. "Maaf." Dia mengunci bibirnya lagi.  
Jawabannya adalah mudah untuk dibaca ketika aku 
sampai ke bagian tentang Volturi. Giginya terkatup 
bersama-sama, merinding mawar di lengannya, dan 
lubang hidungnya melebar. Aku tidak masuk ke 
spesifik, saya hanya mengatakan kepadanya bahwa 
Edward telah berbicara kita keluar dari kesulitan, 
tanpa mengungkapkan janji kami harus membuat, atau 
kunjungi kami mengantisipasi. Yakub tidak perlu punya 
mimpi buruk.  
"Sekarang kau tahu seluruh cerita," aku menyimpulkan. 
"Jadi giliran Anda untuk berbicara. Apa yang terjadi 
ketika aku sedang bersama ibuku akhir pekan ini? "Aku 
tahu Yakub akan memberi saya lebih detail daripada 
Edward. Dia tidak takut membuatku takut.  
Yakub membungkuk ke depan, seketika animasi. "Jadi 
Embry dan Quil dan aku sedang berjalan patroli pada 
Sabtu malam, hanya rutin, ketika entah dari mana - 
bam!" Dia melemparkan kedua tangannya keluar, meniru 
sebuah ledakan. "Ada itu - jejak segar, bukan lima 
belas menit tua. Sam ingin kami menunggunya, tapi aku 
tidak tahu kau pergi, dan aku tidak tahu apakah 
pengisap darah Anda sedang mengawasi Anda atau 
tidak. Jadi kami berangkat setelah kecepatan penuh, 
tapi dia telah menyeberangi garis perjanjian sebelum 
kita terjebak. Kami tersebar di sepanjang garis, 
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berharap dia akan menyeberang kembali. Saat itu 
frustrasi, let me tell you. "Dia menggeleng-gelengkan 
kepala dan rambutnya - yang tumbuh dari tanaman 
pendek ia diadopsi ketika ia bergabung dengan pak - 
menjatuhkan diri ke dalam matanya. "Kami akhirnya 
terlalu jauh ke selatan. Yang Cullens mengejarnya 
kembali ke pihak kami hanya beberapa mil sebelah 
utara kami. Akan penyergapan yang sempurna jika kita 
sudah tahu ke mana harus menunggu. "  
Dia menggelengkan kepala, meringis sekarang. "Itu 
adalah bila punya Dicey. Sam dan yang lain menyusul 
padanya sebelum kami lakukan, tapi ia menari kanan 
sepanjang garis, dan seluruh coven ada di sana di sisi 
lain. Yang besar, siapa-nama-Nya - "  
"Emmett."  
"Ya, dia. Ia membuat menyergap untuknya, tapi itu 
rambut merah cepat! Ia terbang tepat di belakangnya 
dan hampir menabrak ke Paulus. Jadi, Paulus. . . well, 
kau tahu Paul. "  
"Yeah."  
"Kehilangan fokus. Tidak bisa mengatakan bahwa saya 
menyalahkannya - pacat besar tepat di atas tubuhnya. 
Dia melompat - hei, jangan beri aku tatapan itu. Vampir 
ada di tanah kami. "  
Aku berusaha menenangkan wajahku sehingga ia akan 
terus. Kukuku menggali ke telapak tangan dengan stres 
dari cerita, walaupun aku tahu itu ternyata baik-baik 
saja.  
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"Lagi pula, Paulus tidak terjawab, dan yang besar 
kembali di sisinya. Namun pada saat itu, eh, baik, eh, 
pirang. . . "Yakub ekspresi adalah campuran lucu jijik 
dan tidak mau kagum ketika ia mencoba untuk datang 
dengan sebuah kata untuk menggambarkan kakak 
Edward.  
"Rosalie."  
"Apa pun. Dia menjadi sangat teritorial, jadi Sam dan 
aku jatuh kembali untuk mendapatkan sisi Paulus. 
Kemudian pemimpin mereka dan yang lain laki-laki 
berambut pirang - "  
"Carlisle dan Jasper."  
Dia memberiku pandangan jengkel. "Kau tahu aku tidak 
benar-benar peduli. Pokoknya, jadi Carlisle berbicara 
dengan Sam, berusaha menenangkan segalanya. Lalu hal 
itu aneh, karena semua orang benar-benar tenang 
benar-benar cepat. Itu adalah yang satu lagi kau 
bercerita tentang, mengacaukan dengan kepala kami. 
Tetapi meskipun kita tahu apa yang dia lakukan, kami 
tidak bisa tidak akan tenang. "  
"Ya, aku tahu bagaimana rasanya."  
"Sungguh menjengkelkan, itu bagaimana rasanya. 
Hanya Anda tidak dapat terganggu sampai sesudahnya. 
"Dia menggelengkan kepalanya dengan marah. "Jadi 
Sam dan kepala perempuan nakal sepakat bahwa 
Victoria adalah prioritas, dan kami mulai setelah dia 
lagi. Carlisle memberi kami garis, sehingga kita dapat 
mengikuti jejak baik, tapi kemudian ia menabrak tebing 
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sebelah utara negara Makah, tepat di mana garis 
pantai pelukan selama beberapa mil. Dia melepas ke air 
lagi. Yang besar dan tenang yang ingin izin untuk 
menyeberangi garis untuk mengejarnya, tapi tentu saja 
kita bilang tidak. "  
"Bagus. Maksudku, kau sedang bodoh, tapi aku senang. 
Emmett tak pernah cukup hati-hati. Dia bisa 
mendapatkan terluka. "  
Yakub mendengus. "Begitu pula vampir Anda bilang 
kami diserang tanpa alasan dan sama sekali tidak 
bersalah coven -"  
"Tidak," aku menyela. "Edward menceritakan cerita 
yang sama, hanya tanpa cukup sebagai banyak detail."  
"Hah," kata Jacob pelan, dan ia membungkuk untuk 
mengambil sebuah batu dari antara jutaan kerikil di 
kaki kami. Dengan jentikan santai, ia mengirimnya 
terbang yang baik seratus meter keluar ke teluk. "Yah, 
dia akan kembali, kurasa. Kita akan mendapatkan 
kesempatan lain padanya. "  
Aku bergidik, tentu saja dia akan kembali. Apakah 
Edward benar-benar tahu saya di lain waktu? Aku 
tidak yakin. Aku harus mengawasi Alice, untuk mencari 
tanda-tanda bahwa pola hendak mengulangi. . . .  
Jacob tidak memerhatikan reaksi saya. Ia menatap ke 
seberang gelombang dengan ekspresi serius di 
wajahnya, bibir yang lebar berkerut.  
"Apa yang kamu pikirkan?" Aku bertanya setelah lama, 
waktu tenang.  
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"Saya sedang berpikir tentang apa yang Anda katakan 
kepada saya. Tentang kapan peramal tebing melihatmu 
melompat dan berpikir Anda akan melakukan bunuh 
diri, dan bagaimana hal itu semua keluar dari kendali. . . 
. Apakah anda menyadari bahwa jika Anda baru saja 
menunggu untuk saya seperti kau seharusnya, maka bl - 
Alice tidak akan dapat melihat Anda melompat? Tak 
ada yang berubah. Kami mungkin akan di garasi saya 
sekarang, seperti lainnya Sabtu. Ada tidak akan ada 
vampir di Forks, dan kau dan aku. . . "Dia terdiam, 
tenggelam dalam pikiran.  
Itu menggelisahkan cara dia mengatakan hal ini, 
seperti itu akan menjadi hal yang baik tidak punya 
vampir di Forks. Menggebrak hatiku tidak merata pada 
gambar kekosongan ia melukis.  
"Edward akan kembali juga."  
"Apakah Anda yakin tentang hal itu?" Ia bertanya, 
berperang kembali segera setelah aku berbicara nama 
Edward.  
"Menjadi terpisah. . . Tidak berhasil begitu baik bagi 
kami berdua. "  
Dia mulai mengatakan sesuatu, sesuatu yang marah 
dari ekspresi, tapi ia menahan diri, menarik napas, dan 
mulai lagi.  
"Apakah kau tahu Sam marah padamu?"  
"Aku?" Aku butuh waktu satu detik. "Oh. Aku melihat. 
Menurutnya, mereka akan menjauh jika aku tidak di 
sini. "  
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"Tidak Bukan itu. "  
"Apa masalahnya itu?"  
Yakub membungkuk untuk meraup batu lain. Ia 
berbalik itu berulang-ulang di tangannya; matanya 
terpaku pada batu hitam sementara ia berbicara 
dengan suara rendah.  
"Ketika Sam melihat. . . bagaimana kau ada di awal, 
ketika Billy mengatakan kepada mereka bagaimana 
Charlie khawatir bila Anda tidak mendapatkan yang 
lebih baik, dan kemudian ketika Anda mulai melompat 
dari tebing. . .  
Aku membuat wajah. Tidak ada seorang pun yang akan 
membiarkan saya melupakan itu.  
Yakub mata menyala untuk menambang. "Dia pikir kau 
satu-satunya orang di dunia dengan sebanyak alasan 
untuk membenci Cullens seperti yang dilakukannya. 
Sam merasa semacam. . . mengkhianati bahwa Anda 
hanya akan membiarkan mereka kembali ke dalam 
hidup Anda seperti mereka tidak pernah menyakiti 
Anda. "  
Aku tidak percaya untuk kedua bahwa Sam adalah 
satu-satunya yang merasa seperti itu. Dan asam dalam 
suara saya sekarang adalah bagi mereka berdua.  
"Anda dapat mengatakan pada Sam untuk jalan lurus 
ke -"  
"Lihat itu," Jacob sela saya, sambil menunjuk elang 
dalam tindakan jatuh ke arah laut dari ketinggian yang 
luar biasa. Memeriksakan diri pada menit terakhir, 
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hanya dengan cakar melanggar permukaan ombak, 
hanya sesaat. Kemudian berkibar menjauh, sayapnya 
berusaha melawan beban dari ikan besar itu telah 
tersangkut.  
"Kau melihatnya di mana-mana," kata Jacob, tiba-tiba 
suaranya jauh. "Alam mengambil jalannya sendiri - 
pemburu dan mangsa, siklus tanpa akhir hidup dan 
mati."  
Aku tidak mengerti maksud dari ceramah alam, aku 
menduga bahwa ia hanya berusaha untuk mengganti 
topik. Tapi kemudian ia memandangku dengan humor 
gelap di matanya.  
"Dan lagi, Anda tidak melihat ikan mencoba menanam 
ciuman di elang. Anda tidak pernah melihat. "Dia 
menyeringai menyeringai mengejek.  
Aku tersenyum kembali erat-erat, walaupun rasa asam 
masih dalam mulutku. "Mungkin ikan itu berusaha," 
usulku. "Sulit untuk mengatakan apa ikan yang berpikir. 
Elang adalah burung tampan, kau tahu. "  
"Apakah itu yang datang ke?" Suaranya tiba-tiba 
tajam. "Selamat terlihat?"  
"Jangan bodoh, Jacob."  
"Apakah uang, lalu?" Ia berkeras.  
"Itu bagus," gumamku, bangkit dari pohon. "Aku 
tersanjung bahwa Anda pikir begitu banyak dariku." 
Aku berbalik kepadanya dan mondar-mandir pergi.  
"Ah, jangan marah." Dia benar di belakangku; ia 
menangkap pergelangan tangan dan memutar tubuhku. 
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"Aku serius! Saya mencoba untuk mengerti di sini, dan 
aku datang kosong. "  
Alis mendorong bersama-sama marah, dan matanya 
hitam dalam bayangan mereka yang mendalam.  
"Aku mencintainya. Bukan karena dia cantik atau 
karena dia kaya! "Aku meludahkan kata pada Yakub. 
"Saya lebih suka ia bukan salah satu. Bahkan akan 
keluar dari celah antara kami sedikit - karena ia masih 
menjadi yang paling penuh cinta dan tidak 
mementingkan diri sendiri dan orang yang brilian dan 
layak yang pernah saya bertemu. Tentu saja aku 
mencintainya. Betapa keras adalah bahwa untuk 
mengerti? "  
"Tidak mungkin untuk memahami."  
"Tolong pencerahan saya, kemudian, Jacob." Aku 
membiarkan aliran sarkasme tebal. "Apa alasan yang 
sah bagi seseorang untuk mencintai orang lain? Karena 
tampaknya saya lakukan itu salah. "  
"Saya pikir tempat terbaik untuk memulai adalah 
dengan melihat ke dalam spesies Anda sendiri. Yang 
biasanya bekerja. "  
"Yah, itu hanya sucks!" Bentakku. "Kurasa aku terjebak 
dengan Mike Newton setelah semua."  
Yakub tersentak kembali dan menggigit bibir. Aku bisa 
melihat bahwa kata-kata saya telah menyakiti hatinya, 
tapi aku terlalu gila untuk merasa buruk tentang hal 
itu. Dia menjatuhkan pergelangan tangan dan melipat 



http://nengmieke.blogspot.com 

tangan di dada, berpaling dari saya untuk silau ke arah 
laut.  
"Aku manusia," dia bergumam, suaranya hampir tak 
terdengar.  
"Kau tidak sebagai manusia Mike," aku melanjutkan 
dengan kejam. "Apakah Anda masih berpikir bahwa itu 
pertimbangan yang paling penting?"  
"Ini bukan hal yang sama." Yakub tidak tampak dari 
gelombang kelabu. "Aku tidak memilih ini."  
Aku tertawa sekali tak percaya. "Apakah menurutmu 
Edward lakukan? Dia tidak tahu apa yang terjadi 
padanya lebih dari yang Anda lakukan. Dia tidak tepat 
mendaftar untuk ini. "  
Yakub menggeleng-gelengkan kepala maju-mundur 
dengan kecil, gerakan cepat.  
"Kau tahu, Yakub, kau sangat merasa benar sendiri - 
mengingat bahwa Anda adalah seorang manusia 
serigala dan semua."  
"Ini tidak sama," Yakub mengulangi, menatap tajam ke 
arahku.  
"Saya tidak melihat mengapa tidak. Anda bisa sedikit 
lebih memahami tentang Cullens. Kau tidak tahu 
bagaimana mereka benar-benar baik - untuk inti, 
Jacob. "  
Dia mengerutkan kening lebih dalam. "Mereka 
seharusnya tidak ada. Keberadaan mereka 
bertentangan dengan alam. "  
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Aku menatapnya lama dengan satu alis terangkat tak 
percaya. Saat itu beberapa saat sebelum ia menyadari.  
"Apa?"  
"Bicara soal tidak wajar. . . , "Aku memberi petunjuk.  
"Bella," katanya, suaranya lambat dan berbeda. Tua. 
Saya menyadari bahwa dia tiba-tiba terdengar lebih 
tua dari saya - seperti orangtua atau guru. "Apa yang 
saya dilahirkan di saya. Ini adalah bagian dari siapa 
saya, yang keluarga saya, yang kita semua sebagai suku 
- itu alasan mengapa kami masih di sini.  
"Selain itu" - ia memandang ke arahku, matanya yang 
hitam tak terbaca - "Saya masih manusia."  
Ia mengambil tanganku dan menekannya ke dada 
demam-hangat. Melalui t-shirt, aku bisa merasakan 
mantap degup jantung di bawah telapak tanganku.  
"Normal manusia tidak dapat membuang sepeda motor 
di sekitar cara Anda bisa."  
Dia tersenyum samar, setengah tersenyum. "Normal 
manusia lari dari monster, Bella. Dan aku tidak pernah 
diklaim menjadi normal. Hanya manusia. "  
Tetap marah dengan Yakub terlalu banyak pekerjaan. 
Aku mulai tersenyum ketika aku menarik tanganku dari 
dadanya.  
"Kau terlihat banyak manusia untuk saya," aku 
diperbolehkan. "Pada saat ini."  
"Aku merasa manusia." Dia menatap melewatiku, 
wajahnya jauh. Gemetar bibir bawahnya, dan ia 
menggigit sulit.  
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"Oh, Jake," bisikku, meraih tangannya.  
Ini adalah mengapa aku ada di sini. Ini adalah mengapa 
aku akan mengambil apa pun penerimaan menungguku 
ketika aku kembali. Karena, di balik semua kemarahan 
dan sarkasme, Yakub sedang kesakitan. Sekarang, hal 
itu sangat jelas di matanya. Aku tidak tahu bagaimana 
membantu dia, tapi aku tahu aku harus mencoba. Itu 
lebih dari itu aku berutang padanya. Itu karena rasa 
sakit menyakiti hatiku juga. Yakub telah menjadi 
bagian dari diriku, dan tidak ada perubahan itu 
sekarang.  
 
 
 
 
 

5. IMPRINT 
 

"ARE YOU OKAY, JAKE? CHARLIE HAVING SAID 
ANDA waktu yang sulit. . . . Bukankah itu menjadi lebih 
baik? "  
Tangan hangat meringkuk di sekitar saya. " 'S tidak 
terlalu buruk," katanya, tetapi ia tidak akan memenuhi 
mataku.  
Dia berjalan perlahan kembali ke bangku kayu apung, 
menatap kerikil berwarna pelangi, dan menarik saya 
sepanjang di sisinya. Aku kembali duduk di pohon kita, 
tetapi ia duduk di basah, tanah berbatu daripada di 
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sampingku. Aku bertanya-tanya apakah itu sehingga ia 
bisa menyembunyikan wajah dengan lebih mudah. Dia 
terus tanganku.  
Aku mulai meracau untuk mengisi keheningan. "Sudah 
lama sejak aku ada di sini. Aku mungkin telah 
kehilangan satu ton barang. Bagaimana Sam dan Emily? 
Dan Embry? Apakah Quil -? "  
Aku mematahkan tengah kalimat, mengingat bahwa 
teman Yakub telah Quil topik yang sensitif.  
"Ah, Quil," Yakub menghela napas.  
Jadi, maka itu pasti terjadi - Quil harus telah 
bergabung pak.  
"Maaf," gumamku.  
Yang mengejutkan, Yakub mendengus. "Jangan katakan 
itu padanya."  
"Apa maksudmu?"  
"Quil tidak mencari belas kasihan. Justru sebaliknya - 
dia teler. Benar-benar senang. "  
Ini tidak masuk akal bagi saya. Serigala yang lain telah 
begitu tertekan pada gagasan teman mereka berbagi 
nasib mereka. "Hah?"  
Yakub memiringkan kepalanya ke belakang untuk 
melihat saya. Dia tersenyum dan memutar bola 
matanya.  
"Quil menganggap itu hal yang paling keren yang 
pernah terjadi padanya. Bagian dari itu akhirnya 
mengetahui apa yang terjadi. Dan dia senang dengan 
teman-temannya kembali - untuk menjadi bagian dari 
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'dalam kerumunan.' "Yakub mendengus lagi. 
"Seharusnya tidak terkejut, kurasa. It's so Quil. "  
"Dia suka itu?"  
"Sungguh. . . kebanyakan mereka lakukan, "Jacob 
mengakui perlahan-lahan. "Ada sisi pasti baik untuk ini 
- kecepatan, kebebasan, kekuatan. . . rasa - keluarga. . . 
. Sam dan aku adalah satu-satunya orang yang pernah 
merasa benar-benar pahit. Dan Sam punya masa lalu 
yang lama sekali. Jadi aku yang cengeng sekarang. 
"Yakub tertawa pada dirinya sendiri.  
Ada begitu banyak hal yang aku ingin tahu. "Kenapa kau 
dan Sam berbeda? Apa yang terjadi dengan Sam sih? 
Apa masalahnya? "Pertanyaan-pertanyaan 
berhamburan keluar tanpa ruang untuk menjawab 
mereka, dan Yakub tertawa lagi.  
"Itu cerita lama."  
"Aku bilang cerita panjang. Lagi pula, aku tidak 
terburu-buru untuk kembali, "kataku, dan kemudian 
aku meringis ketika aku memikirkan masalah saya akan 
masuk  
Dia memandang ke arahku dengan cepat, mendengar 
tepi ganda dalam kata-kata saya. "Apakah dia akan 
marah padamu?"  
"Ya," aku mengakui. "Dia benar-benar sebal kalau aku 
melakukan hal-hal dia anggap. . . berisiko. "  
"Seperti bergaul dengan manusia serigala."  
"Yeah."  
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Yakub mengangkat bahu. "Jadi, tidak kembali. Aku 
akan tidur di sofa. "  
"Itu ide bagus," gerutuku. "Karena dia akan datang 
mencari saya."  
Yakub menegang, dan kemudian tersenyum muram. 
"Apakah dia?"  
"Jika ia takut aku sakit hati atau sesuatu - mungkin."  
"Gagasan saya itu terdengar lebih baik sepanjang 
waktu."  
"Tolong, Jake. Yang benar-benar mengganggu saya. "  
"Apa?"  
"Itu kalian berdua sangat siap untuk membunuh satu 
sama lain!" Aku mengeluh. "Itu membuat saya gila. 
Mengapa Anda berdua tidak bisa hanya menjadi 
beradab? "  
"Apakah ia siap untuk membunuh saya?" Yakub 
bertanya dengan senyum muram, tak peduli dengan 
kemarahan saya.  
"Tidak seperti Anda tampaknya!" Aku sadar aku 
berteriak. "Setidaknya dia bisa menjadi dewasa 
tentang hal ini. Dia tahu bahwa menyakiti Anda akan 
menyakiti saya - dan dengan demikian ia tidak akan 
pernah. Anda tampaknya tidak peduli sama sekali! "  
"Ya, benar," gumam Yakub. "Aku yakin dia cukup yang 
damai."  
"Ugh!" Aku merobek tanganku keluar dari dan 
mendorong kepalanya menjauh. Kemudian Aku menarik 
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lutut sampai ke dada dan membungkus lenganku erat-
erat di sekitar mereka.  
Aku melotot ke arah cakrawala, menggerutu.  
Yakub diam selama beberapa menit. Akhirnya, ia 
bangkit dari tanah dan duduk di sampingku, sambil 
merangkul bahuku. Aku menggeleng it off.  
"Maaf," katanya pelan. "Aku akan mencoba untuk 
bersikap sendiri."  
Aku tidak menjawab.  
"Apakah Anda masih ingin mendengar tentang Sam?" 
Ia menawarkan.  
Aku mengangkat bahu.  
"Seperti saya katakan, ini cerita panjang. Dan sangat. . 
. aneh. Ada begitu banyak hal-hal aneh tentang 
kehidupan baru ini. Aku tidak punya waktu untuk 
memberitahu Anda setengahnya. Dan hal ini dengan 
Sam - baik, saya tidak tahu apakah aku bahkan bisa 
menjelaskan dengan benar. "  
Kata-katanya menusuk rasa ingin tahu saya meskipun 
saya iritasi.  
"Aku mendengarkan," kataku kaku.  
Dari sudut mataku, aku melihat sisi wajahnya berhenti 
di tersenyum.  
"Sam begitu jauh lebih sulit daripada kami semua. 
Karena ia adalah yang pertama, dan ia sendirian, dan ia 
tidak memiliki siapa pun untuk menceritakan apa yang 
terjadi. Sam's kakek meninggal sebelum ia lahir, dan 
ayahnya tidak pernah sekitar. Ada seorang pun di sana 
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untuk mengenali tanda-tanda. Pertama kali hal itu 
terjadi - pertama kali ia bertahap - dia pikir dia sudah 
gila. Butuh waktu dua minggu untuk menenangkan diri 
cukup untuk mengubah kembali.  
"Ini terjadi sebelum Anda datang ke Forks, sehingga 
Anda tidak akan ingat. Sam ibu dan Leah Clearwater 
mempunyai jagawana mencarinya, polisi. Orang mengira 
telah terjadi kecelakaan atau sesuatu. . . .  
"Leah?" Aku bertanya, terkejut. Leah Harry putri. 
Mendengar namanya mengirimkan gelombang otomatis 
kasihan melalui saya. Harry Clearwater, Charlie 
kehidupan-teman lama, meninggal karena serangan 
jantung ini musim semi lalu.  
Suaranya berubah, menjadi lebih berat. "Yeah. Leah 
dan Sam kekasih sekolah tinggi. Mereka mulai 
berkencan ketika ia masih seorang mahasiswa baru. Ia 
panik ketika ia menghilang. "  
"Tapi ia dan Emily -"  
"Aku akan pergi ke itu - itu bagian dari cerita," 
katanya. Dia menarik napas perlahan-lahan, dan 
kemudian menarik napas embusan.  
Aku seharusnya itu konyol bagi saya untuk 
membayangkan bahwa Sam tak pernah mencintai siapa 
pun sebelum Emily. Kebanyakan orang jatuh cinta dan 
putus cinta berkali-kali dalam hidup mereka. Hanya 
saja aku melihat Sam dengan Emily, dan aku tidak bisa 
membayangkan dirinya dengan orang lain. Cara ia 
memandang dirinya. . . well, itu mengingatkan saya lihat 
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kadang-kadang pernah kulihat di mata Edward - ketika 
ia sedang menatapku.  
"Sam datang kembali," Yakub berkata, "tapi dia tidak 
mau berbicara kepada siapa pun tentang di mana ia 
berada. Rumor terbang - bahwa ia sampai dengan tidak 
baik, sebagian besar. Kemudian Sam terjadi untuk lari 
ke kakek Quil suatu sore ketika Old Quil Ateara 
datang untuk mengunjungi Mrs Uley. Sam menjabat 
tangannya. Tua Quil hanya terkena stroke. "Yakub 
berhenti untuk tertawa.  
"Kenapa?"  
Yakub meletakkan tangannya di pipiku dan menarik 
wajahku sekitar untuk melihatnya - ia sedang 
bersandar ke arahku, wajahnya hanya beberapa inci 
jauhnya. Telapak tangannya membakar kulit, seperti 
dia punya demam.  
"Oh, benar," kataku. Itu tidak nyaman, karena wajahku 
begitu dekat dengan dengan tangan panas di kulitku. 
"Sam adalah menjalankan suhu."  
Yakub tertawa lagi. "Tangan Sam merasa seperti ia 
meninggalkannya duduk di stovetop panas."  
Dia begitu dekat, aku bisa merasakan napasnya yang 
hangat. Aku mengulurkan tangan sambil lalu, untuk 
menarik tangannya dan bebas wajahku, tetapi luka 
jemariku melalui sehingga saya tidak akan melukai 
perasaan. Dia tersenyum dan bersandar, undeceived 
oleh usaha saya tak acuh.  
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"Jadi, Mr Ateara langsung pergi ke tetua lain," Yakub 
melanjutkan. "Mereka adalah satu-satunya yang 
tersisa yang masih kenal, yang ingat. Mr Ateara, Billy, 
dan Harry telah benar-benar melihat kakek mereka 
melakukan perubahan. Ketika Old Quil mengatakan 
kepada mereka, mereka bertemu dengan Sam diam-
diam dan menjelaskan.  
"Lebih mudah bila dia mengerti - saat ia tidak 
sendirian lagi. Mereka tahu dia tidak akan menjadi 
satu-satunya dipengaruhi oleh Cullens 'kembali "- ia 
mengucapkan nama dengan kepahitan tak sadar -" 
tetapi tidak ada orang lain yang cukup tua. Jadi Sam 
menunggu selama sisa dari kami untuk bergabung 
dengannya. . . .  
"Para Cullens tidak tahu," kataku berbisik. "Mereka 
tidak berpikir bahwa manusia serigala masih ada di 
sini. Mereka tidak tahu bahwa datang ke sini akan 
mengubah Anda. "  
"Itu tidak mengubah fakta bahwa hal itu."  
"Ingatkan saya untuk tidak mendapatkan sisi buruk 
Anda."  
"Kau pikir aku harus sama seperti Anda memaafkan? 
Kita dapat tidak semua orang kudus dan martir. "  
"Grow up, Jacob."  
"Aku berharap aku bisa," gumamnya pelan.  
Aku menatapnya, berusaha untuk memahami 
jawabannya. "Apa?"  
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Jacob tergelak. "Salah satu dari mereka banyak hal-
hal aneh yang saya sebutkan."  
"Kau. . . bisa. . . tumbuh dewasa? "kataku bingung. "Kau 
apa? Tidak. . . penuaan? Apakah itu sebuah lelucon? "  
"Tidak." Dia menjulurkan bibir di P.  
Aku merasa wajahku banjir darah. Air mata - air mata 
kemarahan - memenuhi mataku. Gigiku tumbuk bersama 
dengan grinding terdengar suara.  
"Bella? Apa yang saya katakan? "  
Aku sedang berdiri lagi, tangan terkepal ke atas 
tangan, seluruh kerangka gemetar.  
"Kau. Adalah. Tidak. Penuaan, "aku menggeram melalui 
gigi.  
Yakub menarik lenganku lembut, berusaha membuat 
saya duduk. "Tak satu pun dari kita. Apa yang salah 
dengan kamu? "  
"Apakah aku satu-satunya yang telah menjadi tua? Aku 
semakin tua setiap hari berbau busuk! "Aku hampir 
teriak, melempar tangan di udara. Beberapa bagian 
kecil dari saya mengakui bahwa saya melemparkan 
Charlie-esque cocok, tapi itu bagian rasional sangat 
dibayangi oleh bagian irasional. "Sialan! Dunia macam 
apa ini? Di mana keadilan? "  
"Tenang, Bella."  
"Diam, Yakub. Hanya tutup mulut! Ini sangat tidak adil! 
"  
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"Apakah kau sungguh-sungguh hanya cap kaki Anda? 
Saya pikir anak-anak perempuan hanya melakukan itu 
di TV. "  
Aku menggeram unimpressively.  
"Ini tidak seburuk yang Anda tampaknya berpikir itu. 
Duduk dan aku akan menjelaskan. "  
"Aku akan berdiri."  
Dia memutar bola matanya. "Oke. Apa pun yang Anda 
inginkan. Tapi dengar, aku akan menjadi lebih tua. . . 
suatu hari nanti. "  
"Jelaskan."  
Dia menepuk-nepuk pohon. Aku melotot sejenak, tapi 
kemudian duduk; kesabaran sudah terbakar habis 
seperti itu tiba-tiba menyala dan aku cukup tenang 
untuk menyadari bahwa aku mempermalukan diriku 
sendiri.  
"Ketika kita mendapatkan kontrol yang cukup untuk 
berhenti. . . , "Kata Jacob. "Ketika kami berhenti 
pentahapan untuk jangka waktu padat, usia kita lagi. 
Ini tidak mudah. "Dia menggelengkan kepalanya, tiba-
tiba meragukan. "Ini akan mengambil waktu yang 
sangat lama untuk belajar menahan diri seperti itu, 
saya pikir. Bahkan Sam belum ada di sana. Tentu saja 
itu tidak membantu bahwa ada penyihir besar vampir 
di ujung jalan. Kita bahkan tidak dapat berpikir 
tentang berhenti ketika kebutuhan suku pelindung. 
Tetapi Anda tidak perlu mendapatkan semua 
membungkuk keluar dari bentuk tentang hal itu, 
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bagaimanapun, karena aku sudah lebih tua dari Anda, 
paling tidak secara fisik. "  
"Apa yang kalian bicarakan?"  
"Lihat aku, Bells. Apakah aku kelihatan enam belas? "  
Aku melirik ke atas dan ke bawah bingkai raksasa-nya, 
berusaha untuk menjadi bias. "Tidak persis begitu, 
kurasa."  
"Tidak sama sekali. Karena kita mencapai pertumbuhan 
penuh dalam beberapa bulan ketika mendapat dipicu 
gen manusia serigala. Itu salah satu neraka yang 
tumbuh cepat. "Dia membuat wajah. "Secara fisik, aku 
mungkin dua puluh lima atau sesuatu. Jadi tidak perlu 
bagi Anda untuk panik tentang menjadi terlalu tua 
untuk saya untuk setidaknya tujuh tahun lagi. "  
Dua puluh lima atau sesuatu. Gagasan mengacaukan 
dengan kepalaku. Tapi aku ingat bahwa percepatan 
pertumbuhan - aku ingat menonton menembak dan 
mengisi tepat di depan mataku. Aku ingat bagaimana 
dia akan terlihat berbeda dari satu hari ke hari. . . . 
Aku menggelengkan kepala, merasa pusing.  
"Jadi, apakah Anda ingin mendengar tentang Sam, atau 
apakah Anda ingin berteriak padaku lagi untuk hal-hal 
yang di luar kendali saya?"  
Aku menarik napas panjang. "Maaf. Umur adalah 
subjek yang sensitif bagi saya. Yang melanda saraf. "  
Mata Yakub menegang, dan ia tampak seolah-olah ia 
sedang mencoba untuk memutuskan bagaimana kata 
sesuatu.  
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Karena aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang 
benar-benar sensitif - saya rencana untuk masa depan, 
atau perjanjian yang mungkin akan rusak oleh kata 
rencana, saya memancingnya. "Jadi sekali Sam 
mengerti apa yang sedang terjadi, setelah dia Billy dan 
Harry dan Mr Ateara, Anda mengatakan hal itu tidak 
begitu keras lagi. Dan, seperti Anda juga mengatakan, 
ada bagian yang sejuk. . . . "Aku ragu-ragu sebentar. 
"Mengapa Sam membenci mereka begitu banyak? 
Mengapa dia berharap aku akan membenci mereka? "  
Yakub menghela napas. "Ini adalah bagian yang benar-
benar aneh."  
"I'm a pro pada aneh."  
"Ya, aku tahu." Dia menyeringai sebelum ia 
melanjutkan. "Jadi, kau benar. Sam tahu apa yang 
sedang terjadi, dan semuanya hampir baik-baik saja. 
Dalam kebanyakan hal, hidupnya kembali ke, baik, tidak 
normal. Tapi lebih baik. "Lalu Yakub ekspresi 
menegang, seperti sesuatu yang menyakitkan akan 
datang. "Sam tidak tahu Leah. Kami tidak seharusnya 
memberitahu siapa pun yang tidak harus tahu. Dan itu 
tidak benar-benar aman baginya untuk berada di 
dekatnya - tapi dia curang, persis seperti yang 
kulakukan dengan Anda. Leah sangat marah bahwa dia 
tidak akan menceritakan apa yang terjadi - di mana ia 
berada, di mana ia pergi di malam hari, mengapa dia 
selalu begitu lelah - tapi mereka bekerja itu. Mereka 
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sedang berusaha. Mereka benar-benar saling 
mencintai. "  
"Apakah dia mencari tahu? Adalah bahwa apa yang 
terjadi? "  
Ia menggelengkan kepala. "Tidak, itu tidak masalah. 
Sepupunya, Emily Young, turun dari Makah reservasi 
untuk mengunjungi satu minggu. "  
Aku terkesiap. "Emily Leah sepupu?"  
"Kedua saudara sepupu. Mereka sudah dekat, walaupun. 
Mereka seperti saudara ketika mereka masih anak-
anak. "  
"Itu. . . mengerikan. Bagaimana mungkin Sam. . . ? "Aku 
melemah, menggelengkan kepala.  
"Jangan kamu menghakimi dia dulu. Apakah ada yang 
pernah memberi tahu Anda. . . Apakah Anda pernah 
mendengar pencetakan? "  
"Pencetakan?" Aku mengulangi kata asing. "Tidak Apa 
artinya? "  
"Itu salah satu dari orang-orang aneh yang harus kita 
hadapi. Itu tidak terjadi pada setiap orang. Bahkan, itu 
pengecualian langka, bukan aturan. Sam telah 
mendengar semua cerita saat itu, cerita-cerita kita 
semua digunakan untuk berpikir adalah legenda. Dia 
pernah mendengar tentang pencetakan, tapi ia tidak 
pernah bermimpi. . .  
"Apa itu?" Desakku.  
Mata Yakub tersesat ke laut. "Sam tidak mencintai 
Leah. Tetapi ketika ia melihat Emily, yang tidak 
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penting lagi. Kadang-kadang. . . kita tidak tahu persis 
mengapa. . . kita menemukan pasangan kita seperti itu. 
"Matanya melayang kembali padaku, wajahnya 
memerah. "Maksud saya. . . pasangan jiwa kita. "  
"Cara apa? Cinta pada pandangan pertama? "Aku 
terkekeh.  
Yakub tidak tersenyum. Matanya yang gelap secara 
kritis reaksi saya. "Ini sedikit lebih kuat dari itu. 
Lebih absolut. "  
"Maaf," gumamku. "Kau serius, bukan?"  
"Ya, aku."  
"Cinta pada pandangan pertama? Tetapi lebih kuat? 
"Suaraku masih terdengar ragu, dan dia bisa 
mendengarnya.  
"Tidak mudah untuk menjelaskan. Tidak masalah, toh. 
"Dia mengangkat bahu tak acuh. "Kau ingin tahu apa 
yang terjadi pada Sam untuk membuatnya membenci 
vampir untuk mengubah dirinya, untuk membuatnya 
membenci dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi. Dia 
patah hati Leah. Dia kembali pada setiap janji yang 
pernah membuatnya. Setiap hari dia harus melihat 
tuduhan di matanya, dan tahu bahwa dia benar. "  
Ia berhenti bicara tiba-tiba, seolah-olah ia 
mengatakan sesuatu yang tidak bermaksud.  
"Bagaimana Emily berurusan dengan hal ini? Kalau dia 
begitu dekat dengan Leah. . . ? "Sam dan Emily yang 
benar-benar benar bersama-sama, dua potongan 
puzzle, dibentuk untuk satu sama lain tepat. Masih. . . 
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bagaimana telah Emily berhasil melewati fakta bahwa 
ia milik orang lain? Adiknya, hampir.  
"Dia sangat marah, pada awalnya. Tapi sulit untuk 
menolak bahwa tingkat komitmen dan adorasi. "Yakub 
menghela napas. "Dan kemudian, Sam bisa 
menceritakan segalanya. Tidak ada aturan yang dapat 
mengikat Anda ketika Anda menemukan separuh 
lainnya. Kau tahu bagaimana dia terluka? "  
"Yeah." Cerita di Forks adalah bahwa ia diserang oleh 
beruang, tapi aku dalam rahasia.  
Manusia serigala tidak stabil, Edward pernah berkata. 
Orang-orang dekat mereka terluka.  
"Yah, cukup weirdly, itu semacam bagaimana mereka 
memutuskan sesuatu. Sam begitu ketakutan, begitu 
muak dengan dirinya sendiri, begitu penuh kebencian 
atas apa yang telah dilakukannya. . . . Ia akan 
melemparkan dirinya di bawah sebuah bus jika itu akan 
membuatnya merasa lebih baik. Dia mungkin tetap, 
hanya untuk melarikan diri apa yang telah dilakukannya. 
Dia merasa hancur. . . . Kemudian, entah bagaimana, dia 
adalah satu menenangkannya, dan setelah itu. . . .  
Jacob tidak menyelesaikan pikirannya, dan aku merasa 
cerita sudah terlalu pribadi untuk berbagi.  
"Kasihan Emily," bisikku. "Kasihan Sam. Miskin Leah. . . 
.  
"Yeah, Leah punya terburuk ujung tongkat," dia setuju. 
"Dia meletakkan pada wajah berani. Dia akan menjadi 
pengiring pengantin. "  
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Aku memandang jauh, ke arah bebatuan yang bergerigi 
bangkit dari laut seperti patah-off gemuk jari di 
pinggiran selatan pelabuhan, sementara aku mencoba 
untuk memahami semua itu. Aku bisa merasakan 
matanya menatap wajah saya, menunggu aku 
mengatakan sesuatu.  
"Apakah itu terjadi pada Anda?" Akhirnya aku 
bertanya, masih memalingkan muka. "Ini cinta-at-first-
sight itu?"  
"Tidak," jawabnya cepat. "Sam dan Jared adalah satu-
satunya."  
"Hmm," kataku, berusaha terdengar hanya sopan 
tertarik. Aku merasa lega, dan aku mencoba 
menjelaskan reaksi saya sendiri. Saya memutuskan 
bahwa saya hanya senang dia tidak menyatakan ada 
beberapa mistik, wolfy hubungan antara kami berdua. 
Hubungan kami sudah cukup membingungkan itu. Aku 
tidak membutuhkan lebih dari supranatural daripada 
saya sudah harus berurusan dengan.  
Dia diam juga, dan keheningan merasa agak canggung. 
Intuisi saya mengatakan bahwa saya tidak ingin 
mendengar apa yang sedang dipikirkannya.  
"Bagaimana yang bekerja keluar untuk Jared?" Saya 
diminta untuk memecah keheningan.  
"Tidak ada drama di sana. Itu hanya seorang gadis dia 
akan duduk di samping di sekolah setiap hari selama 
satu tahun dan tidak pernah melihat dua kali. Dan 
kemudian, setelah ia berubah, ia melihat lagi dan tidak 
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pernah memalingkan muka. Kim senang. Ia sudah besar 
naksir dia. Dia sudah punya nama terakhir tertempel 
pada akhir miliknya seluruh di buku hariannya. "Dia 
tertawa mengejek.  
Aku mengerutkan kening. "Apakah Jared mengatakan 
bahwa? Dia seharusnya tidak. "  
Yakub menggigit bibir. "Saya kira saya tidak boleh 
tertawa. Itu lucu, walaupun. "  
"Beberapa jodohnya."  
Dia menghela napas. "Jared tidak menceritakan apa-
apa dengan sengaja. Aku sudah bilang bagian ini, ingat? 
"  
"Oh, yeah. Anda dapat mendengar pikiran satu sama 
lain, tetapi hanya bila Anda serigala, kan? "  
"Benar. Sama seperti pacat Anda. "Dia melotot.  
"Edward," aku mengoreksi.  
"Tentu, tentu. Itu kenapa aku tahu begitu banyak 
tentang bagaimana Sam merasa. Ini tidak seperti ia 
akan memberitahu kita semua bahwa kalau dia punya 
pilihan. Sebenarnya, itu sesuatu yang kita semua benci. 
"The kepahitan itu tiba-tiba keras dalam suaranya. 
"Ini mengerikan. Tidak ada privasi, tidak ada rahasia. 
Semua yang Anda malu, ditata untuk semua orang 
untuk melihat. "Dia bergidik.  
"Kedengarannya mengerikan," bisikku.  
"Ini kadang berguna ketika kita perlu berkoordinasi," 
katanya enggan. "Sekali dalam bulan biru, ketika 
beberapa salib pacat ke wilayah kita. Laurent 
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menyenangkan. Dan jika Cullens tidak mendapat jalan 
kita Sabtu lalu. . . ugh! "dia mengerang. "Kita bisa 
memiliki dia!" Nya terkepal ke bola marah.  
Aku tersentak. Sama seperti aku khawatir tentang 
Emmett Jasper atau terluka, itu tidak seperti panik, 
aku merasa pada gagasan Yakub naik terhadap 
Victoria. Emmett dan Jasper adalah hal yang paling 
dekat dihancurkan aku bisa bayangkan. Yakub masih 
hangat, masih relatif manusia. Mortal. Saya pikir 
Yakub menghadap Victoria, dengan rambut brilian 
meniup di sekelilingnya aneh wajah kucing. . . bergidik.  
Yakub menatapku dengan ekspresi yang aneh. "Tapi 
tidak seperti itu bagi Anda sepanjang waktu? Setelah 
dia di kepala Anda? "  
"Oh, tidak. Edward tidak pernah di kepalaku. Dia hanya 
keinginan. "  
Ekspresi Yakub menjadi bingung.  
"Dia tidak bisa mendengar saya," aku menjelaskan, 
suara saya agak kecil sombong dari kebiasaan lama. 
"Saya satu-satunya orang seperti itu, baginya. Kita 
tidak tahu mengapa dia tidak bisa. "  
"Aneh," kata Jacob.  
"Yeah." The puas memudar. "Ini mungkin berarti ada 
sesuatu yang salah dengan otak saya," aku mengakui.  
"Aku sudah tahu ada sesuatu yang salah dengan otak 
Anda," gumam Yakub.  
"Terima kasih."  
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Matahari menerobos awan tiba-tiba, mengejutkan aku 
tidak mengharapkan, dan aku harus menyipitkan mata 
terhadap cahaya dari air. Semuanya berubah warna - 
ombak berubah dari kelabu ke biru, pohon-pohon dari 
membosankan zaitun untuk brilian giok, dan pelangi-
warni berkilauan seperti batu permata.  
Kami menyipitkan mata sejenak, membiarkan mata kami 
menyesuaikan diri. Tidak ada suara selain hampa deru 
ombak yang menggema dari setiap sisi terlindung 
pelabuhan, penggilingan yang lembut dari batu 
terhadap satu sama lain di bawah gerakan air, dan 
teriakan burung camar di atas kepala tinggi. Itu sangat 
damai.  
Yakub menetap lebih dekat kepadaku, sehingga ia 
bersandar pada lenganku. Dia begitu hangat. Setelah 
satu menit ini, saya mengangkat bahu keluar dari jas 
hujan. Dia membuat suara sedikit kepuasan di bagian 
belakang tenggorokan, dan meletakkan pipinya di atas 
kepalaku. Aku bisa merasakan panas matahari kulitku - 
pikir itu tidak cukup hangat seperti Yakub - dan iseng-
iseng aku bertanya-tanya berapa lama itu akan 
membawa saya ke terbakar.  
Melamun, aku memutar tangan kananku ke samping, dan 
melihat kilau cahaya matahari halus dari Yakobus telah 
meninggalkan bekas luka di sana.  
"Apa yang kamu pikirkan?" Gumamnya.  
"Matahari."  
"Mmm. It's nice. "  
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"Apa yang kamu pikirkan?" Saya bertanya.  
Dia terkekeh sendiri. "Aku teringat bahwa film tolol 
anda membawa saya ke. Dan Mike Newton muntah 
semua atas segala sesuatu. "  
Aku tertawa, juga, terkejut oleh betapa waktu telah 
mengubah memori. Ini digunakan untuk menjadi salah 
satu stres, kebingungan. Begitu banyak yang berubah 
malam itu. . . . Dan sekarang aku bisa tertawa. Itu 
adalah malam terakhir Yakub dan aku punya sebelum ia 
belajar kebenaran tentang warisan. Memori manusia 
terakhir. Memori menyenangkan yang aneh sekarang.  
"Aku rindu itu," kata Jacob. "Cara itu dulu begitu 
mudah. . . rumit. Aku senang aku punya memori yang 
baik. "Dia menghela napas.  
Tiba-tiba ia merasakan ketegangan dalam tubuh saya 
sebagai kata-kata yang memicu ingatan saya sendiri.  
"Apa itu?" Ia bertanya.  
"Tentang yang baik memori Anda. . . "Aku menjauh 
dari-Nya sehingga aku bisa membaca wajahnya. Pada 
saat itu, bingung. "Apakah kau keberatan memberitahu 
saya apa yang Anda lakukan hari Senin pagi? Anda 
pikirkan sesuatu yang mengganggu Edward. "Terganggu 
itu bukan kata yang tepat untuk itu, tapi saya ingin 
sebuah jawaban, jadi saya pikir lebih baik untuk tidak 
mulai terlalu berat.  
Yakub wajahnya menjadi cerah dengan pemahaman, dan 
dia tertawa. "Aku hanya berpikir tentang Anda. Tidak 
seperti itu banyak, bukan? "  
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"Aku? Bagaimana dengan aku? "  
Yakub tertawa, dengan tepi yang lebih keras kali ini. 
"Aku teringat cara Anda melihat malam itu Sam 
menemukan Anda - Aku pernah melihat di kepalanya, 
dan rasanya seperti aku ada di sana; memori yang 
selalu menghantui Sam, kau tahu. Dan kemudian aku 
ingat bagaimana Anda melihat pertama kali Anda 
datang ke tempat. Saya yakin Anda bahkan tidak 
menyadari apa yang berantakan Anda kemudian, Bella. 
Itu minggu sebelum Anda mulai melihat manusia lagi. 
Dan aku ingat bagaimana kau selalu digunakan untuk 
memiliki memeluk Anda sendiri, mencoba menahan diri 
bersama-sama. . . . "Yakub meringis, dan kemudian 
menggelengkan kepalanya. "Sulit bagi saya untuk 
mengingat bagaimana kau sedih, dan itu bukan salahku. 
Jadi kupikir akan lebih sulit baginya. Dan saya pikir dia 
harus bisa melihat apa yang telah dilakukannya. "  
Aku memukul bahunya. Sakit tanganku. "Jacob Black, 
jangan pernah melakukannya lagi! Berjanjilah kau tidak 
akan. "  
"Tidak mungkin. Aku belum pernah yang menyenangkan 
di bulan. "  
"Jadi tolonglah aku, Jake -"  
"Oh, mendapatkan pegangan, Bella. Kapan aku pernah 
akan bertemu lagi? Jangan khawatir tentang hal itu. "  
Aku bangkit berdiri, dan ia menangkap tanganku ketika 
aku mulai berjalan pergi. Aku mencoba menarik gratis.  
"Aku pergi, Yakub."  
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"Tidak, jangan pergi dulu," dia protes, tangannya 
menegang di sekitar saya. "Saya minta maaf. Dan. . . 
oke, aku tidak akan melakukannya lagi. Janji. "  
Desahku. "Terima kasih, Jake."  
"Ayo, kita akan kembali ke rumahku," katanya 
bersemangat.  
"Sebenarnya, saya rasa saya benar-benar harus pergi. 
Angela Weber mengharapkan aku, dan aku tahu Alice 
khawatir. Aku tidak ingin membuatnya sedih terlalu 
banyak. "  
"Tapi kau baru saja tiba di sini!"  
"Rasanya seperti itu," aku setuju. Aku melotot ke arah 
matahari, entah bagaimana sudah tepat di atas kepala. 
Bagaimana punya waktu berlalu begitu cepat?  
Alisnya ditarik ke bawah menutupi matanya. "Saya 
tidak tahu kapan aku akan bertemu lagi," katanya 
dengan suara terluka.  
"Aku akan datang kembali kali berikutnya dia pergi," 
aku berjanji impulsif.  
"Pergi?" Yakub memutar bola matanya. "Itu cara yang 
baik untuk menjelaskan apa yang dia lakukan. Parasit 
menjijikkan. "  
"Jika Anda tidak bisa bersikap baik, aku tidak akan 
kembali sama sekali!" Aku mengancam, mencoba 
menarik tanganku bebas. Ia menolak untuk membiarkan 
pergi.  
"Ah, jangan marah," katanya, menyeringai. "Knee-jerk 
reaksi."  
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"Kalau aku akan mencoba untuk kembali lagi, Anda 
harus mendapatkan sesuatu lurus, oke?"  
Ia menunggu.  
"Lihat," aku menjelaskan. "Saya tidak peduli siapa yang 
vampir dan siapa manusia serigala. Itu tidak relevan. 
Anda di Yakub, dan ia adalah Edward, dan aku Bella. 
Dan tidak ada lagi yang penting. "  
Matanya menyipit sedikit. "Tapi aku manusia serigala," 
katanya enggan. "Dan dia adalah seorang vampir," ia 
menambahkan dengan jelas jijik.  
"Dan aku seorang Virgo!" Aku berteriak, jengkel.  
Dia mengangkat alis, mengukur ekspresi saya dengan 
mata ingin tahu. Akhirnya, ia mengangkat bahu.  
"Jika Anda dapat benar-benar melihat dengan cara itu. 
. .  
"Aku bisa. Aku lakukan. "  
"Oke. Hanya Bella dan Yakub. Tak satu pun dari orang-
orang aneh Virgos di sini. "Dia tersenyum padaku, yang 
hangat, akrab senyum bahwa aku telah kehilangan 
begitu banyak. Aku merasakan menjawab senyum 
menyebar di wajahku.  
"Aku benar-benar merindukanmu, Jake," aku mengakui 
impulsif.  
"Aku juga," senyumnya melebar. Matanya tampak 
bahagia dan jelas, gratis untuk sekali dari kepahitan 
marah. "Lebih dari yang Anda tahu. Maukah kau segera 
kembali? "  
"Segera setelah saya bisa," aku berjanji. 
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6. SWISS 
 

AS I melaju HOME, AKU TIDAK BANYAK 
PERHATIAN UNTUK MEMBAYAR jalan yang basah 
berkilauan di bawah sinar matahari. Aku sedang 
memikirkan banjir informasi Yakub telah berbagi 
dengan saya, mencoba untuk memilah-milahnya, untuk 
memaksa semua masuk akal. Meskipun kelebihan beban, 
aku merasa lebih ringan. Melihat Yakub tersenyum, 
setelah semua rahasia meronta-ronta keluar. . . itu 
tidak membuat hal-hal yang sempurna, tapi itu 
membuat mereka lebih baik. Aku benar sudah hilang. 
Yakub membutuhkan aku. Dan jelas, pikirku sambil 
menyipitkan mata ke dalam silau, tidak ada bahaya.  
Itu datang entah dari mana. Satu menit ada apa-apa 
tapi terang jalan raya di kaca spion. Menit berikutnya, 
matahari memantul dari Volvo perak tepat di ekor.  
"Ah, omong kosong," aku merengek.  
Aku dianggap menarik atas. Tapi aku terlalu pengecut 
untuk menghadapinya langsung. Aku sudah menghitung 
pada beberapa waktu persiapan. . . dan setelah Charlie 
dekatnya sebagai penyangga. Setidaknya itu akan 
memaksa dia untuk menjaga suaranya.  
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Volvo mengikuti inci di belakangku. Aku terus mataku 
di jalan depan.  
Ayam melalui dan melalui, aku langsung berangkat ke 
Angela tanpa pernah bertemu dengan tatapan mata aku 
bisa merasakan membakar lubang di cermin.  
Dia mengikuti saya sampai saya berhenti di pinggir 
jalan di depan Webers rumah. Dia tidak berhenti, dan 
aku tidak melihat ke atas ketika ia lewat. Aku tidak 
ingin melihat ekspresi di wajahnya. Aku berlari menaiki 
beton pendek berjalan ke pintu Angela segera setelah 
ia keluar dari pandangan.  
Ben membuka pintu sebelum aku bisa menyelesaikan 
mengetuk, seperti ia sudah berdiri tepat di 
belakangnya.  
"Hei, Bella!" Katanya, terkejut.  
"Hai, Ben. Eh, adalah Angela di sini? "Aku bertanya-
tanya apakah Angela telah lupa rencana kita, dan 
merasa ngeri membayangkan pulang lebih awal.  
"Tentu," kata Ben Angela sama seperti yang disebut, 
"Bella!" Dan muncul di puncak tangga.  
Ben mengintip di sekitar saya ketika kami berdua 
mendengar suara mobil di jalan; suara tidak 
menakutkan - gagap mesin ini berhenti, diikuti dengan 
pop keras yang menjadi bumerang. Tidak seperti 
mendengkur dari Volvo. Ini pasti pengunjung Ben sudah 
menunggu.  
"Austin di sini," kata Ben Angela mencapai sisinya.  
Sebuah membunyikan klakson di jalan.  
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"Saya akan lihat nanti," Ben berjanji. Miss Anda sudah. 
"  
Ia melemparkan Angela lengannya di leher dan 
menariknya turun ke wajahnya tinggi sehingga ia bisa 
menciumnya antusias. Setelah kedua ini, Austin 
membunyikan klakson lagi.  
"Bye, Ang! Love you! "Teriak Ben sambil berlari 
melewatiku.  
Angela bergoyang-goyang, wajahnya agak merah muda, 
kemudian sembuh sendiri dan melambaikan tangan 
sampai Ben dan Austin tidak terlihat. Kemudian ia 
berpaling kepada saya dan tersenyum kecut.  
"Terima kasih untuk melakukan hal ini, Bella," katanya. 
"Dari dasar hatiku. Bukan saja Anda menabung tangan 
dari cedera permanen, anda juga hanya terhindar saya 
dua jam panjang plot-kurang, buruk dijuluki film seni 
bela diri. "Dia menghela napas lega.  
"Selamat untuk melayani." Saya merasa agak sedikit 
panik, bisa bernapas sedikit lebih merata. Rasanya 
sangat biasa di sini. Angela mudah drama manusia yang 
aneh meyakinkan. Senang rasanya mengetahui bahwa 
hidup adalah suatu tempat yang normal.  
Aku mengikuti Angela menaiki tangga ke kamarnya. Dia 
menendang mainan keluar dari jalan saat dia pergi. 
Rumah itu sangat sepi.  
"Di mana keluarga Anda?"  
"Orangtuaku membawa si kembar ke pesta ulang tahun 
di Port Angeles. Aku tidak percaya kau benar-benar 
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akan membantu saya dengan ini. Ben pura-pura dia 
telah tendonitis. "Dia membuat wajah.  
"Saya tidak keberatan sama sekali," kataku, lalu aku 
masuk ke kamar Angela dan melihat tumpukan 
menunggu amplop.  
"Oh!" Aku terkesiap. Angela berpaling untuk 
menatapku, permintaan maaf di matanya. Aku bisa 
melihat mengapa ia sudah meletakkan off ini, dan 
mengapa Ben weaseled keluar.  
"Saya pikir kau melebih-lebihkan," aku mengakui.  
"Aku ingin. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? "  
"Turunkan aku bekerja. Aku punya sepanjang hari. "  
Angela dibagi menjadi dua tumpukan dan meletakkan 
buku alamat ibu di antara kami di mejanya. Untuk 
sementara kami berkonsentrasi, dan hanya ada suara 
menggaruk pena kita diam-diam di kertas.  
"Apa yang Edward lakukan malam ini?" Tanyanya 
setelah beberapa menit.  
Pena menggali ke dalam amplop yang saya kerjakan. 
"Emmet rumah untuk akhir pekan. Mereka seharusnya 
hiking. "  
"Anda mengatakan bahwa seperti anda tidak yakin."  
Aku mengangkat bahu.  
"Kau beruntung Edward memiliki saudara-saudaranya 
untuk semua hiking dan berkemah. Aku tidak tahu apa 
yang akan saya lakukan jika Ben tidak mempunyai 
Austin untuk barang-barang orang. "  
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"Yeah, alam bebas adalah tidak benar-benar bagi saya. 
Dan tidak ada cara saya akan pernah bisa 
mengikutinya. "  
Angela tertawa. "Saya lebih suka di dalam rumah 
sendiri."  
Dia memusatkan perhatian pada tumpukan selama satu 
menit. Aku menulis empat lebih alamat. Tidak pernah 
ada tekanan untuk mengisi jeda dengan arti obrolan 
sekitar Angela. Seperti Charlie, dia merasa nyaman 
dengan kesunyian.  
Namun, seperti Charlie, dia juga terlalu jeli kadang-
kadang.  
"Ada yang salah?" Ia bertanya dengan suara rendah 
sekarang. "Kau tampak. . . cemas. "  
Aku tersenyum malu-malu. "Apakah itu yang jelas?"  
"Tidak juga."  
Dia mungkin berbohong untuk membuat saya merasa 
lebih baik.  
"Anda tidak harus berbicara tentang hal itu kecuali 
jika Anda ingin," dia meyakinkan saya. "Aku akan 
mendengarkan jika Anda pikir itu akan membantu."  
Aku baru saja akan mengucapkan terima kasih, tapi 
tidak, terima kasih. Bagaimanapun, hanya ada terlalu 
banyak rahasia saya terikat untuk tetap. Aku benar-
benar tidak bisa membicarakan masalah saya dengan 
seseorang manusia. Itu melanggar peraturan.  
Namun, dengan aneh, tiba-tiba intensitas, itulah yang 
saya inginkan. Aku ingin berbicara dengan seorang 
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manusia normal pacar. Aku ingin mengerang sedikit, 
seperti gadis remaja lainnya. Aku ingin masalah yang 
harus saya yang sederhana. Ini juga akan 
menyenangkan untuk memiliki seseorang di luar seluruh 
kekacauan vampir-manusia serigala untuk meletakkan 
segala sesuatu dalam perspektif. Seseorang tidak bias.  
"Aku akan mengurus urusan saya sendiri," Angela 
berjanji, tersenyum ke arah alamat yang ia kerjakan.  
"Tidak," kataku. "Kau benar. Aku cemas. It's. . . it's 
Edward. "  
"Apa yang salah?"  
Begitu mudah untuk berbicara dengan Angela. Ketika 
dia mengajukan pertanyaan seperti itu, aku tahu bahwa 
dia tidak hanya tdk waras ingin tahu atau mencari 
gosip, seperti Jessica pasti. Dia peduli bahwa saya 
sedang marah.  
"Oh, dia marah padaku."  
"Itu sulit dibayangkan," katanya. "Apa dia marah?"  
Desahku. "Apakah Anda ingat Jacob Black?"  
"Ah," katanya.  
"Yeah."  
"Dia cemburu."  
"Tidak, tidak cemburu. . . "Aku seharusnya tutup mulut. 
Tidak ada cara untuk menjelaskan hak ini. Tapi aku 
ingin tetap terus bicara. Aku tidak menyadari aku 
begitu haus percakapan manusia. "Edward berpikir 
Yakub adalah. . . pengaruh buruk, kurasa. Sort of. . . 
berbahaya. Kau tahu berapa banyak masalah, aku punya 
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dalam beberapa bulan yang lalu. . . . Itu semua konyol, 
walaupun. "  
Aku terkejut melihat Angela menggeleng.  
"Apa?" Saya bertanya.  
"Bella, aku sudah melihat bagaimana Yakub Hitam 
memandangmu. Aku berani bertaruh masalah 
sebenarnya adalah iri hati. "  
"Ini tidak seperti itu dengan Yakub."  
"Untuk Anda, mungkin. Tapi untuk Yakub. . .  
Aku mengerutkan kening. "Yakub tahu bagaimana aku 
rasakan. Aku sudah menceritakan semuanya. "  
"Edward hanya manusia, Bella. Dia akan bereaksi 
seperti anak laki-laki lain. "  
Aku meringis. Saya tidak punya jawaban untuk itu.  
Dia menepuk tanganku. "Dia akan melupakannya."  
"Saya harap begitu. Jake akan melalui semacam masa-
masa sulit. Dia membutuhkan aku. "  
"Kau dan Yakub cukup dekat, bukan?"  
"Seperti keluarga," aku setuju.  
"Dan Edward tidak menyukainya. . . . Itu pasti sulit. 
Aku bertanya-tanya bagaimana Ben akan menangani 
itu? "Ia merenung.  
Aku setengah-tersenyum. "Mungkin sama seperti anak 
laki-laki lain."  
Dia tersenyum. "Mungkin."  
Lalu dia mengubah topik. Angela tidak satu untuk 
membongkar, dan ia tampaknya merasakan aku tidak - 
tidak bisa - mengatakan apa-apa lagi.  
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"Saya mendapat tugas asrama saya kemarin. Bangunan 
paling jauh dari kampus, secara alami. "  
"Apakah Ben tahu di mana dia tinggal belum?"  
"Yang paling dekat asrama ke kampus. Dia punya semua 
keberuntungan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda 
memutuskan di mana Anda akan pergi? "  
Aku menatap ke bawah, berkonsentrasi pada tulisan 
kikuk tulisan tangan saya. Untuk kedua saya terganggu 
oleh pikiran Angela dan Ben di University of 
Washington. Mereka akan pergi ke Seattle hanya 
dalam beberapa bulan. Apakah aman itu? Apakah 
ancaman vampir muda liar telah dipindahkan ke tempat 
lain? Apakah ada tempat baru pada saat itu, beberapa 
kota lain berkedip dari judul film horor?  
Judul baru tersebut akan jadi salahku?  
Saya mencoba untuk menjabat itu lepas dan menjawab 
pertanyaan yang mengalahkan terlambat. "Alaska, 
kurasa. Universitas di Juneau sana. "  
Aku bisa mendengar kejutan dalam suaranya. "Alaska? 
Oh. Really? Maksudku, itu hebat. Aku hanya mengira 
kau akan pergi ke suatu tempat. . . hangat. "  
Aku tertawa kecil, masih menatap amplop. "Yeah. 
Garpu telah benar-benar mengubah perspektif saya 
hidup. "  
"Dan Edward?"  
Walaupun namanya ditetapkan kupu-kupu beterbangan 
di perutku, aku mendongak dan tersenyum padanya. 
"Alaska tidak terlalu dingin bagi Edward, baik."  
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Dia tersenyum kembali. "Tentu saja tidak." Dan 
kemudian dia menghela napas. "Ini sangat jauh. Anda 
tidak akan bisa pulang sangat sering. Aku akan 
merindukanmu. Apakah Anda e-mail me? "  
Sebuah tonjolan tenang kesedihan jatuh atas diriku, 
mungkin itu adalah suatu kesalahan untuk mendapatkan 
lebih dekat dengan Angela sekarang. Tapi bukankah 
akan lebih sedih masih akan kehilangan kesempatan 
terakhir ini? Aku menepis pikiran-pikiran yang tidak 
bahagia, sehingga aku bisa menjawab menggoda.  
"Jika aku bisa mengetik lagi setelah ini." Aku 
mengangguk ke arah tumpukan amplop yang saya 
lakukan.  
Kami tertawa, dan itu mudah kemudian untuk chatting 
dengan riang tentang kelas-kelas dan jurusan 
sementara kami selesai sisanya - yang harus saya 
lakukan adalah tidak berpikir tentang hal itu. 
Pokoknya, ada lebih mendesak untuk dipikirkan hari ini.  
Aku membantunya meletakkan perangko pada juga. Aku 
takut untuk pergi.  
"Bagaimana tangan Anda?" Ia bertanya.  
Aku menekuk jari saya. "Saya pikir saya akan pulih 
penggunaan penuh itu. . . suatu hari nanti. "  
Membanting pintu bawah, dan kami berdua mendongak.  
"Ang?" Ben menelepon.  
Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku bergetar. "Saya 
rasa itu isyarat bagiku untuk pergi."  
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"Anda tidak harus pergi. Walaupun dia mungkin akan 
menggambarkan film untukku. . . secara rinci. "  
"Charlie akan bertanya-tanya di mana aku juga."  
"Terima kasih telah membantu saya."  
"Saya punya waktu yang baik, sebenarnya. Kita harus 
melakukan sesuatu seperti ini lagi. Senang rasanya 
punya cewek waktu. "  
"Tentu saja."  
Ada cahaya ketukan di pintu kamar tidur.  
"Masuklah, Ben," kata Angela.  
Aku bangkit dan menggeliat.  
"Hei, Bella! Anda selamat, "Ben menyapa saya dengan 
cepat sebelum akan mengambil tempat oleh Angela. Ia 
memandang pekerjaan kita. "Bagus. Sayang sekali tak 
ada yang tersisa, aku akan melakukannya. . . "Dia 
membiarkan pikiran menjadi lemah, dan kemudian 
memulai kembali bersemangat. "Ang, aku tidak percaya 
kau merindukan satu ini! It was awesome. Ada akhir ini 
melawan urutan - koreografi yang luar biasa! Ini satu 
orang - baik, Anda harus melihatnya untuk mengetahui 
apa yang saya bicarakan - "  
Angela memutar matanya ke arahku.  
"Sampai ketemu di sekolah," kataku sambil tertawa 
gugup.  
Dia menghela napas. "Sampai jumpa."  
Aku sedang gelisah di jalan keluar ke truk, tapi jalan 
itu kosong. Aku menghabiskan seluruh drive melirik 
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cemas di semua cermin, tetapi tidak pernah ada tanda-
tanda mobil perak.  
Mobilnya tidak di depan rumah, baik, meskipun itu 
berarti sedikit.  
"Bella?" Charlie memanggil ketika aku membuka pintu 
depan.  
"Hei, Dad."  
Aku menemukannya di ruang tamu, di depan TV.  
"Jadi, bagaimana harimu?"  
"Bagus," kataku. Bisa saja mengatakan semuanya - ia 
akan mendengar itu dari Billy segera. Lagi pula, itu 
akan membuatnya bahagia. "Mereka tidak 
membutuhkan aku di tempat kerja, jadi aku pergi ke La 
Push."  
Tidak ada cukup terkejut di wajahnya. Billy sudah 
berbicara dengannya.  
"Bagaimana Yakub?" Charlie bertanya, berusaha untuk 
terdengar tak acuh.  
"Bagus," kataku, seperti biasa.  
"Anda mendapatkan ke Webers '?"  
"Yap. Kami mendapatkan semua pengumuman ditujukan. 
"  
"Itu bagus." Charlie tersenyum tersenyum lebar. 
Anehnya dia terfokus, mengingat bahwa ada permainan 
di. "Aku senang kau menghabiskan waktu dengan 
teman-teman Anda hari ini."  
"Aku juga."  
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Aku berjalan santai menuju dapur, mencari kerja sibuk. 
Sayangnya, Charlie sudah dibersihkan makan siangnya. 
Aku berdiri di sana selama beberapa menit, 
memandangi petak cahaya terang matahari dibuat di 
lantai. Tapi aku tahu aku tidak bisa menunda ini 
selamanya.  
"Aku akan pergi belajar," aku mengumumkan murung 
ketika aku berjalan menaiki tangga.  
"Sampai nanti," Charlie memanggil setelah saya.  
Kalau aku masih hidup, aku berpikir sendiri.  
Aku menutup pintu kamarku dengan hati-hati sebelum 
aku menoleh ke kamarku.  
Tentu saja dia di sana. Dia berdiri di dinding di 
depanku, dalam bayangan di samping jendela yang 
terbuka. Wajahnya keras dan posturnya tegang. Dia 
memelototiku tanpa kata.  
Aku meringis, menunggu deras, tetapi tidak datang. 
Dia hanya terus silau, mungkin terlalu marah untuk 
berbicara.  
"Hai," kataku akhirnya.  
Wajahnya bisa diukir dari batu. Aku menghitung 
sampai seratus di kepalaku, tapi tidak ada perubahan.  
"Eh. . . jadi, aku masih hidup, "aku memulai.  
Sebuah geraman rendah bergemuruh di dadanya, tapi 
ekspresinya tidak berubah.  
"Tidak ada salahnya dilakukan," aku bersikeras dengan 
mengangkat bahu.  
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Dia bergerak. Matanya terpejam, dan dia mencubit 
hidungnya di antara jari-jari tangan kanannya.  
"Bella," bisiknya. "Apakah kau tahu betapa dekatnya 
Aku datang untuk menyeberangi line hari ini? Untuk 
melanggar perjanjian dan datang setelah Anda? 
Apakah Anda tahu apa yang akan berarti? "  
Aku tersentak dan matanya terbuka. Mereka dingin 
dan keras seperti malam.  
"Kau tidak bisa!" Kata saya terlalu keras. Aku bekerja 
untuk memodulasi volume suara saya jadi Charlie tidak 
akan mendengar, tapi aku ingin berteriak kata-kata. 
"Edward, mereka akan menggunakan alasan untuk 
berkelahi. Mereka akan senang sekali. Anda tidak 
dapat pernah melanggar peraturan! "  
"Mungkin mereka bukan satu-satunya orang yang akan 
menikmati perkelahian."  
"Jangan kau mulai," bentakku. "Kau membuat 
perjanjian - Anda mematuhinya."  
"Jika ia telah menyakiti Anda -"  
"Cukup!" Aku memotongnya. "Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. Yakub tidak berbahaya. "  
"Bella." Dia memutar bola matanya. "Anda tidak benar-
benar hakim yang terbaik dari apa yang atau tidak 
berbahaya."  
"Aku tahu aku tidak perlu khawatir tentang Jake. Dan 
juga tidak Anda. "  
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Dia menggertakkan gigi bersama-sama. Tangannya 
terkepal di tangan di sisi tubuhnya. Dia masih berdiri 
di dinding, dan aku benci ruang antara kami.  
Aku menarik napas dalam-dalam, dan menyeberangi 
ruangan. Dia tidak bergerak ketika aku melingkarkan 
tanganku di sekelilingnya. Samping kehangatan yang 
terakhir dari matahari sore yang masuk lewat jendela, 
kulitnya terasa sangat dingin. Dia tampak seperti es, 
juga, beku cara dia.  
"Maaf, aku membuat Anda cemas," gumamku.  
Dia menghela napas, dan santai sedikit. Lengannya luka 
di pinggangku.  
"Cemas adalah sedikit tepat," gumamnya. "Ini adalah 
hari yang sangat panjang."  
"Kau tidak seharusnya tahu tentang hal itu," aku 
mengingatkannya. "Saya pikir kau akan berburu lagi."  
Aku menatap wajahnya, di mata defensif, aku tidak 
melihat dalam tekanan saat ini, tapi mereka terlalu 
gelap. Cincin di bawah mereka dalam ungu. Aku 
mengerutkan kening ketidaksetujuan.  
"Ketika Alice melihat kau menghilang, aku datang 
kembali," jelasnya.  
"Kau seharusnya tidak melakukan itu. Sekarang Anda 
harus pergi lagi. "Saya cemberut diintensifkan.  
"Aku bisa menunggu."  
"Itu konyol. Maksudku, aku tahu dia tidak bisa melihat 
saya dengan Yakub, tetapi anda seharusnya tahu - "  
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"Tapi aku tidak," dia menyela, "Dan kau tak bisa 
mengharapkan saya untuk membiarkan Anda -"  
"Oh, ya, aku bisa," aku menyela. "Itulah yang saya 
harapkan -"  
"Ini tidak akan terjadi lagi."  
"Itu benar! Karena Anda tidak akan bereaksi 
berlebihan waktu berikutnya. "  
"Karena tidak ada akan menjadi lain kali."  
"Saya mengerti ketika kau harus pergi, bahkan jika 
saya tidak suka itu -"  
"Itu tidak sama. Aku tidak mempertaruhkan hidupku. "  
"Baik am I."  
"Werewolves merupakan risiko."  
"Saya tidak setuju."  
"Aku tidak negosiasi ini, Bella."  
"Baik am I."  
Tangannya di tinju lagi. Aku bisa merasakan mereka 
punggungku.  
Kata-kata muncul keluar tanpa berpikir. "Apakah ini 
benar-benar hanya tentang keselamatan?"  
"Apa maksudmu?" Ia bertanya.  
"Kau tidak. . . "Teori Angela tampak konyol sekarang 
daripada sebelumnya. Sulit untuk menyelesaikan 
pikiran. "Maksudku, kau tahu lebih baik daripada 
menjadi cemburu, kan?"  
Dia mengangkat satu alis. "Apakah saya?"  
"Jadilah serius."  
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"Mudah - jarak jauh tidak ada yang lucu tentang hal 
ini."  
Aku mengerutkan dahi dengan curiga. "Atau. . . ini 
sesuatu yang lain? Beberapa vampir-dan-manusia 
serigala-yang-selalu-musuh omong kosong? Apakah ini 
hanya berbahan bakar testosteron - "  
Matanya menyala. "Ini hanya tentang Anda. Yang saya 
peduli adalah bahwa kau aman. "  
Api hitam di matanya itu mustahil untuk diragukan.  
"Oke," aku menghela napas. "Saya percaya itu. Tapi aku 
ingin kau tahu sesuatu - ketika datang ke semua musuh 
ini omong kosong, aku keluar. Saya negara netral. I am 
Swiss. Aku menolak dipengaruhi oleh sengketa 
teritorial antara makhluk-makhluk mitos. Yakub adalah 
keluarga. Kamu. . . well, tidak persis cinta dalam 
hidupku, karena aku berharap cinta kasih untuk lebih 
lama dari itu. Cinta keberadaan saya. Saya tidak peduli 
siapa yang manusia serigala dan siapa vampir. Jika 
ternyata Angela menjadi seorang penyihir, dia dapat 
bergabung dengan partai juga. "  
Dia menatapku diam-diam melalui mata menyipit.  
"Swiss," aku mengulangi lagi untuk penekanan.  
Dia mengerutkan kening padaku, dan kemudian 
mendesah. "Bella. . . , "Ia memulai, tetapi ia berhenti, 
dan hidungnya berkerut jijik.  
"Apa sekarang?"  
"Yah. . . jangan tersinggung, tapi kau bau seperti 
anjing, "katanya kepada saya.  
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Dan kemudian dia tersenyum miring, jadi aku tahu 
perkelahian itu berakhir. Untuk saat ini.  
Edward harus membuat untuk perjalanan berburu yang 
tidak terjawab, dan jadi dia meninggalkan Jumat 
malam dengan Jasper, Emmett, dan Carlisle memukul 
beberapa cadangan di California Utara dengan singa 
gunung masalah.  
Kami akan datang untuk tidak ada kesepakatan tentang 
masalah manusia serigala, tapi aku tidak merasa 
bersalah menelepon Jake - selama jendela kesempatan 
singkat ketika Edward mengambil Volvo rumah sebelum 
naik kembali masuk melalui jendela saya - untuk 
biarkan dia tahu aku akan akan datang pada hari Sabtu 
lagi. Bukan sembunyi-sembunyi. Edward tahu 
bagaimana aku rasakan. Dan jika ia patah truk lagi, 
kemudian aku harus Jacob menjemputku. Garpu itu 
netral, seperti Swiss - sama seperti aku.  
Jadi, ketika aku pulang kerja Kamis dan itu adalah 
Alice daripada Edward menunggu saya di Volvo, aku 
tidak curiga pada awalnya. Pintu penumpang terbuka, 
dan musik aku tidak mengenali frame gemetar ketika 
bermain bass.  
"Hei, Alice," aku berteriak atas ratapan ketika aku 
naik masuk "Di mana kakakmu?"  
Dia bernyanyi di sepanjang lagu, suaranya satu oktaf 
lebih tinggi daripada melodi, tenun melewatinya dengan 
harmoni yang rumit. Dia mengangguk pada saya, 
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mengabaikan pertanyaan saya ketika ia berkonsentrasi 
pada musik.  
Aku menutup pintu dan meletakkan tangan di telinga. 
Dia tersenyum, dan mengecilkan volume sampai itu 
hanya latar belakang. Lalu ia memukul kunci dan gas 
kedua yang sama.  
"Apa yang terjadi?" Tanyaku, mulai merasa tidak 
nyaman. "Di mana Edward?"  
Dia mengangkat bahu. "Mereka berangkat pagi."  
"Oh." Aku mencoba untuk mengendalikan kekecewaan 
absurd. Jika ia pulang lebih awal, itu berarti ia akan 
kembali lebih cepat, aku mengingatkan diriku sendiri.  
"Semua anak laki-laki pergi, dan kami sedang 
mengadakan pesta menginap!" Katanya dalam sebuah 
dering, merdu.  
"Sebuah pesta menginap?" Ulangku, kecurigaan 
akhirnya menetap di situ  
"Apakah kau tidak senang?" Ia berkokok.  
Aku bertemu dengannya pandangan animasi untuk 
beberapa lama.  
"Kau penculikan aku, bukan?"  
Dia tertawa dan mengangguk. "Sampai hari Sabtu. 
Esme dibersihkan dengan Charlie; Anda akan tinggal 
bersama saya dua malam, dan aku akan mengantar 
Anda ke dan dari sekolah besok. "  
Aku membalikkan wajah ke jendela, gigiku menggiling 
bersama-sama.  
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"Maaf," kata Alice, tidak terdengar dalam sedikit pun 
bertobat. "Dia membayar saya."  
"Bagaimana?" Aku mendesis melalui gigi.  
"The Porsche. Ini persis seperti yang aku mencuri di 
Italia. "Dia menghela napas bahagia. "Aku tidak boleh 
berkendara itu sekitar Forks, tetapi jika Anda mau, 
kita bisa melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan 
untuk pergi dari sini ke LA - Aku yakin aku bisa 
kembali tengah malam."  
Aku menarik napas panjang. "Saya kira saya akan 
lulus," aku menghela napas, menekan bergidik.  
Kami luka, selalu terlalu cepat, menyusuri perjalanan 
panjang. Alice menarik memutar ke garasi, dan aku 
cepat-cepat melihat di atas mobil. Emmett jip besar 
ada di sana, dengan kuning mengilap dan Porsche 
antara merah Rosalie convertible.  
Alice meloncat keluar dengan anggun dan pergi untuk 
membelai tangannya sepanjang suap nya. "Cantik, 
bukan?"  
"Pretty over-the-top," gerutuku, percaya. "Dia 
memberi Anda bahwa hanya untuk dua hari 
menghambat saya sandera?"  
Alice membuat wajah.  
Sedetik kemudian, pemahaman datang dan aku 
terkesiap ngeri. "Ini untuk setiap kali dia pergi, 
bukan?"  
Dia mengangguk.  
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Aku membanting pintu kamarku dan berjalan menuju 
rumah. Dia menari sepanjang sampingku, masih tidak 
bertobat.  
"Alice, jangan Anda pikir ini hanya sedikit mengontrol? 
Hanya sedikit psikotik, mungkin? "  
"Tidak benar." Dia mendengus. "Anda kelihatannya 
tidak memahami betapa berbahayanya werewolf muda 
dapat. Terutama ketika saya tidak bisa melihat 
mereka. Edward tidak memiliki cara untuk mengetahui 
apakah Anda aman. Anda tidak boleh begitu sembrono. 
"  
Suaraku berubah asam. "Ya, karena vampir pesta 
menginap adalah puncak dari perilaku sadar 
keselamatan."  
Alice tertawa. "Aku akan memberimu pedikur dan 
segalanya," janjinya.  
Itu tidak terlalu buruk, kecuali kenyataan bahwa aku 
sedang diadakan melawan kehendakku. Esme membawa 
makanan Italia - hal yang baik, sepanjang perjalanan 
dari Port Angeles - dan Alice siap dengan film favorit 
saya. Bahkan Rosalie ada di sana, diam-diam di latar 
belakang. Alice tidak bersikeras pada pedicure, dan 
aku bertanya-tanya apakah dia sedang bekerja dari 
daftar - mungkin sesuatu yang sudah dikumpulkan dari 
menonton komedi situasi buruk.  
"Bagaimana akhir yang Anda inginkan untuk tetap up?" 
Ia bertanya ketika kuku kakiku yang berkilauan merah 
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berdarah. Semangatnya tetap tak tersentuh oleh 
suasana hati saya.  
"Aku tidak mau untuk tetap terjaga. Kami memiliki 
sekolah di pagi hari. "  
Dia cemberut.  
"Di mana aku bisa tidur, sih?" Aku diukur sofa dengan 
mata. Itu sedikit pendek. "Tidak bisakah kau terus aku 
di bawah pengawasan di rumahku?"  
"Apa macam pesta menginap itu?" Alice menggeleng 
putus asa. "Kau tidur di kamar Edward."  
Desahku. Sofa kulit hitamnya lebih panjang daripada 
yang ini. Sebenarnya, emas karpet di kamarnya 
mungkin cukup tebal bahwa lantai tidak akan setengah 
buruk.  
"Bolehkah aku pergi kembali ke tempat untuk 
mendapatkan barang-barang saya, paling tidak?"  
Dia tersenyum. "Sudah diurus."  
"Apakah aku diperbolehkan untuk menggunakan ponsel 
Anda?"  
"Charlie tahu di mana Anda berada."  
"Aku tidak akan menelepon Charlie." Aku mengerutkan 
kening. "Rupanya, aku punya beberapa rencana untuk 
membatalkan."  
"Oh." Dia dibahas. "Saya tidak yakin tentang hal itu."  
"Alice!" Aku merengek keras. "Ayo!"  
"Oke, oke," katanya, melayang dari ruangan. Dia 
kembali setengah detik, ponsel di tangan. "Dia tidak 
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secara khusus melarang hal ini. . . , "Gumamnya kepada 
dirinya sendiri ketika ia menyerahkannya padaku.  
Aku memutar nomor Yakub, berharap dia tidak berlari 
bersama teman-temannya malam ini. Keberuntungan 
sedang bersama saya - Yakub adalah satu untuk 
menjawab.  
"Halo?"  
"Hei, Jake, ini aku." Alice memandangku dengan mata 
ekspresi sesaat, sebelum dia berbalik dan pergi duduk 
antara dan Esme Rosalie di sofa.  
"Hai, Bella," kata Jacob, tiba-tiba hati-hati. "Ada 
apa?"  
"Tidak bagus. Aku tidak bisa datang Sabtu setelah 
semua. "  
Itu terdiam sebentar. "Bodoh pacat," akhirnya ia 
bergumam. "Saya pikir dia pergi. Tidak dapat memiliki 
hidup ketika dia pergi? Atau ia kunci Anda dalam peti 
mati? "  
Aku tertawa.  
"Saya tidak berpikir itu lucu."  
"Saya hanya tertawa karena Anda sudah dekat," 
kataku kepadanya. "Tapi dia akan berada di sini Sabtu, 
jadi tidak masalah."  
"Apakah dia akan makan di sana di Forks, lalu?" Tanya 
Jacob memotong.  
"Tidak" aku tidak membiarkan diriku merasa kesal 
dengan dia. Aku tidak terlalu jauh dari menjadi sangat 
marah seperti dirinya. "Dia pergi lebih awal."  
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"Oh. Well, hei, datang sekarang, kemudian, "katanya 
dengan tiba-tiba antusias. "Bukan itu terlambat. Atau 
aku akan datang ke Charlie. "  
"Aku ingin. Aku tidak di Charlie, "kataku masam. "Aku 
agak dikurung."  
Dia diam seperti itu tenggelam dalam, dan kemudian ia 
menggeram. "Kami akan datang menjemput Anda," ia 
berjanji dengan suara datar, menyelipkan secara 
otomatis menjadi jamak.  
Rasa dingin meluncur ke bawah tulang belakang saya, 
tapi saya menjawab dengan cahaya dan suara 
menggoda. "Menggoda. Saya telah disiksa - Alice 
mengecat kuku kaki saya. "  
"Aku serius."  
"Jangan. Mereka hanya berusaha untuk membuatku 
tetap aman. "  
Dia menggeram lagi.  
"Aku tahu ini konyol, tapi hati mereka di tempat yang 
tepat."  
"Hati mereka!" Ia mendengus.  
"Maaf tentang hari Sabtu," Aku minta maaf. "Aku 
harus pergi tidur" - sofa, aku mengoreksi mental - 
"tapi aku akan menelepon lagi nanti."  
"Apakah Anda yakin mereka akan membiarkan Anda?" 
Ia bertanya dengan nada pedas.  
"Tidak sepenuhnya." Aku menghela napas. " 'Malam, 
Jake."  
"Sampai jumpa."  
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Alice tiba-tiba di sampingku, mengulurkan tangannya 
untuk telepon, tapi aku sudah panggilan. Dia melihat 
nomor.  
"Saya tidak berpikir ia akan mendapatkan telepon dia," 
katanya.  
"Aku akan meninggalkan pesan."  
Telepon berdering empat kali, diikuti dengan bunyi bip. 
Ada salam.  
"Anda berada dalam kesulitan," aku berkata pelan, 
menekankan setiap kata. "Raksasa masalah. Beruang 
beruang marah akan melihat menjinakkan samping apa 
yang menunggu Anda di rumah. "  
Aku tersentak menutup telepon dan meletakkannya di 
tangan menunggu. "Aku sudah selesai."  
Dia tersenyum. "Ini barang sandera menyenangkan."  
"Aku akan tidur sekarang," aku mengumumkan, menuju 
tangga. Alice tagged bersama.  
"Alice," aku menghela napas. "Aku tidak akan 
menyelinap keluar. Anda akan tahu kalau saya 
berencana untuk, dan kau tangkap aku kalau aku 
mencoba. "  
"Aku hanya akan menunjukkan hal-hal di mana Anda 
berada," katanya polos.  
Kamar Edward terjauh berada di ujung lorong lantai 
tiga, sulit untuk kesalahan bahkan ketika rumah besar 
itu telah kurang dikenal. Tapi ketika aku menyalakan 
lampu, aku terdiam dalam kebingungan. Seandainya aku 
memilih pintu yang salah?  
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Alice terkikik.  
Ini adalah ruangan yang sama, aku sadar cepat; 
perabotan baru saja ditata ulang. Sofa itu didorong ke 
dinding utara dan mendorong stereo melawan rak-rak 
besar CD - untuk membuat ruang untuk tidur kolosal 
yang kini mendominasi ruang tengah.  
Dinding selatan kaca dipantulkan kembali pemandangan 
seperti cermin, membuatnya tampak dua kali lebih 
buruk.  
Ini cocok. Selimut adalah emas yang membosankan, 
hanya lebih ringan daripada dinding frame hitam, 
terbuat dari besi tempa berpola rumit. Patung logam di 
luka mawar merambat naik posting tinggi dan 
membentuk sebuah rumah dan tanah petani kisi 
overhead. Piamaku terlipat rapi di kaki tempat tidur, 
tas saya mandi ke satu sisi.  
"Apa-apaan semua ini?" Aku gugup.  
"Kau tidak benar-benar berpikir ia akan membuat Anda 
tidur di sofa, kan?"  
Aku bergumam tak jelas ketika aku berjalan ke depan 
untuk merampas barang-barang saya dari tempat tidur.  
"Aku akan memberimu sedikit privasi," Alice tertawa. 
"Sampai besok pagi."  
Setelah gigiku disikat dan aku berpakaian, aku 
mengambil sebuah bantal bulu bengkak dari tempat 
tidur besar dan menyeret emas penutup ke sofa. Aku 
tahu aku sedang bodoh, tapi aku tidak peduli. Porsche 
sebagai suap dan raja-ukuran tempat tidur di rumah-
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rumah tempat tak seorang pun tidur - itu di luar 
menjengkelkan. Aku menyalakan lampu-lampu dan 
meringkuk di sofa, bertanya-tanya apakah aku terlalu 
kesal untuk tidur.  
Dalam gelap, dinding kaca tidak lagi cermin hitam, 
menggandakan ruangan. Cahaya bulan menerangi awan 
di luar jendela. Ketika mataku terbiasa, aku bisa 
melihat cahaya disebarkan menyoroti bagian atas 
pohon, dan memantul dari sepotong kecil sungai. Aku 
melihat cahaya perak, menunggu mata saya untuk 
mendapatkan berat.  
Ada cahaya ketukan di pintu.  
"Apa, Alice?" Aku mendesis. Aku berada di defensif, 
membayangkan dirinya geli ketika ia melihat tempat 
tidur darurat.  
"Ini aku," kata Rosalie lembut, membuka pintu cukup 
bahwa aku bisa melihat cahaya perak menyentuh wajah 
sempurna. "Boleh aku masuk?"  
 
 
 
 
 

7. AKHIR BAHAGIA 
 
Rosalie ragu di ambang pintu, wajah hati yakin.  
"Tentu saja," jawab saya, suara saya satu oktaf tinggi 
dengan terkejut. "Silakan masuk"  
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Aku duduk, meluncur ke ujung sofa untuk membuat 
ruang. Memutar perutku gugup sebagai satu Cullen 
yang tidak suka saya bergerak diam-diam untuk duduk 
di ruang terbuka. Aku mencoba untuk datang dengan 
alasan mengapa dia ingin bertemu saya, tapi pikiranku 
kosong pada titik itu.  
"Apakah kau keberatan bicara padaku selama beberapa 
menit?" Ia bertanya. "Aku tidak membangunkan Anda 
atau apa, bukan?" Matanya dialihkan ke tempat tidur 
ditelanjangi dan kembali ke sofa.  
"Tidak, aku terjaga. Tentu saja, kita bisa bicara. "Aku 
bertanya-tanya apakah dia bisa mendengar alarm 
dalam suara saya sejelas mungkin.  
Ia tertawa ringan, dan terdengar seperti paduan suara 
lonceng. "Dia sangat jarang meninggalkan Anda 
sendirian," katanya. "Saya pikir lebih baik aku 
membuat yang terbaik dari kesempatan ini."  
Apa yang dia ingin mengatakan bahwa tidak bisa 
dikatakan di depan Edward? Tanganku memutar dan 
tanpa antihan di sekitar tepi selimut.  
"Tolong jangan menganggap aku mengerikan 
mencampuri," kata Rosalie, suaranya lembut dan 
hampir memohon. Dia melipat tangan di pangkuan dan 
menatap mereka ketika ia berbicara. "Saya yakin saya 
telah menyakiti perasaan Anda cukup di masa lalu, dan 
aku tidak ingin melakukannya lagi."  
"Jangan khawatir tentang itu, Rosalie. Perasaan saya 
yang besar. Apa itu? "  
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Dia tertawa lagi, terdengar aneh malu. "Aku akan 
mencoba untuk memberitahu Anda mengapa saya pikir 
Anda harus tinggal manusia - mengapa aku akan tinggal 
manusia jika aku jadi kau."  
"Oh."  
Dia tersenyum pada nada kaget suaraku, dan kemudian 
dia menghela napas.  
"Apakah Edward pernah memberi tahu Anda apa yang 
menyebabkan ini?" Ia bertanya, menunjuk ke tubuh 
abadi mulia.  
Aku mengangguk perlahan, tiba-tiba muram. "Dia bilang 
itu dekat dengan apa yang terjadi kepada saya bahwa 
waktu di Port Angeles, hanya tidak ada seorang pun di 
sana untuk menyelamatkan Anda." Aku bergidik di 
memori.  
"Apakah itu benar-benar yang dia katakan kepadamu?" 
Ia bertanya.  
"Ya," kataku, suaraku kosong dengan kebingungan. 
"Apakah ada lagi?"  
Dia menatapku dan tersenyum; itu adalah kasar, pahit - 
tapi masih menakjubkan - ekspresi.  
"Ya," katanya. "Ada lebih banyak."  
Aku menunggu sementara dia menatap keluar jendela. 
Dia sepertinya berusaha untuk menenangkan diri.  
"Apakah Anda ingin mendengar ceritaku, Bella? Tidak 
memiliki happy ending - tapi yang mana kita tidak? Jika 
kita memiliki happy ending, kami semua berada di 
bawah batu nisan sekarang. "  
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Aku mengangguk, meski aku takut oleh tepi dalam 
suaranya.  
"Aku tinggal di dunia yang berbeda dari yang Anda 
lakukan, Bella. Saya dunia manusia adalah tempat yang 
lebih sederhana. Itu sembilan belas tiga puluh tiga. 
Aku berusia delapan belas, dan aku cantik. Hidupku 
sempurna. "  
Ia menatap keluar jendela di awan perak, ekspresinya 
jauh.  
"Orangtuaku benar-benar kelas menengah. Ayahku 
punya pekerjaan tetap di bank, sesuatu yang aku sadar 
sekarang bahwa ia puas dengan - ia melihat 
kemakmuran sebagai imbalan untuk bakat dan kerja 
keras, alih-alih mengakui keberuntungan yang terlibat. 
Aku mengambil semua itu diberikan kemudian; di rumah 
saya, itu seolah-olah Depresi Besar hanya desas-desus 
yang merepotkan. Tentu saja aku melihat orang-orang 
miskin, orang-orang yang tidak beruntung. Ayahku 
meninggalkanku dengan kesan bahwa mereka akan 
membawa masalah mereka pada diri mereka sendiri.  
"Itu adalah tugas ibuku untuk menjaga rumah kami - 
dan saya sendiri dan dua adik laki-lakinya - dalam 
urutan bersih. Jelas bahwa saya kedua prioritas 
pertama dan kesayangannya. Saya tidak sepenuhnya 
mengerti pada waktu itu, tapi aku selalu samar-samar 
menyadari bahwa orang tua saya tidak puas dengan apa 
yang mereka miliki, bahkan jika itu jauh lebih daripada 
kebanyakan. Mereka ingin lebih. Mereka memiliki 



http://nengmieke.blogspot.com 

aspirasi sosial - pendaki sosial, saya kira Anda bisa 
menelepon mereka. Kecantikan saya seperti hadiah 
bagi mereka. Mereka melihat begitu banyak potensi di 
dalamnya daripada aku.  
"Mereka tidak puas, tapi aku. Aku senang menjadi 
diriku, untuk menjadi Rosalie Hale. Senang bahwa laki-
laki mata mengawasi ke mana Aku pergi, dari tahun aku 
berusia dua belas tahun. Senang bahwa teman-temanku 
mendesah dengan iri ketika mereka menyentuh 
rambutku. Senang bahwa ibuku bangga padaku dan 
ayahku suka membeli gaun indah.  
"Aku tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini, dan 
di sana sepertinya tidak akan cara apapun yang saya 
tidak akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Aku 
ingin dicintai, untuk menjadi dipuja. Aku ingin memiliki 
besar, berbunga-bunga pernikahan, di mana setiap 
orang di kota akan menonton saya berjalan menyusuri 
lorong di lengan ayahku dan berpikir saya adalah hal 
paling indah yang pernah mereka lihat. Kekaguman itu 
seperti udara kepada saya, Bella. Aku bodoh dan 
dangkal, tapi aku puas. "Dia tersenyum, geli evaluasi 
sendiri.  
"Orangtuaku 'pengaruh telah sedemikian rupa sehingga 
aku juga menginginkan hal-hal materi kehidupan. Aku 
ingin sebuah rumah besar dengan perabotan elegan 
bahwa orang lain akan bersih dan dapur modern bahwa 
orang lain akan memasak masuk Seperti yang saya 
katakan, dangkal. Muda dan sangat dangkal. Dan aku 
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tidak melihat alasan mengapa saya tidak akan 
mendapatkan hal-hal ini.  
"Ada beberapa hal yang aku inginkan yang lebih 
bermakna. Satu hal pada khususnya. Saya sangat 
teman terdekat adalah seorang gadis bernama Vera. 
Dia menikah muda, hanya tujuh belas. Dia menikah 
dengan seorang laki-laki orangtua saya tidak akan 
pernah dipertimbangkan untuk saya - seorang tukang 
kayu. Setahun kemudian dia punya anak, anak kecil 
yang indah dengan lesung pipi dan rambut hitam 
keriting. Ini adalah pertama kalinya saya benar-benar 
merasa iri pada siapa pun dalam seumur hidupku. "  
Dia memandangku dengan mata tak terduga. "Ini 
adalah waktu yang berbeda. Aku adalah usia yang sama 
seperti Anda, tapi aku sudah siap untuk itu semua. Aku 
merindukan bayi kecil saya sendiri. Aku ingin rumah 
saya sendiri dan seorang suami yang akan menciumku 
ketika dia pulang kerja - seperti Vera. Hanya saya 
sangat berbeda rumah di pikiran. . . .  
Sulit bagi saya untuk membayangkan dunia yang Rosalie 
telah dikenal. Kisahnya terdengar lebih mirip dongeng 
daripada sejarah kepada saya. Dengan sedikit kaget, 
aku menyadari bahwa ini sangat dekat kepada dunia 
bahwa Edward akan pernah mengalami ketika ia masih 
manusia, dunia ia dibesarkan masuk aku bertanya-tanya 
- sementara Rosalie duduk diam selama beberapa saat 
- jika dunia saya sepertinya membingungkan kepadanya 
sebagai Rosalie dilakukannya padaku?  



http://nengmieke.blogspot.com 

Rosalie mendesah, dan ketika ia berbicara lagi, 
suaranya berbeda, wistfulness pergi.  
"Di Rochester, ada satu keluarga kerajaan - para Raja, 
ironisnya cukup. Royce Raja memiliki bank ayahku 
bekerja di, dan hampir setiap lain benar-benar bisnis 
yang menguntungkan di kota. Begitulah cara putranya, 
Raja Royce Kedua "- memutar tubuhnya mulutnya 
nama, yang keluar melalui giginya -" melihat saya 
pertama kalinya. Dia akan mengambil alih di bank, dan 
sehingga ia mulai mengawasi posisi yang berbeda. Dua 
hari kemudian, ibu saya mudah lupa untuk mengirimkan 
makan siang ayah saya untuk bekerja dengan dia. Aku 
ingat menjadi bingung ketika dia bersikeras bahwa aku 
mengenakan organza putih dan memutar rambutnya 
hanya untuk lari ke bank. "Rosalie tertawa tanpa 
humor.  
"Aku tidak melihat Royce mengawasiku khususnya. 
Semua orang mengamati saya. Tapi malam itu pertama 
mawar datang. Setiap malam pacaran kami, dia 
mengirimkan buket mawar kepadaku. Kamarku selalu 
dipenuhi dengan mereka. Itu sampai ke titik bahwa aku 
akan berbau seperti bunga mawar ketika aku 
meninggalkan rumah.  
"Royce tampan juga. Dia punya rambut lebih ringan 
daripada aku, dan mata biru pucat. Katanya mataku 
seperti violet, dan kemudian mereka mulai muncul di 
samping bunga mawar.  



http://nengmieke.blogspot.com 

"Orangtuaku disetujui - itu meletakkan dengan halus. 
Ini adalah segala sesuatu yang mereka impikan. Dan 
Royce tampaknya menjadi segalanya aku impikan. 
Dongeng pangeran, datang untuk membuat saya 
menjadi seorang putri. Semua yang saya inginkan, 
namun masih tidak lebih dari yang saya harapkan. Kami 
sudah bertunangan sebelum aku mengenalnya selama 
dua bulan.  
"Kami tidak menghabiskan banyak waktu sendirian 
dengan satu sama lain. Royce mengatakan kepada saya 
dia punya banyak tanggung jawab di tempat kerja, dan, 
ketika kami bersama-sama, ia menyukai orang-orang 
untuk melihat kami, untuk melihat saya di lengannya. 
Aku suka itu juga. Ada banyak pihak, menari, dan gaun 
indah. Bila Anda adalah seorang Raja, setiap pintu 
terbuka untuk Anda, setiap menggelar karpet merah 
untuk menyambut Anda.  
"Itu bukan pertunangan yang panjang. Rencana pergi 
ke depan untuk pernikahan yang paling mewah. Itu akan 
menjadi segalanya yang pernah kuinginkan. Aku benar-
benar bahagia. Ketika aku menelepon pada Vera, aku 
tidak lagi merasa cemburu. Aku membayangkan anak-
anak berambut pirang bermain di lapangan rumput 
besar dari Raja 'estat, dan aku merasa kasihan 
padanya. "  
Rosalie berhenti tiba-tiba, mengepalkan giginya 
bersama. Ini menarik saya keluar dari ceritanya, dan 
aku menyadari bahwa kengerian itu tidak jauh. Tidak 
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akan ada akhir yang bahagia, seperti yang dia janjikan. 
Aku bertanya-tanya apakah ini mengapa ia telah begitu 
banyak kepahitan dalam dirinya daripada yang lain - 
karena ia sudah dalam jangkauan dari segala sesuatu ia 
ingin ketika kehidupan manusia sudah dipotong pendek.  
"Saya berada di Vera malam itu," Rosalie bisik. 
Wajahnya mulus seperti marmer, dan keras. "Henry 
kecilnya benar-benar menggemaskan, semua tersenyum 
dan lesung pipi - ia hanya duduk sendiri. Vera berjalan 
aku ke pintu saat aku pergi, bayinya dalam pelukannya 
dan suaminya di sampingnya, lengannya di pinggangnya. 
Dia mencium pipi ketika dia mengira aku tidak melihat. 
Yang menggangguku. Ketika Royce mencium saya, itu 
tidak sama - tidak begitu manis, entah bagaimana. . . . 
Aku mendorong pikiran itu. Royce adalah pangeran. 
Suatu hari nanti, aku akan menjadi ratu. "  
Sulit untuk mengatakan di bawah cahaya bulan, tapi 
sepertinya dia punya tulang wajah putih pucat.  
"Hari sudah gelap di jalan-jalan, lampu-lampu sudah. 
Aku tidak menyadari betapa terlambat itu. "Dia terus 
berbisik nyaris tak terdengar. "Itu dingin juga. Sangat 
dingin untuk akhir April. Pernikahan itu hanya seminggu 
lagi, dan aku khawatir tentang cuaca saat aku bergegas 
pulang - saya bisa ingat dengan jelas. Aku ingat setiap 
detail tentang malam itu. Aku berpegang pada itu 
begitu keras. . . pada awalnya. Aku memikirkan apa-apa 
lagi. Dan jadi aku ingat ini, ketika begitu banyak 
kenangan menyenangkan telah lenyap sama sekali. . . .  
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Dia menghela napas, dan mulai berbisik-bisik lagi. "Ya, 
saya khawatir tentang cuaca. . . . Aku tidak ingin harus 
memindahkan pernikahan di dalam ruangan. . . .  
"Aku beberapa jalan dari rumah saya ketika saya 
mendengar mereka. Sekelompok orang di bawah lampu 
jalan rusak, tertawa terlalu keras. Mabuk. Aku 
berharap aku menelepon ayahku untuk mengantar aku 
pulang, tapi jalan itu begitu singkat, rasanya konyol. 
Dan kemudian ia memanggil nama saya.  
"" Rose! "Ia berteriak, dan yang lain tertawa bodoh.  
"Aku tidak menyadari pemabuk itu begitu baik 
berpakaian. Itu Royce dan beberapa teman-temannya, 
anak-anak orang kaya lainnya.  
" 'Here's my Rose!' Royce berteriak, tertawa bersama 
mereka, terdengar seperti bodoh. "Kau terlambat. 
Kami sudah dingin, Anda telah membuat kami menunggu 
begitu lama. ""  
"Aku belum pernah melihat dia minum sebelumnya. 
Sebuah roti bakar, sekarang dan kemudian, di sebuah 
pesta. Dia bilang dia tidak suka sampanye. Aku tidak 
menyadari bahwa ia lebih suka sesuatu yang jauh lebih 
kuat.  
"Dia punya teman baru - teman dari seorang teman, 
datang dari Atlanta.  
" 'Apa yang saya katakan, John,' Royce berkokok, 
menyambar lenganku dan menarikku lebih dekat. 
"Bukankah dia indah daripada semua georgia peach?"  
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"Pria bernama Yohanes itu gelap berambut dan 
kecokelatan. Dia memandang saya selama seperti aku 
kuda ia membeli.  
"" Sulit untuk mengatakan, "ujar Fergus perlahan-
lahan. "Dia semua ditutup-tutupi."  
"Mereka tertawa, Royce seperti yang lainnya.  
"Tiba-tiba, Royce mengoyak jaket dari bahu saya - itu 
adalah hadiah dari dia - kuningan tombol popping off. 
Mereka tersebar di seluruh jalan.  
"" Tunjukkan kepadanya apa yang tampak seperti, 
Rose! "Dia tertawa lagi dan kemudian dia merobek topi 
saya dari rambutku. Keseleo pin rambutku dari akar, 
dan aku menangis kesakitan. Mereka tampak menikmati 
bahwa - suara dari rasa sakit. . . .  
Rosalie menatapku tiba-tiba, seolah-olah dia sudah 
lupa aku ada di sana. Aku yakin wajahku seputih 
miliknya. Kecuali hijau.  
"Aku tidak akan membuat Anda mendengarkan yang 
lain," katanya pelan. "Mereka meninggalkan aku di 
jalan, masih tertawa ketika mereka tersandung pergi. 
Mereka pikir aku sudah mati. Mereka menggoda Royce 
bahwa ia harus mencari seorang pengantin baru. Dia 
tertawa dan berkata dia harus belajar beberapa 
kesabaran pertama.  
"Aku menunggu di jalan untuk mati. Rasanya dingin, 
meskipun ada begitu banyak rasa sakit yang aku heran 
itu menggangguku. Itu mulai salju, dan aku bertanya-
tanya mengapa aku tidak sekarat. Aku sudah tidak 
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sabar untuk kematian datang, untuk mengakhiri rasa 
sakit. Sudah lama sekali. . . .  
"Carlisle menemukan aku kemudian. Dia akan mencium 
bau darah, dan datang untuk menyelidiki. Aku ingat 
samar-samar kesal ketika ia bekerja di atasku, 
mencoba untuk menyelamatkan hidup saya. Aku tidak 
pernah menyukai Dr Cullen atau istrinya dan 
saudaranya - sebagai Edward pura-pura itu. Itu marah 
saya bahwa mereka semua lebih indah daripada aku, 
terutama orang-orang itu. Tetapi mereka tidak 
berbaur dalam masyarakat, jadi aku hanya melihat 
mereka sekali atau dua kali.  
"Saya pikir saya sudah mati ketika dia menarikku dari 
tanah dan berlari dengan saya - karena kecepatan - 
terasa seperti sedang terbang. Aku ingat yang ngeri 
bahwa rasa sakit itu tidak berhenti. . . .  
"Lalu aku berada di sebuah ruangan terang, dan itu 
hangat. Aku menyelinap pergi, dan aku bersyukur 
karena rasa sakit mulai membosankan. Tapi tiba-tiba 
sesuatu yang tajam itu memotong saya, tenggorokan, 
pergelangan tangan, pergelangan kaki saya. Aku 
menjerit kaget, berpikir dia akan membawaku ke sana 
untuk menyakitiku lebih. Lalu api mulai membakar 
melalui aku, dan aku tidak peduli tentang hal lain. Aku 
memohon padanya untuk membunuhku. Ketika Edward 
Esme dan kembali ke rumah, aku memohon mereka 
untuk membunuhku juga. Carlisle duduk dengan saya. 
Dia memegang tanganku dan berkata bahwa dia sangat 



http://nengmieke.blogspot.com 

menyesal, berjanji bahwa itu akan berakhir. Dia 
mengatakan kepada saya segala sesuatu, dan kadang-
kadang aku mendengarkan. Dia bercerita apa yang dia, 
apa yang menjadi. Aku tidak percaya padanya. Dia 
minta maaf setiap kali aku berteriak.  
"Edward tidak bahagia. Aku ingat pernah mendengar 
mereka membicarakan saya. Aku berhenti menjerit 
kadang-kadang. Itu tidak baik berteriak.  
" 'Apa yang Anda pikirkan, Carlisle?" Kata Edward. 
'Rosalie Hale?' "Rosalie ditiru nada kesal Edward 
dengan sempurna. "Aku tidak suka cara dia berkata 
nama saya, seperti ada sesuatu yang salah dengan saya.  
" 'Aku tidak bisa membiarkan dia mati," kata Carlisle 
pelan. "Itu terlalu banyak - terlalu mengerikan, terlalu 
banyak limbah."  
"" Aku tahu, "kata Edward, dan saya pikir dia 
terdengar meremehkan. Ini membuat saya marah. Aku 
tidak tahu kemudian bahwa dia benar-benar bisa 
melihat apa Carlisle telah dilihatnya.  
"" Itu terlalu banyak limbah. Aku tidak bisa 
meninggalkan dia, 'Carlisle ulang dalam bisikan.  
"" Tentu saja Anda tidak bisa, 'Esme setuju.  
" 'Orang-orang mati sepanjang waktu,' Edward 
mengingatkan dia dengan suara keras. "Jangan kau 
pikir dia hanya sedikit dikenali, meskipun? Raja harus 
memasang pencarian besar - bukan bahwa setiap orang 
tersangka yang jahat, "ia menggeram.  
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"Aku senang bahwa mereka sepertinya tahu bahwa 
Royce bersalah.  
"Aku tidak menyadari bahwa itu hampir berakhir - 
bahwa aku semakin kuat dan itu sebabnya aku bisa 
berkonsentrasi pada apa yang mereka katakan. Rasa 
sakit itu mulai memudar dari ujung-ujung jari saya.  
" 'Apa yang akan kita lakukan dengan dia?" Edward 
berkata muak - atau itulah yang terdengar bagi saya, 
setidaknya.  
"Carlisle menghela napas. 'Itu terserah dia, tentu saja. 
Dia mungkin ingin pergi dengan caranya sendiri. "  
"Aku cukup yakin apa yang telah ia mengatakan kepada 
saya bahwa kata-katanya membuatku takut. Aku tahu 
bahwa hidup saya berakhir, dan tidak ada akan kembali 
untukku. Aku tak tahan membayangkan hidup sendirian. 
. . .  
"Rasa sakit akhirnya berakhir dan mereka menjelaskan 
kepada saya lagi apa yang saya. Kali ini aku percaya. 
Aku merasa haus, kulit kerasku, aku melihat mata 
merah cemerlang.  
"Dangkal seperti aku, aku merasa lebih baik ketika aku 
melihat bayangannya di cermin pertama kalinya. 
Meskipun mata, aku adalah hal paling indah yang 
pernah kulihat. "Dia tertawa pada dirinya sendiri untuk 
beberapa saat. "Butuh beberapa waktu sebelum saya 
mulai menyalahkan keindahan untuk apa yang telah 
terjadi kepada saya - bagi saya untuk melihat kutukan 
itu. Berharap bahwa aku telah. . . well, tidak jelek, tapi 
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normal. Seperti Vera. Jadi aku bisa diizinkan untuk 
menikah dengan orang yang mencintaiku, dan 
mempunyai bayi cantik. Itu yang aku benar-benar ingin, 
semua bersama. Masih tidak tampak seperti terlalu 
banyak minta. "  
Ia merenung sejenak, dan aku bertanya-tanya apakah 
dia sudah lupa kehadiranku lagi. Tapi kemudian dia 
tersenyum padaku, tiba-tiba ekspresinya penuh 
kemenangan.  
"Kau tahu, rekor saya hampir sebersih Carlisle," 
katanya kepadaku. "Lebih baik daripada Esme. Seribu 
kali lebih baik daripada Edward. Aku belum pernah 
merasakan darah manusia, "katanya bangga.  
Dia mengerti saya ekspresi bingung ketika aku 
bertanya-tanya mengapa catatan hanya hampir sama 
bersih.  
"Aku pembunuhan lima manusia," ia berkata kepadaku 
dengan nada puas. "Jika Anda benar-benar bisa 
memanggil mereka manusia. Tapi aku sangat berhati-
hati untuk tidak menumpahkan darah mereka - aku 
tahu aku tidak akan mampu menolak itu, dan aku tidak 
mau ambil bagian dari mereka dalam diriku, yang Anda 
lihat.  
"Aku disimpan Royce untuk yang terakhir. Aku 
berharap bahwa dia akan mendengar teman-temannya 
'kematian dan mengerti, tahu apa yang akan terjadi 
baginya. Aku berharap rasa takut akan membuat lebih 
buruk akhir baginya. Saya pikir itu berhasil. Dia sedang 
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bersembunyi di dalam sebuah ruangan tanpa jendela di 
balik pintu setebal lemari besi bank itu, dijaga oleh 
orang-orang bersenjata di luar, ketika aku 
menyusulnya. Ups - tujuh pembunuhan, "ia mengoreksi 
dirinya sendiri. "Saya lupa tentang penjaga. Mereka 
hanya mengambil kedua. "  
"Aku terlalu teatrikal. Itu agak kekanak-kanakan, 
benar-benar. Aku mengenakan gaun pengantin aku 
mencuri untuk acara ini. Dia menjerit ketika dia 
melihat saya. Ia berteriak banyak malam itu. Tabungan 
dia untuk terakhir adalah ide yang bagus - itu 
membuat lebih mudah bagi saya untuk mengontrol diri, 
untuk membuatnya lebih lambat - "  
Dia berhenti tiba-tiba, dan ia melirik ke arahku. "Aku 
menyesal," katanya dengan suara kecewa. "Aku 
menakutkan Anda, bukan?"  
"Aku baik-baik," aku berbohong.  
"Aku terbawa."  
"Jangan khawatir tentang hal itu."  
"Aku heran Edward tidak memberitahu Anda lebih 
banyak tentang hal itu."  
"Dia tidak suka untuk menceritakan kisah-kisah orang 
lain - ia merasa seperti mengkhianati dia kepercayaan, 
karena ia mendengar jauh lebih dari sekadar bagian-
bagian yang mereka maksudkan baginya untuk 
mendengar."  
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Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya 
mungkin harus memberikan lebih banyak kredit. Dia 
benar-benar cukup baik, bukan? "  
"Saya kira begitu."  
"Aku tahu." Lalu ia menghela napas. "Saya belum adil 
bagi Anda, baik, Bella. Apakah ia memberitahu Anda 
mengapa? Atau itu terlalu rahasia? "  
"Dia bilang itu karena aku manusia. Dia bilang itu lebih 
sulit bagi Anda untuk memiliki seseorang di luar yang 
tahu. "  
Rosalie menyela tawa musik saya. "Sekarang aku 
benar-benar merasa bersalah. Dia sudah jauh, jauh 
lebih baik bagiku daripada aku pantas. "Dia tampak 
lebih hangat saat dia tertawa, seperti dia menurunkan 
beberapa penjaga yang tak pernah absen di hadapanku 
sebelumnya. "Apa yang seorang anak laki-laki adalah 
pembohong." Dia tertawa lagi.  
"Dia berbohong?" Aku bertanya, tiba-tiba waspada.  
"Yah, mungkin memasukkannya terlalu kuat. Dia hanya 
tidak menceritakan keseluruhan cerita. Apa yang 
dikatakannya itu benar, bahkan lebih nyata sekarang 
daripada sebelumnya. Namun, pada saat itu. . . "Dia 
berhenti, tertawa gugup. "Ini memalukan. Anda lihat, 
pada awalnya, sebagian besar aku iri karena dia ingin 
Anda dan bukan aku. "  
Kata-katanya mengirim getaran ketakutan melalui saya. 
Duduk di cahaya perak, dia lebih cantik dari apa pun 
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aku bisa bayangkan. Aku tidak bisa bersaing dengan 
Rosalie.  
"Tapi kau cinta Emmett. . . , "Gumamku.  
Dia menggelengkan kepalanya maju-mundur, geli. "Aku 
tidak mau seperti itu Edward, Bella. Aku tidak pernah 
melakukannya - Aku cinta dia sebagai seorang saudara, 
tapi dia kesal saya dari saat pertama saya mendengar 
dia berbicara. Anda harus memahami, walaupun. . . Aku 
begitu digunakan untuk orang yang ingin saya. Dan 
Edward tidak sedikit pun tertarik. Ini membuat saya 
frustrasi, bahkan menyinggung perasaan saya pada 
awalnya. Tapi ia tidak pernah menginginkan siapa pun, 
sehingga tidak mengganggu saya lama. Bahkan ketika 
kita pertama kali bertemu Tanya klan di Denali - semua 
perempuan! - Edward tidak pernah menunjukkan 
sedikit preferensi. Dan kemudian ia bertemu 
denganmu. "Dia memandangku dengan mata bingung. 
Aku hanya setengah memperhatikan. Aku memikirkan 
Edward dan Tanya dan semua perempuan, dan bibirku 
terkatup garis keras.  
"Bukan berarti anda tidak cantik, Bella," katanya, salah 
membaca ekspresi saya. "Tapi itu hanya berarti bahwa 
ia menemukan anda lebih menarik daripada aku. Aku 
cukup sia-sia bahwa aku keberatan. "  
"Tapi kau bilang 'pada awalnya." Itu tidak tetap. . . 
mengganggu Anda, bukan? Maksudku, kita berdua tahu 
kau orang yang paling indah di planet ini. "  
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Aku tertawa karena harus mengucapkan kata-kata - itu 
begitu jelas. Betapa aneh bahwa Rosalie harus 
membutuhkan jaminan seperti itu.  
Rosalie tertawa juga. "Terima kasih, Bella. Dan tidak, 
itu tidak benar-benar mengganggu saya lagi. Edward 
selalu menjadi agak aneh. "Dia tertawa lagi.  
"Tapi kau masih tidak menyukai saya," bisikku.  
Senyumnya memudar. "Saya minta maaf soal itu."  
Kami duduk dalam diam selama beberapa saat, dan ia 
tampaknya tidak cenderung untuk melanjutkan.  
"Maukah Anda memberitahu saya mengapa? Apakah 
aku melakukan sesuatu. . . ? "Apakah dia marah karena 
aku menempatkan keluarganya - dia Emmett - dalam 
bahaya? Waktu dan waktu lagi. James, dan sekarang 
Victoria. . .  
"Tidak, kau tidak melakukan apa-apa," gumamnya. 
"Belum."  
Aku menatapnya, bingung.  
"Jangan kau lihat, Bella?" Suaranya tiba-tiba lebih 
bergairah daripada sebelumnya, bahkan ketika ia 
menceritakan kisah sedih. "Anda sudah memiliki 
segalanya. Anda memiliki seluruh kehidupan di depan 
Anda - segala sesuatu yang saya inginkan. Dan kau akan 
hanya membuangnya. Anda tidak dapat melihat bahwa 
aku akan perdagangan segala sesuatu yang saya harus 
Anda? Anda memiliki pilihan yang aku tidak punya, dan 
kau memilih salah! "  
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Aku tersentak kembali dari ekspresi sengit. Aku sadar 
mulutku telah jatuh terbuka dan saya menutupnya.  
Dia menatapku cukup lama dan, perlahan-lahan, 
semangat di matanya meredup. Tiba-tiba, dia malu.  
"Dan aku begitu yakin bahwa aku bisa melakukan ini 
dengan tenang." Dia menggelengkan kepala, tampak 
sedikit bingung oleh banjir emosi. "Hanya saja 
sekarang lebih sulit daripada kemudian, ketika itu 
tidak lebih dari kesombongan."  
Ia menatap bulan dalam keheningan. Itu adalah 
beberapa saat sebelum aku cukup berani untuk 
istirahat ke lamunannya.  
"Apakah Anda ingin saya lebih baik jika saya memilih 
untuk tinggal manusia?"  
Dia menoleh kembali kepadaku, bibirnya berkedut 
menjadi sedikit tersenyum. "Mungkin."  
"Kau mendapatkan akhir yang bahagia Anda, walaupun," 
aku mengingatkannya. "Kau punya Emmett."  
"Aku punya setengah." Dia tersenyum. "Kau tahu bahwa 
aku diselamatkan Emmett dari beruang yang 
memaksamu kepadanya, dan membawanya pulang ke 
Carlisle. Tapi Anda bisa menebak mengapa aku 
berhenti beruang dari makan dia? "  
Aku menggelengkan kepala.  
"Dengan keriting gelap. . . dengan lesung pipi yang 
menunjukkan bahkan ketika dia sedang meringis 
kesakitan. . . bersalah aneh yang tampak begitu keluar 
dari tempat di wajah pria dewasa. . . dia mengingatkan 
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saya tentang Vera kecil Henry. Aku tidak ingin dia mati 
- begitu banyak hal, meskipun aku benci hidup ini, aku 
cukup egois untuk meminta Carlisle untuk mengubah 
dia untukku.  
"Aku lebih beruntung daripada aku pantas. Emmett 
adalah segalanya Aku akan meminta kalau aku tahu diri 
cukup baik untuk tahu apa yang harus minta. Dia tipe 
orang orang seperti aku kebutuhan. Dan, anehnya, ia 
membutuhkan saya, juga. Bagian itu bekerja lebih baik 
daripada yang saya harapkan. Tapi tidak akan pernah 
ada lebih dari kami berdua. Dan aku tidak akan pernah 
duduk di teras di suatu tempat, dengan dia berambut 
abu-abu di sisiku, dikelilingi oleh cucu kita. "  
Senyumnya seperti sekarang. "Kedengarannya cukup 
aneh bagi Anda, bukan? Dalam beberapa hal, Anda jauh 
lebih dewasa daripada aku berada di delapan belas 
tahun. Tapi dengan cara lain. . . ada banyak hal yang 
mungkin belum pernah memikirkan serius. Kau terlalu 
muda untuk tahu apa yang akan Anda inginkan dalam 
sepuluh tahun, lima belas tahun - dan terlalu muda 
untuk memberikan semuanya tanpa berpikir itu melalui. 
Anda tidak ingin menjadi ruam tentang hal-hal yang 
permanen, Bella. "Dia menepuk kepalaku, tapi sikap 
tidak merasa merendahkan.  
Desahku.  
"Pikirkan saja sedikit. Setelah selesai, itu tidak dapat 
dibatalkan. Esme membuat hubungannya dengan kita 
sebagai pengganti. . . dan Alice tidak ingat apa-apa 
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manusia sehingga dia tidak bisa miss it. . . . Anda akan 
ingat, walaupun. Ini banyak untuk menyerah. "  
Tetapi lebih untuk masuk kembali, aku tidak berkata 
keras. "Terima kasih, Rosalie. It's nice untuk 
mengerti. . . untuk mengetahui Anda lebih baik. "  
"Saya minta maaf karena seperti rakasa." Dia 
tersenyum. "Aku akan mencoba untuk berperilaku diri 
dari sekarang."  
Aku tersenyum kembali kepadanya.  
Kami tidak berteman, tapi aku cukup yakin dia tidak 
selalu membenci saya begitu banyak.  
"Aku akan membiarkan kau tidur sekarang." Rosalie 
mata berkedip ke tempat tidur, dan bibirnya 
bergerak-gerak. "Aku tahu kau frustrasi bahwa dia 
membuat Anda terkunci seperti ini, tetapi tidak 
memberinya terlalu buruk saat ketika dia kembali. Dia 
mengasihi Anda lebih dari yang Anda tahu. Itu 
menakutkanku dia berada jauh dari Anda. "Dia bangkit 
berdiri diam-diam dan ghosted ke pintu. "Selamat 
malam, Bella," dia berbisik sambil menutup di belakang 
sendiri.  
"Selamat malam, Rosalie," aku bergumam kedua 
terlambat.  
Aku butuh waktu lama untuk jatuh tertidur setelah itu.  
Ketika aku tidur, aku bermimpi buruk. Aku merangkak 
melintasi gelap, dingin batu-batu jalanan yang asing, di 
bawah hujan salju ringan, meninggalkan jejak 
berlumuran darah di belakangku. Sebuah bayangan 
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malaikat dalam gaun putih panjang mengawasi 
kemajuan saya dengan mata marah.  
Keesokan paginya, Alice mengantarku ke sekolah 
sementara aku menggerutu menatap ke luar kaca 
depan. Aku merasa kurang tidur, dan itu membuat saya 
iritasi penjara yang jauh lebih kuat.  
"Malam ini kita akan pergi ke Olympia atau sesuatu," ia 
berjanji. "Itu akan menyenangkan, kan?"  
"Kenapa kau tidak mengunci saya di ruang bawah 
tanah," Aku menyarankan, "dan melupakan lapisan 
gula?"  
Alice mengerutkan kening. "Dia akan mengambil 
Porsche kembali. Aku tidak melakukan pekerjaan yang 
sangat bagus. Kau seharusnya bersenang-senang. "  
"Ini bukan salahmu," gumamku. Aku tidak percaya aku 
benar-benar merasa bersalah. "Aku akan melihat Anda 
saat makan siang."  
Aku berjalan pergi ke Bahasa Inggris. Tanpa Edward, 
hari ini dijamin akan tak tertahankan. Aku merajuk 
melalui kelas pertama saya, sangat menyadari bahwa 
sikap saya itu tidak membantu apa-apa.  
Ketika bel berbunyi, aku bangun tanpa banyak 
antusiasme. Mike ada di pintu, memegang terbuka 
untuk saya.  
"Edward hiking akhir pekan ini?" Ia bertanya sociably 
ketika kami berjalan keluar ke cahaya hujan.  
"Yeah."  
"Kau ingin melakukan sesuatu malam ini?"  
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Bagaimana dia bisa tetap terdengar penuh harapan?  
"Tidak bisa. Aku punya pesta menginap, "aku 
menggerutu. Dia memberiku pandangan aneh ketika ia 
diproses suasana hatiku.  
"Siapa kau -"  
Pertanyaan Mike dipotong pendek sebagai keras, 
menggeram gemuruh terdengar dari belakang kami di 
tempat parkir. Semua orang di trotoar menoleh untuk 
melihat, menatap tak percaya sebagai berisik sepeda 
motor hitam berdecit berhenti di tepi beton, mesin 
masih menggeram.  
Jacob melambaikan tangan kepada saya mendesak.  
"Lari, Bella!" Ia berteriak di tengah gemuruh mesin.  
Aku membeku sesaat sebelum aku mengerti.  
Aku menatap Mike dengan cepat. Aku tahu aku hanya 
punya detik.  
Seberapa jauh Alice akan pergi untuk menahan saya di 
depan umum?  
"Aku benar-benar sakit dan pulang ke rumah, oke?" 
Aku berkata kepada Mike, suaraku tiba-tiba dipenuhi 
dengan kegembiraan.  
"Baik," gumamnya.  
Aku mematuk Mike dengan cepat di pipi. "Terima kasih, 
Mike. Aku berutang budi padamu! "Aku disebut sebagai 
aku berlari menjauh.  
Yakub revved mesin nya, menyeringai. Aku melompat di 
belakang tempat duduknya, membungkus lenganku 
erat-erat di pinggangnya.  
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Aku melihat Alice, beku di tepi kantin, matanya 
memicu dengan marah, bibirnya melengkung ke 
belakang gigi.  
Aku menatapnya satu memohon sekilas.  
Kemudian kami berlari melintasi aspal begitu cepat 
sehingga perut saya tersesat di suatu tempat di 
belakangku.  
"Tunggu sebentar," teriak Yakub.  
Aku menyembunyikan wajahku di punggungnya saat ia 
melaju di jalan raya. Aku tahu dia akan melambat 
ketika kita memukul Quileute perbatasan. Aku hanya 
harus bertahan sampai saat itu. Aku berdoa diam-diam 
dan sungguh-sungguh bahwa Alice tidak akan 
mengikuti, dan bahwa Charlie tidak akan terjadi untuk 
melihat saya. . . .  
Jelas ketika kami sudah sampai di zona aman. Sepeda 
melambat, dan Yakub berdiri tegak dan tertawa 
terbahak-bahak. Aku membuka mata.  
"Kita berhasil," ia berteriak. "Tidak buruk untuk 
sebuah penjara istirahat, ya?"  
"Selamat berpikir, Jake."  
"Aku ingat apa yang Anda katakan tentang lintah psikis 
tidak akan memprediksi apa yang akan saya lakukan. 
Aku senang kau tidak memikirkan hal ini - ia tidak akan 
membiarkan Anda pergi ke sekolah. "  
"Itu sebabnya aku tidak mempertimbangkannya."  
Dia tertawa penuh kemenangan. "Apa yang Anda ingin 
lakukan hari ini?"  
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"Apa saja!" Aku tertawa kembali. Rasanya besar untuk 
bebas. 
 
 
 
 
 

8. Marah 
 

BERAKHIR KITA UP ON THE BEACH LAGI, 
berkeliaran tanpa tujuan. Yakub masih penuh rekayasa 
saya sendiri untuk melarikan diri.  
"Apakah kau pikir mereka akan datang mencarimu?" Ia 
bertanya, terdengar penuh harap.  
"Tidak" Aku yakin tentang itu. "Mereka akan menjadi 
marah dengan saya malam ini, walaupun."  
Ia mengambil sebuah batu dan melemparkan ke dalam 
ombak. "Jangan kembali, kemudian," usulnya lagi.  
"Charlie akan senang sekali," kataku sinis.  
"Aku yakin dia tidak keberatan."  
Aku tidak menjawab. Yakub mungkin benar, dan yang 
membuat saya menggiling gigi bersama-sama. Charlie 
menyolok preferensi untuk teman-teman saya begitu 
Quileute tidak adil. Aku bertanya-tanya apakah dia 
akan merasakan hal yang sama jika dia tahu pilihan 
benar-benar antara vampir dan manusia serigala.  
"Jadi apa pak terbaru skandal?" Tanyaku ringan.  
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Yakub berhenti mendadak, dan ia menatap mata saya 
dengan terkejut.  
"Apa? Itu lelucon. "  
"Oh." Dia memalingkan muka.  
Aku menunggu dia untuk mulai berjalan lagi, tapi ia 
tampak tenggelam dalam pikirannya.  
"Apakah ada skandal?" Aku bertanya-tanya.  
Jacob tergelak sekali. "Aku lupa seperti apa rasanya, 
karena tidak semua orang mengetahui segala sesuatu 
sepanjang waktu. Setelah tenang, tempat pribadi di 
dalam kepalaku. "  
Kami berjalan di sepanjang pantai berbatu dengan 
tenang selama beberapa menit.  
"Jadi ada apa?" Akhirnya aku bertanya. "Itu semua 
orang di kepala Anda sudah tahu?"  
Dia ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia tidak yakin 
berapa banyak ia akan memberitahu saya. Lalu ia 
menghela napas dan berkata, "Quil tercetak. Itu tiga 
sekarang. Sisanya dari kita yang mulai khawatir. 
Mungkin lebih umum daripada cerita katakan. . . . "Dia 
mengerutkan kening, dan kemudian berbalik untuk 
menatap saya. Ia menatap mataku tanpa bicara, alis 
berkerut dalam konsentrasi.  
"Apa yang kaulihat?" Aku bertanya, merasa sadar diri.  
Dia menghela napas. "Tidak ada."  
Jacob mulai berjalan lagi. Tanpa terlihat untuk 
berpikir tentang hal itu, dia mengulurkan tangan dan 
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meraih tanganku. Kami mondar-mandir tanpa suara di 
batu.  
Aku memikirkan bagaimana kita harus melihat tangan 
dan tangan berjalan menyusuri pantai - seperti 
pasangan, tentu - dan bertanya-tanya apakah aku 
harus keberatan. Tapi ini adalah cara selalu dengan 
Jacob. . . . Tidak ada alasan untuk bekerja sampai 
sekarang.  
"Mengapa Quil's pencetakan seperti skandal?" Aku 
bertanya ketika tidak terlihat seperti ia akan pergi. 
"Apakah karena dia terbaru satu?"  
"Itu tidak ada hubungannya dengan itu."  
"Lalu apa masalahnya?"  
"Itu salah satu dari hal-hal yang legenda. Aku 
bertanya-tanya kapan kita akan berhenti menjadi 
terkejut bahwa mereka semua benar? "Ia bergumam 
pada dirinya sendiri.  
"Apakah kau akan mengatakan padaku? Atau apakah 
aku harus menebak? "  
"Kau tidak akan pernah bisa benar. Lihat, belum Quil 
berkumpul bersama kami, Anda tahu, sampai baru-baru 
ini. Jadi dia tidak pernah di sekitar tempat Emily 
banyak. "  
"Quil dicantumkan pada Emily, juga?" Aku terkesiap.  
"Tidak! Aku bilang tidak menebak. Emily memiliki dua 
keponakannya ke bawah untuk berkunjung. . . dan Quil 
bertemu Claire. "  
Dia tidak melanjutkan. Aku memikirkan hal itu sejenak.  
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"Emily tidak menginginkan keponakannya dengan 
manusia serigala? Itu sedikit munafik, "kataku.  
Tapi aku bisa mengerti mengapa dia dari semua orang 
mungkin merasa seperti itu. Aku berpikir lagi tentang 
bekas luka panjang yang menodai wajah dan meluas 
sampai ke bawah lengan kanannya. Sam telah 
kehilangan kendali hanya sekali ketika ia berdiri terlalu 
dekat dengannya. Setelah itu semua perlu waktu. . . . 
Aku pernah melihat rasa sakit di mata Sam ketika ia 
melihat apa yang telah dilakukannya kepada Emily. Aku 
bisa mengerti mengapa Emily mungkin ingin melindungi 
keponakannya dari itu.  
"Maukah kamu berhenti menebak-nebak? Kau jauh. 
Emily tidak keberatan bagian itu, it's just, well, 
sedikit lebih awal. "  
"Apa maksudmu awal?"  
Jacob dinilai dengan mata menyipit. "Cobalah untuk 
tidak menghakimi, oke?"  
Aku mengangguk hati-hati.  
"Claire adalah dua," kata Jacob kepada saya.  
Hujan mulai turun. Aku berkedip marah sebagai tetes 
melempari wajahku.  
Yakub menunggu dalam diam. Dia tidak memakai jaket, 
seperti biasa; hujan berhamburan meninggalkan bintik-
bintik hitam di kaus hitam, dan menetes melalui 
rambut lebat. Wajahnya tanpa ekspresi ketika dia 
memandang saya.  
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"Quil. . . tercetak. . . dengan dua tahun? "aku akhirnya 
bisa bertanya.  
"Ini terjadi." Yakub mengangkat bahu. Dia 
membungkuk untuk mengambil batu lain dan 
mengirimnya terbang ke teluk. "Atau jadi cerita 
katakan."  
"Tapi dia bayi," aku protes.  
Dia memandang saya dengan geli gelap. "Quil tidak 
mendapatkan apa pun lebih tua," dia mengingatkan 
saya, sedikit asam dalam suaranya. "Dia akan hanya 
harus bersabar selama beberapa dekade."  
"Aku. . . tidak tahu apa yang harus kukatakan. "  
Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi 
kritis, tetapi, sebenarnya, aku merasa ngeri. Sampai 
sekarang, apa-apa tentang manusia serigala telah 
mengganggu saya sejak hari aku akan menemukan 
mereka tidak melakukan pembunuhan aku mencurigai 
mereka.  
"Kau membuat penilaian," tuduhnya. "Aku bisa 
melihatnya di wajahmu."  
"Maaf," gumamku. "Tapi itu terdengar sangat 
menyeramkan."  
"Ini bukan seperti itu; Anda telah salah mengerti," 
Yakub membela temannya, tiba-tiba keras. "Aku 
pernah melihat seperti apa rasanya, melalui matanya. 
Tak ada yang romantis tentang hal itu sama sekali, 
bukan untuk Quil, tidak sekarang. "Dia menghela napas 
panjang, frustrasi. "Sangat sulit untuk 
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menggambarkan. Ini tidak seperti cinta pada 
pandangan pertama, sungguh. Ini lebih mirip. . . 
gravitasi bergerak. Ketika Anda melihatnya, tiba-tiba 
itu bukan bumi lagi menghambat Anda di sini. Dia. Dan 
tidak ada yang lebih penting daripada dia. Dan Anda 
akan melakukan apa pun untuknya, menjadi apa pun 
untuknya. . . . Anda menjadi apa pun yang membutuhkan 
Anda untuk menjadi, apakah itu pelindung, atau 
kekasih, atau teman, atau saudara laki-laki.  
"Quil akan menjadi yang terbaik, paling baik kakak 
pernah ada anak. There isn'ta balita di planet ini yang 
akan lebih hati-hati tampak setelah dari gadis kecil itu 
akan menjadi. Dan kemudian, ketika dia tua dan 
kebutuhan seorang teman, dia akan lebih pengertian, 
dapat dipercaya, dan dapat diandalkan daripada orang 
lain dia tahu. Dan kemudian, ketika dia sudah dewasa, 
mereka akan gembira seperti Emily dan Sam. "Aneh, 
pahit nadanya tajam pada bagian paling akhir, ketika 
dia berbicara tentang Sam.  
"Tidak Claire mendapatkan pilihan di sini?"  
"Tentu saja. Tapi mengapa dia tidak memilih dia, pada 
akhirnya? Dia akan menjadi pertandingan yang 
sempurna. Seperti sedang dirancang untuk dirinya 
sendiri. "  
Kami berjalan dalam diam sejenak, sampai aku berhenti 
untuk melemparkan batu ke arah laut. Itu jatuh ke 
pantai beberapa meter pendek. Jacob 
menertawakanku.  
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"Kita tidak bisa semua akan freakishly kuat," gumamku.  
Dia menghela napas.  
"Kapan Anda berpikir itu akan terjadi bagi Anda?" Aku 
bertanya pelan.  
Jawabannya datar dan segera. "Tidak pernah."  
"Ini bukan sesuatu yang bisa Anda kontrol, kan?"  
Dia diam selama beberapa menit. Tanpa sadar, kita 
berdua berjalan lebih lambat, hampir tak bergerak 
sama sekali.  
"Ini tidak seharusnya," akunya. "Tapi Anda harus 
melihat dia - salah satu yang diduga dimaksudkan 
untuk Anda."  
"Dan Anda berpikir bahwa jika Anda belum melihatnya, 
maka dia tidak di luar sana?" Tanyaku skeptis. "Yakub, 
Anda belum benar-benar melihat banyak dunia - kurang 
dari aku, bahkan."  
"Tidak, saya tidak," katanya dengan suara rendah. Dia 
menatap wajahku dengan tiba-tiba mata tajam. "Tapi 
aku tidak akan pernah melihat orang lain, Bella. Saya 
hanya melihat Anda. Bahkan ketika aku menutup mata 
dan mencoba untuk melihat sesuatu yang lain. Tanyakan 
Quil atau Embry. Ini membuat mereka semua gila. "  
Aku menjatuhkan mata ke bebatuan.  
Kami tidak berjalan lagi. Satu-satunya suara adalah 
ombak memukul pantai. Aku tidak bisa mendengar 
hujan atas mereka mengaum.  
"Mungkin aku lebih baik pulang," bisikku.  
"Tidak!" Ia protes, terkejut dengan kesimpulan ini.  
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Aku memandang ke arahnya lagi, dan matanya cemas 
sekarang.  
"Anda memiliki seluruh hari libur, kan? Si lintah tidak 
akan pulang. "  
Aku memelototinya.  
"Jangan tersinggung dimaksudkan," katanya cepat.  
"Ya, saya punya sepanjang hari. Tapi, Jake. . .  
Dia mengangkat kedua tangannya. "Maaf," ia meminta 
maaf. "Aku tidak akan seperti itu lagi. Aku hanya akan 
Yakub. "  
Desahku. "Tapi kalau itu yang Anda pikirkan. . .  
"Jangan khawatir tentang aku," dia bersikeras, 
tersenyum dengan sengaja bersorak, terlalu terang. 
"Aku tahu apa yang saya lakukan. Katakan saja kalau 
aku mengganggu kalian. "  
"Saya tidak tahu. . . .  
"Ayo, Bella. Mari kita kembali ke rumah dan 
mendapatkan sepeda kami. Anda harus naik motor 
secara teratur untuk tetap selaras. "  
"Saya benar-benar tidak mengira aku diizinkan."  
"Oleh siapa? Charlie atau darah - atau dia? "  
"Keduanya."  
Yakub menyeringai senyum saya, dan ia tiba-tiba Jacob 
aku merindukan paling, cerah dan hangat.  
Aku tidak bisa membantu menyeringai kembali.  
Hujan melunak, berpaling kepada kabut.  
"Aku tidak akan memberitahu siapa pun," janjinya.  
"Kecuali setiap salah satu teman Anda."  
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Dia menggelengkan kepala muram dan mengangkat 
tangan kanannya. "Aku berjanji untuk tidak berpikir 
tentang hal itu."  
Aku tertawa. "Kalau aku terluka, itu karena aku 
tersandung."  
"Apa pun yang Anda katakan."  
Kami naik sepeda motor kami di jalan-jalan di sekitar 
La Push sampai hujan membuat mereka terlalu 
berlumpur dan Yakub bersikeras bahwa dia akan 
pingsan jika ia tidak makan segera. Billy menyapa saya 
dengan mudah ketika kami tiba di rumah, seolah-olah 
saya kemunculan tiba-tiba berarti tidak lebih rumit 
dari itu aku ingin menghabiskan hari dengan teman 
saya. Setelah kami makan sandwich Yakub dibuat, kami 
keluar ke garasi dan aku membantunya membersihkan 
sepeda. Aku tidak ada di sini di bulan - sejak Edward 
telah kembali - tapi tidak ada rasa impor untuk itu. Itu 
hanya sore lain di garasi.  
"Ini bagus," komentar saya ketika dia menarik soda 
hangat dari kantong belanja. "Aku rindu tempat ini."  
Dia tersenyum, memandang berkeliling gudang plastik 
berlari bersama-sama di atas kepala kami. "Ya, aku 
bisa mengerti. Semua kemegahan Taj Mahal, tanpa 
ketidaknyamanan dan biaya perjalanan ke India. "  
"Untuk Washington sedikit Taj Mahal," aku bersulang, 
sambil mengangkat saya bisa.  
Dia menyentuh bisa untuk saya.  
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"Apakah Anda ingat terakhir Hari Valentine? Saya 
pikir terakhir kali Anda berada di sini - saat terakhir 
ketika segala sesuatunya masih. . . normal, maksudku. "  
Aku tertawa. "Tentu saja aku ingat. Aku 
diperdagangkan penghambaan seumur hidup untuk 
kotak percakapan hati. Itu bukan sesuatu yang 
mungkin saya lupa. "  
Dia tertawa bersama saya. "Itu benar. Hmm, 
perbudakan. Aku harus memikirkan sesuatu yang baik. 
"Lalu ia menghela napas. "Rasanya seperti itu sudah 
bertahun-tahun yang lalu. Era lain. A lebih bahagia 
satu. "  
Aku tidak setuju dengannya. Ini adalah era bahagia 
sekarang. Tapi aku terkejut menyadari betapa banyak 
hal yang saya rindu dari gelap pribadi saya sendiri usia. 
Aku menatap melalui lubang di hutan yang suram. Hujan 
telah memungut lagi, tapi hangat di garasi kecil, duduk 
di sebelah Yakub. Dia adalah sebaik tungku perapian.  
Jari-jarinya menyentuh tanganku. "Keadaan sudah 
benar-benar berubah."  
"Yeah," kataku, lalu aku mengulurkan tangan dan 
menepuk ban belakang sepeda saya. "Charlie digunakan 
untuk seperti saya. Saya harap Billy tidak berkata apa-
apa tentang hari ini. . . . "Aku menggigit bibir.  
"Dia tidak. Dia tidak bisa bekerja atas tentang hal-hal 
seperti Charlie. Hei, aku tidak pernah meminta maaf 
secara resmi untuk bodoh bergerak dengan sepeda. 
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Aku sungguh menyesal tentang mengadukannya Anda 
keluar pada Charlie. Aku berharap aku tidak. "  
Aku memutar mataku. "Aku juga."  
"Aku benar-benar minta maaf."  
Dia menatapku penuh harap, yang basah, rambut hitam 
kusut mencuat ke segala arah di sekitar wajah 
memohon.  
"Oh, bagus! Kau diampuni. "  
"Terima kasih, Bells!"  
Kami saling tersenyum sesaat, dan kemudian wajahnya 
mendung.  
"Kau tahu hari itu, ketika aku membawa sepeda di atas. 
. . Aku sudah lama ingin menanyakan sesuatu, "katanya 
perlahan. "Tapi juga. . . tidak ingin. "  
Aku memegang sangat masih - reaksi terhadap stres. 
Ini adalah kebiasaan aku mengambil dari Edward.  
"Apakah kau hanya bersikap keras kepala karena kau 
marah padaku, atau apakah Anda benar-benar serius?" 
Bisiknya.  
"Tentang apa?" Aku berbisik kembali, meskipun aku 
yakin aku tahu apa maksudnya.  
Dia memelototiku. "Kau tahu. Ketika Anda bilang itu 
urusanku. . . jika - jika dia menggigit anda. "Dia 
meringis terlihat di akhir.  
"Jake. . . "Tenggorokanku terasa bengkak. Aku tidak 
bisa menyelesaikan.  
Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. 
"Apakah kau serius?"  
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Dia gemetar hanya sedikit. Matanya tetap tertutup.  
"Ya," bisikku.  
Yakub dihirup, lambat dan dalam. "Kurasa aku tahu 
itu."  
Aku menatap wajahnya, menunggu matanya untuk 
terbuka.  
"Kau tahu apa ini berarti?" Dia menuntut tiba-tiba. 
"Anda mengerti bahwa, bukan? Apa yang akan terjadi 
jika mereka melanggar perjanjian? "  
"Kita akan pergi lebih dulu," kataku dengan suara kecil.  
Matanya berkilat terbuka, kedalaman hitam mereka 
penuh kemarahan dan rasa sakit. "Ada batas geografis 
wasn'ta perjanjian, Bella. Kakek buyut kami hanya 
sepakat untuk menjaga kedamaian karena Cullens 
bersumpah bahwa mereka berbeda, bahwa manusia 
tidak dalam bahaya dari mereka. Mereka berjanji 
mereka tidak akan pernah membunuh atau mengubah 
siapa pun yang pernah kembali. Jika mereka kembali 
pada kata-kata mereka, perjanjian itu tidak berarti, 
dan mereka tidak berbeda dari vampir lain. Setelah itu 
didirikan, ketika kita menemukan mereka lagi - "  
"Tapi, Jake, tidak melanggar perjanjian kamu sudah?" 
Aku bertanya, mencengkeram sedotan. "Apakah bukan 
bagian dari itu bahwa Anda tidak memberitahu orang-
orang tentang vampir? Dan kau mengatakan padaku. 
Jadi bukan semacam perjanjian diperdebatkan, 
sebenarnya? "  



http://nengmieke.blogspot.com 

Yakub tidak menyukai pengingat; rasa sakit di matanya 
mengeras menjadi permusuhan. "Ya, aku melanggar 
perjanjian - kembali sebelum aku percaya semua itu. 
Dan aku yakin mereka diberitahu tentang hal itu. "Dia 
melotot masam di dahiku, tidak memenuhi tatapan malu 
saya. "Tapi tidak seperti itu memberi mereka sebuah 
freebie atau apa. Tidak ada kesalahan untuk suatu 
kesalahan. Mereka hanya punya satu pilihan jika 
mereka keberatan dengan apa yang saya lakukan. 
Pilihan yang sama kita harus ketika mereka melanggar 
perjanjian: untuk menyerang. Untuk memulai perang. "  
Dia membuatnya terdengar begitu tak terelakkan. Aku 
bergidik.  
"Jake, tidak harus seperti itu."  
Giginya tanah bersama-sama. "Ini adalah seperti itu."  
Keheningan setelah deklarasi merasa sangat keras.  
"Apakah kau tak pernah memaafkan aku, Yakub?" 
Bisikku. Segera setelah saya mengucapkan kata-kata, 
aku berharap aku tidak. Aku tidak mau mendengar 
jawabannya.  
"Anda tidak akan Bella lagi," katanya kepada saya. 
"Teman saya tidak akan ada. Tidak akan ada satu untuk 
mengampuni. "  
"Kedengarannya seperti tidak," bisikku.  
Kami saling berhadapan untuk saat tanpa henti.  
"Apakah ini selamat tinggal kemudian, Jake?"  
Dia berkedip cepat, dengan ekspresi sengit meleleh 
terkejut. "Kenapa? Kami masih memiliki beberapa 
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tahun. Kita tidak bisa berteman sampai kita kehabisan 
waktu? "  
"Bertahun-tahun? Tidak, Jake, bukan tahun. "Aku 
menggelengkan kepala, dan tertawa sekali tanpa 
humor. "Weeks adalah lebih akurat."  
Aku tidak mengharapkan reaksinya.  
Tiba-tiba berdiri, dan ada yang keras sebagai soda pop 
dapat meledak di tangannya. Soda terbang di mana-
mana, membasahi aku, seperti itu menyembur dari 
selang.  
"Jake!" Aku mulai mengeluh, tapi aku terdiam saat aku 
menyadari bahwa seluruh tubuhnya bergetar dengan 
kemarahan. Dia memelototiku liar, sebuah suara 
menggeram bangunan di dadanya.  
Aku membeku di tempatnya, terlalu terkejut untuk 
mengingat bagaimana untuk bergerak.  
Yang gemetar menggulung melalui dia, semakin cepat, 
hingga tampak seperti sedang bergetar. Bentuk nya 
kabur. . . .  
Kemudian Yakub menggertakkan gigi bersama-sama, 
dan menggeram berhenti. Dia memejamkan matanya 
erat-erat dalam konsentrasi; yang gemetar melambat 
hingga hanya tangan gemetar.  
"Weeks," kata Jacob di sebuah flat monoton.  
Aku tidak bisa menjawab, aku masih beku.  
Dia membuka matanya. Mereka berada di luar marah 
sekarang.  
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"Dia akan mengubah Anda menjadi kotor pacat hanya 
dalam beberapa minggu!" Yakub mendesis melalui gigi.  
Terlalu kaget untuk tersinggung dengan kata-katanya, 
aku hanya mengangguk diam.  
Wajahnya berubah menjadi hijau di bawah kulit coklat 
kemerah-merahan.  
"Tentu saja, Jake," bisikku setelah beberapa lama 
berdiam diri. "Dia tujuh belas, Yakub. Dan aku lebih 
dekat ke sembilan belas setiap hari. Lagi pula, apa 
gunanya menunggu? Dia yang saya inginkan. Apa lagi 
yang bisa saya lakukan? "  
Aku akan berarti bahwa sebagai pertanyaan retoris.  
Kata-katanya bentak retak seperti sebuah cambuk. 
"Apa saja. Lain. Kau akan lebih baik mati. Aku lebih 
suka kau berada. "  
Aku tersentak seperti dia menampar saya. Itu lebih 
sakit daripada jika dia melakukannya.  
Dan kemudian, ketika rasa sakit melalui saya, saya 
sendiri meledak dalam api marah.  
"Mungkin kau akan beruntung," kataku muram, 
meluncur ke kakiku. "Mungkin aku akan tertabrak truk 
dalam perjalanan kembali."  
Aku menyambar sepeda motor dan mendorongnya ke 
hujan. Dia tidak bergerak ketika aku melewatinya. 
Segera setelah saya berada di kecil, jalan berlumpur, 
aku naik dan menendang sepeda untuk hidup. Ban 
belakang meludah air mancur lumpur menuju garasi, 
dan aku berharap itu memukulnya.  
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Aku benar-benar basah kuyup saat aku melaju 
melintasi jalan raya yang licin menuju Cullens rumah. 
Angin terasa seperti hujan yang membekukan kulitku, 
dan gigiku gemeletuk sebelum aku sudah setengah 
jalan di sana.  
Motor terlalu praktis untuk Washington. Saya akan 
menjual konyol kesempatan pertama saya dapatkan.  
Aku berjalan sepeda ke Cullens 'garasi luas dan tidak 
heran untuk menemukan Alice menungguku, bertengger 
ringan di tudung Porsche. Alice membelai cat kuning 
mengilap.  
"Aku bahkan belum punya kesempatan untuk drive itu." 
Dia menghela napas.  
"Maaf," Aku meludah melalui gigi bergemeletuk.  
"Kau tampak seperti Anda bisa menggunakan mandi air 
panas," katanya, begitu saja, ketika dia melompat 
ringan berdiri.  
"Ya."  
Dia mengerutkan bibirnya, mengambil ekspresi saya 
hati-hati. "Apakah Anda ingin berbicara tentang hal 
itu?"  
"Tidak."  
Dia mengangguk setuju, tapi matanya mengamuk 
dengan rasa ingin tahu.  
"Apakah Anda ingin pergi ke Olympia malam ini?"  
"Tidak juga. Saya tidak bisa pulang? "  
Dia meringis.  
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"Sudahlah, Alice," kataku. "Aku akan tinggal jika 
membuat hal-hal yang lebih mudah bagi Anda."  
"Terima kasih," ia menghela napas lega.  
Aku pergi tidur lebih awal malam itu, meringkuk di sofa 
lagi.  
Hari masih gelap ketika aku terbangun. Aku merasa 
grogi, tapi aku tahu itu bukan dekat pagi belum. 
Mataku terpejam, dan aku menggeliat, berguling. Aku 
butuh waktu sedetik sebelum aku menyadari bahwa 
seharusnya gerakan mencampakkan aku ke lantai. Dan 
bahwa aku terlalu nyaman.  
Aku memutar kembali, berusaha untuk melihat. Itu 
lebih gelap daripada malam terakhir - awan terlalu 
tebal untuk bulan bersinar melalui.  
"Maaf," gumamnya begitu lembut bahwa suara adalah 
bagian dari kegelapan. "Aku tidak bermaksud untuk 
membangunkan Anda."  
Aku tegang, menunggu kemarahan - baik nya dan saya - 
tapi itu hanya diam dan tenang dalam kegelapan 
kamarnya. Aku hampir bisa merasakan manisnya reuni 
di udara, keharuman yang terpisah dari bau napas; 
kekosongan ketika kami berpisah meninggalkan 
aftertaste pahit sendiri, sesuatu yang saya tidak 
sadar melihat sampai dihapus.  
Tidak ada gesekan pada ruang di antara kami. 
Keheningan damai - tidak seperti ketenangan sebelum 
badai, tetapi seperti malam yang jelas bahkan tak 
tersentuh oleh impian badai.  
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Dan aku tidak peduli bahwa aku seharusnya marah 
padanya. Saya tidak peduli bahwa aku seharusnya 
marah dengan semua orang. Aku mengulurkan tangan 
untuknya, menemukan kedua tangannya dalam 
kegelapan, dan menarik diriku lebih dekat kepadanya. 
Lengannya mengelilingi saya, menggendong saya ke 
dadanya. Bibirku mencari, berburu sepanjang lehernya, 
ke dagu, sampai aku akhirnya menemukan bibirnya.  
Edward menciumku lembut sejenak, dan kemudian ia 
terkekeh.  
"Aku bersiap untuk semua murka yang akan meletakkan 
beruang untuk malu, dan ini adalah apa yang saya 
dapatkan? Aku harus membuat marah Anda lebih 
sering. "  
"Tunggu sebentar untuk bekerja sampai dengan itu," 
godaku, menciumnya lagi.  
"Aku akan menunggu selama yang Anda inginkan," ia 
berbisik di bibirku. Jarinya kusut di rambutku.  
Napasku menjadi tidak merata. "Mungkin di pagi hari."  
"Apa pun yang Anda inginkan."  
"Selamat datang," kataku sambil menekan bibir dingin 
di bawah rahang. "Aku senang kau datang kembali."  
"Itu hal yang sangat baik."  
"Mmm," aku setuju, pengetatan lenganku di lehernya.  
Tangannya melengkung sekeliling siku, bergerak 
perlahan ke bawah lenganku, di rusuk dan di atas 
pinggangku, menelusuri sepanjang pinggulku dan ke 
bawah kakiku, sekitar lututku. Ia berhenti di sana, 
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tangannya melingkar di sekitar betis. Dia menarik 
kakiku tiba-tiba, hitching itu di pinggulnya.  
Aku berhenti bernapas. Ini bukan jenis hal yang 
biasanya diperbolehkan. Meskipun tangannya yang 
dingin, aku merasa tiba-tiba hangat. Bibirnya bergerak 
di cekungan di dasar tenggorokanku.  
"Tidak membawa pada kemarahan prematur," bisiknya, 
"tapi kau keberatan menceritakan tentang apa itu 
tempat tidur ini bahwa Anda keberatan?"  
Sebelum aku bisa menjawab, sebelum aku bahkan bisa 
cukup berkonsentrasi untuk memahami kata-katanya, 
ia berguling ke samping, menarikku di atasnya. Dia 
memegang wajahku di tangannya, miring itu sehingga 
mulutnya dapat mencapai tenggorokanku. Napasku 
terlalu keras - hampir memalukan, tapi aku tidak cukup 
peduli untuk menjadi malu.  
"Tempat tidur?" Ia bertanya lagi. "Saya pikir itu 
bagus."  
"Itu tidak perlu," aku berhasil terkesiap.  
Dia menarik wajahku kembali ke, dan bibirku 
berbentuk sendiri di sekitar. Perlahan-lahan kali ini, ia 
berguling sampai ia melayang di atas saya. Dia menahan 
diri dengan hati-hati sehingga aku merasa tak satu pun 
dari berat badannya, tapi aku bisa merasakan dingin 
marmer tubuhnya menekan saya. Jantungku berdegup 
begitu keras sehingga sulit untuk mendengar tawa 
tenang.  
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"Itu bisa diperdebatkan," ia tidak setuju. "Ini akan 
sulit di sofa."  
Dingin seperti es, ringan lidahnya menelusuri bentuk 
bibirku.  
Kepalaku berputar-putar - udara yang datang terlalu 
cepat dan dangkal.  
"Apakah kau berubah pikiran?" Tanya saya terengah-
engah. Mungkin ia akan dikaji ulang semua aturan 
berhati-hati. Mungkin ada yang lebih penting untuk 
tempat tidur ini daripada awalnya aku menduga. Hatiku 
berdebar hampir menyakitkan ketika aku menunggu 
jawabannya.  
Edward mendesah, berguling ke belakang sehingga 
kami berada di sisi kami lagi.  
"Jangan konyol, Bella," katanya, penolakan kuat dalam 
suaranya - jelas, dia mengerti apa yang saya maksud. 
"Aku hanya mencoba untuk menggambarkan manfaat 
tempat tidur Anda tampaknya tidak suka. Jangan 
hanyut. "  
"Terlalu terlambat," gumamku. "Dan aku seperti 
tempat tidur," aku menambahkan.  
"Bagus." Aku bisa mendengar senyum dalam suara 
ketika dia mencium keningku. "Aku juga."  
"Tapi aku masih berpikir itu tidak perlu," aku 
melanjutkan. "Kalau kita tidak akan bisa dibawa pergi, 
apa gunanya?"  
Dia menghela napas lagi. "Untuk keseratus kalinya, 
Bella - itu terlalu berbahaya."  
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"Aku suka bahaya," aku bersikeras.  
"Aku tahu." Ada masam tajam suaranya, dan aku 
menyadari bahwa ia akan melihat sepeda motor di 
garasi.  
"Aku akan memberi tahu Anda apa yang berbahaya," 
kataku cepat, sebelum ia bisa pindah ke topik baru 
diskusi. "Aku akan secara spontan membakar salah 
satu dari hari-hari ini - dan Anda tidak akan punya satu 
tetapi diri Anda untuk menyalahkan."  
Dia mulai mendorong saya pergi.  
"Apa yang kamu lakukan?" Aku keberatan, bergantung 
padanya.  
"Melindungi Anda dari pembakaran. Jika ini terlalu 
banyak untuk Anda. . . .  
"Aku bisa menanganinya," aku bersikeras.  
Dia membiarkan aku cacing diri kembali ke lingkaran 
lengannya.  
"Maaf, aku memberikan kesan yang salah," katanya. 
"Aku tidak bermaksud untuk membuat Anda tidak 
bahagia. Yang tidak baik. "  
"Sebenarnya, itu sangat, sangat bagus."  
Dia menarik napas panjang. "Apakah kau tidak lelah? 
Aku harus membiarkan Anda tidur. "  
"Tidak, aku tidak. Saya tidak keberatan jika Anda ingin 
memberikan kesan yang salah lagi. "  
"Mungkin itu ide yang buruk. Kau bukan satu-satunya 
yang akan dibawa pergi. "  
"Ya, saya," aku menggerutu.  
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Dia terkekeh. "Kau tidak tahu, Bella. Tidak membantu 
bahwa Anda sangat bersemangat untuk melemahkan 
pengendalian diri saya, baik. "  
"Aku tidak akan minta maaf untuk itu."  
"Bisakah aku minta maaf?"  
"Untuk apa?"  
"Kau marah padaku, ingat?"  
"Oh, itu."  
"Saya minta maaf. Aku salah. Ini jauh lebih mudah 
untuk memiliki perspektif yang tepat ketika aku sudah 
cukup aman di sini. "Lengan mengencang di sekitar 
saya. "Aku pergi sedikit mengamuk ketika saya 
mencoba untuk meninggalkan Anda. Saya tidak berpikir 
saya akan pergi begitu jauh lagi. It's not worth it. "  
Aku tersenyum. "Bukankah Anda menemukan singa 
gunung?"  
"Ya, saya lakukan, sebenarnya. Masih belum sebanding 
dengan kecemasan. Aku menyesal telah Alice 
memelukmu sandera, walaupun. Itu adalah ide yang 
buruk. "  
"Ya," aku setuju.  
"Aku tidak akan melakukannya lagi."  
"Oke," kataku dengan mudah. Dia sudah diampuni. 
"Tapi partai tidur memiliki keuntungan mereka. . . . 
"Aku meringkuk diriku lebih dekat kepadanya, menekan 
bibirku ke dalam lekukan di atas tulang selangka. "Kau 
bisa menahanku sandera kapan saja Anda inginkan."  
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"Mmm," ia mendesah. "Saya mungkin membawa Anda ke 
atas itu."  
"Jadi, apakah itu giliran saya sekarang?"  
"Giliranmu?" Suaranya bingung.  
"Untuk meminta maaf."  
"Apa yang kau harus minta maaf?"  
"Apakah kau tidak marah padaku?" Tanya saya bingung.  
"Tidak"  
Kedengarannya seperti dia benar-benar bersungguh-
sungguh.  
Aku merasa alis saya tarik bersama. "Apa kau tidak 
melihat Alice ketika Anda sampai di rumah?"  
"Ya - mengapa?"  
"Apakah kau akan membawanya Porsche kembali?"  
"Tentu saja tidak. Itu adalah hadiah. "  
Aku berharap aku bisa melihat ekspresinya. Suaranya 
terdengar seolah-olah aku menghinanya.  
"Jangan kau ingin tahu apa yang saya lakukan?" Saya 
bertanya, mulai menjadi bingung oleh kurangnya 
perhatian jelas.  
Aku merasa dia mengangkat bahu. "Aku selalu tertarik 
pada segala yang Anda lakukan - tetapi Anda tidak 
perlu mengatakan padaku kecuali jika Anda mau."  
"Tapi saya pergi ke La Push."  
"Aku tahu."  
"Dan aku bolos sekolah."  
"Aku juga"  
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Aku menatap ke arah suara suaranya, menelusuri 
wajahnya dengan jemariku, mencoba memahami 
suasana hatinya. "Di mana semua ini berasal dari 
toleransi?" Aku bertanya.  
Dia menghela napas.  
"Saya memutuskan bahwa Anda benar. Masalah saya 
sebelum ini lebih banyak tentang saya. . . prasangka 
terhadap manusia serigala daripada apa pun. Aku akan 
mencoba menjadi lebih masuk akal dan kepercayaan 
penilaian Anda. Jika Anda mengatakan itu aman, maka 
aku akan percaya padamu. "  
"Wow."  
"Dan. . . yang paling penting. . . Aku tidak mau 
membiarkan drive ini memisahkan kita. "  
Aku menyandarkan kepalaku di dadanya dan 
memejamkan mata, benar-benar konten.  
"Jadi," ia menggumam dengan nada santai. "Apakah 
Anda membuat rencana untuk kembali ke La Push lagi 
segera?"  
Aku tidak menjawab. Pertanyaannya membawa kembali 
memori kata-kata Yakub, dan tenggorokanku tiba-tiba 
ketat.  
Dia salah membaca kebisuanku dan ketegangan dalam 
tubuhku.  
"Hanya agar aku bisa membuat rencana sendiri," 
jelasnya cepat. "Aku tidak ingin kau merasa seperti 
Anda harus buru-buru pulang karena aku duduk-duduk 
menunggu untuk Anda."  
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"Tidak," aku berkata dengan suara yang terdengar 
aneh bagiku. "Saya tidak punya rencana kembali."  
"Oh. Anda tidak perlu melakukan itu untukku. "  
"Saya tidak berpikir aku menyambut lagi," bisikku.  
"Apakah Anda menjalankan lebih dari seseorang 
kucing?" Tanyanya ringan. Aku tahu dia tidak ingin 
memaksa cerita dari saya, tapi saya bisa mendengar 
rasa ingin tahu yang terbakar di belakang kata-
katanya.  
"Tidak" Aku menarik napas dalam-dalam, dan kemudian 
bergumam dengan cepat melalui penjelasan. "Saya pikir 
Yakub akan menyadari. . . Saya tidak berpikir itu akan 
mengejutkan dia. "  
Edward menunggu sementara aku ragu-ragu.  
"Dia tidak mengharapkan. . . itu begitu cepat. "  
"Ah," kata Edward pelan.  
"Dia bilang dia lebih suka melihat aku mati." Suaraku 
pecah pada kata terakhir.  
Edward terlalu diam sejenak, mengendalikan reaksi apa 
pun dia tidak ingin aku lihat.  
Kemudian ia menghancurkan dengan lembut ke 
dadanya. "Aku sangat menyesal."  
"Saya pikir kau akan senang," bisikku.  
"Senang atas sesuatu yang menyakitimu?" Ia gumam ke 
rambutku. "Saya tidak berpikir begitu, Bella."  
Aku mendesah dan santai, pas diri pada bentuk batu 
padanya. Tapi dia tak bergerak lagi, tegang.  
"Apa yang salah?" Saya bertanya.  
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"Tidak apa-apa."  
"Kau bisa katakan padaku."  
Dia berhenti selama satu menit. "Itu bisa membuat 
Anda marah."  
"Aku masih ingin tahu."  
Dia menghela napas. "Saya bisa secara harfiah 
membunuhnya karena mengatakan bahwa kepada Anda. 
Aku ingin. "  
Aku tertawa setengah hati. "Saya rasa itu hal yang 
baik kau punya begitu banyak pengendalian diri."  
"Aku bisa menyelinap." Nada merenung.  
"Jika Anda akan memiliki selisih memegang kendali, aku 
bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk itu." Aku 
meraih wajahnya, berusaha untuk menarik diri untuk 
menciumnya. Lengannya memelukku erat, menahan.  
Dia menghela napas. "Haruskah aku selalu menjadi yang 
bertanggung jawab satu?"  
Aku menyeringai dalam kegelapan. "Tidak Biarkan aku 
menjadi tanggung jawab memimpin selama beberapa 
menit. . . atau jam. "  
"Selamat malam, Bella."  
"Tunggu - ada sesuatu yang lain aku ingin bertanya 
padamu."  
"Apa itu?"  
"Saya sedang berbicara dengan Rosalie semalam. . . .  
Tubuhnya menegang lagi. "Ya. Dia sedang memikirkan 
bahwa ketika aku masuk Dia memberi Anda cukup 
banyak untuk mempertimbangkan, bukan? "  
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Suaranya cemas, dan aku menyadari bahwa dia pikir 
aku ingin bicara tentang alasan yang diberikan 
Rosalie'd saya untuk tinggal manusia. Tapi aku tertarik 
pada sesuatu yang jauh lebih mendesak.  
"Dia mengatakan kepada saya sedikit. . . tentang waktu 
keluarga Anda tinggal di Denali. "  
Ada jeda sebentar; awal ini membawanya terkejut. 
"Ya?"  
"Dia menyebutkan sesuatu tentang sekelompok vampir 
perempuan. . . dan kau. "  
Dia tidak menjawab, meskipun saya menunggu lama.  
"Jangan khawatir," kataku, setelah kesunyian telah 
tumbuh tidak nyaman. "Dia bilang kau tidak. . . 
menunjukkan preferensi. Tapi aku hanya ingin tahu, 
Anda tahu, jika ada di antara mereka. Menunjukkan 
preferensi untuk Anda, maksudku. "  
Sekali lagi ia berkata apa-apa.  
"Yang mana?" Saya bertanya, mencoba menjaga agar 
suaraku biasa-biasa saja, dan tidak cukup mengelola. 
"Atau ada lebih dari satu?"  
Tidak ada jawaban. Aku berharap aku bisa melihat 
wajahnya, sehingga aku bisa mencoba menerka apa arti 
keheningan ini.  
"Alice akan memberitahu saya," kataku. "Aku akan 
bertanya sekarang."  
Lengannya mengencang; aku tak mampu menggeliat 
bahkan satu inci.  
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"Sudah malam," katanya. Suaranya sedikit tepi untuk 
itu itu adalah sesuatu yang baru. Semacam gugup, 
mungkin sedikit malu. "Selain itu, saya pikir Alice 
melangkah keluar. . . .  
"Ini buruk," aku menebak. "Ini benar-benar buruk, 
bukan?" Aku mulai panik, mempercepat hatiku ketika 
aku membayangkan saingan abadi yang indah aku tidak 
pernah menyadari bahwa aku.  
"Tenang, Bella," katanya, mencium ujung hidungku. "Kau 
yang masuk akal."  
"Apakah aku? Lalu kenapa kau tidak mau 
memberitahuku? "  
"Karena tidak ada yang perlu diceritakan. Kau meniup 
liar ini keluar dari proporsinya. "  
"Yang mana?" Aku bersikeras.  
Dia menghela napas. "Tanya mengungkapkan sedikit 
minat. Aku membiarkan dia tahu, dengan cara yang 
sangat sopan, sopan mode, bahwa aku tidak kembali 
bahwa bunga. Akhir cerita. "  
Aku terus suara saya bahkan mungkin. "Katakan 
sesuatu - Tanya apa itu?"  
"Sama seperti kita semua - kulit putih, mata emas," ia 
menjawab terlalu cepat.  
"Dan, tentu saja, sangat cantik."  
Aku merasa dia mengangkat bahu.  
"Saya kira, untuk mata manusia," katanya, acuh tak 
acuh. "Kau tahu apa, kan?"  
"Apa?" Suaraku merajuk.  
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Dia meletakkan bibirnya tepat di telingaku; nya napas 
dingin menggelitik. "Aku lebih suka cokelat."  
"Dia berambut pirang. Bahwa angka-angka. "  
"Strawberry blonde - tidak di semua tipe."  
Aku memikirkan bahwa untuk beberapa saat, mencoba 
berkonsentrasi ketika bibirnya bergerak perlahan 
sepanjang pipiku, ke tenggorokanku, dan kembali lagi. 
Dia membuat rangkaian tiga kali sebelum aku 
berbicara.  
"Saya kira tidak apa-apa, kemudian," aku memutuskan.  
"Hmm," bisiknya di kulitku. "Kau cukup menawan ketika 
Anda cemburu. Mengejutkan itu menyenangkan. "  
Aku merengut ke dalam kegelapan.  
"Sudah malam," katanya lagi, bergumam, hampir 
bersenandung sekarang, suaranya lebih halus dari 
sutra. "Sleep, my Bella. Mimpi mimpi bahagia. Anda 
adalah satu-satunya yang pernah menyentuh hatiku. Ini 
akan selalu menjadi milikmu. Tidur, satu-satunya cinta. 
"  
Dia mulai bersenandung nina-bobok-ku, dan aku tahu 
itu hanya masalah waktu sampai aku menyerah, saya 
menutup mata dan meringkuk lebih dekat ke dadanya. 
 
 
 
 
 

9. SASARAN 
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ALICE menurunkan aku DI PAGI, DALAM 
MEMPERTAHANKAN dengan pesta menginap 
permainan. Tidak akan lama sampai Edward muncul, 
resmi kembali dari "hiking" perjalanan. Semua pura-
pura mulai memakai saya. Aku tidak akan melewatkan 
bagian ini menjadi manusia.  
Charlie mengintip melalui jendela depan ketika dia 
mendengar aku membanting pintu mobil. Dia melambai 
kepada Alice, dan kemudian pergi untuk mendapatkan 
pintu untukku.  
"Apakah kau bersenang-senang?" Tanya Charlie.  
"Tentu, itu hebat. Sangat. . . cewek. "  
Aku membawa barang-barangku di, dibuang semua di 
kaki tangga, dan berjalan ke dapur untuk mencari 
makanan kecil.  
"Kau punya pesan," Charlie memanggil setelah saya.  
Di meja dapur, pesan telepon pad itu ditopang 
mencolok terhadap panci.  
Yakub memanggil, Charlie telah ditulis.  
 
Dia bilang dia tidak bersungguh-sungguh, dan bahwa 
dia menyesal. Dia ingin Anda untuk memanggilnya. 
Bersikap baik dan memberinya istirahat. Dia terdengar 
marah.  
 
Aku meringis. Charlie tidak biasanya editorialize pada 
pesan saya.  
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Yakub bisa langsung saja marah. Aku tidak mau 
berbicara dengannya. Terakhir Aku pernah mendengar, 
mereka tidak besar di telepon memungkinkan dari sisi 
lain. Jika Yakub lebih suka aku mati, maka mungkin ia 
harus membiasakan diri dengan keheningan.  
Selera makanku menguap. Aku menoleh suatu tentang 
wajah dan pergi untuk meletakkan barang-barang saya.  
"Apakah kau tidak akan menelepon Yakub?" Tanya 
Charlie. Ia sedang bersandar di dinding ruang tamu, 
menonton saya menjemput.  
"Tidak"  
Aku mulai menaiki tangga.  
"Itu bukan perilaku sangat menarik, Bella," katanya. 
"Pengampunan adalah ilahi."  
"Pikiran bisnis Anda sendiri," gumamku pelan, terlalu 
rendah baginya untuk mendengar.  
Aku tahu cucian itu membangun, jadi setelah aku 
menaruh pasta gigi pergi dan melemparkan pakaian 
kotor dalam keranjang, aku pergi ke tempat tidur 
Charlie strip. Aku meninggalkan tumpukan lembaran 
dalam di bagian atas tangga dan pergi untuk 
mendapatkan saya.  
Aku berhenti di samping tempat tidur, cocking 
kepalaku ke samping.  
Di mana bantal? Aku berbalik dalam lingkaran, 
mengamati ruangan. Tidak ada bantal. Aku melihat 
bahwa kamar saya tampak aneh rapi. Bukankah sudah 
saya kaus abu-abu menutupi tiang ranjang rendah di 
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kaki ranjang? Dan aku bersumpah akan ada sepasang 
kaus kaki kotor di belakang kursi goyang, bersama 
dengan blus merah aku akan mencoba dua hari yang 
lalu, tetapi memutuskan terlalu bergaya untuk sekolah, 
menggantung di lengannya. . . . Aku berbalik lagi. 
Menghambat saya tidak kosong, tapi tidak meluap, 
seperti yang saya pikir dulu.  
Charlie melakukan cuci? Yang keluar dari karakter.  
"Ayah, apakah Anda memulai mencuci?" Aku berteriak 
keluar pintu kamarku.  
"Ehm, tidak," ia berteriak kembali, terdengar 
bersalah. "Apakah kau ingin aku?"  
"Tidak, aku mendapatkannya. Apakah Anda mencari 
sesuatu di kamarku? "  
"Tidak Kenapa? "  
"Saya tidak bisa menemukan. . . kemeja. . . .  
"Aku tidak berada di sana."  
Dan kemudian aku ingat bahwa Alice sudah berada di 
sini untuk mengambil piyama. Aku tidak menyadari 
bahwa dia akan meminjam bantal, juga - mungkin sejak 
aku menghindari tempat tidur. Itu tampak seperti dia 
telah membersihkan ketika dia sedang lewat. Aku 
tersipu untuk ceroboh cara.  
Tapi itu kemeja merah benar-benar tidak kotor, jadi 
aku pergi untuk menyelamatkannya dari keranjang.  
Aku berharap menemukannya di dekat bagian atas, tapi 
tidak ada. Aku menggali melalui seluruh tumpukan dan 
masih tidak dapat menemukannya. Aku tahu aku 
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mungkin yang paranoid, tapi tampaknya seperti sesuatu 
yang lain yang hilang, atau mungkin lebih dari satu 
sesuatu. Aku bahkan tidak punya setengah beban di 
sini.  
Aku mengoyak seprai dan menuju lemari pakaian, 
menyambar Charlie dalam perjalanan. Mesin cuci itu 
kosong. Aku memeriksa mesin pengering, juga, 
setengah berharap menemukan beban dicuci 
menungguku, courtesy of Alice. Tidak ada. Aku 
mengerutkan kening, bingung.  
"Apakah Anda menemukan apa yang Anda cari?" 
Charlie berteriak.  
"Belum."  
Aku kembali ke lantai atas untuk mencari di bawah 
tempat tidur. Apa-apa kecuali debu kelinci. Aku mulai 
menggali melalui meja rias. Mungkin aku akan memakai 
kemeja merah pergi dan dilupakan.  
Aku menyerah ketika bel pintu berdering. Itu akan 
Edward.  
"Door," Charlie memberitahu aku dari sofa ketika aku 
melewatkan melewatinya.  
"Jangan memaksakan diri, Dad."  
Saya membuka pintu dengan senyum lebar di wajah 
saya.  
Edward emas matanya melebar, lubang hidungnya 
mengembang, bibirnya menarik kembali giginya.  
"Edward?" Suaraku tajam karena terkejut ketika aku 
membaca ekspresinya. "Apa yang -?"  
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Dia meletakkan jarinya ke bibirku. "Beri aku dua 
detik," bisiknya. "Jangan bergerak."  
Aku berdiri terpaku di ambang pintu dan dia. . . 
menghilang. Dia bergerak begitu cepat bahwa Charlie 
tidak akan melihat dia lewat.  
Sebelum aku bisa menenangkan diri cukup untuk 
menghitung sampai dua, dia sudah kembali. Dia 
merangkul pinggangku dan menarikku dengan cepat ke 
arah dapur. Matanya melesat ke sekeliling ruangan, dan 
ia memelukku melawan tubuhnya seolah-olah ia sedang 
melindungi saya dari sesuatu. Aku melempar pandangan 
ke arah Charlie di sofa, tapi ia sengaja mengabaikan 
kita.  
"Seseorang sudah di sini," dia bergumam di telinga 
saya setelah dia menarikku ke belakang dapur. 
Suaranya tegang; sulit untuk mendengarnya atas 
dentuman dari mesin cuci.  
"Aku bersumpah bahwa tidak ada manusia serigala -" 
Saya mulai berkata.  
"Tidak salah satu dari mereka," ia memotong dengan 
cepat, sambil menggelengkan kepala. "Salah satu dari 
kami."  
Nadanya menjelaskan bahwa dia tidak berarti anggota 
keluarganya.  
Aku merasakan kosong darah dari wajahku.  
"Victoria?" Aku tersedak.  
"Ini bukan bau aku mengenali."  
"Salah satu Volturi," aku menebak.  
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"Mungkin."  
"Kapan?"  
"Itu sebabnya saya pikir pasti mereka - hal itu tidak 
lama yang lalu, pagi-pagi ketika Charlie sedang tidur. 
Dan siapa pun tidak menyentuh dia, jadi pasti ada 
tujuan lain. "  
"Mencari aku."  
Dia tidak menjawab. Tubuhnya membeku, sebuah 
patung.  
"Apa yang kalian berdua mendesis tentang di sini?" 
Charlie bertanya curiga, pembulatan sudut popcorn 
dengan mangkuk kosong di tangannya.  
Aku merasa hijau. Seorang vampir telah berada di 
rumah mencari saya sementara Charlie tidur. Panik 
kewalahan saya, menutup tenggorokan. Aku tidak bisa 
menjawab, aku hanya menatapnya ngeri.  
Ekspresi Charlie berubah. Tiba-tiba, ia menyeringai. 
"Jika kalian berdua bertengkar. . . baik, jangan biarkan 
aku mengganggu. "  
Masih menyeringai, ia meletakkan mangkuk di bak cuci 
dan berjalan keluar dari ruangan.  
"Mari kita pergi," kata Edward rendah suara keras.  
"Tapi Charlie!" Ketakutan itu meremas dadaku, 
sehingga sulit untuk bernapas.  
Ia berunding untuk kedua pendek, dan kemudian 
telepon di tangannya.  
"Emmett," gumamnya ke penerima. Dia mulai berbicara 
begitu cepat sehingga aku tidak bisa memahami kata-
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kata. Itu selesai dalam waktu setengah menit. Dia 
mulai menarikku menuju pintu.  
"Emmett dan Jasper sedang dalam perjalanan," 
bisiknya ketika dia merasakan penolakan saya. "Mereka 
akan menyapu hutan. Charlie baik-baik saja. "  
Aku biarkan dia menyeret saya sepanjang itu, terlalu 
panik untuk berpikir jernih. Charlie bertemu dengan 
mata ketakutan dengan senyum puas, yang tiba-tiba 
berpaling pada kebingungan. Edward keluar pintu 
sebelum Charlie bisa berkata apa-apa.  
"Di mana kita akan pergi?" Aku tidak bisa berhenti 
berbisik-bisik, bahkan setelah kami berada di dalam 
mobil.  
"Kita akan berbicara kepada Alice," katanya kepada 
saya, dengan volume suara normal tapi suram.  
"Kau pikir mungkin dia melihat sesuatu?"  
Ia menatap jalan melalui mata menyipit. "Mungkin."  
Mereka sedang menunggu kami, waspada setelah 
panggilan Edward. Rasanya seperti berjalan ke 
museum, semua masih seperti patung-patung dalam 
berbagai pose stres.  
"Apa yang terjadi?" Edward bertanya segera setelah 
kami melewati pintu. Aku terkejut melihat bahwa ia 
menatap tajam Alice, tangannya mengepalkan dalam 
kemarahan.  
Alice berdiri dengan lengan terlipat ketat di dada. 
Hanya bibirnya bergerak. "Saya tidak tahu. Aku tidak 
melihat apa-apa. "  
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"Bagaimana itu mungkin?" Ia mendesis.  
"Edward," kataku, teguran yang tenang. Aku tidak suka 
dia berbicara dengan Alice dengan cara ini.  
Carlisle menyela dengan suara menenangkan. "Ini bukan 
ilmu pasti, Edward."  
"Dia berada di kamarnya, Alice. Dia bisa saja masih 
berada di sana - menunggunya. "  
"Aku akan melihat itu."  
Edward melemparkan tangan putus asa. "Sungguh? Kau 
yakin? "  
Suara alice dingin ketika ia menjawab. "Kau sudah 
punya saya menonton Volturis 'keputusan, mengawasi 
untuk Victoria kembali, Bella mengawasi setiap 
langkah. Anda ingin menambahkan lagi? Apakah saya 
hanya harus menonton Charlie, atau kamar Bella, atau 
rumah, atau seluruh jalan, juga? Edward, jika saya 
mencoba melakukan terlalu banyak, hal-hal yang akan 
mulai menyelinap melalui celah-celah. "  
"Sepertinya mereka sudah ada," tukas Edward.  
"Dia tidak pernah dalam bahaya. Tidak ada yang 
melihat. "  
"Jika Anda menonton Italia, mengapa kau tidak melihat 
mereka mengirim -"  
"Saya tidak berpikir itu mereka," Alice berkeras. "Aku 
akan melihat itu."  
"Siapa lagi yang akan meninggalkan Charlie hidup?"  
Aku bergidik.  
"Aku tidak tahu," kata Alice.  
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"Berguna."  
"Hentikan, Edward," bisikku.  
Ia berpaling padaku, wajahnya masih pucat, giginya 
terkatup bersama-sama. Dia memelototiku untuk 
setengah detik, dan kemudian, tiba-tiba, ia menghela 
napas. Matanya melebar dan rahangnya santai.  
"Kau benar, Bella. Maafkan aku. "Dia menatap Alice. 
"Maafkan aku, Alice. Aku tidak boleh mengambil hal ini 
pada Anda. Yang dapat dimaafkan. "  
"Aku mengerti," Alice meyakinkannya. "Aku tidak 
senang tentang itu, baik."  
Edward menghela napas panjang. "Oke, mari kita lihat 
ini logis. Apa kemungkinan? "  
Semua orang sepertinya mencair keluar sekaligus. 
Alice santai dan bersandar di belakang sofa. Carlisle 
berjalan perlahan ke arahnya, matanya jauh. Esme 
duduk di sofa di depan Alice, meringkuk kakinya di 
atas kursi. Hanya Rosalie tetap tak bergerak, dia 
kembali kepada kami, menatap ke luar dinding kaca.  
Edward menarikku ke sofa dan aku duduk di sebelah 
Esme, yang dialihkan ke merangkul saya. Ia memegang 
salah satu tanganku erat-erat dengan kedua 
tangannya.  
"Victoria?" Carlisle bertanya.  
Edward menggelengkan kepalanya. "Tidak Aku tidak 
tahu bau. Dia mungkin telah dari Volturi, seseorang 
yang aku belum pernah bertemu. . . .  
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Alice menggeleng. "Aro tidak meminta siapa pun untuk 
mencarinya belum. Aku akan melihat itu. Aku sedang 
menunggu untuk itu. "  
Edward tersentak. "You're watching untuk perintah 
resmi."  
"Kau pikir seseorang yang bekerja pada mereka 
sendiri? Kenapa? "  
"Caius ide," Edward menyarankan, wajahnya menegang 
lagi.  
"Atau Jane's. . . , "Kata Alice. "Mereka berdua 
memiliki sumber daya untuk mengirim sebuah wajah 
asing. . . .  
Edward cemberut. "Dan motivasi."  
"Itu tidak masuk akal, meskipun," kata Esme. "Kalau 
orang itu dimaksudkan untuk menunggu Bella, Alice 
akan melihat itu. La - atau dia - tidak berniat 
menyakiti Bella. Atau Charlie, dalam hal ini. "  
Aku meringis nama ayahku.  
"Ini akan baik-baik saja, Bella," gumam Esme, 
merapikan rambut saya.  
"Tapi apa gunanya itu?" Carlisle renung.  
"Memeriksa untuk melihat apakah aku masih manusia?" 
Aku menebak.  
"Mungkin," kata Carlisle.  
Rosalie napas mendesah, cukup keras bagi saya untuk 
mendengar. Dia akan dicairkan, dan wajahnya berubah 
penuh harap ke arah dapur. Edward, di sisi lain, tampak 
kecewa.  
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Emmett meledak melalui pintu dapur, Jasper tepat di 
belakangnya.  
"Long pergi, jam lalu," Emmett mengumumkan, kecewa. 
"Jejak pergi Timur, kemudian Selatan, dan menghilang 
di sisi jalan. Punya mobil menunggu. "  
"Itu nasib buruk," Edward bergumam. "Kalau dia pergi 
ke barat. . . yah, itu akan menyenangkan bagi anjing-
anjing untuk membuat diri mereka berguna. "  
Aku meringis, dan Esme mengusap pundakku.  
Memandang Jasper Carlisle. "Tak seorang pun dari 
kami mengenalinya. Tapi di sini. "Dia mengulurkan 
sesuatu yang hijau dan kusut. Carlisle mengambilnya 
dari dia dan mendekatkannya ke wajahnya. Aku 
melihat, seperti bertukar tangan, bahwa itu adalah 
daun pakis pakis yang patah. "Mungkin kau tahu bau."  
"Tidak," kata Carlisle. "Tidak kenal. Tidak seorang pun 
yang pernah bertemu. "  
"Mungkin kita sedang melihat ini dengan cara yang 
salah. Mungkin itu kebetulan. . . , "Esme mulai, tapi 
berhenti ketika ia melihat orang lain percaya ekspresi. 
"Aku tidak bermaksud suatu kebetulan bahwa orang 
asing terjadi pada rumah Bella memilih untuk 
mengunjungi secara acak. Aku berarti bahwa mungkin 
seseorang hanya ingin tahu. Bau kami yang di 
sekelilingnya. Apakah ia bertanya-tanya apa yang 
menarik kita di sana? "  
"Mengapa tidak dia hanya datang di sini? Jika dia 
penasaran? "Emmett menuntut.  
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"Anda akan," kata Esme dengan tiba-tiba, suka 
tersenyum. "Sisanya dari kita tidak selalu begitu 
langsung. Keluarga kami sangat besar - ia atau dia 
mungkin akan ketakutan. Tapi Charlie tidak dirugikan. 
Ini tidak harus menjadi musuh. "  
Just curious. Seperti James dan Victoria telah 
penasaran, di awal? Pikiran Victoria membuat saya 
gemetar, meskipun satu hal mereka sepertinya yakin 
bahwa itu bukan dirinya. Kali ini tidak. Dia akan tetap 
ke pola terobsesi. Ini hanya orang lain, orang asing.  
Aku perlahan-lahan menyadari bahwa vampir peserta 
jauh lebih besar di dunia ini daripada aku pernah 
berpikir. Berapa kali manusia rata-rata berpapasan 
dengan mereka, sama sekali tidak menyadari? Berapa 
banyak kematian, obliviously dilaporkan sebagai 
kejahatan dan kecelakaan, benar-benar karena 
kehausan mereka? Bagaimana ramai akan dunia baru ini 
adalah ketika aku akhirnya bergabung itu?  
Masa depan yang diselimuti dikirim menggigil tulang 
punggungku.  
Yang Cullens Esme merenungkan kata-kata dengan 
berbagai ekspresi. Aku bisa melihat bahwa Edward 
tidak menerima teori-nya, dan bahwa Carlisle sangat 
ingin.  
Alice mengerutkan bibirnya. "Saya tidak berpikir 
begitu. Waktu itu terlalu sempurna. . . . Pengunjung ini 
sangat berhati-hati untuk tidak membuat kontak. 
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Hampir seperti dia atau dia tahu bahwa aku akan 
melihat. . . .  
"Dia bisa punya alasan lain untuk tidak membuat 
kontak," Esme mengingatkannya.  
"Apakah itu benar-benar peduli siapa dia?" Saya 
bertanya. "Hanya kemungkinan bahwa seseorang 
sedang mencari saya. . . tidak cukup alasan? Kita tidak 
harus menunggu untuk wisuda. "  
"Tidak, Bella," kata Edward cepat. "Itu tidak terlalu 
buruk. Jika Anda benar-benar dalam bahaya, kita akan 
tahu. "  
"Bayangkan Charlie," Carlisle mengingatkan saya. 
"Bayangkan bagaimana hal itu akan menyakiti hatinya 
jika kau menghilang."  
"Saya berpikir tentang Charlie! Dialah Aku khawatir 
tentang! Bagaimana jika tamu kecilku yang telah 
terjadi pada malam terakhir akan haus? Selama aku di 
sini Charlie, dia sasaran juga. Jika sesuatu terjadi 
padanya, itu akan semua salahku! "  
"Hampir, Bella," kata Esme, menepuk-nepuk rambut 
saya lagi. "Dan tidak ada yang akan terjadi pada 
Charlie. Kami hanya akan harus lebih berhati-hati. "  
"Lebih berhati-hati?" Ulangku tak percaya.  
"Itu semua akan baik-baik saja, Bella," Alice berjanji; 
Edward meremas tanganku.  
Dan aku bisa melihat, melihat semua wajah-wajah 
cantik mereka satu per satu, bahwa tidak ada yang 
saya bisa mengatakan akan mengubah pikiran mereka.  
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Itu adalah tenang pulang. Saya frustrasi. Lebih baik 
penilaian terhadap saya, saya masih manusia.  
"Anda tidak akan sendirian untuk kedua," Edward 
berjanji ketika ia mengantarku ke Charlie. "Seseorang 
akan selalu ada di sana. Emmett, Alice, Jasper. . .  
Desahku. "Ini konyol. Mereka akan sangat bosan, 
mereka harus membunuh saya sendiri, hanya untuk 
sesuatu untuk dilakukan. "  
Edward memberi saya masam. "Hilarious, Bella."  
Charlie sedang dalam suasana hati yang baik ketika 
kami kembali. Dia bisa melihat ketegangan antara aku 
dan Edward, dan dia salah mengartikan itu. Dia 
mengamati saya melempar bersama-sama makan malam 
dengan senyum puas di wajahnya. Edward telah minta 
diri sejenak, untuk melakukan pengawasan, saya 
berasumsi, tetapi Charlie menunggu sampai ia kembali 
untuk menyampaikan pesan-pesan saya.  
"Yakub memanggil lagi," kata Charlie Edward segera 
setelah berada di ruangan. Aku terus wajahku kosong 
ketika aku meletakkan piring di depannya.  
"Apakah itu kenyataan?"  
Charlie mengerutkan kening. "Jangan picik, Bella. Dia 
terdengar sangat rendah. "  
"Apakah Yakub membayar Anda untuk semua PR, atau 
apakah Anda seorang sukarelawan?"  
Charlie menggerutu tak jelas padaku sampai makanan 
memotong kacau keluhan.  
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Meskipun ia tidak menyadarinya, dia akan menemukan 
tanda.  
Hidupku merasakan banyak seperti permainan dadu 
sekarang - yang akan menggulung berikutnya muncul 
mata ular? Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi 
padaku? Rasanya lebih buruk daripada kecil-kecilan 
untuk meninggalkan Yakub merasa bersalah tentang 
apa yang ia katakan.  
Tapi aku tidak ingin berbicara dengannya dengan 
Charlie sekitar, karena harus mengawasi setiap kata 
jadi aku tidak membiarkan hal yang salah tergelincir. 
Memikirkan hal ini membuat saya iri Yakub dan Billy 
hubungan. Betapa mudahnya bila Anda harus tidak ada 
rahasia dari orang yang Anda tinggal bersama.  
Jadi aku akan menunggu pagi. Aku kemungkinan besar 
tidak akan mati malam ini, setelah semua, dan tidak 
akan menyakiti hatinya untuk merasa bersalah selama 
dua belas jam lagi. Bahkan mungkin baik baginya.  
Ketika Edward resmi berangkat malam, aku bertanya-
tanya siapa yang keluar dalam hujan lebat, mengawasi 
Charlie dan saya. Aku merasa tidak enak karena Alice 
atau siapa pun itu mungkin, tapi tetap terhibur. Aku 
harus mengakui itu bagus, tahu aku tidak sendirian. 
Dan Edward sudah kembali dalam waktu singkat.  
Dia bernyanyi saya untuk tidur lagi dan - bahkan sadar 
tidak sadar bahwa ia berada di sana - aku tidur bebas 
dari mimpi buruk.  
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Di pagi hari, Charlie pergi untuk pergi memancing 
dengan Deputi Markus sebelum aku sudah bangun. Saya 
memutuskan untuk menggunakan kurangnya pengawasan 
ini menjadi ilahi.  
"Aku akan membiarkan Yakub dari kait," aku 
memperingatkan Edward setelah aku makan sarapan.  
"Aku tahu kau akan memaafkan dia," katanya dengan 
senyum yang mudah. "Holding dendam bukan salah satu 
dari banyak bakat."  
Aku memutar mataku, tapi aku senang. Rasanya seperti 
Edward benar-benar atas seluruh hal anti-manusia 
serigala.  
Aku tidak melihat jam sampai setelah aku memutar. 
Itu adalah sedikit lebih awal untuk panggilan, dan aku 
khawatir bahwa aku akan membangunkan Billy dan 
Jake, tetapi seseorang memungut sebelum dering 
kedua, sehingga ia tidak bisa terlalu jauh dari telepon.  
"Halo?" Kata suara yang tumpul.  
"Yakub?"  
"Bella!" Ia berseru. "Oh, Bella, aku sangat menyesal!" 
Ia tersandung kata-kata saat ia bergegas untuk 
mengeluarkannya. "Aku bersumpah aku tidak 
bersungguh-sungguh. Aku hanya menjadi bodoh. Saya 
marah - tapi itu bukan alasan. Itu adalah hal terbodoh 
yang pernah berkata dalam hidupku dan aku menyesal. 
Jangan marah padaku, please? Silakan. Seumur hidup 
kerja paksa untuk diperebutkan - yang perlu anda 
lakukan adalah memaafkan saya. "  
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"Aku tidak marah. Kau diampuni. "  
"Terima kasih," desah sungguh-sungguh. "Aku tidak 
percaya aku yang begitu brengsek."  
"Jangan khawatir tentang itu - Saya sudah terbiasa."  
Dia tertawa, ceria dengan lega. "Ayo ke bawah untuk 
melihat saya," ia memohon. "Saya ingin membuat itu 
terserah Anda."  
Aku mengerutkan kening. "Bagaimana?"  
"Apa pun yang Anda inginkan. Cliff diving, "ia 
menyarankan, tertawa lagi.  
"Oh, ada ide cemerlang."  
"Aku akan menjagamu," janjinya. "Tidak peduli apa 
yang ingin Anda lakukan."  
Aku melirik Edward. Wajahnya sangat tenang, tapi aku 
yakin ini bukan waktu.  
"Tidak sekarang."  
"Dia tidak senang dengan saya, adalah dia?" Suara 
Yakub merasa malu, daripada pahit, untuk sekali.  
"Itu tidak masalah. Ada. . . well, ini ada masalah lain 
yang sedikit lebih mengkhawatirkan daripada remaja 
bratty werewolf. . . . "Aku mencoba untuk menjaga 
agar nada bercanda, tapi aku tidak bisa menipu dirinya.  
"Apa yang salah?" Ia bertanya.  
"Mm." Saya tidak yakin apa aku harus memberitahunya.  
Edward mengulurkan tangan untuk telepon. Aku 
memandang wajahnya dengan cermat. Dia tampak 
cukup tenang.  
"Bella?" Yakub bertanya.  
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Edward mendesah, memegang tangannya lebih dekat.  
"Apakah kau keberatan berbicara dengan Edward?" 
Tanya saya gelisah. "Dia ingin bicara denganmu."  
Ada jeda panjang.  
"Oke," Yakub akhirnya setuju. "Ini harus menarik."  
Aku memberikan telepon kepada Edward; aku berharap 
dia bisa membaca peringatan di mataku.  
"Halo, Yakub," kata Edward, sangat sopan.  
Ada keheningan. Aku menggigit bibir, mencoba 
menebak bagaimana Yakub akan menjawab.  
"Seseorang ada di sini - bukan bau aku tahu," Edward 
menjelaskan. "Apakah pak Anda menemukan sesuatu 
yang baru?"  
Jeda lagi, sementara Edward mengangguk kepada 
dirinya sendiri, tidak terkejut.  
"Inilah inti, Yakub. Aku tidak akan membiarkan Bella 
keluar dari pandanganku sampai aku mendapatkan ini 
diurus. Ini bukan masalah pribadi - "  
Yakub kemudian memotongnya, dan aku bisa mendengar 
dengungan suaranya dari penerima. Apa pun yang ia 
katakan, ia lebih kuat daripada sebelumnya. Aku 
mencoba namun gagal untuk membuat kata-kata.  
"Anda mungkin benar -," Edward memulai, tetapi Yakub 
sedang berdebat lagi. Tak satu pun dari mereka 
terdengar marah, setidaknya.  
"Itu saran yang menarik. Kami cukup bersedia untuk 
negosiasi ulang. Jika Sam setuju. "  
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Suara Yakub lebih tenang sekarang. Aku mulai 
mengunyah pada thumbnail saat aku mencoba membaca 
ekspresi Edward.  
"Terima kasih," jawab Edward.  
Lalu Yakub berkata sesuatu yang menyebabkan 
ekspresi terkejut berkedip di wajah Edward.  
"Aku sudah merencanakan untuk pergi sendiri, 
sebenarnya," kata Edward, menjawab pertanyaan yang 
tak terduga. "Dan meninggalkan dia dengan yang lain."  
Suara Yakub naik di pitch, dan itu bagiku terdengar 
seperti sedang mencoba untuk menjadi persuasif.  
"Aku akan mencoba untuk mempertimbangkan secara 
objektif," Edward berjanji. "Seperti yang objektif 
karena saya mampu."  
Pendek jeda waktu ini.  
"Itu bukan setengah-ide buruk. Kapan? . . . Tidak, itu 
baik-baik saja. Saya mau kesempatan untuk mengikuti 
jejak secara pribadi, anyway. Sepuluh menit. . . Tentu 
saja, "kata Edward. Dia memegang telepon kepadaku. 
"Bella?"  
Aku mengambilnya perlahan-lahan, merasa bingung.  
"Apa itu tadi?" Aku bertanya Yakub, suara saya kesal. 
Aku tahu itu kekanak-kanakan, tapi aku merasa 
dikucilkan.  
"Sebuah gencatan senjata, saya kira. Hei, tolonglah 
aku, "Jacob mengusulkan. "Cobalah untuk meyakinkan 
bahwa Anda pacat tempat paling aman bagi Anda untuk 
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menjadi - terutama ketika dia pergi - adalah di 
reservasi. Kami juga dapat menangani apa pun. "  
"Apakah itu yang Anda mencoba untuk menjualnya?"  
"Ya. Itu masuk akal. Charlie's mungkin lebih baik di 
sini, juga. Sebanyak mungkin. "  
"Dapatkan Billy di atasnya," aku setuju. Aku benci 
bahwa aku menempatkan Charlie dalam kisaran garis 
bidik yang selalu tampak berpusat pada saya. "Apa 
lagi?"  
"Hanya mengatur ulang beberapa batas, sehingga kita 
dapat menangkap siapa pun yang terlalu dekat Forks. 
Saya tidak yakin kalau Sam akan pergi untuk itu, tapi 
sampai dia datang, aku akan mengawasi hal. "  
"Apa yang Anda maksud dengan 'mengawasi hal-hal'?"  
"Maksud saya, jika Anda melihat serigala berlari di 
sekitar rumah Anda, jangan menembak itu."  
"Tentu saja tidak. Anda sebaiknya tidak melakukan 
apa-apa. . . berisiko, walaupun. "  
Dia mendengus. "Jangan bodoh. Aku bisa mengurus 
diriku sendiri. "  
Desahku.  
"Saya juga mencoba meyakinkan dia untuk membiarkan 
Anda kunjungi. Dia berprasangka, jadi jangan biarkan 
dia memberimu omong kosong tentang keselamatan. 
Dia tahu seperti halnya aku melakukan itu Anda akan 
aman di sini. "  
"Aku akan mengingatnya."  
"Sampai jumpa di beberapa," kata Jacob.  
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"Kau datang?"  
"Yeah. Aku akan mendapatkan bau pengunjung Anda 
agar kami dapat melacak kalau dia datang kembali. "  
"Jake, aku benar-benar tidak suka pelacakan Anda -"  
"Oh, please, Bella," dia menyela. Yakub tertawa, dan 
kemudian menutup telepon. 
 
 
 
 
 

10. Scent 
 

ITU SEMUA SANGAT KEKANAK-KANAKAN. 
MENGAPA HARUS ON EARTH Edward harus pergi 
untuk Yakub datang? Bukankah kita melewati semacam 
ini ketidakdewasaan?  
"Bukan karena saya merasa permusuhan pribadi apapun 
ke arahnya, Bella, hanya saja lebih mudah bagi kita 
berdua," Edward mengatakan kepada saya di pintu. 
"Aku tidak akan jauh. Anda akan aman. "  
"Aku tidak khawatir tentang hal itu."  
Dia tersenyum, dan kemudian licik melihat masuk ke 
matanya. Ia menarikku dekat, membenamkan wajahnya 
di rambut saya. Aku bisa merasakan napas 
menjenuhkan sejuk untaian ketika ia mengembuskan; 
itu mengangkat merinding di leherku.  



http://nengmieke.blogspot.com 

"Aku akan segera kembali," katanya, dan kemudian dia 
tertawa keras seolah-olah aku hanya mengatakan 
lelucon yang bagus.  
"Apa yang lucu?"  
Tapi Edward hanya menyeringai dan melompat-lompat 
ke arah pohon-pohon tanpa menjawab.  
Menggerutu pada diri sendiri, aku pergi untuk 
membersihkan dapur. Sebelum aku bahkan punya 
wastafel penuh air, bel pintu berdering. Sulit untuk 
membiasakan diri seberapa jauh lebih cepat Yakub 
adalah tanpa mobilnya. Bagaimana semua orang 
sepertinya akan jauh lebih cepat daripada aku. . . .  
"Masuklah, Jake!" Aku berteriak.  
Aku sedang berkonsentrasi pada menumpuk piring ke 
dalam air bergelembung, dan aku sudah lupa bahwa 
Yakub bergerak seperti hantu hari ini. Jadi itu 
membuatku melompat ketika suaranya tiba-tiba ada di 
belakangku.  
"Jika Anda benar-benar meninggalkan pintu tak 
terkunci seperti itu? Oh, maaf. "  
Aku akan tumpah diri dengan air cucian ketika ia 
mengejutkan saya.  
"Aku tidak khawatir tentang siapa yang akan terhalang 
oleh pintu yang terkunci," kataku sambil aku mengusap 
bagian depan kemeja dengan lap piring.  
"Benar juga," dia setuju.  
Aku menoleh ke arahnya, menatap dia kritis. "Apakah 
benar-benar sangat mustahil untuk mengenakan 
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pakaian, Yakub?" Saya bertanya. Sekali lagi, Yakub 
bertelanjang dada, hanya mengenakan tua sepasang 
celana jeans cut-off. Diam-diam, aku bertanya-tanya 
apakah dia hanya begitu bangga dengan otot baru 
bahwa ia tidak tahan untuk menutupi mereka. Aku 
harus mengakui, mereka sangat mengesankan - tapi aku 
tidak pernah menganggapnya sebagai sia-sia. 
"Maksudku, aku tahu kau tidak akan kedinginan lagi, 
tapi tetap saja."  
Dia mengusap rambutnya yang basah, melainkan jatuh 
di matanya.  
"Hanya saja lebih mudah," jelasnya.  
"Apa yang lebih mudah?"  
Dia tersenyum merendahkan. "Sudah cukup dari rasa 
sakit untuk membawa celana pendek sekitar dengan 
saya, apalagi pakaian lengkap. Apa yang saya terlihat 
seperti, sekawanan keledai? "  
Aku mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Yakub?"  
Ekspresinya lebih unggul, seperti aku telah melewatkan 
sesuatu jelas. "Pakaianku tidak hanya pop dan keluar 
dari keberadaan ketika saya mengubah - saya harus 
membawa mereka dengan saya sementara aku berlari. 
Maafkan saya untuk menjaga beban saya ringan. "  
Aku berubah warna. "Kurasa aku tidak berpikir tentang 
itu," gumamku.  
Dia tertawa dan menunjuk ke tali kulit hitam, tipis 
sebagai seuntai benang, yang luka tiga kali di bawah 
betis kirinya seperti gelang kaki. Aku tidak 
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memerhatikan sebelum itu bertelanjang kaki juga. "Itu 
lebih dari sekadar pernyataan mode - itu menyebalkan 
untuk membawa jins di mulut Anda."  
Aku tidak tahu harus berkata apa.  
Dia menyeringai. "Apakah saya sedang setengah 
telanjang mengganggu Anda?"  
"Tidak"  
Yakub tertawa lagi, dan punggungku aku berpaling 
kepadanya untuk fokus pada piring. Aku berharap dia 
sadar saya sedang tersipu malu yang tersisa dari 
kebodohan saya sendiri, dan tidak ada hubungannya 
dengan pertanyaan.  
"Yah, saya kira saya harus mulai bekerja." Dia 
menghela napas. "Aku tidak mau memberinya alasan 
untuk mengatakan bahwa aku malas di pihakku."  
"Yakub, itu bukan pekerjaan Anda -"  
Ia mengangkat tangan untuk memotong saya. "Saya 
bekerja pada sebuah dasar sukarela di sini. Sekarang, 
di mana aroma si penyusup yang terburuk? "  
"Saya kamar tidur, kurasa."  
Matanya menyipit. Dia tidak seperti itu lebih dari 
Edward.  
"Aku akan cuma sebentar."  
Aku metodis menggosok piring yang kupegang. Satu-
satunya suara adalah sikat plastik mengerik bulu 
berputar-putar di atas keramik. Aku mendengarkan 
sesuatu dari atas, sebuah derit dari lantai mobil, satu 
klik pada pintu. Ada apa-apa. Aku sadar aku telah 
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membersihkan piring yang sama jauh lebih lama 
daripada yang diperlukan, dan aku mencoba 
memperhatikan apa yang saya lakukan.  
"Wah!" Kata Jacob, inci di belakangku, membuatku 
takut lagi.  
"Yeesh, Jake, potong yang keluar!"  
"Maaf. Sini - "Yakub mengambil handuk dan mengepel 
tumpahan baru saya. "Aku akan menebusnya kepada 
Anda. Anda mencuci, aku akan bilas dan kering. "  
"Baik." Aku memberinya piring.  
"Yah, aroma cukup mudah untuk menangkap. Omong-
omong, kamar Anda berbau. "  
"Aku akan membeli penyegar udara."  
Dia tertawa.  
Aku mencuci dan mengeringkan dalam keheningan 
selama beberapa menit.  
"Boleh aku tanya sesuatu?"  
Aku menyerahkan piring lain. "Itu tergantung pada apa 
yang Anda ingin tahu."  
"Aku tidak mencoba menjadi brengsek atau apa pun - 
jujur aku penasaran," Jacob meyakinkan saya.  
"Baik. Go ahead. "  
Ia berhenti selama setengah detik. "Bagaimana 
rasanya - vampir untuk memiliki pacar?"  
Aku memutar mataku. "Itu yang terbaik."  
"Aku serius. Gagasan tidak mengganggu Anda - tidak 
pernah merinding Anda keluar? "  
"Tidak pernah."  
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Dia diam saat ia meraih mangkuk di tanganku. Aku 
mengintip ke arah wajahnya - dia mengerutkan kening, 
bibir bawah menonjol keluar.  
"Ada lagi?" Saya bertanya.  
Dia mengerutkan hidung lagi. "Yah. . . Aku bertanya-
tanya. . . Anda. . . kau tahu, mencium dia? "  
Aku tertawa. "Ya."  
Dia bergidik. "Uh."  
"Untuk masing-masing dirinya sendiri," gumamku.  
"Kau tidak khawatir tentang taring?"  
Aku memukul lengannya, memercikkan dengan air 
cucian. "Diam, Yakub! Kau tahu dia tidak punya taring! "  
"Cukup dekat," gumamnya.  
Aku mengertakkan menggosok gigi dan pisau yang 
boning dengan kekuatan lebih dari yang diperlukan.  
"Bisakah aku bertanya satu lagi?" Ia bertanya lembut 
ketika saya melewati pisau kepadanya. "Hanya ingin 
tahu, lagi."  
"Baik," bentakku.  
Dia memutar pisau berulang-ulang di tangannya di 
bawah aliran air. Ketika ia berbicara, itu hanya bisikan. 
"Kau bilang beberapa minggu. . . . Ketika, tepatnya. . . ? 
"Dia tidak bisa menyelesaikan.  
"Kelulusan," aku berbisik kembali, menatap wajahnya 
dengan waspada. Apakah hal ini membuatnya marah 
lagi?  
"Begitu cepat," ia menarik napas, matanya terpejam. 
Itu tidak terdengar seperti pertanyaan. Terdengar 



http://nengmieke.blogspot.com 

seperti ratapan. Otot-otot lengan dan bahu menegang 
kaku.  
"OW!" Ia berteriak; ini sudah jadi masih di ruangan 
yang aku melompat satu kaki di udara di ledakan.  
Tangan kanannya telah melingkar menjadi tegang tinju 
di pisau pisau - dia mengendur tangannya dan pisau 
jatuh ke meja. Di seberang telapak tangannya itu 
panjang dan dalam luka. Mengalir darah jari-jarinya 
dan menetes di lantai.  
"Sialan! Ouch! "Ia mengeluh.  
Kepalaku berputar dan berguling perutku. Aku 
menempel di meja dengan satu tangan, menarik napas 
dalam-dalam melalui mulut, dan memaksa diriku untuk 
mendapatkan pegangan sehingga aku bisa merawatnya.  
"Oh, tidak, Yakub! Oh, crap! Di sini, membungkus di 
sekitarnya ini! "Aku menyodorkan handuk padanya, 
meraih tangannya. Dia mengangkat bahu dariku.  
"Tidak apa-apa, Bella, jangan khawatir tentang hal itu."  
Ruangan mulai berpendar sedikit di tepinya.  
Aku menarik napas dalam-dalam lagi. "Jangan 
khawatir?! Anda iris tangan Anda buka! "  
Dia mengabaikan handuk padanya aku mendorongnya. 
Dia meletakkan tangannya di bawah keran dan biarkan 
air membasahi luka. Air mengalir merah. Kepalaku 
berputar.  
"Bella," katanya.  
Aku berpaling dari luka, hingga wajahnya. Dia 
mengerutkan kening, tapi ekspresinya tenang.  
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"Apa?"  
"Kau tampak seperti kau akan pingsan, dan kau 
menggigit bibir Anda pergi. Menghentikannya. Tenang. 
Bernapas. Aku baik-baik. "  
Aku dihirup melalui mulut dan melepaskan gigi dari 
bibir bawahku. "Jangan berani."  
Dia memutar bola matanya.  
"Mari kita pergi. Aku akan mengantar Anda ke UGD. 
"Aku cukup yakin saya akan baik-baik saja untuk 
mengemudi. Dinding tetap memegang sekarang, 
setidaknya.  
"Tidak perlu." Jake mematikan air dan mengambil 
handuk dari tanganku. Dia memelintirnya longgar di 
telapak tangannya.  
"Tunggu," aku protes. "Coba lihat." Aku mencengkeram 
meja lebih tegas, untuk menahan diri tegak jika luka 
itu membuat saya pusing lagi.  
"Apakah Anda mempunyai gelar dokter bahwa Anda 
tidak pernah bercerita tentang?"  
"Beri aku kesempatan untuk memutuskan apakah aku 
akan melemparkan pas membawa Anda ke rumah sakit."  
Dia membuat wajah pura-pura ketakutan. "Tolong, 
tidak cocok!"  
"Jika Anda tidak membiarkan aku melihat tangan Anda, 
yang sesuai dijamin."  
Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian 
mengeluarkan gusty mendesah. "Baik."  
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Ia melepas handuk dan, ketika aku mengulurkan tangan 
untuk mengambil kain, ia meletakkan tangannya.  
Aku butuh waktu beberapa detik. Aku bahkan 
membalik tangannya di atas, meskipun saya yakin dia 
akan memotong telapak tangannya. Aku berbalik 
kembali tangannya ke atas, akhirnya menyadari bahwa 
marah merah muda, garis berkerut itu yang tersisa 
dari lukanya.  
"Tapi. . . Anda berdarah. . . begitu banyak. "  
Ia menarik tangannya kembali, matanya mantap dan 
muram di atas tanganku.  
"Aku cepat sembuh."  
"Aku akan berkata," Aku tanpa suara.  
Aku telah melihat dengan jelas luka lama, melihat 
darah yang mengalir ke bak cuci. Karat-dan-bau garam 
itu hampir menarikku ke bawah. Seharusnya diperlukan 
jahitan. Seharusnya diambil hari untuk keropeng atas 
dan kemudian minggu memudar ke pink mengilap bekas 
luka yang menandai kulitnya sekarang.  
Ia mengacaukan mulutnya menjadi setengah tersenyum 
dan menepuk tinjunya sekali di dadanya. "Werewolf, 
ingat?"  
Matanya diadakan tambang untuk saat terhingga.  
"Benar," akhirnya aku berkata.  
Dia tertawa ekspresi saya. "Saya bilang ini. Anda 
melihat bekas luka Paulus. "  
Aku menggelengkan kepala untuk menjernihkan. "Ini 
sedikit berbeda, melihat rangkaian aksi langsung."  
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Aku berlutut dan menggali pemutih keluar dari lemari 
di bawah wastafel. Lalu aku menuangkan beberapa di 
lap debu dan mulai menggosok lantai. Pembakaran 
aroma membersihkan pemutih terakhir pusing dari 
kepalaku.  
"Biar bersih-bersih," kata Jacob.  
"Aku punya ini. Lemparkan bahwa handuk di mesin cuci, 
ya? "  
Ketika aku yakin lantai berbau apa-apa selain pemutih, 
aku bangun dan dibilas sisi kanan bak cuci dengan 
pemutih, juga. Lalu aku pergi ke lemari cucian di 
samping lemari, dan menuangkan semangkok ke mesin 
cuci sebelum memulai itu. Yakub melihat saya dengan 
pandangan mencela di wajahnya.  
"Apakah Anda punya obsessive compulsive disorder?" 
Ia bertanya ketika aku sudah selesai.  
Huh. Mungkin. Tapi setidaknya aku punya alasan yang 
baik kali ini. "Kami agak sensitif terhadap darah di sini. 
Saya yakin Anda dapat memahami hal itu. "  
"Oh." Dia mengerutkan hidung lagi.  
"Mengapa tidak membuatnya semudah mungkin bagi 
dia? Apa yang dia lakukan adalah cukup sulit. "  
"Tentu, tentu. Kenapa tidak? "  
Aku menarik steker, dan membiarkan air kotor 
mengalir dari wastafel.  
"Boleh aku menanyakan sesuatu, Bella?"  
Desahku.  
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"Bagaimana rasanya - memiliki manusia serigala untuk 
sahabat?"  
Pertanyaan itu saya lengah. Aku tertawa keras.  
"Apakah itu merayap Anda keluar?" Ia menekan 
sebelum aku bisa menjawab.  
"Tidak Ketika manusia serigala sedang bagus, "saya 
memenuhi syarat," itu yang terbaik. "  
Dia tersenyum lebar, giginya terang melawan kulit 
coklat kemerah-merahan. "Terima kasih, Bella," 
katanya, dan kemudian ia meraih tanganku dan 
menariknya saya ke salah satu tulang-menghancurkan 
pelukan.  
Sebelum aku punya waktu untuk bereaksi, dia 
menjatuhkan lengan dan melangkah pergi.  
"Uh," katanya, hidungnya berkerut. "Rambutmu bau 
lebih buruk daripada kamar Anda."  
"Maaf," gumamku. Tiba-tiba aku mengerti apa yang 
telah Edward tertawa tentang sebelumnya, setelah 
bernapas pada saya.  
"Salah satu dari banyak bahaya bersosialisasi dengan 
vampir," kata Jacob, mengangkat bahu. "Itu membuat 
Anda bau. A minor bahaya, relatif. "  
Aku memelototinya. "Aku hanya mencium bau buruk 
kepada Anda, Jake."  
Dia menyeringai. "Sampai ketemu lagi, Bells."  
"Apakah kau pergi?"  
"Dia menunggu saya untuk pergi. Aku bisa mendengar 
di luar. "  
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"Oh."  
"Aku akan pergi ke belakang," katanya, dan kemudian ia 
berhenti. "Berhenti sebentar - hey, apakah Anda pikir 
Anda bisa datang ke La Push malam ini? Kami akan 
mengadakan pesta api unggun. Emily akan berada di 
sana, dan Anda bisa bertemu Kim. . . Dan aku tahu Quil 
ingin bertemu denganmu, juga. Dia sangat kesal bahwa 
Anda menemukan keluar sebelum ia melakukannya. "  
Aku tersenyum mendengarnya. Aku bisa 
membayangkan bagaimana akan jengkel Quil - manusia 
kecil Yakub gal pal bawah dengan manusia serigala 
sementara ia masih tidak mengerti. Dan kemudian aku 
menghela napas. "Ya, Jake, saya tidak tahu soal itu. 
Lihat, itu sedikit tegang sekarang. . . .  
"Ayo, menurutmu seseorang akan melewati semua - 
semua enam dari kami?"  
Ada jeda yang aneh saat ia terbata-bata di ujung 
pertanyaannya. Aku bertanya-tanya apakah ia 
mengalami kesulitan mengucapkan kata manusia 
serigala dengan suara keras, seperti saya sering 
mengalami kesulitan dengan vampir.  
Mata hitam yang besar penuh malu memohon.  
"Aku akan bertanya," kataku ragu.  
Dia membuat suara di belakang tenggorokan. "Apakah 
dia sipir Anda, sekarang juga? Kau tahu, aku melihat 
cerita ini pada berita minggu lalu tentang pengendalian, 
kasar hubungan remaja dan - "  
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"Oke!" Aku memotongnya, dan kemudian mendorong 
lengannya. "Waktu untuk manusia serigala untuk 
keluar!"  
Dia menyeringai. "Bye, Bells. Pastikan Anda meminta 
izin. "  
Dia merunduk keluar dari pintu belakang sebelum aku 
bisa menemukan sesuatu untuk dilemparkan ke 
arahnya. Aku menggeram tak jelas di ruangan yang 
kosong.  
Detik setelah dia pergi, Edward berjalan perlahan ke 
dapur, hujan berkilau seperti berlian yang dipasang di 
perunggu rambutnya. Matanya waspada.  
"Apakah kalian berdua terlibat perkelahian?" Ia 
bertanya.  
"Edward!" Aku bernyanyi, melempar diriku padanya.  
"Hai, ada." Dia tertawa dan memeluk saya. "Apakah kau 
mencoba mengalihkan perhatian saya? It's working. "  
"Tidak, aku tidak berkelahi dengan Yakub. Banyak. 
Kenapa? "  
"Aku hanya bertanya-tanya mengapa kau menusuknya. 
Bukannya aku keberatan. "Dengan dagunya, ia memberi 
isyarat kepada pisau di atas meja.  
"Dang! Saya pikir saya punya segalanya. "  
Aku menjauh dari padanya dan berlari untuk menaruh 
pisau di bak cuci sebelum aku disiram dengan pemutih.  
"Aku tidak menusuk dia," aku menjelaskan seperti saya 
bekerja. "Dia lupa dia punya pisau di tangannya."  
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Edward terkekeh. "Itu tidak hampir sama 
menyenangkan seperti cara saya membayangkan itu."  
"Be nice."  
Dia mengambil sebuah amplop besar dari saku jaketnya 
dan melemparkannya di atas meja. "Saya mendapat 
surat Anda."  
"Ada yang bagus?"  
"Saya kira begitu."  
Mataku menyipit curiga di nada. Aku pergi untuk 
menyelidiki.  
Dia akan melipat-hukum amplop berukuran setengah. 
Aku merapikan terbuka, terkejut dengan berat kertas 
yang mahal, dan membaca alamat pengirim.  
"Dartmouth? Apakah ini lelucon? "  
"Saya yakin ini adalah sebuah penerimaan. Kelihatannya 
persis seperti saya. "  
"Astaga, Edward - apa yang Anda lakukan?"  
"Saya mengirimkan aplikasi Anda, itu saja."  
"Saya mungkin tidak Dartmouth materi, tapi aku tidak 
cukup bodoh untuk percaya itu."  
"Dartmouth sepertinya berpikir bahwa Anda 
Dartmouth materi."  
Aku menarik napas panjang dan menghitung perlahan-
lahan sampai sepuluh. "Itu sangat murah hati mereka," 
aku akhirnya berkata. "Namun, diterima atau tidak, 
masih ada masalah kecil pelajaran. Aku tidak mampu 
membelinya, dan aku tidak membiarkan Anda 
membuang cukup uang untuk membeli mobil sport lain 
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hanya supaya aku bisa berpura-pura untuk pergi ke 
Dartmouth tahun depan. "  
"Aku tidak membutuhkan mobil sport lain. Dan Anda 
tidak perlu berpura-pura apa-apa, "gumamnya. "Satu 
tahun di perguruan tinggi tidak akan membunuh anda. 
Mungkin Anda bahkan menyukainya. Hanya berpikir 
tentang hal itu, Bella. Bayangkan betapa gembiranya 
Charlie dan Renée akan. . . .  
Suara beludru nya dicat gambar di kepalaku sebelum 
aku bisa memblokirnya. Tentu saja Charlie akan 
meledak dengan bangga - tidak ada seorang pun di kota 
Forks akan mampu melepaskan diri dari kejatuhan dari 
kegembiraannya. Dan Renée akan histeris dengan 
sukacita kemenangan saya - olah ia bersumpah ia sama 
sekali tidak terkejut. . . .  
Saya mencoba untuk menjabat gambar dari kepalaku. 
"Edward. Aku khawatir tentang hidup melalui 
kelulusan, apalagi ini musim panas atau musim gugur 
mendatang. "  
Nya memeluk lagi. "Tidak ada seorang pun yang akan 
menyakiti Anda. Anda memiliki semua waktu di dunia. "  
Desahku. "Aku mengirimkan isi rekening bank saya ke 
Alaska besok. Ini semua alibi yang saya perlukan. Itu 
cukup jauh bahwa Charlie tidak akan berharap 
kunjungan sampai Natal di awal. Dan aku yakin aku akan 
memikirkan beberapa alasan saat itu. Kau tahu, 
"godaku setengah hati," seluruh rahasia dan ini adalah 
penipuan macam rasa sakit. "  
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Ekspresi Edward mengeras. "Ini akan lebih mudah. 
Setelah beberapa dekade, setiap orang yang Anda 
tahu sudah mati. Problem solved. "  
Aku tersentak.  
"Maaf, yang keras."  
Aku menatap amplop putih besar, tidak melihatnya. 
"Tapi masih benar."  
"Jika saya mendapatkan diselesaikan, apa pun yang kita 
hadapi, maukah Anda mempertimbangkan menunggu?"  
"Tidak."  
"Selalu begitu keras kepala."  
"Ya."  
Menggebrak mesin cuci dan tergagap berhenti.  
"Bodoh sepotong sampah," gumamku saat aku menjauh 
dari padanya. Aku memindahkan satu handuk kecil yang 
tidak seimbang mesin yang lain kosong, dan mulai lagi.  
"Hal ini mengingatkan saya," kataku. "Bisakah Anda 
bertanya Alice apa yang dia lakukan dengan barang-
barangku ketika ia membersihkan kamar saya? Saya 
tidak bisa menemukannya di mana pun. "  
Dia menatapku dengan mata bingung. "Alice 
membersihkan kamarmu?"  
"Ya, saya rasa itulah yang ia lakukan. Ketika dia datang 
untuk mengambil piyama dan bantal, dan sebagainya 
untuk menahanku sandera. "Aku melotot ke arahnya 
sebentar. "Dia mengambil segala sesuatu yang sedang 
berbaring di sekeliling, saya kemeja, kaus kaki saya, 
dan aku tidak tahu di mana ia meletakkan mereka."  
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Edward tetap terlihat bingung untuk satu momen 
pendek, dan kemudian, tiba-tiba, ia kaku.  
"Kapan Anda melihat hal-hal yang Anda telah hilang?"  
"Ketika aku kembali dari pesta menginap palsu. 
Kenapa? "  
"Saya tidak berpikir Alice mengambil apa-apa. Bukan 
pakaian, atau bantal. Hal-hal yang diambil, ini adalah 
hal lain yang akan dipakai. . . dan menyentuh. . . dan 
tidur di? "  
"Ya. Apa itu, Edward? "  
Ekspresi tegang. "Hal-hal dengan aroma Anda."  
"Oh!"  
Kami menatap ke setiap orang lain mata untuk waktu 
yang lama.  
"My pengunjung," gumamku.  
"Dia sedang mengumpulkan jejak. . . bukti. Untuk 
membuktikan bahwa dia menemukan Anda? "  
"Kenapa?" Bisikku.  
"Saya tidak tahu. Tapi, Bella, aku bersumpah aku akan 
mencari tahu. Aku akan melakukannya. "  
"Aku tahu kau akan," kataku, meletakkan kepalaku di 
dadanya. Bersandar di sana, aku merasa telepon 
bergetar dalam saku.  
Dia mengeluarkan telepon dan melirik nomor. "Hanya 
orang yang saya perlu bicara," dia bergumam, dan 
kemudian ia membukanya. "Carlisle, aku -" la berhenti 
dan mendengarkan, wajahnya tegang dengan 
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konsentrasi selama beberapa menit. "Aku akan check it 
out. Mendengarkan. . .  
Dia menjelaskan tentang hal-hal yang hilang, tapi dari 
sisi saya dengar, itu terdengar seperti Carlisle tidak 
punya wawasan bagi kami.  
"Mungkin aku akan pergi. . . , "Kata Edward, melemah 
sementara matanya melayang ke arahku. "Mungkin 
tidak. Jangan biarkan Emmett pergi sendirian, kau 
tahu bagaimana dia. Setidaknya bertanya Alice 
mengawasi hal. Kita akan memikirkan hal ini nanti. "  
Bentak menutup telepon. "Di mana kertas?" Ia 
bertanya padaku.  
"Um, aku tidak yakin. Kenapa? "  
"Aku perlu melihat sesuatu. Charlie sudah 
membuangnya keluar? "  
"Mungkin. . . .  
Edward menghilang.  
Dia kembali dalam setengah detik, berlian baru di 
rambutnya, sebuah koran basah di tangannya. Dia 
membentangkannya di atas meja, matanya mengamati 
dengan cepat di utama. Dia bersandar, niat pada 
sesuatu yang ia sedang membaca, satu jari menelusuri 
bagian-bagian yang paling menarik baginya.  
"Carlisle benar. . . ya. . . sangat ceroboh. Muda dan 
gila? Atau ingin mati? "Ia bergumam pada dirinya 
sendiri.  
Aku pergi untuk mengintip dari balik bahu.  
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Informasi utama Seattle Times berbunyi: 
"Pembunuhan Epidemi Terus - Police Have No New 
Leads."  
Itu adalah cerita hampir sama Charlie mengeluh 
tentang beberapa minggu yang lalu - kota besar 
kekerasan yang mendorong Seattle atas pembunuhan 
nasional daftar hot-spot. Ini bukan cerita yang sama, 
walaupun. Jumlahnya jauh lebih besar.  
"Itu semakin buruk," gumamku.  
Dia mengerutkan kening. "Secara keseluruhan di luar 
kendali. Ini tidak dapat karya vampir hanya satu bayi 
yang baru lahir. Apa yang terjadi? Seolah-olah mereka 
belum pernah mendengar tentang Volturi. Yang 
mungkin, kurasa. Tidak seorang pun telah menjelaskan 
peraturan kepada mereka. . . jadi siapa yang 
menciptakan mereka, lalu? "  
"The Volturi?" Ulangku, bergidik.  
"Ini adalah persis seperti itu mereka secara rutin 
menghapus - abadi yang mengancam untuk mengekspos 
kami. Mereka hanya membersihkan kekacauan seperti 
ini beberapa tahun yang lalu di Atlanta, dan itu hampir 
tidak mendapat buruk ini. Mereka akan campur tangan 
segera, sangat segera, kecuali jika kita dapat 
menemukan beberapa cara untuk menenangkan situasi. 
Aku benar-benar lebih suka mereka tidak datang ke 
Seattle hanya sekarang. Selama mereka sedekat ini. . . 
mereka mungkin akan memutuskan untuk memeriksa 
Anda. "  
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Aku bergidik lagi. "Apa yang bisa kita lakukan?"  
"Kita perlu tahu lebih banyak sebelum kita bisa 
memutuskan itu. Mungkin jika kita dapat berbicara 
dengan orang-orang muda ini, menjelaskan peraturan, 
dapat diselesaikan secara damai. "Dia mengerutkan 
kening, seperti ia tidak berpikir peluang yang baik. 
"Kami akan menunggu sampai Alice memiliki gagasan 
tentang apa yang terjadi. . . . Kami tidak ingin langkah 
sampai hal itu benar-benar diperlukan. Lagi pula, itu 
bukan tanggung jawab kami. Tapi itu baik kita Jasper, 
"dia menambahkan, hampir pada dirinya sendiri. "Kalau 
kita berurusan dengan bayi yang baru lahir, dia akan 
membantu."  
"Jasper? Kenapa? "  
Edward tersenyum muram. "Jasper adalah semacam 
ahli vampir muda."  
"Apa maksudmu, seorang ahli?"  
"Anda harus bertanya padanya - cerita yang terlibat."  
"Apa yang berantakan," gumamku.  
"Itu tidak merasa seperti itu, bukan? Seperti itu 
datang pada kita dari segala sisi hari ini. "Dia menghela 
napas. "Apakah Anda pernah berpikir bahwa hidup 
Anda akan lebih mudah jika Anda tidak cinta padaku?"  
"Mungkin. Tidak akan banyak kehidupan, walaupun. "  
"Bagi saya," dia mengoreksi pelan. "Dan sekarang, saya 
kira," lanjutnya dengan senyum kecut, "Anda punya 
sesuatu yang Anda ingin bertanya padaku?"  
Aku menatapnya kosong. "Aku lakukan?"  
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"Atau mungkin tidak." Dia menyeringai. "Aku merasa 
agak di bawah kesan bahwa Anda telah berjanji untuk 
meminta izin saya untuk pergi ke semacam werewolf 
soirée malam ini."  
"Menguping lagi?"  
Dia menyeringai. "Hanya sedikit, pada bagian paling 
akhir."  
"Yah, aku tidak akan bertanya padamu. Kupikir kau 
sudah cukup untuk menekankan tentang. "  
Dia meletakkan tangannya di bawah dagu, dan 
memegang wajahku sehingga ia bisa membaca mataku. 
"Apakah kau mau pergi?"  
"Ini bukan masalah besar. Jangan khawatir tentang hal 
itu. "  
"Anda tidak perlu meminta izin saya, Bella. Aku bukan 
ayahmu - terima kasih surga untuk itu. Mungkin Anda 
harus meminta Charlie, walaupun. "  
"Tapi kau tahu Charlie akan mengatakan ya."  
"Aku punya sedikit lebih wawasan ke dalam 
kemungkinan jawaban dari kebanyakan orang akan, itu 
benar."  
Aku hanya menatapnya, mencoba memahami apa yang ia 
inginkan, dan berusaha untuk memadamkan pikiranku 
kerinduan saya merasa pergi ke La Push sehingga saya 
tidak akan terpengaruh oleh keinginan saya sendiri. Itu 
bodoh untuk mau bergaul dengan sekelompok besar 
serigala-anak laki-laki idiot sekarang ketika ada begitu 
banyak hal yang menakutkan dan tidak dapat dijelaskan 
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terjadi. Tentu saja, itu persis mengapa saya ingin 
pergi. Aku ingin menghindari ancaman pembunuhan, 
karena hanya beberapa jam. . . untuk menjadi yang 
kurang-matang, lebih-sembrono Bella yang bisa 
tertawa itu pergi dengan Yakub, jika hanya sebentar. 
Tapi itu tidak masalah.  
"Bella," kata Edward. "Saya bilang bahwa saya akan 
masuk akal dan kepercayaan penilaian Anda. Aku 
berarti bahwa. Jika Anda percaya pada manusia 
serigala, maka aku tidak akan khawatir tentang 
mereka. "  
"Wow," kataku, seperti yang kulakukan semalam.  
"Dan Yakub benar - tentang satu hal, anyway - 
sebungkus manusia serigala seharusnya cukup untuk 
melindungi bahkan kau untuk satu malam."  
"Apakah Anda yakin?"  
"Tentu saja. Hanya. . .  
Aku bersiap-siap.  
"Saya harap Anda tidak keberatan mengambil 
beberapa tindakan pencegahan? Mengizinkan saya 
untuk mengarahkan Anda ke garis batas, salah satunya. 
Dan kemudian mengambil telepon seluler, sehingga aku 
akan tahu kapan untuk menjemputmu? "  
"Kedengarannya. . . sangat wajar. "  
"Bagus sekali."  
Dia tersenyum padaku, dan aku bisa melihat jejak 
ketakutan dalam perhiasan-seperti mata.  
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Untuk tidak ada yang mengejutkan, Charlie tidak 
memiliki masalah sama sekali dengan saya pergi ke La 
Push untuk api unggun. Yakub berkokok dengan terang-
terangan kegembiraan ketika saya dipanggil untuk 
memberi kabar itu, dan ia tampak cukup bersemangat 
untuk merangkul keselamatan Edward. Dia berjanji 
untuk menemui kami di garis antara wilayah-wilayah di 
enam.  
Aku telah memutuskan, setelah perdebatan internal 
pendek, bahwa saya tidak akan menjual sepeda motor 
saya. Aku akan membawanya kembali ke La Push di 
tempat yang seharusnya dan, ketika aku tidak lagi 
dibutuhkan lagi. . . baik, maka, aku akan bersikeras 
bahwa Yakub keuntungan dari pekerjaannya, entah 
bagaimana. Dia bisa menjual atau memberikannya 
kepada seorang teman. Tidak masalah bagi saya.  
Malam ini sepertinya kesempatan yang baik untuk 
mengembalikan motor ke garasi Yakub. Seperti suram 
ketika aku merasa hal-hal akhir-akhir ini, setiap hari 
terasa seperti kemungkinan kesempatan terakhir. Aku 
tidak punya waktu untuk menunda setiap tugas, tidak 
peduli seberapa kecil.  
Edward hanya mengangguk ketika saya menjelaskan 
apa yang saya inginkan, tapi aku pikir aku melihat 
secercah ketakutan di matanya, dan aku tahu dia tidak 
lebih bahagia dengan gagasan saya di sepeda motor 
daripada Charlie.  
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Aku mengikutinya kembali ke rumahnya, ke garasi 
tempat aku meninggalkan sepeda. Tidak sampai aku 
menarik truk dan keluar bahwa saya menyadari 
kekhawatiran mungkin tidak akan sepenuhnya tentang 
keselamatan saya kali ini.  
Samping motor antik kecilku, membayangi itu, 
kendaraan lain. Untuk panggilan ini kendaraan lain 
sepeda motor nyaris tidak adil, karena tampaknya 
tidak berasal dari keluarga yang sama tiba-tiba saya 
terlihat lusuh sepeda.  
Itu besar dan ramping dan perak dan - bahkan sama 
sekali tak bergerak - itu tampak cepat.  
"Apa itu?"  
"Tidak ada," Edward bergumam.  
"Itu tidak terlihat seperti apa-apa."  
Ekspresi Edward santai, ia tampaknya bertekad untuk 
meledakkan it off. "Yah, aku tidak tahu apakah kau 
akan memaafkan teman Anda, atau ia Anda, dan saya 
bertanya-tanya jika Anda masih mau naik sepeda juga. 
Kedengarannya seperti itu adalah sesuatu yang Anda 
nikmati. Aku pikir aku bisa pergi dengan Anda, jika 
Anda mau. "Dia mengangkat bahu.  
Aku menatap mesin yang indah. Disamping itu, saya 
tampak seperti sepeda roda tiga patah. Aku merasa 
tiba-tiba gelombang kesedihan ketika saya menyadari 
bahwa ini bukan analogi yang buruk untuk cara saya 
mungkin tampak samping Edward.  
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"Aku tidak akan mampu mengimbangi dengan Anda," 
bisikku.  
Edward meletakkan tangannya di bawah dagu dan 
menarik di sekitar wajahku agar ia bisa melihatnya 
langsung. Dengan satu jari, ia mencoba untuk 
mendorong sudut mulut ke atas.  
"Aku akan mengikuti dengan Anda, Bella."  
"Itu tidak akan terlalu menyenangkan bagi Anda."  
"Tentu saja itu akan, jika kita bersama-sama."  
Aku menggigit bibir dan membayangkan sejenak. 
"Edward, jika kau pikir aku terlalu cepat atau 
kehilangan kendali atas sepeda atau sesuatu, apa yang 
akan Anda lakukan?"  
Dia ragu-ragu, jelas berusaha untuk menemukan 
jawaban yang tepat. Aku tahu yang sebenarnya: dia 
menemukan cara untuk menyelamatkan aku sebelum 
aku jatuh.  
Lalu ia tersenyum. Itu tampak usaha, kecuali untuk 
defensif kecil pengetatan matanya.  
"Ini adalah sesuatu yang Anda lakukan dengan Yakub. 
Saya melihat bahwa sekarang. "  
"Hanya saja, well, aku tidak menghambatnya begitu 
banyak, kau tahu. Aku bisa mencoba, kurasa. . . .  
Aku mengamati sepeda motor perak ragu.  
"Jangan khawatir tentang itu," kata Edward, dan 
kemudian ia tertawa ringan. "Saya melihat Jasper 
mengaguminya. Mungkin ini saatnya dia menemukan 
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cara baru untuk bepergian. Setelah semua, Alice telah 
Porsche-nya sekarang. "  
"Edward, aku -"  
Dia menyela saya dengan ciuman cepat. "Aku bilang 
jangan khawatir. Tapi akan Anda lakukan sesuatu 
untukku? "  
"Apa pun yang Anda butuhkan," aku berjanji dengan 
cepat.  
Dia menjatuhkan wajahku dan bersandar ke ujung 
sepeda motor besar, mengambil sesuatu yang disimpan 
di sana.  
Dia kembali dengan satu objek yang hitam dan tak 
berbentuk, dan lain yang berwarna merah dan mudah 
diidentifikasi.  
"Tolong?" Ia bertanya, memamerkan senyum yang 
bengkok yang selalu menghancurkan penolakan saya.  
Aku mengambil helm merah, beratnya itu di tanganku. 
"Aku akan terlihat bodoh."  
"Tidak, Anda akan terlihat pintar. Tidak cukup pintar 
untuk membuat diri Anda terluka. "Dia melemparkan 
benda hitam itu, apa pun itu, di lengannya dan 
kemudian mengambil wajahku di tangannya. "Ada hal-
hal antara tangan saya sekarang bahwa aku tidak bisa 
hidup tanpa. Anda bisa merawat mereka. "  
"Oke, baik. Apa itu hal lain? "Aku bertanya curiga.  
Dia tertawa dan mengeluarkan bantalan semacam 
jaket. "Itu jaket berkuda. Aku mendengar ruam jalan 
cukup nyaman, bukan bahwa aku akan tahu sendiri. "  
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Ia mengulurkannya untukku. Dengan menarik napas 
panjang, aku membalik rambut saya ke belakang dan 
memasukkan helm di kepalaku. Lalu aku mendorong 
lenganku melalui lengan jaket. Dia zip saya, senyum 
bermain di sekitar sudut-sudut bibir, dan mengambil 
langkah mundur.  
Aku merasa besar.  
"Jujurlah, betapa mengerikan yang saya lihat?"  
Dia mundur selangkah lagi dan mengatupkan bibirnya.  
"Itu buruk, ya?" Gumamku.  
"Tidak, tidak, Bella. Sebenarnya. . . "Dia sepertinya 
berjuang untuk kata yang tepat. "Kau tampak. . . seksi. 
"  
Aku tertawa keras. "Benar."  
"Sangat seksi, sungguh."  
"Anda hanya mengatakan bahwa sehingga saya akan 
memakainya," kataku. "Tapi tidak apa-apa. Kau benar, 
itu lebih pintar. "  
Dia memeluk saya dan menarikku di dadanya. "Kau 
bodoh. Saya kira itu bagian dari daya tarik Anda. 
Meskipun, aku akan mengakuinya, helm ini tidak 
mempunyai kekurangan. "  
Dan kemudian dia menarik lepas helm sehingga ia bisa 
menciumku.  
Edward mengantarkan aku ke La Push beberapa saat 
kemudian, aku menyadari bahwa situasi yang tak 
terduga ini merasa aneh akrab. Aku butuh waktu 
sejenak berpikir untuk menentukan sumber Déjà vu.  
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"Kau tahu apa ini mengingatkan saya?" Tanya saya. "Ini 
hanya seperti ketika aku masih kecil dan Renée akan 
lulus saya ke Charlie selama musim panas. Aku merasa 
seperti tujuh tahun. "  
Edward tertawa.  
Aku tidak mengatakan keras-keras, tapi perbedaan 
terbesar antara kedua keadaan adalah bahwa Renée 
dan Charlie pernah menjadi istilah yang lebih baik.  
Sekitar setengah jalan ke La Push, kami mengitari 
sudut dan menemukan Yakub bersandar di sisi 
Volkswagen merah yang ia bangun untuk dirinya sendiri 
keluar dari sisa makanan. Hati-hati Yakub ekspresi 
netral berubah menjadi tersenyum ketika aku 
melambai dari kursi depan.  
Edward memarkir Volvo tiga puluh meter jauhnya.  
"Panggil aku kapan pun Anda siap untuk pulang," 
katanya. "Dan aku akan berada di sini."  
"Aku tidak akan keluar terlambat," Aku berjanji.  
Edward menarik sepeda dan perlengkapan baru keluar 
dari bagasi mobil - Aku sudah cukup terkesan bahwa 
itu semua cocok. Tapi itu tidak begitu sulit untuk 
mengelola ketika Anda cukup kuat untuk menangani van 
berukuran penuh, apalagi sepeda motor kecil.  
Yakub mengawasi, membuat tidak bergerak untuk 
mendekati, senyumnya hilang dan matanya yang hitam 
tak terbaca.  
Aku menyelipkan helm di bawah lenganku dan 
melemparkan jaket di kursi.  
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"Apakah Anda memiliki semua itu?" Tanya Edward.  
"Tidak masalah," aku meyakinkannya.  
Dia menghela napas dan bersandar ke arahku. Aku 
membalikkan wajah untuk mematuk salam perpisahan, 
tetapi Edward mengejutkan, pengancing lengannya 
erat-erat di sekitar saya dan mencium dengan 
antusiasme seperti yang telah di garasi - tak lama, 
saya megap-megap.  
Edward tertawa pelan pada sesuatu, dan kemudian 
biarkan aku pergi.  
"Selamat tinggal," katanya. "Saya benar-benar seperti 
jaket."  
Ketika aku berpaling darinya, saya pikir saya melihat 
kilatan sesuatu di matanya bahwa aku tidak seharusnya 
melihat. Aku tidak tahu pasti apa itu tepat. Khawatir, 
mungkin. Untuk sesaat aku pikir itu panik. Tapi aku 
mungkin hanya membuat sesuatu dari apa-apa, seperti 
biasa.  
Aku bisa merasakan mata di punggungku saat aku 
mendorong sepeda menuju vampir-werewolf tak 
terlihat garis perjanjian untuk bertemu Jacob.  
"Apa semua itu?" Yakub memanggilku, suaranya 
waspada, mengamati sepeda motor dengan ekspresi 
misterius.  
"Saya pikir saya harus menempatkan ini kembali di 
tempatnya," kataku kepadanya.  
Dia merenungkan bahwa untuk satu detik pendek, dan 
kemudian tersenyum lebar membentang di wajahnya.  
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Aku tahu persis titik bahwa aku berada di wilayah 
werewolf karena Yakub mendorong menjauh dari 
mobilnya dan melompat-lompat cepat ke saya, menutup 
jarak dalam tiga langkah panjang. Dia mengambil 
sepeda dari saya, seimbang di atas kickstand, dan 
menyambar saya di lain wakil-erat.  
Aku mendengar geraman mesin Volvo, dan aku berjuang 
untuk mendapatkan gratis.  
"Hentikan, Jake!" Aku terengah-engah.  
Dia tertawa dan menempatkan aku turun. Aku berbalik 
untuk melambai selamat tinggal, tetapi mobil perak itu 
sudah menghilang di tikungan jalan.  
"Bagus," aku berkomentar, memungkinkan beberapa 
asam bocor ke suaraku.  
Matanya melebar di palsu tidak bersalah. "Apa?"  
"Dia sedang sangat dang menyenangkan tentang hal ini, 
Anda tidak perlu mendorong keberuntungan."  
Dia tertawa lagi, lebih keras daripada sebelumnya - ia 
menemukan apa yang kukatakan memang sangat lucu. 
Aku mencoba melihat lelucon ketika ia berjalan 
mengitari Rabbit menahan pintu terbuka untuk saya.  
"Bella," akhirnya ia berkata - masih tertawa - ketika ia 
menutup pintu di belakangku, "Anda tidak bisa 
mendorong apa yang tidak Anda miliki." 
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11. Legenda 

 
"APAKAH ANDA YANG AKAN MAKAN HOT DOG?" 
Paulus tanya Jacob, matanya terkunci pada sisa-sisa 
terakhir makan yang besar telah dikonsumsi manusia 
serigala.  
Yakub bersandar lutut saya dan bermain-main dengan 
hotdog ia menegakkan spitted pada kawat gantungan; 
api di tepi api unggun menjilat sepanjang kulit melepuh. 
Dia menghela napas dan menepuk-nepuk perut. Saat itu 
entah mengapa masih datar, meskipun aku sudah 
kehilangan hitungan berapa banyak hot dog ia makan 
setelah kesepuluh. Belum lagi super-ukuran sekantong 
keripik atau dua liter botol root beer.  
"Saya rasa," kata Jake perlahan-lahan. "Aku begitu 
penuh aku akan muntah, tapi saya kira saya dapat 
dipaksa untuk mendarat. Aku tidak akan menikmati 
sama sekali, walaupun. "Dia mendesah lagi sedih.  
Walaupun fakta bahwa Paulus telah dimakan 
setidaknya sebanyak Yakub, dia melotot dan 
mengepalkan tangan ke dalam tinju.  
"Sheesh." Yakub tertawa. "Kidding, Paul. Sini. "  
Dia membalik tusuk sate buatan sendiri di lingkaran. 
Aku berharap itu tanah hot dog-pertama di pasir, 
tetapi Paulus menangkapnya dengan rapi di ujung kanan 
tanpa kesulitan.  
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Bergaul dengan siapa pun kecuali orang-orang yang 
sangat cekatan sepanjang waktu akan memberikan yang 
kompleks.  
"Terima kasih, Bung," kata Paul, sudah atas kemarahan 
singkat.  
Api berderak, penyelesaian lebih rendah menuju pasir. 
Percikan api meledak di tiba-tiba kepulan oranye 
cemerlang melawan langit hitam. Lucu, aku tidak 
menyadari bahwa matahari telah terbenam. Untuk 
pertama kalinya, aku bertanya-tanya bagaimana ini 
sudah terlambat. Aku kehilangan jejak waktu 
sepenuhnya.  
Lebih mudah bersama teman-teman Quileute saya 
daripada yang saya harapkan.  
Sementara Yakub dan Aku telah turun dari sepeda di 
bengkel - dan dia telah mengaku sedih bahwa helm 
adalah ide bagus yang seharusnya dia memikirkan 
dirinya sendiri - aku sudah mulai khawatir muncul 
bersamanya di api unggun, bertanya-tanya apakah para 
manusia serigala akan menganggap saya pengkhianat 
sekarang. Apakah mereka akan marah dengan Jacob 
untuk mengundang saya? Apakah aku merusak pesta?  
Tetapi ketika Yakub telah ditarik keluar dari hutan 
sampai di puncak tebing tempat pertemuan - di mana 
api sudah menderu lebih cerah daripada matahari 
tertutup awan - itu semua sangat kasual dan ringan.  
"Hei, gadis vampir!" Embry telah menyapaku keras. 
Quil telah melompat untuk memberi saya lima tinggi 
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dan mencium pipiku. Emily telah meremas tanganku 
ketika kami sudah duduk di batu yang dingin tanah di 
sampingnya dan Sam.  
Lain dari beberapa menggoda keluhan - kebanyakan 
oleh Paul - soal menjaga bau pacat melawan arah angin, 
aku diperlakukan seperti seseorang yang milik.  
Bukan hanya anak-anak yang hadir, baik. Billy di sini, 
yang ditempatkan di kursi rodanya yang terasa kepala 
alami lingkaran. Di sampingnya di sebuah kursi taman 
lipat, tampak sangat rapuh, adalah Quil kuno, kakek 
berambut putih, Old Quil. Sue Clearwater, janda 
Charlie teman Harry, memiliki kursi di sisi yang lain; 
dua anaknya, Leah dan Seth, juga di sana, duduk di 
tanah seperti kita semua. Hal ini mengejutkan saya, 
tetapi ketiga jelas-jelas dalam rahasia sekarang. Dari 
cara Billy dan Lama Quil berbicara kepada Sue, 
kedengarannya bagi saya seperti dia diambil Harry 
tempat di dewan. Apakah yang membuat anak-anaknya 
otomatis anggota La Push masyarakat paling rahasia?  
Aku bertanya-tanya bagaimana mengerikan itu untuk 
Leah untuk duduk di lingkaran dari Sam dan Emily. 
Dikhianati wajahnya yang cantik tidak emosi, tapi dia 
tidak pernah memalingkan muka dari api. Melihat 
kesempurnaan Leah fitur, aku tidak bisa 
membandingkan mereka Emily wajah hancur. Apa yang 
Leah Emily memikirkan bekas luka, sekarang bahwa ia 
tahu kebenaran di balik mereka? Apakah itu tampak 
seperti keadilan di matanya?  
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Little Seth Clearwater tidak begitu sedikit lagi. 
Dengan sangat besar, senyum bahagia dan panjang, 
kurus membangun, ia mengingatkan saya sangat banyak 
yang lebih muda Yakub. Kemiripan membuat saya 
tersenyum, lalu menghela napas. Seth ditakdirkan 
untuk memiliki hidupnya berubah drastis sebagai sisa 
anak-anak ini? Apakah masa depan mengapa ia dan 
keluarganya diizinkan untuk berada di sini?  
Seluruh paket ada di sana: Sam dengan Emily, Paulus, 
Embry, Quil, dan Jared dengan Kim, gadis yang 
tercetak di atas.  
Kesan pertama saya Kim adalah bahwa dia adalah 
seorang gadis yang baik, sedikit pemalu, dan sedikit 
polos. Dia memiliki wajah lebar, kebanyakan tulang pipi, 
dengan mata terlalu kecil untuk menyeimbangkan 
mereka keluar. Hidung dan mulutnya berdua terlalu 
luas untuk kecantikan tradisional. Flatnya rambut 
hitam tipis dan ringan dalam angin yang tampaknya 
tidak pernah berhenti di atas tebing.  
Itu kesan pertama saya. Tapi setelah beberapa jam 
menonton Jared menonton Kim, aku tidak bisa lagi 
menemukan sesuatu jelas tentang gadis itu.  
Cara ia menatap dia! Rasanya seperti orang buta 
melihat matahari untuk pertama kalinya. Seperti 
seorang kolektor menemukan yang belum ditemukan Da 
Vinci, seperti seorang ibu menatap wajah si anak yang 
baru lahir.  
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Mata-Nya membuat saya bertanya-tanya melihat hal-
hal baru tentang dirinya - bagaimana kulitnya tampak 
seperti sutra berwarna cokelat muda dalam api, 
bagaimana bentuk bibirnya yang sempurna kurva ganda, 
bagaimana giginya putih terhadap mereka, berapa lama 
bulu matanya itu, menyikat pipinya ketika ia melihat ke 
bawah.  
Kim kadang-kadang kulit gelap ketika ia bertemu 
dengan tatapan terpesona Jared, dan matanya akan 
turun seolah-olah karena malu, tapi ia merasa sulit 
untuk menjaga mata menjauh dari-Nya untuk waktu 
yang lama.  
Memperhatikan mereka, aku merasa seperti aku lebih 
mengerti apa yang Yakub bercerita tentang 
pencetakan sebelum - sulit untuk menolak bahwa 
tingkat komitmen dan adorasi.  
Kim mengangguk pergi sekarang melawan Jared dada, 
lengannya di sekelilingnya. Aku membayangkan ia akan 
sangat hangat di sana.  
"Sudah terlambat," aku bergumam kepada Yakub.  
"Jangan mulai lagi," bisik Yakub kembali - meskipun 
tentu setengah kelompok di sini telah mendengar 
cukup peka untuk mendengar kita tetap. "Bagian yang 
terbaik akan datang."  
"Apa bagian terbaik? Anda menelan seluruh sapi 
keseluruhan? "  
Yakub terkekeh-nya rendah, serak tertawa. "Tidak 
That's the finale. Kami tidak bertemu hanya untuk 
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makan melalui seminggu makanan. Ini secara teknis 
adalah pertemuan dewan. Quil Ini pertama kalinya, dan 
ia tidak mendengar cerita-cerita belum. Yah, dia 
mendengar mereka, tetapi ini akan menjadi yang 
pertama kali ia tahu mereka benar. Yang cenderung 
membuat orang membayar lebih perhatian. Kim dan 
Seth dan Leah adalah pertama-timer juga. "  
"Cerita?"  
Yakub berlari kembali di sampingku, di mana aku 
bersandar punggung rendah batu. Dia meletakkan 
tangannya di pundakku dan berbicara lebih rendah lagi 
di telingaku.  
"The sejarah kita selalu berpikir adalah legenda," 
katanya. "Cerita-cerita tentang bagaimana kami datang 
untuk menjadi. Yang pertama adalah cerita tentang 
semangat pejuang. "  
Itu hampir seperti bisikan lembut Yakub adalah 
pengenalan. Suasana berubah tiba-tiba di sekitar api 
pembakaran rendah. Paulus dan Embry duduk lebih 
tegak. Jared menyenggol Kim dan kemudian 
menariknya lembut tegak.  
Emily menghasilkan spiral-buku catatan dan pena, 
tampak persis seperti seorang mahasiswa yang 
ditetapkan untuk kuliah penting. Sam berputar di 
sampingnya hanya sedikit - sehingga ia menghadap ke 
arah yang sama sebagai Old Quil, yang sedang dalam 
sisi lain - dan tiba-tiba aku menyadari bahwa dewan 
tetua di sini bukan tiga, tetapi empat jumlahnya.  
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Leah Clearwater, wajahnya masih cantik dan emosi 
masker, memejamkan mata - tidak seperti dia lelah, 
tetapi seolah-olah untuk membantunya konsentrasi. 
Saudara laki-lakinya membungkuk ke arah para tetua 
bersemangat.  
Api berderak, mengirim bunga api ledakan lain 
berkilauan melawan malam.  
Billy berdehem, dan, dengan tidak lebih pengantar 
daripada anaknya berbisik, mulai menceritakan kisah 
dalam kaya, suara berat. Kata-kata mengalir keluar 
dengan tepat, seolah-olah ia tahu mereka dengan hati, 
tetapi juga dengan perasaan dan irama yang halus. 
Seperti puisi yang dilakukan oleh penulisnya.  
"Yang telah Quileutes orang kecil dari awal," ujar Billy. 
"Dan kami adalah orang-orang masih kecil, tapi kami 
tidak pernah menghilang. Hal ini karena selalu ada 
keajaiban dalam darah kami. Itu tidak selalu keajaiban 
bentuk-pergeseran - yang datang kemudian. Pertama, 
kami semangat pejuang. "  
Belum pernah aku mengenali cincin keagungan yang ada 
di Billy Black suara, meskipun sekarang aku sadar 
bahwa otoritas ini selalu ada di sana.  
Emily's pena berlari melintasi lembaran kertas saat ia 
mencoba untuk mengikutinya.  
"Pada awalnya, suku menetap di pelabuhan ini dan 
menjadi terampil pembangun kapal dan nelayan. Tetapi 
suku kecil, dan pelabuhan itu kaya ikan. Ada orang lain 
yang didambakan tanah kami, dan kami terlalu kecil 
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untuk menahannya. Suku yang lebih besar bergerak 
melawan kami, dan kami membawa kapal kami untuk 
melarikan diri mereka.  
"Kaheleha bukan roh pertama prajurit, tetapi kami 
tidak ingat cerita-cerita yang datang sebelum dia. 
Kami tidak ingat siapa yang pertama kali menemukan 
kekuatan ini, atau bagaimana hal itu telah digunakan 
sebelum krisis ini. Kaheleha adalah Ketua Roh besar 
pertama dalam sejarah kita. Dalam keadaan darurat 
ini, Kaheleha menggunakan sihir untuk 
mempertahankan tanah kami.  
"Dia dan seluruh prajurit meninggalkan kapal - bukan 
tubuh mereka, tapi semangat mereka. Perempuan 
mereka mengawasi tubuh dan ombak, dan orang-orang 
mengambil roh mereka kembali ke pelabuhan.  
"Mereka tidak bisa menyentuh musuh secara fisik 
suku, tetapi mereka memiliki cara lain. Cerita 
mengatakan kepada kita bahwa mereka bisa pukulan 
keras angin ke kamp-kamp musuh mereka; mereka bisa 
membuat menjerit besar dalam angin yang ketakutan 
musuh-musuh mereka. Cerita juga memberitahu kita 
bahwa binatang bisa melihat semangat para pejuang 
dan memahami mereka, hewan-hewan akan melakukan 
penawaran mereka.  
"Semangat Kaheleha mengambil tentara dan 
mendatangkan malapetaka pada penyusup. Menyerang 
suku ini telah bungkus besar, anjing berbulu tebal yang 
mereka digunakan untuk menarik mereka beku sleds di 
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utara. Semangat prajurit anjing berbalik melawan 
tuan-tuan mereka dan kemudian membawa kutu yang 
besar kelelawar dari gua-gua tebing. Mereka 
menggunakan angin menjerit untuk membantu anjing 
dalam membingungkan orang-orang. Anjing-anjing dan 
kelelawar menang. Tersebar yang selamat, menyebut 
pelabuhan kami tempat yang terkutuk. Anjing-anjing 
liar ketika roh prajurit melepaskan mereka. The 
Quileutes kembali ke tubuh mereka dan istri-istri 
mereka, menang.  
"Dekat suku-suku yang lain, yang Hohs dan Makahs, 
membuat perjanjian dengan Quileutes. Mereka ingin 
tidak ada hubungannya dengan sihir. Kami hidup dalam 
damai dengan mereka. Ketika musuh datang melawan 
kita, semangat prajurit akan mendorong mereka.  
"Generasi berlalu. Kemudian datanglah Roh besar 
terakhir Ketua, Taha Aki. Dia dikenal karena 
kebijaksanaan, dan untuk menjadi orang yang cinta 
damai. Orang-orang yang hidup dengan baik dan konten 
dalam perawatan.  
"Tapi ada satu orang, Utlapa, yang tidak puas."  
Mendesis rendah berlari mengelilingi api. Aku terlalu 
lambat untuk melihat dari mana asalnya. Billy 
mengabaikannya dan melanjutkan dengan legenda.  
"Utlapa adalah salah satu Ketua Taha terkuat Aki 
semangat prajurit - yang berkuasa, tapi pria 
mencengkeram juga. Dia berpikir orang-orang harus 
menggunakan sihir mereka untuk memperluas tanah 
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mereka, untuk memperbudak Hohs dan Makahs dan 
membangun sebuah kerajaan.  
"Sekarang, ketika prajurit semangat diri mereka, 
mereka tahu pikiran satu sama lain. Taha Aki melihat 
apa Utlapa bermimpi, dan marah dengan Utlapa. Utlapa 
diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang, dan 
tidak pernah menggunakan semangat diri lagi. Utlapa 
adalah seorang yang kuat, namun kalah jumlah prajurit 
kepala dia. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Buangan 
yang marah bersembunyi di hutan dekat, menunggu 
kesempatan untuk membalas dendam terhadap kepala.  
"Bahkan di masa damai, Roh Chief waspada dalam 
melindungi umat-Nya. Sering kali, ia akan pergi ke suci, 
tempat rahasia di pegunungan. Dia akan meninggalkan 
tubuhnya di belakang dan menyapu turun melalui hutan 
dan sepanjang pantai, memastikan tidak ada ancaman 
mendekat.  
"Suatu hari, ketika Taha Aki kiri untuk melakukan 
tugas ini, Utlapa diikuti. Pada awalnya, hanya Utlapa 
merencanakan untuk membunuh kepala, tapi rencana ini 
mempunyai kekurangan. Tentu semangat pejuang akan 
berusaha untuk menghancurkan dia, dan mereka bisa 
mengikuti lebih cepat daripada yang bisa melarikan 
diri. Saat ia bersembunyi di bebatuan dan mengawasi 
kepala bersiap-siap meninggalkan tubuhnya, rencana 
lain terlintas dalam benaknya.  
"Taha Aki meninggalkan tubuhnya di tempat rahasia 
dan terbang dengan angin untuk berjaga-jaga atas 
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orang-orang. Utlapa menunggu sampai ia yakin kepala 
telah menempuh perjalanan jauh dengan jiwanya 
sendiri.  
"Taha Aki tahu cepat yang Utlapa telah bergabung 
dengannya di dunia roh, dan ia juga tahu Utlapa's 
pembunuh rencana. Ia berlari kembali ke tempat 
rahasia, tetapi bahkan angin tidak cukup cepat untuk 
menyelamatkannya. Ketika ia kembali, tubuhnya sudah 
pergi. Tubuh terbaring Utlapa ditinggalkan, tapi tidak 
meninggalkan Utlapa Taha Aki dengan melarikan diri - 
ia telah memotong tubuhnya sendiri leher dengan 
tangan Aki Taha.  
"Aki Taha mengikuti tubuh menuruni gunung. Dia 
berteriak di Utlapa, tetapi mengabaikannya Utlapa 
seolah-olah ia hanya angin.  
"Aki Taha mengamati dengan keputusasaan Utlapa 
mengambil tempat sebagai ketua Quileutes. Selama 
beberapa minggu, Utlapa melakukan apa-apa tapi 
pastikan bahwa setiap orang percaya ia Taha Aki. 
Kemudian perubahan mulai - Utlapa dekrit pertama 
adalah melarang setiap prajurit untuk memasuki dunia 
roh. Ia mengklaim bahwa ia mendapat penglihatan dari 
bahaya, tapi benar-benar ia merasa takut. Dia tahu 
bahwa Taha Aki akan menunggu kesempatan untuk 
menceritakan kisahnya. Utlapa juga takut untuk 
memasuki dunia roh sendiri, tahu Taha Aki akan cepat 
mengklaim tubuhnya. Jadi mimpinya tentang 
penaklukan dengan semangat pasukan prajurit itu tidak 
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mungkin, dan ia berusaha memuaskan diri dengan 
berkuasa atas suku. Ia menjadi beban - mencari Taha 
Aki hak istimewa yang tidak pernah meminta, menolak 
untuk bekerja sama dengan para prajuritnya, 
mengambil istri kedua yang masih muda dan kemudian 
yang ketiga, meskipun istri Aki Taha tinggal di - 
sesuatu yang pernah terjadi di suku. Taha Aki 
menyaksikan dengan kemarahan tak berdaya.  
"Akhirnya, Taha Aki mencoba membunuh tubuhnya 
untuk menyelamatkan suku dari Utlapa kandungnya. Ia 
membawa serigala buas turun dari pegunungan, tapi 
bersembunyi di balik Utlapa prajuritnya. Ketika 
serigala membunuh seorang pemuda yang melindungi 
kepala palsu, Taha Aki merasa ngeri kesedihan. Ia 
memerintahkan serigala pergi.  
"Semua cerita memberitahu kita bahwa itu tidak 
mudah untuk menjadi semangat prajurit. Itu lebih 
menakutkan daripada menggembirakan untuk 
dibebaskan dari tubuh seseorang. Inilah sebabnya 
mengapa mereka hanya menggunakan sihir mereka pada 
saat dibutuhkan. Kepala's penyendiri perjalanan untuk 
berjaga-jaga merupakan beban dan pengorbanan. 
Menjadi bertubuh sangat membingungkan, tidak 
nyaman, mengerikan. Taha Aki telah pergi dari 
tubuhnya begitu lama pada titik ini bahwa dia 
kesakitan. Ia merasa ia ditakdirkan - tidak pernah 
menyeberang ke final leluhurnya tanah tempat 
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menunggu, terperangkap dalam ketiadaan menyiksa ini 
selamanya.  
"Serigala besar mengikuti Aki Taha semangat saat ia 
berputar dan menggeliat kesakitan melalui hutan. 
Serigala itu sangat besar untuk jenisnya, dan indah. 
Taha Aki tiba-tiba cemburu dari hewan bodoh. 
Setidaknya itu memiliki tubuh. Setidaknya itu memiliki 
kehidupan. Bahkan hidup sebagai hewan akan lebih baik 
daripada kesadaran mengerikan ini kosong.  
"Dan kemudian Taha Aki punya ide yang mengubah kita 
semua. Dia bertanya serigala besar untuk memberikan 
ruang bagi dia, untuk berbagi. Serigala menurut. Taka 
Aki memasuki tubuh serigala dengan lega dan syukur. 
Itu bukan tubuh manusia, tapi itu lebih baik daripada 
kekosongan dari dunia roh.  
"Sebagai salah satu, pria dan serigala kembali ke desa 
di pelabuhan. Orang-orang lari dalam ketakutan, 
berteriak untuk para prajurit yang akan datang. Para 
prajurit berlari untuk memenuhi serigala dengan 
tombak mereka. Utlapa, tentu saja, tetap aman 
tersembunyi.  
"Aki Taha tidak menyerang prajuritnya. Dia mundur 
perlahan-lahan dari mereka, berbicara dengan mata 
dan mencoba menyalak lagu umat-Nya. Para prajurit 
mulai menyadari bahwa serigala bukan hewan biasa, 
bahwa ada suatu roh yang mempengaruhi itu. Salah 
satu pejuang yang lebih tua, nama seorang laki-laki 
yuT, memutuskan untuk tidak mematuhi perintah 



http://nengmieke.blogspot.com 

kepala palsu dan mencoba untuk berkomunikasi dengan 
serigala.  
"Segera setelah yuT menyeberang ke dunia roh, Taha 
Aki meninggalkan serigala - tamely menunggu hewan 
untuk kembali - untuk berbicara dengannya. YuT 
berkumpul kebenaran dalam sekejap, dan menyambut 
kepala rumah sejati.  
"Pada saat ini, Utlapa datang untuk melihat apakah 
serigala telah dikalahkan. Ketika ia melihat yuT 
tergeletak tak bernyawa di tanah, dikelilingi oleh 
pelindung prajurit, ia menyadari apa yang terjadi. Dia 
mencabut pisaunya dan berlari ke depan untuk 
membunuh yuT sebelum ia bisa kembali ke tubuhnya.  
" 'Pengkhianat,' dia berteriak, dan para prajurit tidak 
tahu apa yang harus dilakukan. Kepala roh melarang 
perjalanan, dan itu adalah keputusan kepala bagaimana 
menghukum mereka yang tidak taat.  
"YuT melompat kembali ke dalam tubuhnya, tetapi 
telah Utlapa pisaunya di leher dan tangan menutupi 
mulutnya. Taha Aki tubuh kuat, dan yuT lemah karena 
usia. YuT tidak dapat mengatakan bahkan satu kata 
untuk memperingatkan orang lain sebelum Utlapa 
membungkamnya selamanya.  
"Taha Aki melihat semangat yuT menyelinap pergi ke 
final tanah yang dilarang untuk Taha Aki selama-
lamanya. Ia merasa sangat marah, lebih kuat daripada 
yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia memasuki 
serigala besar lagi, yang berarti untuk merobek 
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tenggorokan Utlapa keluar. Tapi, ketika ia bergabung 
dengan serigala, keajaiban terbesar terjadi.  
"Aki Taha kemarahan adalah kemarahan seorang laki-
laki. Cinta yang telah bagi umat-Nya dan kebencian ia 
penindas mereka terlalu besar untuk tubuh serigala 
juga manusia. Serigala gemetar, dan - di depan mata 
para prajurit terkejut dan Utlapa - berubah menjadi 
seorang laki-laki.  
"Pria baru tidak tampak seperti tubuh Aki Taha. Dia 
jauh lebih mulia. Dia adalah penafsiran daging Taha Aki 
semangat. Prajurit mengenalinya sekaligus, meskipun, 
karena mereka telah terbang dengan semangat Aki 
Taha.  
"Utlapa mencoba lari, tapi Taha Aki punya kekuatan 
serigala dalam tubuh barunya. Ia menangkap pencuri 
dan menghancurkan semangat dari dia sebelum dia bisa 
melompat keluar dari tubuh dicuri.  
"Orang-orang bersukacita ketika mereka mengerti apa 
yang terjadi. Taha Aki cepat membuat semuanya 
dengan benar, bekerja kembali dengan umat-Nya dan 
memberikan istri muda kembali ke keluarga mereka. 
Satu-satunya perubahan dia tetap di tempatnya adalah 
akhir perjalanan roh. Dia tahu bahwa itu terlalu 
berbahaya sekarang bahwa gagasan mencuri ada 
kehidupan. Semangat prajurit tidak lebih.  
"Sejak saat itu, Aki Taha lebih daripada serigala atau 
manusia. Mereka memanggilnya Aki Taha Agung Wolf, 
atau Taha Aki Roh Manusia. Ia memimpin suku selama 
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bertahun-tahun, karena ia tidak usia. Ketika bahaya 
mengancam, ia akan melanjutkan serigala-diri untuk 
melawan atau menakut-nakuti musuh. Orang-orang 
yang tinggal dalam damai. Taha Aki ayah banyak anak 
laki-laki, dan beberapa di antaranya menemukan bahwa, 
setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka juga, 
bisa berubah menjadi serigala. Para serigala itu semua 
berbeda, karena mereka serigala dan mencerminkan 
semangat orang yang mereka berada di dalam. "  
"Jadi itulah sebabnya Sam adalah semua hitam," Quil 
bergumam, nyengir. "Black hati, hitam bulu."  
Aku begitu terlibat dalam cerita, ini adalah shock 
untuk kembali ke masa kini, ke lingkaran mengelilingi 
api yang sekarat. Shock lain, aku menyadari bahwa 
lingkaran itu terdiri dari Aki Taha besar - untuk 
Namun banyak derajat - cucu.  
Api melemparkan bunga api tembakan ke langit, dan 
mereka menggigil dan menari, membuat bentuk-bentuk 
yang hampir dipahami.  
"Dan bulu cokelat Anda mencerminkan apa?" Sam 
berbisik kembali ke Quil. "Bagaimana manis Anda?"  
Billy diabaikan jibes mereka. "Sebagian dari anak-anak 
menjadi prajurit dengan Taha Aki, dan mereka tidak 
lagi tua. Lain, yang tidak suka transformasi, menolak 
untuk bergabung dengan pak serigala-laki. Ini mulai 
usia lagi, dan menemukan bahwa suku serigala-orang 
bisa menjadi tua seperti orang lain jika mereka 
menyerah semangat mereka serigala. Taha Aki pernah 
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tinggal rentang tiga kehidupan orang tua. Dia telah 
menikah dengan istri ketiga setelah kematian dua yang 
pertama, dan menemukan dalam semangat sebenarnya 
istrinya. Meskipun ia mencintai yang lain, ini adalah 
sesuatu yang lain. Dia memutuskan untuk memberikan 
nyawa-Nya serigala sehingga ia akan mati ketika ia 
melakukannya.  
"Itu adalah bagaimana sihir datang kepada kita, tetapi 
itu bukanlah akhir dari cerita. . . .  
Dia memandang di Old Quil Ateara, yang bergeser di 
kursinya, meluruskan bahu rapuh. Billy mengambil 
minum dari botol air dan menyeka dahinya. Emily's 
pena tidak pernah ragu-ragu ketika ia marah menulis di 
atas kertas.  
"Itu adalah cerita tentang semangat para pejuang," 
Lama Quil dimulai pada suara tenor tipis. "Ini adalah 
kisah tentang pengorbanan istri ketiga.  
"Bertahun-tahun setelah Taha Aki menyerahkan 
nyawa-Nya serigala, ketika ia sudah tua, masalah mulai 
di utara, dengan Makahs. Beberapa wanita muda suku 
mereka telah menghilang, dan mereka menyalahkan itu 
pada tetangga serigala, yang mereka takut dan tidak 
dipercaya. Serigala-orang masih bisa membaca pikiran 
satu sama lain sementara dalam bentuk serigala 
mereka, sama seperti nenek moyang mereka, 
sementara dalam bentuk semangat mereka. Mereka 
tahu bahwa tak satu pun dari mereka yang harus 
disalahkan. Taha Aki mencoba menenangkan kepala 
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Makah, tetapi ada terlalu banyak ketakutan. Taha Aki 
tidak ingin memiliki perang di tangannya. Dia bukan lagi 
seorang pejuang untuk memimpin umat-Nya. Dia 
didakwa sulungnya serigala-anak, Taha Wi, dengan 
menemukan penyebab sejati sebelum permusuhan 
dimulai.  
"Wi Taha memimpin lima serigala lain dalam paket pada 
pencarian melalui pegunungan, mencari bukti Makahs 
yang hilang. Mereka menemukan sesuatu yang mereka 
belum pernah ditemukan sebelumnya - yang aneh, 
aroma manis di hutan yang membakar hidung mereka 
ke titik rasa sakit. "  
Aku menyusut sedikit lebih dekat ke sisi Yakub. Aku 
melihat sudut mulutnya berkedut dengan humor, dan 
lengannya mengencang di sekitar saya.  
"Mereka tidak tahu apa yang makhluk akan 
meninggalkan seperti bau, tapi mereka mengikutinya," 
Old Quil melanjutkan. Nya suara gemetar tidak 
memiliki keagungan Billy, tapi yang aneh, ganas tepi 
urgensi tentang hal itu. Nadi saya melompat sebagai 
kata-katanya datang lebih cepat.  
"Mereka menemukan jejak samar bau manusia, dan 
darah manusia, di sepanjang jalan. Mereka yakin ini 
adalah musuh mereka cari.  
"Perjalanan membawa mereka begitu jauh di utara 
yang Taha Wi dikirim setengah pak, yang lebih muda, 
kembali ke pelabuhan untuk melapor ke Taha Aki.  
"Taha Wi dan kedua saudaranya tidak kembali.  
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"Saudara yang lebih muda mencari pendahulu mereka, 
tetapi hanya menemukan kesunyian. Taha Aki 
berkabung bagi anak-anaknya. Dia berharap anak-
anaknya untuk membalas kematian, tapi ia sudah tua. 
Dia pergi ke Makah kepala dalam pakaian berkabung 
dan menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi. 
Kepala yang percaya Makah kesedihannya, dan 
mengakhiri ketegangan antara suku-suku.  
"Setahun kemudian, dua gadis Makah menghilang dari 
rumah mereka pada malam yang sama. Yang disebut di 
Makahs serigala Quileute sekaligus, yang menemukan 
bau manis yang sama di seluruh desa Makah. Serigala 
terus berburu lagi.  
"Hanya satu datang kembali. Dia yaha Uta, putra 
sulung Taka Aki istri ketiga, dan yang termuda dalam 
kemasan. Ia membawa sesuatu dengan dirinya yang 
belum pernah dilihat dalam semua hari-hari Quileutes 
- aneh, dingin, kaku mayat yang ia bawa di potong. 
Semua orang yang dari Aki Taha darah, bahkan mereka 
yang belum pernah serigala, bisa mencium bau menusuk 
makhluk yang mati. Ini adalah musuh Makahs.  
"Yaha Uta menggambarkan apa yang terjadi: ia dan 
saudara-saudaranya telah menemukan makhluk, yang 
tampak seperti laki-laki tetapi keras seperti batu 
granit, dengan dua anak perempuan Makah. Seorang 
gadis itu sudah mati, putih dan berdarah di tanah. 
Yang lainnya adalah dalam pelukan makhluk, mulutnya 
di lehernya. Dia mungkin telah hidup ketika mereka 
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menemukan pemandangan mengerikan, tetapi makhluk 
dengan cepat menjentikkan leher dan melemparkan 
tubuh tak bernyawa ke tanah ketika mereka mendekat. 
Bibirnya putihnya tertutup dalam darahnya, dan 
matanya bersinar merah.  
"Yaha Uta sengit menggambarkan kekuatan dan 
kecepatan makhluk. Salah satu saudaranya dengan 
segera menjadi korban ketika ia meremehkan kekuatan 
itu. Makhluk robek membuatnya berbeda seperti 
boneka. Yaha Uta dan saudaranya yang lain lebih 
waspada. Mereka bekerja bersama-sama, datang pada 
makhluk dari sisi-sisi, mengatasi manuver manusia itu. 
Mereka harus mencapai batas yang sangat serigala 
mereka kekuatan dan kecepatan, sesuatu yang belum 
pernah diuji sebelumnya. Makhluk itu keras seperti 
batu dan dingin seperti es. Mereka menemukan bahwa 
hanya gigi mereka dapat merusak itu. Mereka mulai 
merobek potongan kecil makhluk terpisah ketika 
melawan mereka.  
"Tapi makhluk belajar dengan cepat, dan segera 
pencocokan manuver mereka. Itu mendapat tangannya 
di yaha Uta saudara. Yaha Uta menemukan sebuah 
lubang di leher makhluk itu, dan ia menerjang. Giginya 
merobek kepala dari makhluk, tapi tangan terus mangle 
saudaranya.  
"Yaha Uta merobek dikenali makhluk ke bagian,, 
merobek potongan-potongan terpisah dalam upaya 
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putus asa untuk menyelamatkan kakaknya. Dia sudah 
terlambat, tapi, pada akhirnya, makhluk itu hancur.  
"Atau agar mereka berpikir. Yaha Uta meletakkan 
berbau tetap keluar untuk diperiksa oleh para tetua. 
Satu potongan tangan berbaring di samping bagian dari 
granit makhluk lengan. Kedua potongan tersentuh 
ketika para tetua menusuk mereka dengan tongkat, 
dan mengulurkan tangan ke arah potongan lengan, 
berusaha untuk berkumpul kembali itu sendiri.  
"Ngeri, para tua-tua membakar sisa-sisa. Awan besar 
tersedak, keji asap polusi udara. Ketika tak ada tapi 
abu, abu mereka dipisahkan menjadi beberapa tas kecil 
dan menyebar mereka jauh dan luas - beberapa di laut, 
beberapa di hutan, beberapa di gua-gua tebing. Taha 
Aki memakai satu kantong di lehernya, sehingga ia akan 
memperingatkan jika makhluk pernah mencoba 
menempatkan diri bersama-sama lagi. "  
Tua Quil berhenti dan memandang pada Billy. Billy 
mengeluarkan tali kulit dari lehernya. Tergantung di 
ujung sebuah tas kecil, menghitam karena usia. 
Beberapa orang terkesiap. Aku mungkin menjadi salah 
satu dari mereka.  
"Mereka menyebutnya Dingin Satu, si peminum darah, 
dan hidup dalam ketakutan bahwa itu tidak sendirian. 
Mereka hanya punya satu serigala pelindung kiri, yaha 
muda Uta.  
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"Mereka tidak perlu menunggu lama. Makhluk punya 
pasangan, peminum darah lain, yang datang ke 
Quileutes mencari balas dendam.  
"Cerita-cerita mengatakan bahwa Dingin Perempuan 
adalah hal yang paling indah mata manusia yang pernah 
dilihat. Dia tampak seperti dewi fajar ketika ia 
memasuki desa pagi itu, matahari bersinar untuk 
sekali, dan itu gemerlapan dari kulitnya yang putih dan 
menyalakan rambut emas yang mengalir sampai ke 
lututnya. Wajahnya magis pada keindahan, matanya 
hitam di wajah putihnya. Sebagian jatuh berlutut 
untuk menyembah dirinya.  
"Dia bertanya sesuatu yang tinggi, suara tajam, dalam 
bahasa yang tak seorang pun pernah mendengar. 
Orang-orang itu tercengang, tidak tahu bagaimana 
harus menjawab. Ada tak satu pun dari Aki Taha darah 
di antara para saksi, tapi satu anak kecil. Dia menempel 
dengan ibunya dan menjerit bahwa bau sakit 
hidungnya. Salah satu dari para tua-tua, dalam 
perjalanan ke dewan, mendengar anak itu dan 
menyadari apa yang telah datang di antara mereka. Ia 
berteriak untuk rakyat untuk menjalankan. Dia 
membunuh lebih dulu.  
"Ada dua puluh saksi Perempuan Dingin pendekatan. 
Dua selamat, hanya karena ia tumbuh terganggu oleh 
darah, dan berhenti untuk sate dahaganya. Mereka lari 
ke Taha Aki, yang duduk di berembuk dengan para 
tetua lain, anak-anaknya, dan istri ketiganya.  
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"Yaha Uta berubah menjadi serigala jiwanya segera 
setelah ia mendengar berita itu. Ia pergi untuk 
menghancurkan peminum darah sendirian. Taha Aki, 
istri ketiganya, anak-anaknya, dan para tua-tua 
mengikuti di belakangnya.  
"Awalnya mereka tidak bisa menemukan makhluk, 
hanya bukti dari serangan. Tubuh berbaring patah, 
beberapa menguras darah, berserakan di jalan tempat 
ia muncul. Kemudian mereka mendengar jeritan dan 
bergegas ke pelabuhan.  
"Sejumlah dari Quileutes telah lari ke kapal untuk 
berlindung. Dia berenang setelah mereka seperti ikan 
hiu, dan melanggar haluan perahu mereka dengan 
kekuatan yang luar biasa. Ketika kapal tenggelam, ia 
menangkap mereka yang mencoba berenang menjauh 
dan pecah mereka juga.  
"Dia melihat serigala besar di pantai, dan ia lupa 
perenang yang melarikan diri. Dia berenang begitu 
cepat ia kabur dan datang, menetes dan mulia, untuk 
berdiri di depan yaha Uta. Dia menunjuk dengan satu 
jari putih dan menanyakan pertanyaan dipahami lain. 
Yaha Uta menunggu.  
"Ini adalah pertarungan dekat. Dia bukan prajurit 
telah pasangannya. Tapi yaha Uta sendirian - tidak ada 
orang yang mengalihkan perhatiannya kemarahan dari 
dia.  
"Ketika yaha Uta hilang, Taha Aki menjerit 
bertentangan. Dia tertatih-tatih maju dan bergeser ke 
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kuno, putih-bungkam serigala. Serigala sudah tua, tapi 
ini Taha Aki Roh Manusia, dan kemarahan membuat dia 
kuat. Perjuangan dimulai lagi.  
"Aki Taha istri ketiga baru saja melihat anaknya mati 
sebelum dia. Sekarang suaminya bertempur, dan ia 
tidak punya harapan bahwa ia bisa menang. Dia 
mendengar setiap kata para saksi ke pembantaian 
telah mengatakan dewan. Dia pernah mendengar cerita 
tentang Uta yaha kemenangan pertama, dan tahu 
bahwa pengalihan saudaranya telah menyelamatkannya.  
"Istri ketiga mengambil pisau dari sabuk dari salah 
satu anak laki-laki yang berdiri di sampingnya. Mereka 
semua anak-anak muda, belum laki-laki, dan ia tahu 
bahwa mereka akan mati ketika ayah mereka gagal.  
"Istri ketiga berlari ke arah Dingin Perempuan dengan 
belati ditinggikan. Dingin Perempuan tersenyum, nyaris 
tak terganggu dari berkelahi dengan serigala tua. Dia 
tidak punya rasa takut terhadap manusia lemah 
perempuan atau pisau yang bahkan tidak akan 
menggaruk kulitnya, dan ia akan memberikan pukulan 
kematian Taha Aki.  
"Dan kemudian istri ketiga melakukan sesuatu Dingin 
Perempuan tidak berharap. Dia jatuh berlutut di kaki 
peminum darah dan menusukkan pisau ke dalam hatinya 
sendiri.  
"Darah menyembur melalui istri ketiga jari-jari dan 
memercikkan terhadap Perempuan Dingin. Peminum 
darah tidak bisa menahan godaan dari darah segar 
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keluar dari tubuh istri ketiga. Secara naluriah, ia 
berpaling kepada wanita yang sedang sekarat, untuk 
satu detik sepenuhnya dikonsumsi oleh kehausan.  
"Aki Taha gigi tertutup di lehernya.  
"Itu bukan akhir dari perjuangan, tapi Taha Aki tidak 
sendirian sekarang. Menonton ibu mereka meninggal, 
dua anak laki-laki muda merasakan kemarahan yang 
mereka melompat keluar sebagai serigala semangat 
mereka, meskipun mereka belum laki-laki. Bersama 
ayah mereka, mereka selesai makhluk itu.  
"Taha Aki pernah bergabung dengan suku. Dia tidak 
pernah berubah kembali ke manusia lagi. Dia berbaring 
untuk satu hari di samping tubuh istri ketiga, 
menggeram setiap kali ada yang mencoba untuk 
menyentuhnya, dan kemudian ia pergi ke hutan dan 
tidak pernah kembali.  
"Masalah dengan dingin yang sangat langka dari saat 
itu. Taha putra Aki menjaga suku sampai anak-anak 
mereka sudah cukup tua untuk mengambil tempat 
mereka. Ada pernah lebih dari tiga serigala pada suatu 
waktu. Itu sudah cukup. Kadang-kadang darah peminum 
akan datang melalui negeri ini, tapi mereka terkejut, 
tidak mengharapkan serigala. Kadang-kadang serigala 
akan mati, tetapi tidak pernah mereka hancur lagi 
seperti yang pertama kali. Mereka akan belajar 
bagaimana untuk melawan yang dingin, dan mereka 
melewati pengetahuan, pikiran untuk serigala serigala 
pikiran, semangat semangat, ayah kepada anaknya.  
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"Waktu berlalu, dan keturunan Aki Taha tidak lagi 
menjadi serigala ketika mereka mencapai kedewasaan. 
Hanya dalam waktu yang sangat lama, jika dingin sudah 
dekat, akan serigala kembali. Yang dingin yang selalu 
datang dalam satu dan berpasangan, dan tinggal 
bungkus kecil.  
"Sebuah coven lebih besar datang, dan Anda sendiri 
kakek buyut siap untuk melawan mereka. Tetapi 
pemimpin berbicara kepada Efraim Black seolah-olah ia 
adalah seorang laki-laki, dan berjanji tidak akan 
membahayakan Quileutes. Aneh mata kuning nya 
memberikan beberapa bukti kepada mengklaim bahwa 
mereka tidak sama dengan peminum darah lainnya. 
Serigala itu kalah jumlah; tidak ada kebutuhan yang 
dingin untuk menawarkan sebuah perjanjian ketika 
mereka bisa memenangkan pertempuran. Efraim 
diterima. Mereka telah tinggal benar ke pihak mereka, 
meskipun kehadiran mereka memang cenderung untuk 
menarik orang lain.  
"Dan jumlah mereka telah memaksa pak yang lebih 
besar daripada suku yang pernah dilihat," kata Quil 
Lama, dan sesaat matanya yang hitam, semua kecuali 
dikubur di kulit keriput melipat di sekitar mereka, 
tampaknya menaungi aku. "Kecuali, tentu saja, dalam 
Taha Aki waktu," katanya, dan kemudian dia menghela 
napas. "Dan begitu anak-anak suku lagi kita membawa 
beban dan berbagi pengorbanan ayah mereka bertahan 
sebelum mereka."  
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Semua terdiam lama. Keturunan yang hidup dan 
legenda sihir menatap satu sama lain di seberang api 
dengan kesedihan di mata mereka. Semua kecuali satu.  
"Beban," ia mendengus dengan suara rendah. "Saya 
pikir itu keren." Quil penuh bibir bawah cemberut 
keluar sedikit.  
Seberang api sekarat, Seth Clearwater - mata lebar-
lebar dengan puji-pujian untuk persaudaraan suku 
pelindung - mengangguk setuju.  
Billy terkekeh, rendah dan panjang, dan sepertinya 
sihir memudar menjadi bara api yang menyala-nyala. 
Tiba-tiba, itu hanya lingkaran teman-teman lagi. Jared 
menjentikkan Quil batu kecil, dan semua orang tertawa 
ketika itu membuatnya melompat. Gumam percakapan 
rendah di sekitar kita, menggoda dan santai.  
Mata Leah Clearwater tidak terbuka. Saya pikir saya 
melihat sesuatu yang berkilauan di pipinya seperti air 
mata, tapi ketika aku menoleh ke belakang sesaat 
kemudian itu hilang.  
Baik Yakub maupun aku berbicara. Dia begitu masih di 
sampingku, napasnya begitu dalam dan bahkan, yang 
saya pikir dia mungkin dekat dengan tidur.  
Pikiranku adalah seribu tahun lagi. Aku tidak 
memikirkan yaha Uta atau serigala yang lain, atau yang 
indah Wanita Dingin - saya bisa membayangkan satu-
satunya terlalu mudah. Tidak, aku sedang berpikir 
tentang seseorang di luar sihir sama sekali. Aku 
sedang mencoba membayangkan wajah perempuan yang 
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tidak disebutkan namanya yang telah menyelamatkan 
seluruh suku, istri ketiga.  
Hanya perempuan manusia, tanpa hadiah atau kekuatan 
khusus. Fisik lebih lemah dan lebih lambat 
dibandingkan dengan monster dalam cerita. Tapi ia 
telah menjadi kunci, solusi. Dia telah menyelamatkan 
suaminya, anak-anak muda, sukunya.  
Saya berharap mereka akan ingat namanya. . . .  
Sesuatu mengguncang lenganku.  
"Ayo, Bells," kata Jacob di telingaku. "Kami di sini."  
Aku berkedip, bingung karena api tampaknya telah 
menghilang. Aku melotot ke dalam kegelapan yang tak 
terduga, mencoba memahami lingkungan saya. Aku 
butuh satu menit untuk menyadari bahwa aku tidak lagi 
di tebing. Yakub dan aku sendirian. Aku masih di bawah 
lengannya, tapi aku tidak di tanah lagi.  
Bagaimana aku bisa masuk mobil Yakub?  
"Oh, crap!" Aku terkesiap ketika aku menyadari bahwa 
aku telah tertidur. "Sampai jam berapa itu? Dang itu, 
di mana telepon bodoh itu? "Aku menepuk saku, panik 
dan datang atas kosong.  
"Mudah. Ini bukan bahkan tengah malam belum. Dan 
aku sudah memanggilnya untuk Anda. Lihat - dia sudah 
menunggu di sana. "  
"Midnight?" Aku mengulangi bodohnya, masih bingung. 
Aku menatap ke dalam kegelapan, dan mengambil detak 
jantungku ketika mata saya terbuat dari bentuk Volvo, 
tiga puluh meter jauhnya. Aku meraih gagang pintu.  
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"Di sini," kata Yakub, dan ia meletakkan bentuk kecil 
ke tangan yang lain. Telepon.  
"Kau menelepon Edward untuk saya?"  
Mataku cukup disesuaikan untuk melihat kilau terang 
Jacob tersenyum. "Saya pikir jika saya bermain bagus, 
saya akan mendapat lebih banyak waktu dengan Anda."  
"Terima kasih, Jake," kataku, menyentuh. "Sungguh, 
terima kasih. Dan terima kasih telah mengundang saya 
malam ini. Itu. . . "Kata-kata gagal saya. "Wow. Itu 
adalah sesuatu yang lain. "  
"Dan Anda bahkan tidak tetap up-to menonton saya 
menelan sapi." Dia tertawa. "Tidak, aku senang kau 
menyukainya. Itu. . . baik untuk saya. Setelah Anda di 
sana. "  
Ada gerakan di kejauhan gelap - sesuatu pucat 
berbayang terhadap pohon-pohon hitam. Mondar-
mandir?  
"Ya, dia tidak begitu sabar, dia?" Kata Jacob, melihat 
perhatian saya. "Silakan. Tapi segera kembali, oke? "  
"Tentu, Jake," aku berjanji, memecahkan pintu mobil 
terbuka. Mencuci udara dingin di kaki saya dan 
membuat saya menggigil.  
"Tidur yang nyenyak, Bells. Jangan khawatir tentang 
apa pun - saya akan mengawasi keluar untuk malam ini. 
"  
Aku berhenti sejenak, satu kaki di tanah. "Tidak, Jake. 
Beristirahatlah, aku akan baik-baik saja. "  
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"Tentu, tentu," katanya, tapi dia terdengar lebih 
menggurui daripada setuju.  
" 'Malam, Jake. Terima kasih. "  
" 'Malam, Bella," bisiknya ketika aku bergegas ke 
dalam kegelapan.  
Edward menangkap saya di garis batas.  
"Bella," katanya, lega kuat dalam suaranya; luka 
lengannya erat-erat di sekitar saya.  
"Hai. Maaf aku begitu terlambat. Aku jatuh tertidur 
dan - "  
"Aku tahu. Yakub menjelaskan. "Dia berjalan menuju 
mobil, dan aku terhuyung kaku di sisinya. "Apakah kau 
lelah? Aku bisa membawa Anda. "  
"Aku baik-baik."  
"Mari kita pulang dan di tempat tidur. Apakah Anda 
memiliki waktu yang baik? "  
"Ya - itu sangat mengagumkan, Edward. Aku berharap 
kau bisa datang. Aku bahkan tidak bisa 
menjelaskannya. Jake ayah memberitahu kami legenda 
tua dan rasanya seperti. . . seperti sihir. "  
"Anda harus memberitahu saya tentang hal itu. 
Setelah Anda sudah tidur. "  
"Aku tidak akan benar," kataku, dan kemudian aku 
menguap lebar-lebar.  
Edward terkekeh. Dia membuka pintu bagi saya, 
mengangkat saya dalam, dan memasang sabuk 
pengaman sabuk pengaman di sekitar saya.  
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Lampu menyala terang dan menyapu seluruh kami. Aku 
melambai ke arah lampu Yakub, tetapi aku tidak tahu 
apakah ia melihat gerakan.  
Malam itu - setelah aku berhasil melewati Charlie, yang 
tidak memberi saya sebagai banyak masalah seperti 
yang saya harapkan karena Yakub telah memanggil dia 
juga - bukannya ambruk di tempat tidur saat itu, aku 
bersandar ke luar jendela yang terbuka sementara 
saya menunggu Edward kembali. Malam itu 
mengejutkan dingin, hampir dingin. Aku tidak melihat 
sama sekali pada tebing berangin, aku membayangkan 
yang tidak terlalu terkait dengan api daripada dengan 
duduk di sebelah Yakub.  
Menciprati tetesan dingin terhadap wajahku saat 
hujan mulai turun.  
Itu terlalu gelap untuk melihat banyak selain segitiga 
hitam dari spruce bersandar dan gemetar dengan 
angin. Tapi aku berusaha mata saya tetap, mencari 
bentuk-bentuk lain dalam badai. Sebuah pucat siluet, 
bergerak seperti hantu melalui hitam. . . atau mungkin 
bayangan serigala yang sangat besar. . . . Mataku 
terlalu lemah.  
Lalu ada gerakan di malam hari, tepat di samping saya. 
Edward meluncur melalui jendela yang terbuka, 
tangannya lebih dingin daripada hujan.  
"Apakah Yakub di luar sana?" Aku bertanya, menggigil 
sebagai Edward menarikku ke dalam lingkaran 
lengannya.  
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"Ya. . . di suatu tempat. Dan Esme sedang dalam 
perjalanan pulang. "  
Desahku. "Sangat dingin dan basah. Ini konyol. "Aku 
menggigil lagi.  
Dia terkekeh. "Hanya dingin untuk Anda, Bella."  
Itu dingin dalam mimpiku malam itu juga, mungkin 
karena aku tidur di pelukan Edward. Tapi aku bermimpi 
aku berada di luar dalam badai, angin mendera 
rambutku di wajahku dan menyilaukan mata. Aku 
berdiri di bulan sabit berbatu Pantai Pertama, 
mencoba untuk memahami bentuk-bentuk bergerak 
cepat hanya samar-samar aku bisa melihat dalam 
kegelapan di tepi pantai. Pada awalnya, ada apa-apa 
kecuali kilatan putih dan hitam, melesat ke arah satu 
sama lain dan menari-nari. Dan kemudian, seolah-olah 
bulan tiba-tiba pecah dari awan, aku bisa melihat 
segalanya.  
Rosalie, rambutnya basah dan keemasan berayun ke 
belakang lutut, itu menerjang pada serigala besar - 
menembus moncongnya dengan perak - bahwa saya 
secara naluriah diakui sebagai Billy Black.  
Aku berlari, tetapi menemukan diri bergerak dalam 
gerakan lambat frustrasi pemimpi. Aku mencoba 
berteriak kepada mereka, untuk memberitahu mereka 
untuk berhenti, tapi suara saya telah dicuri oleh angin, 
dan aku bisa tidak membuat suara. Aku melambaikan 
tangan, berharap untuk menangkap perhatian mereka. 
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Sesuatu berkelebat di tanganku, dan aku melihat untuk 
pertama kalinya bahwa tangan kanan saya tidak kosong.  
Aku memegang panjang, pisau tajam, kuno dan perak, 
berkerak di kering, menghitam darah.  
Aku meringis menjauh dari pisau, dan mataku bentak 
terbuka untuk tenang kegelapan kamarku. Hal pertama 
yang saya sadari adalah bahwa aku tidak sendirian, dan 
aku menoleh untuk mengubur wajahku di dada Edward, 
mengetahui aroma manis kulitnya akan mengejar mimpi 
buruk jauh lebih efektif daripada apa pun.  
"Apakah aku membangunkanmu?" Bisiknya. Terdengar 
suara kertas, yang mengacak halaman, dan samar 
cahaya gedebuk sebagai sesuatu yang jatuh ke lantai 
kayu.  
"Tidak," aku bergumam, mendesah dalam kepuasan 
sebagai pelukannya mengencang di sekitar saya. "Aku 
punya mimpi buruk."  
"Apakah Anda ingin memberitahu saya tentang hal 
itu?"  
Aku menggelengkan kepala. "Terlalu lelah. Mungkin di 
pagi hari, jika aku ingat. "  
Aku merasakan tertawa diam bergetar melalui dia.  
"Di pagi hari," dia setuju.  
"Apa yang kau baca?" Aku bergumam, tidak benar-
benar terjaga sama sekali.  
"Wuthering Heights," katanya.  
Aku mengerutkan kening mengantuk. "Saya pikir kau 
tidak suka buku itu."  
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"Kau meninggalkannya keluar," ia bergumam, lulling 
suara lembut ke arah ketidaksadaran. "Selain. . . 
semakin banyak waktu yang saya habiskan dengan 
Anda, semakin banyak emosi manusia tampaknya 
dipahami bagi saya. Aku menemukan bahwa aku bisa 
bersimpati dengan Heathcliff dengan cara-cara 
berpikir aku tidak mungkin dilakukan sebelumnya. "  
"Mmm," aku menghela napas.  
Dia mengatakan sesuatu yang lain, sesuatu yang 
rendah, tapi aku sudah tertidur.  
Keesokan paginya sadar dan masih abu-abu mutiara. 
Edward bertanya tentang mimpi, tapi aku tidak bisa 
menangani hal itu. Aku hanya ingat bahwa aku dingin, 
dan bahwa aku senang dia berada di sana ketika aku 
terbangun. Dia menciumku, cukup lama untuk 
mendapatkan denyut nadi saya berpacu, dan kemudian 
menuju rumah untuk berubah dan mendapatkan 
mobilnya.  
Aku berpakaian dengan cepat, rendah tentang pilihan-
pilihan. Siapa pun yang menyerang saya telah kritis 
dirugikan menghambat lemari pakaian saya. Kalau tidak 
begitu menakutkan, itu akan secara serius mengganggu.  
Saat aku hendak turun untuk sarapan, aku melihat 
salinan usang saya Wuthering Heights tergeletak 
terbuka di lantai di mana Edward telah 
meninggalkannya di malam hari, bertahan di tempatnya 
dengan cara mengikat yang rusak selalu diadakan 
tambang.  
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Aku mengambilnya penasaran, mencoba mengingat apa 
yang dikatakannya. Sesuatu tentang merasa simpati 
untuk Heathcliff, dari semua orang. Yang tidak dapat 
benar; Aku pasti bermimpi bagian itu.  
Tiga kata di halaman terbuka tertangkap mata saya, 
dan aku menundukkan kepala untuk membaca paragraf 
lebih dekat. Heathcliff berbicara itu, dan aku tahu 
lorong baik.  
 
Dan di sana Anda melihat perbedaan antara perasaan 
kita: itu dia berada di tempat saya dan Aku di dalam 
nya, walaupun aku membencinya dengan kebencian yang 
mengubah hidup saya empedu, aku tidak akan pernah 
mengangkat tangan melawan dia. Anda mungkin terlihat 
tidak percaya, jika Anda silakan! Aku tidak akan 
pernah mengusir dia dari masyarakat selama dia 
dikehendaki-Nya. Pada saat dia menganggap berhenti, 
aku akan robek hatinya keluar, dan minum darah-Nya! 
Namun, sampai kemudian - jika Anda tidak percaya 
padaku, kau tak kenal aku - sampai saat itu, aku akan 
mati oleh inci sebelum aku menyentuh sehelai rambut 
dari kepalanya!  
 
Tiga kata-kata yang telah tertangkap mata saya adalah 
"meminum darah-Nya."  
Aku bergidik.  
Ya, tentu aku pasti bermimpi bahwa Edward berkata 
sesuatu yang positif tentang Heathcliff. Dan halaman 
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ini mungkin bukan halaman ia baca. Buku bisa saja jatuh 
terbuka untuk setiap halaman. 
 
 
 
 
 

12. TIMNE 
 

"Saya telah meramalkan. . . , "ALICE DIMULAI DI 
nada yang tak menyenangkan.  
Edward melemparkan siku ke arah rusuknya, yang rapi 
ia menghindar.  
"Baik," dia menggerutu. "Edward ini membuat saya 
melakukan ini. Tapi aku tidak memperkirakan bahwa 
Anda akan lebih sulit jika aku kaget kau. "  
Kami berjalan ke mobil setelah sekolah, dan aku benar-
benar tidak mengerti untuk apa yang ia bicarakan.  
"Dalam bahasa Inggris?" Aku diminta.  
"Jangan menjadi bayi tentang hal ini. Tidak ada 
amukan. "  
"Sekarang aku takut."  
"Jadi, kau - aku berarti kami - mengadakan pesta 
kelulusan. Ini bukan masalah besar. Tidak ada yang 
aneh di atas. Tapi saya melihat bahwa Anda akan aneh 
jika saya mencoba untuk membuat pesta kejutan "- ia 
menari-nari keluar dari jalan sebagai Edward 
mengulurkan tangan untuk muss rambutnya -" dan 



http://nengmieke.blogspot.com 

Edward bilang aku harus memberitahu Anda. Tapi itu 
bukan apa-apa. Janji. "  
Aku menghela napas berat. "Apakah ada gunanya 
berdebat?"  
"Sama sekali tidak."  
"Oke, Alice. Aku akan ke sana. Dan aku akan membenci 
setiap menitnya. Janji. "  
"Itu semangat! By the way, aku mencintai hadiah. Anda 
seharusnya tidak punya. "  
"Alice, aku tidak!"  
"Oh, aku tahu itu. Tapi kau akan. "  
Aku memeras otak saya panik, mencoba mengingat apa 
yang pernah memutuskan untuk mendapatkan padanya 
untuk kelulusan bahwa ia mungkin telah melihat.  
"Menakjubkan," Edward bergumam. "Bagaimana bisa 
orang yang begitu kecil bisa begitu menyebalkan?"  
Alice tertawa. "Itu bakat."  
"Tak bisakah kau menunggu beberapa minggu untuk 
menceritakan tentang ini?" Tanyaku kesal. "Sekarang 
aku hanya akan ditekankan bahwa lebih lama lagi."  
Alice mengerutkan dahi padaku.  
"Bella," dia berkata pelan. "Apakah kau tahu hari apa 
itu?"  
"Senin?"  
Dia memutar bola matanya. "Ya. Ini adalah hari Senin. . 
. keempat. "Dia menyambar siku, memutar aku 
setengah keliling, dan menunjuk ke arah kuning besar 
poster yang ditempelkan di pintu ruang olahraga. Di 
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sana, di huruf-huruf hitam tajam, adalah tanggal 
kelulusan. Tepat satu minggu dari hari ini.  
"Ini yang keempat? Juni? Apakah Anda yakin? "  
Baik yang menjawab. Alice hanya menggelengkan kepala 
dengan sedih, pura-pura kecewa, dan Edward alis 
terangkat.  
"Itu tidak bisa! Bagaimana itu terjadi? "Aku mencoba 
menghitung mundur dalam kepalaku, tapi aku tidak 
tahu di mana hari-hari telah pergi.  
Aku merasa seperti ada yang menendang kaki saya 
keluar dari bawah saya. Minggu stres, khawatir. . . 
entah bagaimana di tengah-tengah semua terobsesi 
pada waktu, waktu saya telah menghilang. Saya ruang 
untuk memilah-milah itu semua, untuk membuat 
rencana, telah lenyap. Saya berada di luar waktu.  
Dan aku tidak siap.  
Aku tidak tahu bagaimana melakukan ini. Bagaimana 
mengucapkan selamat tinggal pada Charlie dan Renée. . 
. Yakub. . . untuk menjadi manusia.  
Aku tahu persis apa yang saya inginkan, tapi aku tiba-
tiba takut mendapatkannya.  
Secara teori, aku cemas, bahkan bersemangat untuk 
kematian perdagangan untuk keabadian. Lagi pula, itu 
adalah kunci untuk tinggal dengan Edward selamanya. 
Dan kemudian ada fakta bahwa saya sedang diburu 
oleh pihak-pihak yang dikenal dan tak dikenal. Saya 
lebih suka tidak duduk-duduk, tak berdaya dan lezat, 
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menunggu salah satu dari mereka untuk mengejar 
ketinggalan dengan saya.  
Secara teori, itu semua masuk akal.  
Dalam praktek. . . menjadi manusia itu semua aku tahu. 
Melampaui masa depan yang besar, jurang yang gelap 
aku tidak tahu sampai aku melompat ke dalamnya.  
Pengetahuan sederhana ini, tanggal hari ini - yang 
begitu jelas bahwa aku pasti bawah sadar menindas itu 
- membuat tenggat waktu Aku sudah tak sabar 
menghitung mundur ke arah merasa seperti kencan 
dengan regu tembak.  
Dalam cara yang samar-samar, aku menyadari Edward 
memegang pintu mobil untuk saya, Alice berceloteh 
dari kursi belakang, hujan memalu melawan kaca depan. 
Edward tampak menyadari aku hanya ada dalam tubuh, 
ia tidak berusaha untuk menarik saya dari abstraksi. 
Atau mungkin dia lakukan, dan aku sudah melihat.  
Kami berakhir di rumah saya, di mana Edward 
membawa saya ke sofa dan menarikku di sebelahnya. 
Aku menatap keluar jendela, ke dalam cairan abu-abu 
kabut, dan mencoba untuk menemukan di mana tekad 
saya telah pergi. Mengapa saya panik sekarang? Aku 
tahu batas waktu akan datang. Mengapa harus 
menakut-nakuti saya bahwa itu adalah di sini?  
Aku tidak tahu berapa lama ia membiarkan aku 
menatap ke luar jendela dalam keheningan. Tapi hujan 
itu menghilang ke dalam kegelapan ketika akhirnya 
terlalu berat baginya.  
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Dia meletakkan tangannya yang dingin di kedua sisi 
wajahku dan memusatkan mata pada tambang emas.  
"Tolong ceritakan apa yang Anda pikirkan? Sebelum 
aku menjadi gila? "  
Apa yang bisa saya katakan kepadanya? Bahwa aku 
adalah seorang pengecut? Aku mencari kata-kata.  
"Bibirmu putih. Bicara, Bella. "  
Aku menghela napas dalam embusan besar. Berapa 
lama aku telah menahan napas?  
"Tanggal membawaku lengah," bisikku. "Itu saja."  
Ia menunggu, wajahnya penuh kekhawatiran dan 
skeptis.  
Aku mencoba menjelaskan. "Saya tidak yakin apa yang 
harus dilakukan. . . apa yang harus kukatakan Charlie. . . 
apa yang harus kukatakan. . . bagaimana. . . "Suaraku 
melemah.  
"Ini bukan tentang pesta?"  
Aku mengerutkan kening. "Tidak Tapi terima kasih 
untuk mengingatkan saya. "  
Hujan keras saat ia membaca wajahku.  
"Kau belum siap," bisiknya.  
"Aku," aku berbohong langsung, suatu reaksi refleks. 
Aku tahu ia melihat melalui itu, jadi aku menarik napas 
panjang, dan mengatakan yang sebenarnya. "Aku 
harus."  
"Anda tidak perlu menjadi apa pun."  
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Aku bisa merasakan kepanikan muncul lagi di mataku 
saat aku mulut alasannya. "Victoria, Jane, Caius, siapa 
pun yang berada di kamarku. . . "  
"Semua alasan lagi untuk menunggu."  
"Itu tidak masuk akal, Edward!"  
Dia menekan tangannya lebih erat ke wajahku dan 
berbicara dengan lambat musyawarah.  
"Bella. Tidak salah satu dari kami punya pilihan. Anda 
sudah melihat apa itu dilakukan. . . untuk Rosalie 
khususnya. Kita semua berjuang, berusaha untuk 
mendamaikan diri kita dengan sesuatu yang kita tidak 
punya kendali atas. Aku tidak akan membiarkan hal 
seperti itu untuk Anda. Anda akan punya pilihan. "  
"Aku sudah membuat pilihan."  
"Kau tidak akan selesai dengan ini karena pedang yang 
tergantung di atas kepala. Kami akan mengurus 
masalah, dan aku akan menjagamu, "ia bersumpah. 
"Ketika kita sudah selesai itu, dan tidak ada yang 
memaksa tangan Anda, maka Anda dapat memutuskan 
untuk bergabung dengan saya, jika Anda masih ingin. 
Tapi bukan karena kau takut. Anda tidak akan dipaksa 
masuk ke dalam ini. "  
"Carlisle berjanji," gumamku, berlawanan dari 
kebiasaan. "Setelah lulus."  
"Tidak sampai kau siap," katanya dengan suara pasti. 
"Dan jelas tidak sementara Anda merasa terancam."  
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Aku tidak menjawab. Saya tidak memilikinya dalam 
diriku untuk bertengkar; aku tidak bisa menemukan 
komitmen saya pada saat ini.  
"Ada." Dia mencium dahiku. "Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan."  
Aku tertawa gemetar tertawa. "Tidak ada tapi akan 
datang malapetaka."  
"Percayalah padaku."  
"Aku lakukan."  
Dia masih melihat wajah saya, menunggu saya untuk 
bersantai.  
"Boleh aku tanya sesuatu?" Kataku.  
"Apa saja."  
Aku ragu-ragu, menggigit bibir, dan kemudian 
menanyakan pertanyaan yang berbeda dari yang saya 
khawatirkan.  
"Apa yang saya mendapatkan Alice untuk wisuda?"  
Dia mencibir. "Ini tampak seperti kau mendapatkan 
tiket konser kami berdua -"  
"Itu benar!" Aku begitu lega, aku hampir tersenyum. 
"Konser di Tacoma. Saya melihat sebuah iklan di koran 
minggu lalu, dan saya pikir ini akan menjadi sesuatu 
yang Anda ingin, karena Anda mengatakan itu CD yang 
baik. "  
"Ini ide yang bagus. Terima kasih. "  
"Saya harap itu tidak dijual keluar."  
"Itu pikiran yang diperhitungkan. Aku harus tahu. "  
Desahku.  
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"Ada sesuatu yang lain yang dimaksudkan untuk 
bertanya," katanya.  
Aku mengerutkan kening. "Kau baik."  
"Saya telah banyak berlatih membaca wajah Anda. 
Bertanya kepada saya. "  
Aku memejamkan mata dan bersandar ke dia, 
menyembunyikan wajahku di dadanya. "Kau tidak ingin 
aku menjadi seorang vampir."  
"Tidak, saya tidak," katanya lembut, dan kemudian ia 
menunggu lebih. "Itu bukan pertanyaan," dia diminta 
setelah beberapa saat.  
"Yah. . . Aku mengkhawatirkan. . . mengapa anda 
merasa seperti itu. "  
"Khawatir?" Dia memilih kata dengan kejutan.  
"Maukah Anda memberitahu saya mengapa? Seluruh 
kebenaran, bukan menyelamatkan perasaan saya? "  
Dia ragu-ragu selama satu menit. "Jika saya menjawab 
pertanyaan Anda, maka Anda akan menjelaskan 
pertanyaan Anda?"  
Aku mengangguk, wajahku masih tersembunyi.  
Dia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Anda 
bisa melakukannya jauh lebih baik, Bella. Aku tahu 
bahwa Anda percaya bahwa saya memiliki jiwa, tapi aku 
tidak sepenuhnya yakin pada titik itu, dan risiko Anda. 
. . "Dia menggelengkan kepalanya perlahan. "Bagi saya 
untuk mengizinkan ini - untuk membiarkan Anda 
menjadi apa yang saya hanya supaya aku tidak akan 
pernah kehilangan dirimu - adalah tindakan yang paling 
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egois yang bisa saya bayangkan. Aku ingin lebih dari 
apa pun, untuk diriku sendiri. Tapi bagi Anda, saya 
ingin lebih banyak lagi. Memberikan di - rasanya 
kriminal. Ini hal yang paling egois yang pernah aku 
lakukan, bahkan jika aku hidup selamanya.  
"Kalau ada cara bagi saya untuk menjadi manusia untuk 
Anda - tidak peduli apa harga itu, aku akan 
membayarnya."  
Aku duduk diam, menyerap ini.  
Edward pikir dia egois.  
Aku merasakan perlahan-lahan senyum menyebar di 
wajahku.  
"Jadi. . . bukan bahwa kau takut Anda akan tidak. . . 
seperti saya sebanyak ketika aku berbeda - saat aku 
tidak lembut dan hangat dan aku tidak mencium bau 
yang sama? Anda benar-benar ingin menyimpan saya, 
tak peduli betapa aku menoleh keluar? "  
Dia mendengus keras. "Kau khawatir aku tidak akan 
seperti kamu?" Ia bertanya. Kemudian, sebelum aku 
bisa menjawab, ia tertawa. "Bella, untuk orang yang 
cukup intuitif, Anda bisa begitu bodoh!"  
Aku tahu dia akan berpikir itu konyol, tapi aku merasa 
lega. Jika ia benar-benar menginginkan aku, aku bisa 
melalui sisanya. . . entah. Egois tiba-tiba tampak 
seperti sebuah kata yang indah.  
"Saya tidak berpikir bahwa Anda menyadari betapa 
akan lebih mudah bagi saya, Bella," katanya, gema 
humor-nya masih ada di sana dalam suaranya, "ketika 
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aku tidak perlu berkonsentrasi sepanjang waktu untuk 
tidak membunuh Anda . Tentu saja, ada hal-hal yang 
aku akan merindukanmu. Ini untuk satu. . .  
Ia menatap mataku sambil membelai pipiku, dan aku 
merasa bergegas darah hingga warna kulit saya. Dia 
tertawa lembut.  
"Dan suara hati Anda," ia melanjutkan, lebih serius 
tapi masih tersenyum sedikit. "Itu suara yang paling 
signifikan di dunia. Aku sangat selaras dengan 
sekarang, aku bersumpah aku bisa memilih keluar dari 
mil jauhnya. Tapi tak satu pun dari hal-hal ini penting. 
Ini, "katanya, sambil wajahku di tangannya. "Kau. Itu 
yang saya menjaga. Anda akan selalu menjadi Bella, 
Anda hanya akan menjadi sedikit lebih tahan lama. "  
Aku mendesah dan membiarkan mataku menutup di 
kepuasan, beristirahat ada di tangannya.  
"Sekarang akan anda menjawab sebuah pertanyaan 
untuk saya? Seluruh kebenaran, bukan menyelamatkan 
perasaan saya? "Ia bertanya.  
"Tentu saja," jawab saya seketika, mataku terbuka 
lebar karena terkejut. Apa yang akan dia ingin tahu?  
Mengucapkan kata-kata perlahan-lahan. "Anda tidak 
ingin untuk menjadi istriku."  
Jantungku berhenti, dan kemudian masuk ke sprint. 
Keringat dingin dewed di belakang leherku dan 
tanganku berubah menjadi es.  
Ia menunggu, menonton dan mendengarkan reaksi saya.  
"Itu bukan pertanyaan," akhirnya aku berbisik.  
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Dia melihat ke bawah, bulu matanya casting bayang-
bayang panjang di tulang pipinya, dan menurunkan 
tangannya dari wajah saya untuk mengambil beku 
tangan kiri. Ia bermain dengan jemariku sementara ia 
berbicara.  
"Aku khawatir tentang mengapa Anda merasa seperti 
itu."  
Aku berusaha menelan. "Itu bukan pertanyaan, baik," 
bisikku.  
"Tolong, Bella?"  
"Kebenaran?" Aku bertanya, hanya mengucapkan kata-
kata.  
"Tentu saja. Aku bisa menerimanya, apa pun itu. "  
Aku menarik napas panjang. "Kau akan menertawakan 
aku."  
Matanya menyala untuk saya, terkejut. "Tertawa? Aku 
tak bisa membayangkan itu. "  
"Kau akan lihat," gumamku, dan kemudian aku menghela 
napas. Wajahku berubah dari putih menjadi merah 
dalam nyala tiba-tiba kecewa. "Oke, baik! Aku yakin ini 
akan terdengar seperti lelucon besar kepada Anda, 
tapi benar-benar! It's just so. . . sehingga. . . sangat 
memalukan! "aku mengaku, dan Aku menyembunyikan 
wajahku di dadanya lagi.  
Ada jeda singkat.  
"Aku tidak mengikuti Anda."  
Aku memiringkan kepala ke belakang dan menatap dia, 
malu membuat saya marah-marah, garang.  
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"Aku bukan gadis itu, Edward. Orang yang menikah 
benar keluar dari sekolah tinggi seperti kota kecil 
orang udik yang mendapat hamil oleh pacarnya! Apakah 
Anda tahu apa yang orang akan berpikir? Apakah anda 
menyadari apa yang abad ini? Orang tidak hanya 
menikah di usia delapan belas! Tidak cerdas, tidak 
bertanggung jawab, orang dewasa! Aku tidak akan 
menjadi gadis itu! Itu bukan siapa aku. . . . "Aku 
melemah, kehilangan uap.  
Wajah Edward mustahil untuk membaca saat dia 
berpikir melalui jawaban saya.  
"Itu saja?" Akhirnya ia bertanya.  
Aku berkedip. "Bukankah itu cukup?"  
"Ini bukan bahwa Anda. . . lebih bersemangat untuk 
keabadian itu sendiri daripada hanya aku? "  
Dan kemudian, meskipun aku sudah meramalkan bahwa 
ia akan tertawa, saya tiba-tiba orang yang memiliki 
histeris.  
"Edward!" Aku terengah-engah di antara paroxysms 
tawa. "Dan di sini. . . Aku selalu. . . pikir itu. . . Anda. . . 
begitu banyak. . . cerdas daripada aku! "  
Dia membawa saya ke dalam pelukannya, dan aku bisa 
merasakan bahwa ia tertawa bersama saya.  
"Edward," kataku, mengelola untuk berbicara lebih 
jelas dengan sedikit usaha, "tidak ada gunanya untuk 
selamanya tanpa Anda. Aku tidak mau satu hari tanpa 
dirimu. "  
"Yah, itu lega," katanya.  
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"Masih. . . itu tidak mengubah apa pun. "  
"Sangat menyenangkan untuk memahami, walaupun. Dan 
aku mengerti sudut pandang Anda, Bella, benar-benar 
saya lakukan. Tapi aku suka sekali jika Anda akan 
mencoba untuk mempertimbangkan saya. "  
Aku akan kembali serius oleh itu, jadi aku mengangguk 
dan berjuang untuk menjaga kerutan dari wajahku.  
Nya emas cair mata menoleh hipnosis saat mereka 
memegang saya.  
"Anda lihat, Bella, aku selalu anak itu. Dalam dunia 
saya, saya sudah laki-laki. Aku tidak mencari cinta - 
tidak, aku terlalu bersemangat untuk menjadi prajurit 
untuk itu, aku memikirkan apa pun selain kemuliaan 
yang ideal perang yang mereka jual calon draftees lalu 
- tetapi jika aku telah menemukan. . . "Dia berhenti, 
Sambil memiringkan kepala ke samping. "Aku akan 
bilang kalau aku telah menemukan seseorang, tetapi itu 
tidak akan melakukannya. Jika saya telah menemukan 
Anda, isn'ta ada keraguan dalam pikiran saya 
bagaimana saya akan melanjutkan. Aku adalah anak 
laki-laki, yang akan - segera setelah aku mengetahui 
bahwa Anda adalah apa yang saya cari - mendapat di 
atas satu lutut dan berupaya untuk mengamankan 
tangan Anda. Aku ingin kau untuk selamanya, bahkan 
ketika kata tidak cukup konotasi yang sama. "  
Dia tersenyum dengan miring tersenyum padaku.  
Aku menatapnya dengan beku mataku lebar.  
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"Tarik napas, Bella," dia mengingatkan saya, 
tersenyum.  
Aku menarik napas.  
"Dapatkah Anda melihat sisi, Bella, bahkan sedikit?"  
Dan untuk satu detik, aku bisa. Aku melihat diriku 
dalam rok panjang dan berleher tinggi dengan blus 
renda rambut menumpuk di kepalaku. Aku melihat 
Edward tampak gagah dalam setelan ringan dengan 
buket bunga liar di tangannya, duduk di sampingku di 
beranda ayunan.  
Aku menggelengkan kepala dan menelan ludah. Aku 
baru saja mengalami Anne of Green Gables kilas balik.  
"Masalahnya, Edward," kataku dengan suara gemetar, 
menghindari pertanyaan, "dalam pikiran saya, 
pernikahan dan kekekalan tidak saling eksklusif atau 
konsep saling inklusif. Dan karena kita hidup di dunia 
saya untuk saat ini, mungkin kita harus pergi dengan 
waktu, jika Anda tahu apa yang saya maksud. "  
"Tapi di sisi lain," ia membalas, "Anda akan segera 
meninggalkan waktu di belakang Anda sama sekali. Jadi 
kenapa harus yang sementara satu kebiasaan budaya 
lokal mempengaruhi keputusan begitu banyak? "  
Aku mengerucutkan bibir. "Ketika di Roma?"  
Dia tertawa ke arahku. "Anda tidak perlu untuk 
mengatakan ya atau tidak hari ini, Bella. Ada baiknya 
untuk memahami kedua belah pihak, meskipun, don't 
you think? "  
"Jadi kondisi Anda. . . "  
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"Apakah masih berlaku. Saya mengerti maksud Anda, 
Bella, tapi kalau kau ingin aku mengubah Anda sendiri. . 
. .  
"Dum, dum, dah-dum," Aku bersenandung pelan. Aku 
akan untuk pernikahan, tapi semacam terdengar 
seperti nyanyian penguburan.  
Waktu terus bergerak terlalu cepat.  
Malam itu berlalu dengan tanpa mimpi, dan kemudian 
itu pagi dan kelulusan menatap wajahku. Aku punya 
setumpuk belajar untuk lakukan untuk final bahwa saya 
tahu saya tidak akan mendapatkan separuh jalan dalam 
beberapa hari saya tinggalkan.  
Ketika aku turun untuk sarapan, Charlie sudah pergi. Ia 
meninggalkan kertas di meja, dan yang mengingatkan 
saya bahwa saya punya beberapa belanja yang harus 
dilakukan. Aku berharap untuk iklan konser itu masih 
berjalan; aku butuh nomor telepon untuk mendapatkan 
tiket bodoh. Kelihatannya tidak seperti banyak hadiah 
sekarang bahwa semua kejutan itu hilang. Tentu saja, 
mencoba untuk mengejutkan Alice bukan rencana 
cerdas untuk memulai.  
Aku bermaksud flip segera kembali ke bagian hiburan, 
tetapi judul hitam tebal menarik perhatian. Aku 
merasakan sensasi ketakutan saat aku mendekat untuk 
membaca berita halaman depan.  
SEATTLE diteror oleh pembunuhan  
It's been kurang dari satu dekade sejak kota Seattle 
adalah perburuan untuk pembunuh berantai paling 
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produktif dalam sejarah AS. Gary Ridgway, Green 
River Killer, dinyatakan bersalah atas pembunuhan 48 
wanita.  
 
Dan sekarang yang terkepung Seattle harus 
menghadapi kemungkinan bahwa itu bisa menampung 
lebih mengerikan yang bahkan rakasa saat ini.  
Polisi tidak memanggil ruam baru-baru ini pembunuhan 
dan penghilangan karya seorang pembunuh berantai. 
Belum, setidaknya. Mereka enggan untuk percaya 
begitu banyak pembantaian bisa menjadi karya satu 
individu. Pembunuh ini - jika, pada kenyataannya, itu 
adalah satu orang - akan kemudian akan bertanggung 
jawab atas pembunuhan dan 39 terkait penghilangan 
dalam tiga bulan terakhir saja. Sebagai perbandingan, 
Ridgway's 48-count pembunuhan besar-besaran ini 
tersebar lebih dari 21 tahun. Jika kematian ini dapat 
dihubungkan dengan satu orang, maka inilah yang paling 
keras dari serial pembunuhan mengamuk dalam sejarah 
Amerika.  
Polisi bukannya condong ke arah teori bahwa aktivitas 
geng yang terlibat. Teori ini didukung oleh banyaknya 
korban, dan oleh kenyataan bahwa ada kelihatannya 
tidak ada pola dalam memilih korban.  
Dari Jack the Ripper untuk Ted Bundy, sasaran 
pembunuhan berantai biasanya dihubungkan oleh 
kesamaan usia, jenis kelamin, ras, atau kombinasi dari 
ketiganya. Korban gelombang kejahatan ini berkisar 
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dari usia 15 tahun siswa teladan Amanda Reed, 67 
tahun, pensiunan tukang pos Jenks Omar. Kematian 
yang terhubung termasuk bahkan hampir 18 perempuan 
dan 21 laki-laki. Para korban adalah beragam ras: 
Kaukasia, Afrika Amerika, Hispanik dan Asia.  
Muncul pilihan acak. Motif tampaknya membunuh tanpa 
alasan lain selain untuk membunuh.  
Jadi, mengapa bahkan mempertimbangkan gagasan 
tentang pembunuh berantai?  
Ada cukup kemiripan dalam modus operandi untuk 
menyingkirkan kejahatan yang tidak berkaitan. Setiap 
korban ditemukan telah terbakar sampai-sampai 
catatan gigi yang diperlukan untuk identifikasi. 
Penggunaan semacam accelerant, seperti bensin atau 
alkohol, tampaknya ditunjukkan dalam lautan api, 
namun tidak ada jejak apapun accelerant belum 
ditemukan. Semua jenazah telah sembarangan dibuang 
tanpa upaya penyembunyian.  
Lebih mengerikan lagi, sebagian besar menunjukkan 
bukti sisa-sisa kekerasan brutal - tulang hancur dan 
bentak oleh beberapa jenis tekanan yang besar - yang 
penguji medis percaya terjadi sebelum waktu 
kematian, meskipun kesimpulan ini sulit untuk 
memastikan, mengingat keadaan bukti.  
Kesamaan lain yang menunjuk ke kemungkinan serial: 
setiap kejahatan adalah sempurna bersih bukti, selain 
dari sisa-sisa sendiri. Bukan sidik jari, bukan tanda 
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tapak ban maupun rambut asing tertinggal. Tidak ada 
penampakan dari setiap tersangka dalam penghilangan.  
Lalu ada orang yang menghilang itu sendiri - nyaris low 
profile dengan cara apapun. Tak satu pun dari para 
korban adalah apa yang bisa dipandang sebagai target 
mudah. Tidak ada yang melarikan diri atau tunawisma, 
yang menghilang begitu mudah dan jarang dilaporkan 
hilang. Korban telah menghilang dari rumah mereka, 
dari sebuah apartemen di lantai empat, dari klub 
kesehatan, dari resepsi pernikahan. Mungkin yang 
paling mengejutkan: 30-tahun petinju amatir berusia 
Robert Walsh memasuki bioskop dengan tanggal; 
beberapa menit ke dalam film, wanita menyadari bahwa 
dia tidak di tempat duduknya. Tubuhnya ditemukan 
hanya tiga jam kemudian, ketika api pejuang dipanggil 
ke tempat sampah tempat sampah yang terbakar, dua 
puluh mil jauhnya.  
Pola lain hadir dalam pembunuhan: semua korban 
menghilang pada malam hari.  
Dan yang paling mengkhawatirkan pola? Percepatan. 
Enam dari pembunuhan itu dilakukan dalam bulan 
pertama, 11 di yang kedua. Dua puluh dua telah terjadi 
di 10 hari terakhir sendirian. Dan polisi tidak semakin 
dekat untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab 
dari mereka setelah tubuh hangus pertama ditemukan.  
Bukti yang bertentangan, potongan-potongan 
mengerikan. Sebuah kejam geng baru atau liar aktif 
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pembunuh berantai? Atau sesuatu yang lain polisi 
belum dipahami?  
Hanya satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah: 
sesuatu yang mengerikan adalah menguntit Seattle.  
 
Ini membawa saya tiga kali mencoba untuk membaca 
kalimat terakhir, dan aku menyadari masalahnya adalah 
berjabat tangan.  
"Bella?"  
Fokus seperti aku, Edward suara, meskipun tidak 
sepenuhnya tenang dan tak terduga, membuat saya 
terkesiap dan berputar.  
Ia sedang bersandar di ambang pintu, alisnya menarik 
bersama-sama. Lalu ia tiba-tiba di sampingku, meraih 
tanganku.  
"Apakah saya mengejutkan Anda? Maaf. Aku 
mengetuk. . . .  
"Tidak, tidak," kataku cepat. "Apakah Anda melihat 
ini?" Aku menunjuk ke kertas.  
Seorang kerutan kening berkerut.  
"Aku belum pernah melihat berita hari ini belum. Tapi 
aku tahu itu semakin parah. Kita harus melakukan 
sesuatu. . . cepat. "  
Aku tidak seperti itu. Aku benci salah satu dari 
mereka mengambil risiko, dan apa pun atau siapa pun 
yang ada di Seattle benar-benar mulai untuk menakut-
nakuti saya. Tapi gagasan tentang Volturi datang juga 
sama menakutkan.  
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"Apa Alice katakan?"  
"Itu masalahnya." Cemberut-Nya mengeras. "Dia tidak 
bisa melihat apa-apa. . . meskipun kita telah membuat 
pikiran kita setengah lusin kali untuk check it out. Dia 
mulai kehilangan kepercayaan. Dia merasa seperti dia 
hilang terlalu banyak hari-hari ini, bahwa ada sesuatu 
yang salah. Mungkin pandangannya adalah menjauh. "  
Mataku lebar. "Bisakah itu terjadi?"  
"Siapa yang tahu? Tak ada yang pernah melakukan 
studi. . . tapi aku benar-benar meragukan hal itu. Hal-
hal ini cenderung meningkatkan dari waktu ke waktu. 
Lihat Aro dan Jane. "  
"Lalu apa yang salah?"  
"Self-menggenapi nubuatan, saya kira. Kami terus 
menunggu Alice untuk melihat sesuatu yang begitu kita 
bisa pergi. . . dan dia tidak melihat apa-apa karena kita 
tidak akan benar-benar pergi sampai dia tidak. Jadi ia 
tidak dapat melihat kami di sana. Mungkin kita harus 
melakukannya buta. "  
Aku bergidik. "Tidak"  
"Apakah Anda memiliki keinginan yang kuat untuk 
menghadiri kelas hari ini? Kita hanya beberapa hari 
dari final, mereka tidak akan memberi kita sesuatu 
yang baru. "  
"Saya kira saya dapat hidup tanpa sekolah selama 
sehari. Apa yang kita lakukan? "  
"Aku ingin bicara dengan Jasper."  
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Jasper, lagi. Rasanya aneh. Dalam keluarga Cullen, 
Jasper selalu agak di pinggiran, bagian dari hal-hal 
tetapi tidak pernah tengah mereka. Itu adalah asumsi 
tidak terucapkan bahwa dia hanya ada untuk Alice. Aku 
punya perasaan bahwa dia akan mengikuti Alice di mana 
saja, tapi itu gaya hidup ini bukan pilihan pertamanya. 
Fakta bahwa ia kurang berkomitmen untuk itu daripada 
yang lain mungkin itu sebabnya ia memiliki lebih banyak 
kesulitan untuk menjaga agar itu.  
Bagaimanapun, aku belum pernah melihat Edward 
merasa tergantung pada Jasper. Aku bertanya-tanya 
lagi apa yang ia maksud tentang keahlian Jasper. Aku 
benar-benar tidak tahu banyak tentang Jasper 
sejarah, hanya bahwa ia datang dari suatu tempat di 
selatan sebelum Alice menemukannya. Untuk beberapa 
alasan, Edward selalu menghindari pertanyaan tentang 
saudara terbarunya. Dan aku selalu terlalu 
terintimidasi oleh tinggi, pirang vampir yang terlihat 
seperti bintang film merenung untuk menanyakan 
langsung.  
Ketika kami tiba di rumah, kami menemukan Carlisle, 
Esme, dan Jasper menonton berita serius, meskipun 
suara itu begitu rendah itu kupahami. Alice bertengger 
di anak tangga terbawah dari tangga besar, wajahnya 
di tangannya dan ekspresinya berkecil hati. Ketika 
kami melangkah masuk, Emmett melenggang melalui 
pintu dapur, tampak sangat tenang. Tidak ada yang 
pernah terganggu Emmett.  
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"Hei, Edward. Membolos, Bella? "Dia menyeringai 
padaku.  
"Kami berdua adalah," Edward mengingatkan.  
Emmett tertawa. "Ya, tapi itu dia pertama kali melalui 
SMA. Dia mungkin kehilangan sesuatu. "  
Edward memutar bola matanya, tetapi sebaliknya 
mengabaikan adik kesayangannya. Ia melemparkan 
kertas untuk Carlisle.  
"Apakah Anda melihat bahwa mereka sedang 
mempertimbangkan pembunuh berantai sekarang?" Ia 
bertanya.  
Carlisle menghela napas. "Mereka sudah punya dua ahli 
berdebat bahwa kemungkinan di CNN sepanjang pagi."  
"Kita tidak bisa membiarkan ini terus."  
"Mari kita pergi sekarang," kata Emmett dengan tiba-
tiba antusias. "Aku sudah mati bosan."  
Sebuah desis menggema menuruni tangga dari lantai 
atas.  
"Dia seperti pesimis," Emmett bergumam sendiri.  
Edward setuju dengan Emmett. "Kita harus pergi 
kapan-kapan."  
Rosalie muncul di bagian atas tangga dan turun 
perlahan-lahan. Wajahnya mulus, tanpa ekspresi.  
Carlisle menggeleng. "Saya khawatir. Kami tidak 
pernah melibatkan diri dalam hal seperti ini 
sebelumnya. Itu bukan bisnis kami. Kita bukan Volturi. 
"  
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"Saya tidak ingin Volturi harus datang ke sini," kata 
Edward. "Ini memberi kita begitu banyak waktu reaksi 
kurang."  
"Dan semua manusia berdosa di Seattle," gumam Esme. 
"Ini tidak benar untuk membiarkan mereka mati 
dengan cara ini."  
"Aku tahu," Carlisle menghela napas.  
"Oh," kata Edward dengan tajam, sambil kepalanya 
sedikit untuk melihat Jasper. "Saya tidak memikirkan 
itu. Aku melihat. Kau benar, yang harus itu. Nah, yang 
mengubah segalanya. "  
Aku bukan satu-satunya yang menatapnya dengan 
bingung, tapi aku mungkin satu-satunya yang tidak 
terlihat sedikit kesal.  
"Saya rasa sebaiknya Anda menjelaskan kepada yang 
lain," kata Edward kepada Jasper. "Apa yang bisa 
menjadi tujuan ini?" Edward mulai mondar-mandir, 
menatap lantai, tenggelam dalam pikirannya.  
Aku tidak melihatnya bangun, tapi Alice di sampingku. 
"Apa yang bertele-tele tentang?" Ia bertanya Jasper. 
"Apa yang kamu pikirkan?"  
Jasper tampaknya tidak menikmati sorotan. Dia ragu-
ragu, membaca setiap wajah di dalam lingkaran - untuk 
semua orang telah pindah untuk mendengar apa yang 
akan dikatakannya - dan lalu matanya berhenti di 
wajahku.  
"Kau bingung," ia berkata kepadaku, suaranya sangat 
tenang.  
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Tidak ada pertanyaan dalam asumsi. Jasper tahu apa 
yang saya rasakan, apa semua orang merasa.  
"Kami semua bingung," Emmett menggerutu.  
"Anda bisa punya waktu untuk bersabar," Jasper 
padanya. "Bella harus memahami hal ini juga. Dia adalah 
salah satu dari kita sekarang. "  
Kata-katanya mengejutkan. Sesedikit aku harus 
dilakukan dengan Jasper, terutama karena saya ulang 
tahun terakhir ketika ia mencoba membunuhku, aku 
tidak menyadari bahwa dia memikirkan seperti itu.  
"Berapa banyak yang Anda tahu tentang aku, Bella?" 
Jasper bertanya.  
Emmett mendesah teatrikal, dan duduk di sofa 
menunggu dengan sabar berlebihan.  
"Tidak banyak," aku mengakui.  
Jasper menatap Edward, yang mendongak untuk 
menatap matanya.  
"Tidak," jawab Edward pikirannya. "Saya yakin Anda 
bisa mengerti mengapa aku tidak mengatakan bahwa 
cerita. Tapi saya rasa dia perlu mendengarnya 
sekarang. "  
Jasper mengangguk serius, dan kemudian mulai 
menggulung lengan sweter gading.  
Aku mengamati, penasaran dan bingung, mencoba untuk 
mencari tahu apa yang ia lakukan. Dia memegang 
pergelangan tangan di bawah tepi kap lampu di 
sampingnya, dekat dengan cahaya bohlam, dan 
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menelusuri jarinya di bulan sabit yang mengangkat 
tanda pada kulit yang pucat.  
Aku butuh satu menit untuk memahami mengapa 
bentuk tampak aneh akrab.  
"Oh," aku menarik napas sebagai realisasi memukul. 
"Jasper, Anda memiliki bekas luka persis seperti 
saya."  
Aku mengulurkan tangan, sabit keperakan lebih 
menonjol terhadap krim saya kulit daripada melawan 
alabaster.  
Jasper tersenyum samar. "Saya punya banyak bekas 
luka seperti Anda, Bella."  
Wajah Jasper terbaca saat dia mendorong lengan 
sweter tipis lebih tinggi lengannya. Mula-mula mata 
saya tidak bisa memahami tekstur yang berlapis-lapis 
tebal di kulit. Melengkung setengah bulan bersilang 
dalam pola bulu itu hanya terlihat, putih sebagai putih 
itu, karena cahaya terang lampu sampingnya melempar 
desain yang sedikit terangkat ke lega, dengan bayang-
bayang dangkal menjabarkan bentuk. Dan kemudian aku 
menyadari bahwa pola itu terbuat dari crescent 
individu seperti yang ada di pergelangan tangannya. . . 
yang ada di tanganku.  
Aku kembali menatap kecil saya sendiri, soliter bekas 
luka - dan ingat bagaimana aku menerimanya. Aku 
menatap bentuk James gigi, timbul selamanya di 
kulitku.  
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Dan kemudian aku tersentak, menatap dia. "Jasper, 
apa yang terjadi padamu?" 
 
 
 
 
 

13. BAYI YANG BARU LAHIR 
 

"HAL YANG SAMA YANG TERJADI PADA ANDA 
TANGAN," Jasper menjawab dengan suara tenang. 
"Berulang-ulang seribu kali." Dia tertawa sedikit sedih 
dan mengusap lengannya. "Racun kami adalah satu-
satunya hal yang meninggalkan bekas luka."  
"Kenapa?" Aku menarik napas dalam-ngeri, merasa 
tidak sopan tapi tidak bisa berhenti menatap halus 
kulit rusak.  
"Aku tidak punya cukup yang sama. . . dibesarkan 
sebagai saudara angkat saya di sini. Saya mulanya 
adalah sesuatu yang lain sama sekali. "Suaranya 
berubah menjadi keras ketika ia selesai.  
Aku ternganga padanya, terkejut.  
"Sebelum aku menceritakan kisah saya," kata Jasper, 
"Anda harus memahami bahwa ada tempat di dunia 
kita, Bella, di mana masa hidup-penuaan yang tidak 
pernah diukur dalam minggu, dan tidak berabad-abad."  
Yang lain telah mendengar hal ini sebelumnya. Carlisle 
dan Emmett mengalihkan perhatian mereka ke TV lagi. 
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Alice pindah diam-diam duduk di kaki Esme. Tetapi 
Edward juga sama diserap seperti aku, aku bisa 
merasakan matanya menatap wajahku, membaca setiap 
kedipan emosi.  
"Untuk benar-benar mengerti mengapa, Anda harus 
melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Anda 
harus membayangkan cara terlihat untuk yang kuat, 
yang serakah. . . yang selalu haus.  
"Anda lihat, ada tempat di dunia ini yang lebih menarik 
bagi kita daripada orang lain. Tempat di mana kita bisa 
lebih tenang, dan masih menghindari deteksi.  
"Gambar, misalnya, peta belahan bumi barat. Gambar 
di setiap kehidupan manusia sebagai titik merah kecil. 
Merah yang tebal, semakin mudah kita - baik, mereka 
yang ada cara ini - dapat memberi makan tanpa 
menarik perhatian. "  
Aku bergidik di gambar di kepalaku, di kata feed. Tapi 
Jasper tidak khawatir tentang menakutkan saya, tidak 
overprotective seperti Edward selalu begitu. Ia 
melanjutkan tanpa jeda.  
"Bukan berarti di Selatan covens begitu peduli dengan 
apa yang manusia pemberitahuan atau tidak. Itu 
Volturi yang menjaga mereka di cek. Mereka adalah 
satu-satunya yang covens selatan ketakutan. Kalau 
bukan karena Volturi, kami semua akan segera 
terungkap. "  
Aku mengerutkan kening pada cara dia mengucapkan 
nama - dengan hormat, hampir rasa syukur. Ide 
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tentang Volturi sebagai orang baik dalam arti sulit 
untuk menerima.  
"The North adalah, dengan perbandingan, sangat 
beradab. Sebagian besar kita nomaden di sini yang 
menikmati siang maupun malam, yang memungkinkan 
manusia untuk berinteraksi dengan kami unsuspectingly 
- anonimitas adalah penting bagi kita semua.  
"Ini dunia yang berbeda di Selatan. Ada yang abadi 
hanya keluar pada malam hari. Mereka menghabiskan 
hari mereka merencanakan langkah berikutnya, atau 
mengantisipasi musuh mereka. Karena telah perang di 
Selatan, perang terus-menerus selama berabad-abad, 
dengan tidak pernah satu saat gencatan senjata. Yang 
hampir tidak ada catatan covens keberadaan manusia, 
kecuali sebagai prajurit melihat sekawanan sapi di 
pinggir jalan - makanan untuk mengambil. Mereka 
hanya bersembunyi dari pemberitahuan dari kawanan 
karena Volturi. "  
"Tapi apa yang mereka perebutkan?" Saya bertanya.  
Jasper tersenyum. "Ingat peta dengan titik-titik 
merah?"  
Ia menunggu, jadi aku mengangguk.  
"Mereka berjuang untuk mengendalikan merah tebal.  
"Anda lihat, hal itu terjadi kepada seseorang sekali 
bahwa, jika ia adalah satu-satunya vampir di, 
katakanlah Mexico City, well, dia bisa memberi makan 
setiap malam, dua kali, tiga kali, dan tidak ada seorang 
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pun akan menyadarinya. Dia diplot cara untuk 
menyingkirkan kompetisi.  
"Orang lain punya ide yang sama. Beberapa datang 
dengan taktik lebih efektif daripada yang lain.  
"Tapi taktik paling efektif diciptakan oleh vampir 
muda yang cukup bernama Benito. Pertama ada orang 
yang pernah mendengar tentang dia, ia turun dari 
suatu tempat di utara Dallas dan dibantai dua covens 
kecil yang berbagi daerah dekat Houston. Dua malam 
kemudian, ia mengambil marga yang jauh lebih kuat 
dari sekutu yang mengklaim Monterrey di Meksiko 
utara. Sekali lagi, ia menang. "  
"Bagaimana dia menang?" Aku bertanya dengan hati-
hati rasa ingin tahu.  
"Benito telah menciptakan pasukan vampir baru lahir. 
Dia adalah yang pertama untuk memikirkan hal itu, dan, 
pada awalnya, ia tak terbendung. Vampir muda sangat 
mudah menguap, liar, dan hampir mustahil untuk 
mengontrol. Satu baru lahir dapat beralasan dengan, 
diajarkan untuk menahan diri, tetapi sepuluh, lima 
belas bersama adalah mimpi buruk. Mereka akan 
menyalakan satu sama lain dengan mudah seperti pada 
musuh Anda mengarahkan mereka di. Benito harus 
terus membuat lebih banyak ketika mereka berjuang 
di antara mereka sendiri, dan ketika ia covens hancur 
waktu lebih dari setengah pasukannya turun sebelum 
mereka kalah.  
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"Anda lihat, meskipun bayi yang baru lahir yang 
berbahaya, mereka masih mungkin untuk mengalahkan 
jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Mereka sangat 
kuat secara fisik, untuk tahun pertama atau lebih, dan 
jika mereka boleh membawa kekuatan untuk 
menanggung mereka dapat menghancurkan vampir tua 
dengan mudah. Tapi mereka budak naluri mereka, dan 
dengan demikian dapat diprediksi. Biasanya, mereka 
tidak memiliki keahlian dalam memerangi, hanya otot 
dan keganasan. Dan dalam hal ini, angka yang luar biasa. 
"  
"Para vampir di Meksiko selatan menyadari apa yang 
akan terjadi bagi mereka, dan mereka melakukan satu-
satunya hal yang bisa mereka pikirkan untuk melawan 
Benito. Mereka membuat pasukan mereka sendiri. . . .  
"Semua neraka - dan saya secara harfiah berarti 
bahwa lebih banyak daripada yang bisa Anda 
bayangkan. Kita abadi memiliki sejarah kami juga, dan 
perang khusus ini tidak akan pernah terlupakan. Tentu 
saja, itu bukan waktu yang baik untuk menjadi manusia 
di Meksiko, baik. "  
Aku bergidik.  
"Ketika tubuh hitungan mencapai proporsi epidemi - 
sebenarnya, Anda menyalahkan penyakit sejarah bagi 
kemerosotan populasi - yang akhirnya melangkah masuk 
Volturi Seluruh penjaga datang bersama-sama dan 
mencari setiap bayi yang baru lahir di separuh bagian 
bawah Amerika Utara. Benito sudah tertanam di 
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Puebla, membangun pasukannya secepat mungkin dalam 
rangka untuk mengambil hadiah - Mexico City. The 
Volturi dimulai dengan dia, dan kemudian pindah ke 
yang lain.  
"Siapa pun yang ditemukan dengan bayi yang baru lahir 
itu dilakukan segera, dan, karena semua orang sedang 
berusaha untuk melindungi diri dari Benito, Meksiko 
itu dikosongkan dari vampir untuk sementara waktu.  
"Para Volturi sedang membersihkan rumah selama 
hampir satu tahun. Ini adalah bab lain dari sejarah kita 
yang akan selalu diingat, meskipun ada sangat sedikit 
saksi tersisa untuk berbicara tentang bagaimana 
rasanya. Aku berbicara dengan seseorang sekali yang 
memiliki, dari kejauhan, mengawasi apa yang terjadi 
ketika mereka mengunjungi Culiacán. "  
Jasper bergidik. Aku sadar bahwa aku belum pernah 
melihatnya entah takut atau ngeri. Ini adalah pertama.  
"Itu cukup bahwa demam untuk menaklukkan tidak 
menyebar dari Selatan. Sisanya tinggal dunia waras. 
Kami berutang untuk kita sekarang Volturi cara hidup.  
"Tetapi ketika Volturi kembali ke Italia, para korban 
yang selamat cepat saham klaim mereka di Selatan.  
"Itu tidak lama sebelum sengketa covens mulai lagi. 
Ada banyak darah yang buruk, jika Anda akan 
memaafkan ekspresi. Dendam berlimpah. Gagasan 
tentang bayi yang baru lahir sudah ada di sana, dan ada 
yang tidak mampu melawan. Namun, belum Volturi 
terlupakan, dan covens selatan lebih berhati-hati kali 
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ini. Bayi yang baru dilahirkan dipilih dari kolam manusia 
dengan lebih hati-hati, dan diberi lebih banyak 
pelatihan. Mereka digunakan circumspectly, dan 
manusia tetap, untuk sebagian besar, tidak menyadari. 
Pencipta mereka memberikan Volturi ada alasan untuk 
kembali.  
"Perang kembali, tetapi pada skala yang lebih kecil. 
Sesekali, seseorang akan pergi terlalu jauh, spekulasi 
akan dimulai di koran manusia, dan Volturi akan kembali 
dan membersihkan kota. Tapi mereka membiarkan yang 
lain, orang-orang yang hati-hati, lanjutkan. . . .  
Jasper sedang menatap ke luar angkasa.  
"Begitulah cara kau berubah." Saya Kesadaran itu 
bisikan.  
"Ya," dia setuju. "Ketika saya masih manusia, aku 
tinggal di Houston, Texas. Aku hampir tujuh belas 
tahun ketika saya bergabung dengan Tentara 
Konfederasi pada tahun 1861. Aku berbohong kepada 
perekrut dan mengatakan kepada mereka aku berusia 
dua puluh. Aku cukup tinggi untuk bisa lolos.  
"Karir militer saya berumur pendek, tetapi sangat 
menjanjikan. Orang selalu. . . suka padaku, 
mendengarkan apa yang saya katakan. Ayahku bilang 
itu karisma. Tentu saja, sekarang aku tahu itu mungkin 
sesuatu yang lebih. Tapi, apapun alasannya, saya 
dipromosikan dengan cepat melalui pangkat, lebih tua, 
lebih berpengalaman laki-laki. Tentara Konfederasi 
masih baru dan berjuang untuk mengatur dirinya 
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sendiri, sehingga memberikan peluang, juga. Dengan 
pertempuran pertama Galveston - baik, itu lebih dari 
suatu pertempuran, benar-benar - saya adalah yang 
termuda di Texas besar, bahkan tidak mengakui umur 
saya yang sebenarnya.  
"Aku ditempatkan bertugas mengevakuasi perempuan 
dan anak-anak dari kota ketika mortir Uni kapal sampai 
di pelabuhan. Butuh waktu satu hari untuk 
mempersiapkan mereka, dan kemudian aku pergi 
dengan kolom pertama warga sipil untuk menyampaikan 
mereka ke Houston.  
"Aku ingat bahwa suatu malam sangat jelas.  
"Kami sampai di kota setelah gelap. Aku hanya tinggal 
cukup lama untuk memastikan seluruh partai itu 
terletak dengan aman. Segera setelah itu selesai, aku 
membeli kuda yang masih segar, dan aku kembali ke 
Galveston. Tidak ada waktu untuk beristirahat.  
"Hanya satu mil di luar kota, aku menemukan tiga 
wanita dengan berjalan kaki. Saya beranggapan bahwa 
mereka pejalan kaki dan turun di sekali untuk 
menawarkan kepada mereka bantuan. Tapi, ketika aku 
bisa melihat wajah mereka dalam cahaya redup bulan, 
saya tertegun dalam keheningan. Mereka, tanpa 
pertanyaan, ketiga wanita paling cantik yang pernah 
kulihat.  
"Mereka sudah seperti kulit pucat, aku ingat 
mengagumi itu. Bahkan sedikit gadis berambut hitam, 
fitur yang jelas Meksiko, adalah porselen di bawah 



http://nengmieke.blogspot.com 

sinar bulan. Mereka tampak muda, mereka semua, 
masih cukup muda untuk dipanggil anak perempuan. Aku 
tahu mereka tidak kehilangan anggota partai kami. Aku 
akan ingat melihat ketiga.  
"" Dia berkata-kata, "kata gadis tertinggi dalam yang 
indah, suara halus - itu seperti lonceng angin. Dia 
punya rambut pirang, dan kulitnya putih salju.  
"Yang lainnya masih pirang, kulitnya sama seperti 
kapur. Wajahnya seperti seorang malaikat. Dia 
membungkuk ke arah saya dengan mata setengah 
tertutup dan menarik napas dalam-dalam.  
"" Mmm, 'dia menghela napas. 'Lovely. "  
"Yang kecil, berambut cokelat kecil, meletakkan 
tangannya pada lengan gadis itu dan berbicara dengan 
cepat. Suaranya terlalu lembut dan musik untuk 
menjadi tajam, tapi tampaknya cara dia dimaksudkan 
itu.  
" 'Konsentrasi, Nettie," katanya.  
"Saya selalu memiliki perasaan yang baik bagaimana 
orang-orang yang terkait satu sama lain, dan itu segera 
jelas bahwa si rambut cokelat entah bagaimana yang 
bertanggung jawab atas orang lain. Jika mereka sudah 
militer, aku akan mengatakan bahwa dia outranked 
mereka.  
" 'Dia tampak benar - muda, kuat, seorang perwira. . . . 
"The brunette berhenti, dan aku mencoba gagal untuk 
berbicara. 'Dan ada sesuatu yang lebih. . . kau 
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merasakannya? "ia bertanya dua lainnya. 'Dia. . . 
menarik. "  
"" Oh, ya, 'Nettie cepat setuju, bersandar ke arahku 
lagi.  
" 'Sabar,' mengingatkan si rambut cokelat padanya. 
"Aku ingin menyimpan satu ini."  
"Nettie mengerutkan kening; ia tampak kesal.  
"" Kau sebaiknya melakukannya, Maria, 'yang lebih 
tinggi pirang berbicara lagi. 'Jika dia penting bagi 
Anda. Aku membunuh mereka dua kali lebih sering 
ketika aku menjaga mereka. "  
"" Ya, aku akan melakukannya, "Maria setuju. "Saya 
benar-benar seperti ini. Ambil Nettie pergi, ya? Aku 
tidak mau harus melindungi punggungku sementara aku 
sedang berusaha untuk fokus. "  
"Rambutku sedang berdiri di belakang leher saya, 
meskipun saya tidak mengerti arti dari apa pun 
makhluk yang indah katakan. Naluri saya mengatakan 
kepada saya bahwa ada bahaya, bahwa malaikat telah 
bersungguh-sungguh ketika dia berbicara tentang 
pembunuhan, tapi penilaian saya ditolak naluri saya. 
Aku tidak pernah diajari untuk takut perempuan, 
tetapi untuk melindungi mereka.  
"" Mari kita berburu, 'Nettie setuju dengan antusias, 
meraih tangan gadis jangkung. Mereka didorong - 
mereka begitu anggun! - Dan berlari menuju kota. 
Mereka tampaknya hampir terbang, mereka begitu 
cepat - mereka meniup gaun putih di belakang mereka 
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seperti sayap. Aku mengerjap keheranan, dan mereka 
pergi.  
"Aku menoleh untuk menatap Maria, yang sedang 
menatapku heran.  
"Aku tidak pernah percaya takhayul dalam hidupku. 
Sampai yang kedua, aku tidak pernah percaya pada 
hantu atau omong kosong seperti itu lainnya. Tiba-tiba, 
aku tidak yakin.  
" 'Siapa namamu, prajurit?" Maria bertanya padaku.  
" 'Mayor Jasper Whitlock, Bu," kataku terbata-bata, 
tidak dapat tidak sopan untuk seorang perempuan, 
bahkan jika dia adalah seorang hantu.  
"" Aku benar-benar berharap kau selamat, Jasper, 
"katanya dengan suara lembut. 'Aku punya perasaan 
yang baik tentang Anda. "  
"Dia maju selangkah lebih dekat, dan menundukkan 
kepala seolah-olah dia akan menciumku. Aku berdiri 
membeku di tempat, walaupun naluriku berteriak-
teriak pada saya untuk lari. "  
Jasper berhenti, wajahnya serius. "Beberapa hari 
kemudian," akhirnya ia berkata, dan aku tidak yakin 
apakah ia telah melakukan penyuntingan ceritanya 
untuk kepentingan saya atau karena ia menanggapi 
ketegangan yang bahkan aku bisa merasakan 
memancarkan dari Edward, "aku diperkenalkan kepada 
saya yang baru kehidupan.  
"Nama mereka Maria, Nettie, dan Lucy. Mereka sudah 
tidak bersama-sama lama - Maria telah mengumpulkan 
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dua lainnya - semua tiga orang yang selamat dari 
pertempuran yang baru saja kehilangan. Mereka adalah 
kemitraan kemudahan. Maria ingin membalas dendam, 
dan ia menginginkan wilayah kembali. Yang lain sangat 
ingin meningkatkan. . . kawanan tanah, saya kira Anda 
bisa mengatakan. Mereka itu menempatkan bersama 
tentara, dan akan hal itu lebih hati-hati daripada yang 
biasanya. Ternyata Maria ide. Dia ingin tentara yang 
unggul, jadi dia mencari manusia tertentu yang 
memiliki potensi. Lalu ia memberi kami lebih banyak 
perhatian, lebih banyak latihan daripada orang lain 
yang peduli dengan. Dia mengajari kita untuk 
berperang, dan ia mengajar kita untuk menjadi tidak 
terlihat oleh manusia. Ketika kita melakukannya dengan 
baik, kami diberi ganjaran. . . .  
Dia berhenti, mengedit lagi.  
"Dia sedang terburu-buru, walaupun. Maria tahu bahwa 
kekuatan besar bayi yang baru lahir mulai memudar 
sekitar tahun tanda, dan ia ingin bertindak ketika kami 
kuat.  
"Ada enam dari kami ketika saya bergabung dengan 
band Maria. Dia menambahkan empat lagi dalam waktu 
dua minggu. Kami semua laki-laki - Maria ingin tentara 
- dan yang membuat sedikit lebih sulit untuk menjaga 
dari pertempuran antara diri kita sendiri. Aku 
berjuang pertempuran pertama saya terhadap rekan-
rekan baru saya di lengan. Aku lebih cepat daripada 
yang lain, lebih baik di pertempuran. Maria merasa 
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senang dengan saya, meskipun mengeluarkan bahwa ia 
harus tetap mengganti yang saya hancur. Aku dihadiahi 
sering, dan yang membuatku lebih kuat.  
"Maria hakim yang baik karakter. Dia memutuskan 
untuk memasukkan saya yang bertanggung jawab atas 
orang lain - seolah-olah saya sedang dipromosikan. Ini 
cocok persis sifatku. Korban turun secara dramatis, 
dan jumlah kita membengkak untuk berkisar sekitar 
dua puluh.  
"Ini sangat besar bagi orang yang bertakwa kali kami 
tinggal masuk kemampuan saya, yang belum 
didefinisikan, untuk mengendalikan suasana emosional 
di sekitar saya ini sangat efektif. Kami segera mulai 
bekerja sama dalam cara yang baru lahir vampir belum 
pernah bekerja sama sebelumnya. Bahkan Maria, 
Nettie, dan Lucy mampu bekerja sama dengan lebih 
mudah.  
"Maria tumbuh cukup menyukai saya - ia mulai 
tergantung pada saya. Dan, dalam beberapa hal, aku 
menyembah tanah ia berjalan. Aku tidak tahu bahwa 
ada kehidupan lain itu mungkin. Maria memberitahu 
kami cara ini adalah hal-hal itu, dan kami percaya.  
"Dia meminta saya untuk menceritakan ketika saudara-
saudara saya dan saya siap untuk melawan, dan aku 
sangat ingin membuktikan diri. Aku menarik bersama 
pasukan dari dua puluh tiga pada akhirnya - Twenty-
tiga-benar kuat vampir baru, terorganisir dan terampil 
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karena tidak ada orang lain sebelumnya. Maria sangat 
gembira.  
"Kami merayap ke arah Monterrey, bekas rumahnya, 
dan ia melepaskan kami pada musuh-musuhnya. Mereka 
hanya sembilan bayi yang baru lahir pada waktu itu, 
dan sepasang vampir tua mengendalikan mereka. Kami 
membawa mereka turun lebih mudah daripada Maria 
bisa percaya, hanya kehilangan empat dalam proses. 
Itu adalah keterlaluan margin kemenangan.  
"Dan kami terlatih. Kami melakukannya tanpa menarik 
pemberitahuan. Kota berpindah tangan manusia tanpa 
sadar.  
"Sukses membuat Maria serakah. Tak lama sebelum dia 
mulai mata kota-kota lain. Tahun pertama itu, ia 
mengulurkan kontrol untuk menutupi sebagian besar 
Texas dan Meksiko utara. Lalu yang lain datang dari 
Selatan untuk mengusir dia. "  
Dia mengusap dua jari di sepanjang pola samar bekas 
luka di lengannya.  
"Pertempuran itu intens. Banyak orang mulai khawatir 
bahwa Volturi akan kembali. Asli dua puluh tiga, aku 
adalah satu-satunya untuk bertahan hidup delapan 
belas bulan pertama. Kami berdua menang dan kalah. 
Nettie dan Lucy Maria berpaling pada akhirnya - tapi 
satu kami menang.  
"Maria dan saya bisa berpegang pada Monterrey. Ini 
tenang sedikit, meskipun perang terus. Gagasan 
tentang penaklukan sedang sekarat keluar; itu adalah 
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balas dendam dan perseteruan kebanyakan sekarang. 
Begitu banyak telah kehilangan pasangan mereka, dan 
itu adalah sesuatu yang tidak baik kita memaafkan. . . .  
"Maria dan saya selalu selusin bayi yang baru lahir siap. 
Mereka tidak banyak berarti bagi kami - mereka bidak, 
mereka sekali pakai. Ketika mereka outgrew 
kegunaannya, kami tidak membuang mereka. Hidupku 
terus dalam pola kekerasan yang sama dan tahun-tahun 
berlalu. Aku sakit dari semua itu untuk waktu yang 
sangat lama sebelum ada yang berubah. . .  
"Puluhan tahun kemudian, saya mengembangkan 
persahabatan dengan seorang bayi yang baru lahir yang 
akan tetap berguna dan selamat tiga tahun pertama, 
terhadap peluang. Namanya Peter. Aku suka Peter; dia. 
. . beradab - saya rasa itulah kata yang tepat. Dia tidak 
menikmati pertarungan, meskipun ia baik.  
"Dia ditugaskan untuk berurusan dengan bayi yang 
baru lahir - menjaga mereka, Anda bisa mengatakan. 
Itu adalah pekerjaan penuh-waktu.  
"Lalu tiba waktunya untuk membersihkan lagi. Para bayi 
yang baru lahir itu tumbuh melampaui kekuatan 
mereka, mereka adalah karena diganti. Peter 
seharusnya membantu saya membuang mereka. Kami 
membawanya ke samping secara individual, Anda lihat, 
satu per satu. . . Itu selalu malam yang sangat panjang. 
Kali ini, ia mencoba meyakinkan saya bahwa beberapa 
memiliki potensi, tapi Maria telah memerintahkan 
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bahwa kita menyingkirkan mereka semua. Aku bilang 
tidak.  
"Kami kira-kira setengah jalan, dan aku bisa merasakan 
bahwa itu mengambil korban besar pada Petrus. Aku 
sedang berusaha untuk memutuskan apakah atau tidak 
aku harus mengirim dia pergi dan menyelesaikan 
sendiri ketika aku memanggil korban berikutnya. Yang 
mengejutkan saya, dia tiba-tiba marah, marah. Aku 
bersiap untuk apa pun suasana hatinya mungkin 
pratanda - ia adalah seorang pejuang yang baik, tapi ia 
tidak pernah cocok untuk saya.  
"Yang baru lahir aku dipanggil adalah seorang 
perempuan, hanya melewati tahun tanda. Namanya 
Charlotte. Perasaannya berubah ketika ia muncul dalam 
pandangan; mereka memberi dia pergi. Ia berteriak 
baginya untuk lari, dan ia lari mengejarnya. Aku bisa 
mengejar mereka, tapi aku tidak. Aku merasa. . . 
enggan untuk menghancurkan dia.  
"Maria merasa kesal dengan saya untuk itu. . .  
"Lima tahun kemudian, Peter menyelinap kembali untuk 
saya. Dia mengambil hari yang baik untuk datang.  
"Maria bingung oleh terus memburuk kerangka pikiran. 
Ia tidak pernah merasa depresi sesaat, dan aku 
bertanya-tanya mengapa saya berbeda. Aku mulai 
memperhatikan perubahan dalam emosi ketika dia 
berada di dekat saya - kadang ada rasa takut. . . dan 
kebencian - perasaan yang sama yang telah memberi 
saya peringatan ketika Nettie dan Lucy menyerang. 
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Aku sedang mempersiapkan diri untuk menghancurkan 
satu-satunya sekutu, inti dari keberadaan saya, ketika 
Petrus kembali.  
"Peter bercerita tentang kehidupan barunya dengan 
Charlotte, menceritakan tentang pilihan aku tak 
pernah bermimpi aku punya. Dalam lima tahun, mereka 
belum pernah bertengkar, meskipun mereka bertemu 
banyak orang lain di utara. Orang lain yang bisa hidup 
berdampingan tanpa terus-menerus kekacauan.  
"Dalam satu percakapan, dia saya yakin. Aku siap untuk 
pergi, dan agak lega aku tidak akan membunuh Maria. 
Aku sudah temannya untuk sebanyak tahun sebagai 
Carlisle dan Edward telah bersama-sama, namun ikatan 
di antara kami tidak berada di dekat sebagai kuat. 
Ketika Anda hidup untuk berjuang, untuk darah, 
hubungan formulir Anda lemah dan mudah patah. Aku 
berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang.  
"Saya bepergian dengan Petrus dan Charlotte selama 
beberapa tahun, mendapatkan rasa baru ini, dunia yang 
lebih damai. Tetapi tidak depresi memudar. Aku tidak 
mengerti apa yang salah dengan saya, sampai Petrus 
menyadari bahwa hal itu selalu lebih buruk setelah aku 
diburu.  
"Saya memikirkan itu. Dalam banyak tahun 
pembantaian dan pembantaian, aku telah kehilangan 
hampir semua umat manusia saya. Aku tak dapat 
disangkal mimpi buruk, sebuah rakasa dari jenis 
grisliest. Namun setiap kali aku menemukan korban 
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manusia lain, aku akan merasa sedikit tusukan 
peringatan bagi yang lain itu hidup. Menonton mata 
mereka melebar kagum pada kecantikan saya, saya bisa 
melihat Maria dan yang lainnya di kepalaku, apa yang 
telah mereka tampak seperti kepada saya malam 
terakhir yang aku Jasper Whitlock. Itu kuat bagi saya 
- ini memori yang dipinjam - dari itu adalah untuk 
orang lain, karena aku bisa merasakan semuanya 
mangsa saya rasakan. Dan aku tinggal emosi mereka 
ketika aku membunuh mereka.  
"Kau sudah mengalami cara saya dapat memanipulasi 
emosi sekitar sendiri, Bella, tapi saya ingin tahu 
apakah Anda menyadari bagaimana perasaan di dalam 
ruangan mempengaruhi saya. Aku hidup setiap hari 
dalam iklim emosi. Selama abad pertama hidup saya, 
saya tinggal di dunia yang haus darah pembalasan. 
Benci adalah tetapnya. Itu menyelinap beberapa ketika 
aku meninggalkan Maria, tapi aku masih harus 
merasakan kengerian dan ketakutan mangsa saya.  
"Ini mulai terlalu banyak.  
"The depresi semakin buruk, dan aku berjalan menjauh 
dari Petrus dan Charlotte. Beradab seperti mereka, 
mereka tidak merasakan hal yang sama keengganan aku 
mulai merasa. Mereka hanya menginginkan perdamaian 
dari perkelahian. Aku begitu lelah dengan membunuh - 
membunuh siapa pun, bahkan sekadar manusia.  
"Namun aku harus terus membunuh. Pilihan apa yang 
saya miliki? Aku mencoba membunuh kurang sering, 
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tapi aku terlalu haus dan saya akan memberikan 
Setelah masuk abad kepuasan instan, saya menemukan 
disiplin diri. . . menantang. Aku masih belum 
disempurnakan itu. "  
Jasper hilang dalam cerita, seperti yang I. 
mengejutkan saya ketika ekspresi terpencil merapikan 
menjadi senyum damai.  
"Aku sedang di Philadelphia. Ada badai, dan aku keluar 
pada siang hari - sesuatu yang saya tidak benar-benar 
nyaman dengan belum. Aku tahu berdiri di hujan akan 
menarik perhatian, jadi aku masuk ke sedikit setengah 
kosong restoran. Mataku gelap sehingga tak seorang 
pun akan melihat mereka, meskipun ini berarti aku 
haus, dan bahwa saya khawatir sedikit.  
"Dia ada di sana - mengharapkan aku, tentu saja." Dia 
terkekeh sekali. "Dia melompat turun dari bangku 
tinggi di meja segera setelah aku melangkah masuk dan 
datang langsung ke arahku.  
"Ini mengejutkan saya. Aku tidak yakin apakah dia 
bermaksud untuk menyerang. Itulah satu-satunya 
penafsiran tingkah lakunya masa laluku yang 
ditawarkan. Tapi ia tersenyum. Dan emosi yang 
terpancar dari dirinya itu seperti tidak pernah saya 
rasakan sebelumnya.  
"" Kau membuat saya menunggu waktu yang lama, 
"katanya."  
Aku tidak menyadari Alice telah datang untuk berdiri 
di belakang lagi.  
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"Dan kau menundukkan kepala Anda, seperti pria 
Selatan yang baik, dan berkata," Maaf, Ma'am. "" Alice 
tertawa di memori.  
Jasper tersenyum padanya. "Anda mengulurkan tangan 
Anda, dan aku menerimanya tanpa berhenti untuk 
memahami apa yang saya lakukan. Untuk pertama 
kalinya dalam hampir satu abad, aku merasa harapan. "  
Jasper meraih tangan Alice saat ia berbicara.  
Alice menyeringai. "Aku hanya lega. Saya pikir Anda 
tidak akan pernah muncul. "  
Mereka tersenyum satu sama lain untuk waktu yang 
lama, dan kemudian Jasper menoleh ke belakang 
kepada saya, berlama-lama ekspresi yang lembut.  
"Alice mengatakan padaku apa yang dia lihat dari 
Carlisle dan keluarganya. Aku hampir tak percaya 
bahwa keberadaan seperti itu mungkin. Tapi Alice 
membuat saya optimis. Jadi kami pergi mencari 
mereka. "  
"Takut sih dari mereka juga," kata Edward sambil 
memutar matanya di Jasper sebelum berpaling kepada 
saya untuk menjelaskan. "Emmett dan aku sedang pergi 
berburu. Jasper muncul, menutupi bekas luka dalam 
pertempuran, towing kecil ini aneh "- ia menyikut Alice 
bercanda -" yang menyalami mereka semua nama, 
mengetahui segala sesuatu tentang mereka, dan ingin 
tahu kamar mana dia bisa pindah ke. "  
Alice dan Jasper tertawa dalam harmoni, sopran dan 
bass.  
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"Ketika aku pulang, semua hal yang berada di garasi," 
lanjut Edward.  
Alice mengangkat bahu. "Kamarmu memiliki tampilan 
terbaik."  
Mereka semua tertawa bersama sekarang.  
"Itu cerita yang bagus," kataku.  
Tiga pasang mata mempertanyakan kewarasan saya.  
"Maksud saya bagian terakhir," aku membela diri. 
"Para berakhir bahagia dengan Alice."  
"Alice telah membuat semua perbedaan," Jasper 
setuju. "Ini adalah iklim yang saya nikmati."  
Tapi sesaat jeda dalam stres tidak bisa bertahan.  
"Sebuah pasukan," bisik Alice. "Kenapa kau tidak 
memberitahu saya?"  
Maksud yang lain lagi, mata mereka terkunci pada 
wajah Jasper.  
"Saya pikir saya pasti salah menafsirkan tanda-tanda. 
Karena di mana motif? Mengapa seseorang membuat 
tentara di Seattle? Tidak ada sejarah di sana, tidak 
ada balas dendam. Tidak masuk akal dari sudut 
pandang penaklukan, baik, tidak ada satupun klaim itu. 
Nomad melintas, tetapi tidak ada orang yang berjuang 
untuk itu. Tidak seorang pun untuk membela dari.  
"Tapi aku pernah melihat ini sebelumnya, dan tidak ada 
penjelasan lain. Ada pasukan vampir baru lahir di 
Seattle. Kurang dari dua puluh tahun, kurasa. Yang 
sulit adalah bahwa mereka sama sekali tidak terlatih. 
Siapa pun yang membuat mereka hanya membuat 
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mereka lepas. Hanya akan bertambah buruk, dan tidak 
akan lebih lama lagi sampai langkah masuk Volturi 
Sebenarnya, aku heran mereka telah membiarkan ini 
berlangsung begitu lama. "  
"Apa yang bisa kita lakukan?" Carlisle bertanya.  
"Jika kita ingin menghindari keterlibatan Volturi, kita 
harus menghancurkan bayi yang baru lahir, dan kita 
harus melakukannya segera." Wajah Jasper keras. 
Mengetahui ceritanya sekarang, aku bisa menebak 
bagaimana evaluasi harus mengganggunya. "Saya bisa 
mengajarkan caranya. Ini tidak akan mudah di kota. 
Muda yang tidak peduli tentang kerahasiaan, tetapi 
kita harus. Ini akan membatasi kita dengan cara yang 
mereka tidak. Mungkin kita dapat memancing mereka 
keluar. "  
"Mungkin kita akan tidak perlu." Suara Edward suram. 
"Apakah itu terjadi pada orang lain bahwa satu-
satunya kemungkinan ancaman di area yang akan 
menelepon untuk penciptaan adalah tentara. . . kami? "  
Jasper menyipit; Carlisle melebar, terkejut.  
"Tanya keluarga juga dekat," kata Esme perlahan, 
tidak mau menerima kata-kata Edward.  
"Para bayi yang baru lahir tidak ravaging Anchorage, 
Esme. Saya pikir kita harus mempertimbangkan 
gagasan bahwa kita adalah target. "  
"Mereka tidak akan datang sesudah kami," Alice 
berkeras, dan kemudian berhenti. "Atau. . . mereka 
tidak tahu bahwa mereka. Belum. "  
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"Apa itu?" Edward bertanya, penasaran dan tegang. 
"Apa yang kamu ingat?"  
"Berkedip-kedip," kata Alice. "Saya tidak dapat 
melihat gambaran yang jelas ketika saya mencoba 
untuk melihat apa yang terjadi, tidak ada beton. Tapi 
aku sudah mulai aneh ini berkedip. Tidak cukup untuk 
memahami. Seolah-olah seseorang berubah pikiran 
mereka, bergerak dari satu tindakan lain begitu cepat 
sehingga aku tidak bisa mendapatkan tampilan yang 
baik. . . .  
"Kebimbangan?" Tanya Jasper tak percaya.  
"Saya tidak tahu. . . .  
"Tidak ragu-ragu," Edward menggeram. "Pengetahuan. 
Seseorang yang mengenal Anda tidak dapat melihat 
apa-apa sampai keputusan dibuat. Seseorang yang 
bersembunyi dari kami. Bermain dengan lubang-lubang 
dalam visi Anda. "  
"Siapa yang akan tahu?" Alice berbisik.  
Mata Edward keras seperti es. "Aro mengenal Anda 
sebaik Anda mengenal diri sendiri."  
"Tapi saya akan melihat apakah mereka akan 
memutuskan untuk datang. . . .  
"Kecuali mereka tidak mau mengotori tangan mereka."  
"Sebuah mendukung," Rosalie menyarankan, berbicara 
untuk pertama kalinya. "Seseorang di Selatan. . . 
seseorang yang sudah mengalami kesulitan dengan 
aturan. Seseorang yang seharusnya telah hancur 
ditawarkan kesempatan kedua - jika mereka merawat 
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satu masalah kecil ini. . . . Itu akan menjelaskan 
Volturi's lamban respons. "  
"Kenapa?" Carlisle bertanya, masih kaget. "Tidak ada 
alasan untuk Volturi -"  
"Itu ada di sana," Edward tidak setuju dengan tenang. 
"Aku terkejut itu datang secepat ini, karena pikiran 
lain yang lebih kuat. Dalam Aro kepala dia melihat saya 
di satu sisi dan Alice di lain. Masa kini dan masa depan, 
virtual kemahatahuan. Kekuatan ide mabuk kepadanya. 
Aku sangka akan membawanya jauh lebih lama untuk 
menyerah pada rencana itu - ia ingin terlalu banyak. 
Tapi ada juga yang teringat padamu, Carlisle, keluarga 
kita, semakin kuat dan lebih besar. Kecemburuan dan 
rasa takut: Anda memiliki. . . tidak lebih daripada yang 
ia, tapi tetap saja, hal-hal yang ia inginkan. Ia mencoba 
untuk tidak berpikir tentang hal itu, tetapi ia tidak 
dapat menyembunyikan sepenuhnya. Ide membasmi 
persaingan ada di sana; selain mereka sendiri, kita 
adalah coven terbesar yang pernah mereka ditemukan. 
. . .  
Aku menatap wajahnya ngeri. Ia tidak pernah 
mengatakan kepada saya ini, tapi aku menduga aku tahu 
kenapa. Aku bisa melihatnya di kepalaku sekarang, Aro 
impian. Edward dan Alice hitam, memakai jubah 
panjang, melayang di Aro di sepanjang sisi dengan mata 
mereka dingin dan darah merah. . . .  
Carlisle sela terbangun saya mimpi buruk. "Mereka 
juga berkomitmen untuk misi mereka. Mereka tidak 
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akan pernah melanggar aturan itu sendiri. Ini 
bertentangan dengan segala yang mereka telah 
bekerja. "  
"Mereka akan membersihkan sesudahnya. 
Pengkhianatan ganda, "Edward berkata dengan suara 
suram. "Tidak ada salahnya dilakukan."  
Jasper membungkuk ke depan, sambil menggelengkan 
kepala. "Tidak, Carlisle benar. Para Volturi tidak 
melanggar peraturan. Lagi pula, itu terlalu ceroboh. 
Ini. . . orang, ancaman ini - mereka tidak tahu apa yang 
mereka lakukan. Pertama-timer, aku bersumpah untuk 
itu. Aku tidak percaya Volturi terlibat. Tetapi mereka 
akan. "  
Mereka semua saling menatap, beku dengan stres.  
"Kalau begitu, mari kita pergi," Emmett hampir raung. 
"Apa yang kita tunggu?"  
Carlisle dan Edward bertukar pandangan lama. Edward 
mengangguk sekali.  
"Kami akan memerlukan Anda untuk mengajari kita, 
Jasper," Carlisle akhirnya berkata. "Bagaimana untuk 
menghancurkan mereka." Carlisle rahang keras, tapi 
aku bisa melihat rasa sakit di matanya saat ia 
mengucapkan kata-kata. Tidak seorang pun benci 
kekerasan lebih dari Carlisle.  
Ada sesuatu yang mengganggu saya, dan saya tidak 
bisa meletakkan jari di atasnya. Aku mati rasa, ngeri, 
takut mematikan. Namun, di bawah itu, saya bisa 
merasa bahwa saya telah melewatkan sesuatu penting. 
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Sesuatu yang akan membuat beberapa arti dari 
kekacauan. Itu akan menjelaskannya.  
"Kami akan membutuhkan bantuan," ujar Jasper. 
"Apakah menurutmu Tanya keluarga akan bersedia. . . ? 
Lima matang vampir akan membuat perbedaan besar. 
Kemudian Kate dan Eleazar akan sangat 
menguntungkan di pihak kita. Akan hampir mudah, 
dengan bantuan mereka. "  
"Kami akan bertanya," jawab Carlisle.  
Jasper mengulurkan ponsel. "Kita perlu terburu-buru."  
Aku belum pernah melihat bawaan Carlisle tenang 
begitu terguncang. Ia mengambil telepon, dan mondar-
mandir ke jendela. Ia memutar sebuah nomor, 
memegang telepon ke telinganya, dan meletakkan 
tangan yang lain terhadap kaca. Ia menatap keluar ke 
berkabut pagi dengan ekspresi kesakitan dan 
ambivalen.  
Edward meraih tanganku dan menarikku ke kursi 
empuk putih. Aku duduk di sampingnya, menatap 
wajahnya saat ia menatap Carlisle.  
Suara Carlisle rendah dan cepat, sulit untuk 
mendengar. Aku mendengar dia menyapa Tanya, dan 
kemudian ia berlari melalui situasi terlalu cepat bagi 
saya untuk memahami banyak, walaupun aku tahu 
bahwa Alaska vampir tidak tahu tentang apa yang 
terjadi di Seattle.  
Kemudian sesuatu berubah di Carlisle suara.  
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"Oh," katanya, suaranya lebih tajam terkejut. "Kami 
tidak menyadari. . . bahwa Irina merasa seperti itu. "  
Edward mengerang di samping saya dan memejamkan 
mata. "Sialan. Sialan Laurent ke lubang terdalam 
neraka di mana ia berada. "  
"Laurent?" Bisikku, mengosongkan darah dari wajahku, 
tetapi Edward tidak menjawab, terfokus pada pikiran 
Carlisle.  
Pendek saya bertemu dengan Laurent awal musim semi 
ini bukanlah sesuatu yang telah memudar atau redup 
dalam pikiran saya. Aku masih ingat setiap kata yang ia 
katakan sebelum Yakub dan bungkus telah terputus.  
Aku benar-benar datang ke sini sebagai bantuan 
kepadanya. . . .  
Victoria. Laurent telah manuver pertama - ia akan 
mengirim dia untuk mengamati, untuk melihat betapa 
sulitnya mungkin untuk sampai ke saya. Dia belum 
selamat dari serigala untuk melaporkan kembali.  
Meskipun ia terus hubungan lamanya dengan Victoria 
setelah kematian Yakobus, ia juga membentuk ikatan 
baru dan hubungan baru. Dia pergi untuk tinggal 
dengan keluarga Tanya di Alaska - Tanya pirang 
strawberry - teman-teman terdekat Cullens telah di 
dunia vampir, praktis keluarga. Laurent telah bersama 
mereka selama hampir setahun sebelumnya ke 
kematiannya.  
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Carlisle masih berbicara, suaranya tidak begitu 
memohon. Persuasif, tapi dengan tepi. Lalu tiba-tiba 
tepi mengalahkan persuasi.  
"Tidak ada pertanyaan tentang itu," kata Carlisle 
dengan suara tegas. "Kami punya gencatan senjata. 
Mereka tidak patah, dan tidak akan kita. Maafkan aku 
mendengarnya. . . . Tentu saja. Kita hanya perlu 
melakukan yang terbaik kami sendiri. "  
Carlisle menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dia 
terus menatap keluar ke kabut.  
"Apa masalahnya?" Emmett bergumam Edward.  
"Irina lebih banyak terlibat dengan teman kami 
Laurent daripada yang kita tahu. Dia menaruh dendam 
terhadap serigala untuk menghancurkan dia untuk 
menyelamatkan Bella. Dia ingin - "Dia berhenti sejenak, 
menatapku.  
"Teruskan," kataku sambil merata mungkin.  
Matanya menegang. "Dia ingin balas dendam. Untuk 
mencatat paket. Mereka akan membantu mereka untuk 
perdagangan izin kami. "  
"Tidak!" Aku terkesiap.  
"Jangan khawatir," ia berkata kepadaku dengan suara 
datar. "Carlisle tidak akan pernah setuju untuk itu." 
Dia ragu-ragu, lalu menghela napas. "Juga akan I. 
Laurent telah itu datang" - ini hampir geraman - "dan 
aku masih berutang serigala untuk itu."  
"Ini tidak baik," ujar Jasper. "Terlalu bahkan 
perkelahian. Kami akan memiliki keterampilan tangan 
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atas, tapi bukan angka. Kami akan menang, tapi berapa 
harganya? "Nya tegang berkilat untuk Alice wajah dan 
menjauh.  
Aku ingin berteriak keras saat aku menggenggam 
Jasper apa maksudnya.  
Kami akan menang, tapi kami akan kalah. Beberapa 
tidak akan bertahan.  
Aku memandang sekeliling ruangan di wajah mereka - 
Jasper, Alice, Emmett, Rose, Esme, Carlisle. . . Edward 
- wajah-wajah keluarga saya. 
 
 
 
 
 

14. PERNYATAAN 
 

"TIDAK DAPAT ANDA SERIUS," Aku BILANG Rabu 
sore. "Kau sudah benar-benar gila!"  
"Katakanlah apa pun yang Anda sukai tentang saya," 
jawab Alice. "Partai ini masih menyala."  
Aku menatapnya, mataku begitu luas dengan rasanya 
tak percaya mereka mungkin jatuh keluar dan 
mendarat di nampan makan siang saya.  
"Oh, tenang, Bella! Ada alasan untuk tidak 
meneruskannya. Selain itu, undangan sudah dikirim. "  
"Tapi. . . itu. . . kamu. . . Aku. . . gila! "aku gugup.  
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"Kau sudah membeli sekarang," dia mengingatkan saya. 
"Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali muncul."  
Aku berusaha menenangkan diri. "Dengan segala 
sesuatu yang terjadi sekarang, partai yang hampir 
tidak tepat."  
"Kelulusan adalah apa yang terjadi sekarang, dan pesta 
begitu tepat itu hampir passé."  
"Alice!"  
Dia menghela napas, dan berusaha untuk menjadi 
serius. "Ada beberapa hal yang perlu kita mendapatkan 
agar sekarang, dan itu akan mengambil sedikit waktu. 
Selama kita duduk di sini menunggu, mungkin kita juga 
memperingati bagus. Anda hanya akan lulus dari 
sekolah tinggi - untuk pertama kalinya - satu kali. Anda 
tidak bisa menjadi manusia lagi, Bella. Ini adalah sekali 
dalam seumur hidup ditembak. "  
Edward, diam melalui pertengkaran kecil kami, 
melontarkan peringatan nya terlihat. Dia menjulurkan 
lidah ke arahnya. Dia benar - suara yang lembut tidak 
akan pernah membawa atas celoteh kafetaria. Dan 
tidak ada seorang pun akan memahami makna di balik 
kata-katanya dalam setiap kasus.  
"Apa beberapa hal yang kita perlukan untuk 
mendapatkan agar?" Saya bertanya, menolak untuk 
menjadi teralihkan.  
Edward menjawab dengan suara rendah. "Jasper 
berpikir kita dapat menggunakan bantuan. Tanya 
keluarga bukan satu-satunya pilihan yang kita miliki. 
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Carlisle mencoba melacak beberapa teman-teman lama, 
dan Jasper adalah mendongak Petrus dan Charlotte. 
Mengingat dia berbicara kepada Maria. . . tapi tidak 
ada yang benar-benar ingin melibatkan penduduk 
selatan. "  
Alice bergidik hati-hati.  
"Ini tidak boleh terlalu keras untuk meyakinkan 
mereka untuk membantu," lanjutnya. "Tak seorang pun 
ingin kunjungan dari Italia."  
"Tapi teman-teman ini - mereka tidak akan. . . 
vegetarian, kan? "aku protes, menggunakan Cullens 
'lidah-di-pipi julukan untuk diri mereka sendiri.  
"Tidak," jawab Edward, tiba-tiba ekspresi.  
"Di sini? Di Forks? "  
"Mereka teman-teman," Alice meyakinkan saya. 
"Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dan 
kemudian, Jasper telah mengajarkan kami beberapa 
kursus tentang penghapusan bayi. . . .  
Mata Edward cerah pada saat itu, dan singkat Senyum 
di wajahnya. Tiba-tiba perut saya terasa seperti tajam 
penuh serpihan kecil es.  
"Kapan kamu akan pergi?" Saya bertanya dengan suara 
hampa. Aku tidak tahan ini - gagasan bahwa seseorang 
mungkin tidak akan kembali. Bagaimana kalau itu 
Emmett, begitu berani dan berpikir bahwa ia tidak 
pernah sedikit pun berhati-hati? Atau Esme, begitu 
manis dan keibuan bahwa aku bahkan tidak bisa 
membayangkan dia dalam pertempuran? Atau Alice, 
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begitu kecil, begitu rapuh-mencari? Atau. . . tapi aku 
tidak bisa berpikir nama, mempertimbangkan 
kemungkinan.  
"Seminggu," kata Edward santai. "Itu harus memberi 
kita cukup waktu."  
Dipelintir serpihan yang dingin tidak nyaman di 
perutku. Aku tiba-tiba mual.  
"Kau tampak seperti hijau, Bella," Alice komentar.  
Edward merangkul saya dan menarikku erat sisinya. 
"Ini akan baik-baik saja, Bella. Percayalah padaku. "  
Tentu, saya berpikir sendiri. Percaya padanya. Dia 
bukanlah orang yang harus duduk di belakang dan 
bertanya-tanya apakah inti dari keberadaannya yang 
akan pulang.  
Lalu terpikir olehku. Mungkin aku tidak perlu duduk di 
belakang. Seminggu lebih dari cukup waktu.  
"Anda mencari bantuan," kataku pelan.  
"Ya." Alice kepala dimiringkan ke samping saat 
memproses perubahan dalam nada.  
Aku hanya melihat dia sebagai aku menjawab. Suaraku 
hanya sedikit lebih keras dari bisikan. "Saya bisa 
membantu."  
Tubuh Edward tiba-tiba kaku, lengannya terlalu ketat 
di sekitar saya. Dia menghela napas, dan suara itu 
mendesis.  
Tapi itu Alice, tetap tenang, yang menjawab. "Itu 
benar-benar tidak akan membantu."  
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"Kenapa tidak?" Aku berpendapat; aku bisa mendengar 
suara saya putus asa. "Delapan lebih baik daripada 
tujuh. Ada lebih dari cukup waktu. "  
"Tidak ada waktu yang cukup untuk membuat Anda 
membantu, Bella," dia tidak setuju dingin. "Apakah 
Anda ingat bagaimana Jasper menggambarkan muda? 
Anda akan tidak baik dalam suatu perkelahian. Anda 
tidak akan mampu mengendalikan naluri, dan itu akan 
membuat Anda menjadi sasaran empuk. Dan kemudian 
Edward akan terluka berusaha untuk melindungi Anda. 
"Dia melipat kedua tangannya di dada, senang dengan 
logika tak terbantahkan.  
Dan aku tahu dia benar, ketika dia mengatakannya 
seperti itu. Aku merosot di kursiku, tiba-tiba saya 
berharap dikalahkan. Sampingku, Edward santai.  
Pengingat bisiknya di telingaku. "Bukan karena kau 
takut."  
"Oh," kata Alice, dan ekspresi kosong melintasi 
wajahnya. Lalu ekspresinya menjadi masam. "Aku benci 
menit-menit terakhir pembatalan. Jadi yang 
menempatkan partai daftar hadir ke enam puluh lima. . 
. .  
"Enam puluh lima!" Mataku melotot lagi. Aku tidak 
punya banyak teman. Apakah Aku bahkan tahu bahwa 
banyak orang?  
"Siapa yang dibatalkan?" Edward bertanya-tanya, 
mengabaikan saya.  
"Renée."  
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"Apa?" Aku terkesiap.  
"Dia akan mengejutkan Anda untuk lulus, tetapi ada 
yang tidak beres. Anda akan memiliki pesan ketika 
Anda sampai di rumah. "  
Untuk beberapa saat, aku hanya membiarkan diriku 
menikmati lega. Apa pun itu yang tidak beres untuk 
ibuku, aku sangat berterima kasih untuk itu. Jika ia 
datang ke Forks sekarang. . . Aku tidak mau 
memikirkan tentang hal itu. Kepalaku akan meledak.  
Cahaya pesan berkedip-kedip ketika aku sampai di 
rumah. Lega perasaan saya menyala lagi ketika saya 
mendengarkan ibu saya menjelaskan Phil kecelakaan di 
lapangan bola - sambil menunjukkan slide, ia akan 
tersangkut dengan penangkap dan patah tulang paha, ia 
telah sepenuhnya tergantung pada dia, dan tidak ada 
cara dia bisa meninggalkan dia. Ibuku masih meminta 
maaf bila pesan dipotong.  
"Yah, itu satu," aku menghela napas.  
"Satu apa?" Tanya Edward.  
"Satu orang saya tidak perlu khawatir tentang 
mendapatkan membunuh minggu ini."  
Dia memutar bola matanya.  
"Kenapa kau tidak mau dan Alice mengambil ini dengan 
serius?" Aku bertanya. "Ini serius."  
Dia tersenyum. "Keyakinan."  
"Bagus," gerutuku. Aku mengangkat telepon dan 
memutar nomor Renée. Aku tahu itu akan menjadi 
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pembicaraan panjang, tapi aku juga tahu bahwa saya 
tidak akan berkontribusi banyak.  
Aku hanya mendengarkan, dan meyakinkan dia setiap 
kali aku bisa mendapatkan kata dalam bahasa: Saya 
tidak kecewa, aku tidak marah, aku tidak terluka. Dia 
harus berkonsentrasi pada membantu Phil menjadi 
lebih baik. Aku melewati saya "segera sembuh" pada 
Phil, dan berjanji akan menelepon dia dengan setiap 
detail dari Forks High's generik kelulusan. Akhirnya, 
saya harus menggunakan perlu putus asa untuk belajar 
untuk ujian akhir untuk turun telepon.  
Edward kesabaran itu tak ada habisnya. Dia menunggu 
dengan sopan melalui seluruh percakapan, hanya 
bermain-main dengan rambutku dan tersenyum setiap 
kali aku melihat ke atas. Mungkin dangkal untuk 
memperhatikan hal-hal seperti itu sementara aku 
punya begitu banyak hal yang lebih penting untuk 
memikirkan, namun senyumnya masih mengetuk nafas 
keluar dari saya. Dia begitu indah sehingga kadang-
kadang membuatnya sulit untuk berpikir tentang hal 
lain, sulit untuk berkonsentrasi pada masalah-masalah 
Phil atau Renée's maaf atau bermusuhan pasukan 
vampir. Aku hanya manusia.  
Segera setelah saya menutup telepon, aku menggeliat 
ke ujung jari kaki saya untuk menciumnya. Dia 
meletakkan tangannya di sekeliling pinggangku dan 
mengangkatku ke meja dapur, jadi saya tidak akan 
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mencapai jauh. Yang bekerja untuk saya. Aku mengunci 
lenganku di lehernya dan mencair melawan dingin dada.  
Terlalu cepat, seperti biasa, ia menarik diri.  
Aku merasa wajahku masuk ke cemberut. Dia tertawa 
melihat ekspresi saya ketika ia melepaskan diri dari 
lengan dan kaki. Dia bersandar di meja sebelah saya 
dan meletakkan satu lengan ringan di pundakku.  
"Aku tahu kau berpikir bahwa saya memiliki semacam 
sempurna, pantang menyerah pengendalian diri, tapi itu 
tidak benar-benar terjadi."  
"Saya berharap," aku menghela napas.  
Dan ia mendesah juga.  
"Sepulang sekolah besok," katanya, mengubah topik 
pembicaraan, "Aku akan pergi berburu dengan Carlisle, 
Esme, dan Rosalie. Hanya untuk beberapa jam - kami 
akan tetap dekat. Alice, Jasper, dan Emmett harus 
mampu membuat Anda tetap aman. "  
"Uh," gerutuku. Besok adalah hari pertama final, dan 
itu hanya setengah hari. Aku telah Kalkulus dan 
Sejarah - hanya dua tantangan dalam line-up - jadi aku 
akan memiliki hampir seluruh hari tanpa dia, dan tidak 
ada hubungannya tetapi khawatir. "Aku benci babysat."  
"Ini sementara," janjinya.  
"Jasper akan bosan. Emmett akan mengejekku. "  
"Mereka akan perilaku terbaik mereka."  
"Benar," aku menggerutu.  
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Lalu terpikir olehku bahwa saya memang punya satu 
pilihan selain babysitter. "Kau tahu. . . Aku belum 
pernah ke La Push sejak api unggun. "  
Aku melihat wajahnya dengan cermat untuk setiap 
perubahan dalam ekspresi. Matanya sedikit 
mengencangkan terkecil.  
"Aku akan cukup aman di sana," aku mengingatkannya.  
Ia memikirkan hal itu selama beberapa detik. "Kau 
mungkin benar."  
Wajahnya tenang, tapi hanya sedikit terlalu halus. Aku 
hampir bertanya apakah dia lebih suka aku tinggal di 
sini, tapi kemudian aku memikirkan olokan Emmett 
pasti akan hidangan keluar, dan aku mengganti topik. 
"Apakah Anda sudah haus?" Aku bertanya, 
mengulurkan tangan untuk membelai bayangan cahaya 
di bawah mata. Nya masih iris emas yang mendalam.  
"Tidak benar." Dia tampak enggan untuk menjawab, dan 
itu membuatku terkejut. Aku menunggu penjelasan.  
"Kami ingin menjadi sekuat mungkin," ia menjelaskan, 
masih enggan. "Kami mungkin akan berburu lagi di 
jalan, mencari pertandingan besar."  
"Itu membuat Anda lebih kuat?"  
Ia mencari wajah saya untuk sesuatu, tapi tak ada yang 
menemukan, tetapi rasa ingin tahu.  
"Ya," akhirnya ia berkata. "Darah manusia membuat 
kita yang paling kuat, walaupun hanya fraksional. 
Jasper berpikir tentang kecurangan - yang merugikan 
karena ia adalah ide, ia bukan apa-apa jika tidak 
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praktis - tetapi ia tidak akan menyarankan hal itu. Dia 
tahu apa yang akan dikatakan Carlisle. "  
"Apakah itu membantu?" Aku bertanya pelan.  
"Itu tidak masalah. Kami tidak akan mengubah siapa 
kita. "  
Aku mengerutkan kening. Jika sesuatu bahkan 
membantu peluang. . . dan kemudian aku bergidik, 
menyadari aku bersedia untuk memiliki seorang asing 
mati untuk melindunginya. Aku merasa ngeri pada 
diriku sendiri, tetapi tidak sepenuhnya dapat 
menyangkalnya, baik.  
Dia mengubah topik lagi. "Itulah sebabnya mereka 
begitu kuat, tentu saja. Para bayi yang baru lahir 
penuh dengan darah manusia - darah mereka sendiri, 
bereaksi terhadap perubahan. It lingers dalam 
jaringan dan memperkuat mereka. Tubuh mereka 
menggunakannya perlahan, seperti kata Jasper, 
kekuatan mulai memudar setelah sekitar satu tahun. "  
"Bagaimana saya akan kuat?"  
Dia menyeringai. "Lebih kuat daripada aku."  
"Lebih kuat daripada Emmett?"  
Seringai semakin besar. "Ya. Tolong dan menantangnya 
untuk lengan-pertandingan gulat. Ini akan menjadi 
pengalaman yang baik untuknya. "  
Aku tertawa. Terdengar begitu konyol.  
Lalu aku menghela napas dan melompat turun dari 
meja, karena aku benar-benar tidak bisa menundanya 
lebih lama lagi. Aku harus menjejalkan, dan sesak 



http://nengmieke.blogspot.com 

keras. Untungnya aku punya bantuan Edward, dan 
Edward adalah guru yang sangat baik - karena ia tahu 
benar-benar segalanya. Aku pikir masalah terbesar 
saya hanya akan berfokus pada tes. Jika aku tidak 
melihat diriku, mungkin aku akhirnya menulis esai 
Sejarah pada perang vampir Selatan.  
Aku mengambil jeda untuk memanggil Yakub, dan 
Edward tampak sama seperti yang ia nyaman ketika 
aku berada di telepon dengan Renée. Ia bermain 
dengan rambut saya lagi.  
Meskipun tengah siang, telepon saya terbangun Yakub, 
dan ia bersungut-sungut pada awalnya. Dia bersorak 
tepat ketika aku bertanya apakah aku bisa 
mengunjungi keesokan harinya. Quileute sekolah yang 
sudah keluar untuk musim panas, jadi dia menyuruh 
saya datang sedini mungkin. Aku senang memiliki 
pilihan selain babysat. Ada sedikit lagi martabat yang 
menghabiskan hari dengan Jacob.  
Beberapa martabat itu telah hilang ketika Edward 
bersikeras lagi pada saya untuk memberikan garis 
perbatasan seperti anak kecil yang dipertukarkan oleh 
kustodian wali.  
"Jadi bagaimana Anda merasa Anda lakukan pada 
ujian?" Tanya Edward dalam perjalanan, membuat 
obrolan ringan.  
"Sejarah itu mudah, tapi saya tidak tahu tentang 
Kalkulus. Rasanya seperti itu masuk akal, sehingga 
mungkin berarti saya gagal. "  
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Dia tertawa. "Saya yakin Anda melakukannya dengan 
baik. Atau, jika Anda benar-benar khawatir, aku bisa 
menyuap Mr Varner untuk memberi Anda nilai A. "  
"Eh, terima kasih, tapi tidak, terima kasih."  
Dia tertawa lagi, tapi tiba-tiba berhenti ketika kita 
berbelok di belokan terakhir dan melihat mobil merah 
menunggu. Dia mengerutkan kening konsentrasi, dan 
kemudian, ketika ia memarkir mobil, ia menghela napas.  
"Apa yang salah?" Aku bertanya, tanganku di pintu.  
Ia menggelengkan kepala. "Tidak ada." Matanya 
menyipit ketika ia memandang melalui kaca depan mobil 
ke arah yang lain. Aku pernah melihat yang terlihat 
sebelumnya.  
"Kau tidak mendengarkan Yakub, kan?" Aku menuduh.  
"Tidak mudah untuk mengabaikan seseorang ketika dia 
berteriak-teriak."  
"Oh." Aku berpikir tentang itu sejenak. "Apa yang dia 
berteriak?" Bisikku.  
"Aku benar-benar yakin ia akan menyebutkan itu 
sendiri," kata Edward nada kecut.  
Aku akan menekan masalah, tapi kemudian Yakub 
membunyikan klakson - dua honks sabar cepat.  
"Itu tidak sopan," Edward menggeram.  
"Itu Yakub," aku menghela napas, dan aku bergegas 
keluar sebelum Yakub melakukan sesuatu untuk benar-
benar mengatur gigi Edward tegang.  
Aku melambai kepada Edward sebelum aku masuk ke 
Rabbit dan, dari kejauhan, tampaknya ia benar-benar 
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marah tentang hal membunyikan klakson. . . atau apa 
pun Yakub sedang memikirkan. Tapi mataku lemah dan 
melakukan kesalahan sepanjang waktu.  
Aku ingin Edward untuk datang kepada saya. Aku ingin 
membuat mereka berdua keluar dari mobil mereka dan 
berjabat tangan dan berteman - menjadi Edward dan 
Yakub daripada vampir dan werewolf. Seolah-olah saya 
sudah dua magnet keras kepala di tanganku lagi, dan 
aku sedang memegang mereka bersama-sama, mencoba 
untuk memaksa alam untuk membalikkan dirinya 
sendiri. . . .  
Aku mendesah, dan Yakub naik mobil.  
"Hei, Bells." Nada suara Jake ceria, tapi suaranya 
diseret. Aku mengamati wajahnya ketika ia mulai 
menyusuri jalan, berkendara sedikit lebih cepat 
daripada aku, tapi lebih lambat dari Edward, dalam 
perjalanan kembali ke La Push.  
Jacob tampak berbeda, bahkan mungkin sakit. Kelopak 
matanya tertunduk dan wajahnya diambil. Rambut 
kusut nya terjebak dalam arah acak, melainkan sudah 
hampir ke dagu di beberapa tempat.  
"Apakah kau baik-baik saja, Jake?"  
"Cuma lelah," ia berhasil keluar sebelum ia diatasi oleh 
menguap besar. Ketika ia selesai, ia bertanya, "Apa 
yang Anda ingin lakukan hari ini?"  
Aku menatapnya sejenak. "Mari kita nongkrong di 
tempat Anda sekarang," usulku. Dia tidak tampak 
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seperti dia untuk lebih dari itu. "Kita bisa naik sepeda 
kita nanti."  
"Tentu, tentu," katanya, menguap lagi.  
Rumah Yakub kosong, dan itu terasa aneh. Aku sadar 
aku pikir Billy sebagai perlengkapan yang hampir 
permanen di sana.  
"Mana ayahmu?"  
"Selama di Clearwaters '. Dia sudah tergantung di luar 
sana banyak sejak Harry meninggal. Sue merasa 
kesepian. "  
Yakub duduk di sofa tua yang tidak lebih besar dari 
kursi empuk dan squished diri ke samping untuk 
memberi ruang bagi saya.  
"Oh. Itu bagus. Miskin Sue. "  
"Yeah. . . ia mengalami beberapa masalah. . . . "Dia 
ragu-ragu. "Dengan anak-anaknya."  
"Tentu, ini harus keras pada Seth dan Leah, kehilangan 
ayah mereka. . . .  
"He-eh," dia setuju, tenggelam dalam pikirannya. Dia 
mengambil remote dan menyalakan TV tanpa terlihat 
untuk berpikir tentang hal itu. Menguap.  
"Ada apa dengan Anda, Jake? Anda seperti zombie. "  
"Aku punya sekitar dua jam tidur tadi malam, dan 
empat malam sebelumnya," katanya kepada saya. Dia 
mengulurkan tangannya yang panjang perlahan-lahan, 
dan aku bisa mendengar sendi retak ketika ia tertekuk. 
Ia menetap di sepanjang lengan kirinya bagian 
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belakang sofa di belakangku, dan merosot kembali 
untuk beristirahat kepalanya ke tembok. "Aku lelah."  
"Kenapa kau tidak tidur?" Saya bertanya.  
Dia membuat wajah. "Sam sedang sulit. Dia tidak 
percaya pengisap darah Anda. Aku sudah berjalan dua 
shift selama dua minggu dan tidak ada yang menyentuh 
saya, tapi dia masih tidak membelinya. Jadi aku pada 
saya sendiri untuk saat ini. "  
"Double shift? Apakah ini karena Anda mencoba untuk 
berhati-hati untuk saya? Jake, itu salah! Anda perlu 
tidur. Aku akan baik-baik saja. "  
"Itu bukan masalah besar." Matanya tiba-tiba lebih 
waspada. "Hei, apa kau pernah mencari tahu siapa yang 
ada di kamar anda? Apakah ada sesuatu yang baru? "  
Aku mengabaikan pertanyaan kedua. "Tidak, kami tidak 
menemukan sesuatu tentang saya, mm, pengunjung."  
"Lalu aku akan berada di sekitar," katanya ketika 
matanya meluncur tertutup.  
"Jake. . . , "Aku mulai merengek.  
"Hei, ini setidaknya aku bisa melakukannya - saya 
menawarkan pelayanan kekal, ingat. Aku budak seumur 
hidup Anda. "  
"Saya tidak ingin seorang budak!"  
Matanya tidak terbuka. "Apa yang Anda inginkan, 
Bella?"  
"Aku ingin sahabatku Jacob - dan aku tidak mau dia 
setengah mati, menyakiti dirinya sendiri dalam 
beberapa upaya sesat -"  
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Dia memotong. "Lihatlah dengan cara ini - Saya 
berharap saya bisa melacak seorang vampir Aku boleh 
membunuh, oke?"  
Aku tidak menjawab. Dia menatapku kemudian, saya 
mengintip reaksi.  
"Kidding, Bella."  
Aku menatap TV.  
"Jadi, rencana khusus minggu depan? Anda lulus. Wow. 
Itu besar. "Suaranya berubah datar, dan wajahnya, 
sudah ditarik, tampak benar-benar cekung sementara 
matanya terpejam lagi - bukan dalam kelelahan kali ini, 
tapi dalam penyangkalan. Saya menyadari bahwa 
kelulusan masih memiliki makna yang mengerikan bagi 
dia, meskipun niatku sekarang terganggu.  
"Tidak ada rencana khusus," aku berkata hati-hati, 
berharap ia akan mendengar jaminan dalam kata-kata 
tanpa penjelasan yang lebih rinci. Aku tidak mau masuk 
ke sekarang. Untuk satu hal, ia tidak melihat ke atas 
untuk setiap percakapan sulit. Untuk yang lain, aku 
tahu dia akan membaca terlalu banyak ke dalam 
keraguan. "Yah, aku harus pergi ke sebuah pesta 
kelulusan. Mine. "Aku membuat suara jijik. "Alice 
mencintai pihak, dan ia mengundang seluruh kota ke 
tempatnya malam. Ini akan mengerikan. "  
Matanya terbuka saat aku berbicara, dan senyum lega 
membuat wajahnya tampak tidak terlalu dipakai. "Aku 
tidak mendapatkan undangan. Aku sakit, "ia menggoda.  
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"Anggap saja dirimu diundang. Ini seharusnya partai 
saya, jadi saya harus dapat bertanya siapa yang aku 
inginkan. "  
"Terima kasih," katanya sinis, matanya terpejam 
tergelincir sekali lagi.  
"Aku berharap kau akan datang," kata saya tanpa 
harapan. "Itu akan lebih menyenangkan. Bagi saya, 
maksud saya. "  
"Tentu, tentu," gumamnya. "Itu akan sangat. . . 
bijaksana. . . "Suaranya menghilang.  
Beberapa detik kemudian, ia sudah mendengkur.  
Miskin Yakub. Aku mengamati wajah bermimpi, dan 
menyukai apa yang saya lihat. Sementara dia tidur, 
setiap jejak diri dan kepahitan menghilang dan tiba-
tiba ia adalah anak laki-laki yang telah sahabatku 
sebelum semua manusia serigala sudah omong kosong di 
jalan. Dia tampak begitu jauh lebih muda. Dia tampak 
seperti saya Yakub.  
Aku meringkuk ke sofa untuk menunggu tidur siang, 
berharap ia akan tidur untuk sementara waktu dan 
membuat sebagian dari apa yang telah hilang. Aku 
membalik-balik saluran, tetapi tidak banyak di. Aku 
duduk untuk acara memasak, tahu, saat aku melihat, 
bahwa aku tidak pernah menaruh bahwa banyak usaha 
ke dalam Charlie makan malam. Yakub terus 
mendengkur, semakin keras. Aku muncul TV.  
Aku anehnya santai, hampir mengantuk, juga. Rumah ini 
merasa lebih aman daripada saya sendiri, mungkin 
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karena tidak ada seorang pun pernah datang mencari 
saya di sini. Aku meringkuk di sofa dan berpikir 
tentang tidur siang sendiri. Mungkin aku akan punya, 
tapi mendengkur Yakub tidak mungkin untuk 
menghilangkan. Jadi, bukannya tidur, aku membiarkan 
pikiranku mengembara.  
Final sudah selesai, dan sebagian besar dari mereka 
telah menjadi cakewalk. Kalkulus, satu pengecualian, 
ada di belakangku, lulus atau gagal. Pendidikan sekolah 
menengah sudah berakhir. Dan aku tidak benar-benar 
tahu bagaimana aku merasa tentang itu. Aku tidak bisa 
melihatnya secara objektif, diikat seperti itu dengan 
kehidupan manusia sudah berakhir.  
Aku bertanya-tanya berapa lama Edward 
merencanakan untuk menggunakan "bukan karena Anda 
takut" alasan. Saya harus meletakkan kaki ke bawah 
kapan.  
Jika aku berpikir praktis, aku tahu itu lebih masuk akal 
untuk meminta Carlisle untuk mengubah saya yang 
kedua aku berhasil melewati garis kelulusan. Garpu itu 
menjadi hampir sama berbahayanya dengan zona 
perang. Tidak, Forks adalah zona perang. Belum lagi. . . 
itu akan menjadi alasan yang baik untuk melewatkan 
pesta kelulusan. Aku tersenyum sendiri ketika aku 
memikirkan bahwa alasan paling sepele untuk berubah. 
Bodoh. . . namun tetap menarik.  
Tapi Edward benar - saya belum siap.  
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Dan aku tidak ingin menjadi praktis. Aku ingin Edward 
menjadi satu. Bukan keinginan rasional. Aku yakin 
bahwa - sekitar dua detik setelah seseorang benar-
benar sedikit saya dan racun mulai terbakar melalui 
pembuluh darahku - Aku benar-benar tidak peduli lagi 
siapa yang melakukannya. Jadi seharusnya tidak 
membuat perbedaan.  
Sulit untuk mendefinisikan, bahkan untuk diriku 
sendiri, mengapa hal itu penting. Ada sesuatu tentang 
dia menjadi orang yang harus membuat pilihan - untuk 
ingin membuat saya cukup bahwa ia tidak akan biarkan 
aku menjadi berubah, ia akan bertindak untuk menjaga 
saya. Itu kekanak-kanakan, tapi aku menyukai gagasan 
bahwa bibirnya akan menjadi hal yang baik terakhir 
aku akan merasa. Bahkan lebih memalukan, sesuatu 
yang saya tidak akan pernah berkata keras, aku 
menginginkan racun meracuni sistem saya. Ini akan 
membuat saya menjadi miliknya dalam sebuah nyata, 
diukur jalan.  
Tapi aku tahu ia akan tetap berpegang pada skema 
pernikahannya seperti lem - karena penundaan itu apa 
yang jelas setelah dan sudah bekerja begitu jauh. Aku 
mencoba membayangkan memberitahu orangtuaku 
bahwa aku akan menikah musim panas ini. Menceritakan 
Angela dan Ben dan Mike. Aku tidak bisa. Saya tidak 
bisa memikirkan kata-kata untuk diucapkan. Akan lebih 
mudah untuk memberitahu mereka saya menjadi 
seorang vampir. Dan aku yakin bahwa setidaknya ibuku 
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- itu aku untuk menceritakan setiap detail kebenaran - 
akan lebih keras menentang saya menikah daripada 
kepadaku yang menjadi vampir. Aku meringis sendiri 
saat aku membayangkan ekspresi ngeri nya.  
Kemudian, selama sedetik, aku aneh melihat visi yang 
sama Edward dan aku di sebuah ayunan, mengenakan 
pakaian dari jenis lain dunia. Sebuah dunia di mana 
tidak ada seorang pun akan mengejutkan jika aku 
mengenakan cincin di jari saya. Sebuah tempat 
sederhana, di mana cinta itu didefinisikan dalam cara-
cara sederhana. Satu ditambah satu sama dengan dua. 
. . .  
Yakub mendengus dan berguling ke sisinya. 
Mengayunkan lengannya dari belakang sofa dan 
menindih tubuhku melawan tubuhnya.  
Suci gagak, tapi dia berat! Dan panas. Saat itu panas 
setelah hanya beberapa detik.  
Aku mencoba untuk meluncur keluar dari bawah 
lengannya tanpa membangunkan dia, tapi aku harus 
menjejalkan sedikit, dan ketika terjatuh lengannya 
padaku, matanya bentak terbuka. Dia melompat 
berdiri, memandang berkeliling dengan cemas.  
"Apa? Apa? "Ia bertanya, bingung.  
"Ini aku, Jake. Maaf aku membangunkanmu. "  
Dia berbalik untuk menatapku, berkedip dan bingung. 
"Bella?"  
"Hei, mengantuk."  
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"Oh, man! Apakah aku tertidur? Maaf! Berapa lama aku 
pingsan? "  
"Beberapa Emerils. Aku lagi menghitung. "  
Dia menjatuhkan diri kembali di sofa sebelahku. "Wow. 
Maaf tentang itu, sungguh. "  
Aku menepuk-nepuk rambut, berusaha memperlancar 
liar berantakan. "Jangan merasa buruk. Aku senang kau 
tidur. "  
Dia menguap dan menggeliat. "Aku tidak berguna hari 
ini. Tidak heran Billy selalu pergi. Aku sangat 
membosankan. "  
"Kau baik-baik saja," aku meyakinkannya.  
"Uh, mari kita pergi keluar. Aku harus berjalan kaki 
sekitar atau aku akan pingsan lagi. "  
"Jake, kembali tidur. Aku baik-baik. Aku akan 
menelepon Edward untuk datang menjemputku. "Aku 
menepuk saku saat aku berbicara, dan menyadari 
bahwa mereka kosong. "Wah, aku harus meminjam 
telepon Anda. Saya rasa saya harus meninggalkan 
dalam mobil. "Aku mulai terungkap diriku sendiri.  
"Tidak!" Yakub berkeras, meraih tanganku. "Tidak, 
tinggal. Anda hampir tidak pernah membuatnya turun. 
Aku tidak percaya aku menyia-nyiakan selama ini. "  
Dia menarikku dari sofa saat ia berbicara, dan 
kemudian memimpin jalan di luar, menundukkan 
kepalanya ketika ia lewat di bawah ambang pintu. Ini 
sudah jauh lebih sejuk sementara Yakub tidur; udara 
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dingin musimnya - harus ada badai di tengah jalan. 
Rasanya seperti Februari, bukan Mei.  
Udara dingin sepertinya membuat Yakub lebih 
waspada. Dia berjalan mondar-mandir di depan rumah 
selama satu menit, menyeretku bersamanya.  
"Aku seorang idiot," gumamnya sendiri.  
"Ada apa, Jake? Jadi, Anda jatuh tertidur. "Aku 
mengangkat bahu.  
"Aku ingin bicara dengan Anda. Aku tidak percaya ini. "  
"Bicaralah padaku sekarang," kataku.  
Yakub bertemu mataku sejenak, dan kemudian 
memalingkan muka dengan cepat ke arah pepohonan. 
Hampir tampak seperti sedang tersipu-sipu, tapi sulit 
untuk mengatakan dengan kulitnya yang gelap.  
Tiba-tiba aku ingat apa yang dikatakan Edward ketika 
dia menurunkan aku - bahwa Yakub akan mengatakan 
padaku apa pun yang berteriak dalam kepalanya. Aku 
mulai menggigit bibir.  
"Dengar," kata Jacob. "Saya berencana untuk 
melakukan hal ini sedikit berbeda." Dia tertawa, dan 
itu terdengar seperti tertawa pada dirinya sendiri. 
"Halus," tambahnya. "Aku akan bekerja sampai itu, 
tapi" - dan ia memandang awan, dimmer sebagai 
berlangsung sore - "Aku kehabisan waktu untuk 
bekerja."  
Dia tertawa lagi, gugup. Kami masih mondar-mandir 
perlahan.  
"Apa yang kalian bicarakan?" Saya bertanya.  
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Dia menarik napas panjang. "Aku ingin memberitahumu 
sesuatu. Dan kau sudah tahu itu. . . tapi saya rasa saya 
harus mengatakannya dengan keras pula. Hanya supaya 
tidak ada kebingungan pada subjek. "  
Aku menanam kaki saya, dan dia berhenti. Aku 
mengambil tanganku dan melipat tangan di dada. Aku 
tiba-tiba yakin bahwa aku tidak ingin tahu apa yang 
sedang membangun untuk.  
Jacob's alis ditarik ke bawah, melemparkan mata 
cekung ke dalam bayangan. Mereka gelap gulita ketika 
mereka bosan menjadi milikku.  
"Aku cinta padamu, Bella," kata Jacob yang kuat, yakin 
suara. "Bella, aku mencintaimu. Dan aku ingin kau 
menjemputku bukan dia. Aku tahu kau tidak merasa 
seperti itu, tapi aku butuh kebenaran di luar sana 
sehingga Anda tahu pilihan Anda. Aku tidak ingin 
miskomunikasi untuk berdiri di jalan kita. " 
 
 
 
 
 

15. Taruhan 
 

Aku MEMANDANG AT HIM MENIT UNTUK 
PANJANG, berkata-kata. Aku tidak bisa memikirkan 
satu hal untuk mengatakan kepadanya.  
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Ketika ia melihat ekspresi tercengang saya, keseriusan 
kiri wajahnya.  
"Oke," katanya, menyeringai. "Itu saja."  
"Jake -" Rasanya seperti ada sesuatu yang besar 
menempel di tenggorokan. Aku mencoba untuk 
menghapus obstruksi. "Aku tidak bisa - saya berarti 
aku tidak. . . Aku harus pergi. "  
Aku berbalik, tetapi dia menyambar bahu dan memutar 
tubuhku.  
"Tidak, tunggu. Aku tahu itu, Bella. Tapi, lihat, jawab 
saya ini, oke? Apakah kau ingin aku pergi dan tidak 
pernah bertemu lagi? Bersikaplah jujur. "  
Sulit untuk berkonsentrasi pada pertanyaan, jadi 
butuh satu menit untuk menjawab. "Tidak, aku tidak 
mau itu," akhirnya aku mengakui.  
Jacob tersenyum lagi. "Lihat."  
"Tapi aku tidak ingin kau mencari-cari alasan yang 
sama yang Anda inginkan aku berkeliling," Aku 
keberatan.  
"Katakan padaku dengan tepat mengapa Anda ingin aku 
berkeliling, kemudian."  
Aku pikir hati-hati. "Aku rindu padamu saat kau tidak 
ada di sana. Ketika Anda bahagia, "saya memenuhi 
syarat hati-hati," ini membuat saya bahagia. Tapi aku 
bisa mengatakan hal yang sama tentang Charlie, Jacob. 
Keluarga Anda. Aku mencintaimu, tapi aku tidak cinta 
padamu. "  
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Dia mengangguk, tenang. "Tapi kau mau aku 
berkeliling."  
"Ya." Aku menghela napas. Dia tak mungkin untuk 
mencegah.  
"Lalu aku akan tetap di sini."  
"Kau seorang pelahap untuk hukuman," gerutuku.  
"Ya." Dia mengelus ujung jari di pipi kanan saya. Aku 
menampar tangannya.  
"Apakah Anda pikir Anda dapat berperilaku diri Anda 
sedikit lebih baik, setidaknya?" Aku bertanya, kesal.  
"Tidak, aku tidak. Anda memutuskan, Bella. Anda dapat 
memiliki cara saya saya - termasuk perilaku buruk - 
atau tidak sama sekali. "  
Aku menatapnya, frustrasi. "Itu berarti."  
"Jadi, kau."  
Yang menarik saya ke atas pendek, dan aku selangkah 
tanpa sadar kembali. Dia benar. Jika aku tidak 
bermaksud - dan serakah, juga - aku akan mengatakan 
padanya aku tidak mau berteman dan berjalan pergi. 
Itu salah untuk mencoba untuk menjaga teman saya 
ketika itu akan menyakiti hatinya. Aku tidak tahu apa 
yang saya lakukan di sini, tapi tiba-tiba aku yakin 
bahwa itu tidak baik.  
"Kau benar," bisikku.  
Dia tertawa. "Aku memaafkanmu. Hanya mencoba 
untuk tidak terlalu marah padaku. Karena aku baru-
baru ini memutuskan bahwa aku tidak menyerah. Benar 
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ada sesuatu yang menarik tentang penyebab yang 
hilang. "  
"Yakub." Aku menatap ke dalam mata gelap, mencoba 
membuat dia membawaku serius. "Aku mencintainya, 
Yakub. Dia seluruh hidup saya. "  
"Kau mencintaiku, juga," dia mengingatkan saya. Dia 
mengangkat tangannya ketika aku mulai protes. "Bukan 
dengan cara yang sama, aku tahu. Tapi dia bukan 
seluruh hidup Anda, baik. Tidak lagi. Mungkin dia 
pernah, tapi dia pergi. Dan sekarang dia hanya akan 
harus berhadapan dengan konsekuensi dari pilihan itu - 
aku. "  
Aku menggelengkan kepala. "Kau tidak mungkin."  
Tiba-tiba, ia serius. Dia meraih dagu di tangannya, 
memegang erat-erat sehingga aku tidak bisa berpaling 
dari tatapan maksudnya.  
"Sampai hatimu berhenti berdetak, Bella," katanya. 
"Aku akan berada di sini - pertempuran. Jangan lupa 
bahwa Anda memiliki pilihan. "  
"Saya tidak ingin pilihan," Saya tidak setuju, mencoba 
menarik daguku gratis gagal. "Dan detak jantungku 
dihitung, Yakub. Waktunya sudah hampir habis. "  
Matanya menyipit. "Semua alasan untuk berjuang - 
berjuang lebih keras sekarang, sementara aku bisa," 
bisiknya.  
Dia masih punya dagu - jari-jarinya memegang terlalu 
ketat, sampai terasa sakit - dan aku melihat bentuk 
tekad tiba-tiba di matanya.  
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"N -" Saya mulai obyek, tapi sudah terlambat.  
Bibirnya hancur tambang, menghentikan protes saya. 
Dia menciumku dengan marah, kasar, tangannya yang 
lain mencengkeram ketat di bagian belakang leher, 
sehingga tidak mungkin melarikan diri. Aku mendorong 
dadanya dengan semua kekuatan saya, tetapi ia bahkan 
tidak memerhatikan. Mulutnya lembut, meskipun 
kemarahan, bibirnya mencetak untuk tambang dalam 
yang hangat, dengan cara asing.  
Aku meraih wajahnya, mencoba mendorongnya 
menjauh, gagal lagi. Dia tampak memperhatikan saat 
ini, walaupun, dan ini diperparah dia. Memaksa bibirnya 
tambang terbuka, dan aku bisa merasakan napasnya 
yang panas di dalam mulutku.  
Bekerja pada naluri, aku membiarkan tanganku jatuh 
ke samping saya, dan menutup. Aku membuka mata dan 
tidak melawan, tidak merasa. . . hanya menunggu 
baginya untuk berhenti.  
It worked. Kemarahan tampak menguap, dan ia mundur 
untuk menatapku. Dia menekan bibirnya lembut kepada 
saya lagi, sekali, dua kali. . . untuk ketiga kalinya. Aku 
pura-pura patung dan menunggu.  
Akhirnya, ia melepaskan wajahku dan bersandar pergi.  
"Apakah kau lakukan sekarang?" Saya bertanya dengan 
suara tanpa ekspresi.  
"Ya," ia mendesah. Dia mulai tersenyum, menutup 
matanya.  
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Aku menarik lengannya ke belakang dan kemudian 
membiarkannya snap maju, meninju-Nya dalam mulut 
dengan kekuatan sebanyak yang saya bisa memaksa 
keluar dari tubuh saya.  
Terdengar suara berderak.  
"Aduh! OW! "Aku menjerit, panik melompat ke atas 
dan bawah kesakitan, sementara aku menggenggam 
tanganku ke dada. Itu sudah rusak, aku bisa 
merasakannya.  
Jacob menatapku kaget. "Apakah kau baik-baik saja?"  
"Tidak, sialan! Anda melanggar tanganku! "  
"Bella, kau patah tangan Anda. Sekarang berhenti 
menari-nari dan membiarkan aku melihatnya. "  
"Jangan sentuh aku! Aku mau pulang sekarang! "  
"Aku akan mendapatkan mobil saya," katanya tenang. 
Dia bahkan tidak menggosok rahangnya seperti yang 
mereka lakukan di film. Betapa menyedihkan.  
"Tidak, terima kasih," aku mendesis. "Aku lebih suka 
berjalan-jalan." Aku menoleh ke arah jalan. Itu hanya 
beberapa mil ke perbatasan. Segera setelah saya 
berhasil lolos dari dia, Alice akan melihat saya. Dia 
akan mengirim seseorang untuk menjemput saya.  
 
"Biarkan aku mengantarmu pulang," Yakub mendesak. 
Luar biasa, ia memiliki keberanian untuk membungkus 
lengannya di pinggangku.  
Aku tersentak menjauh darinya.  
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"Baik!" Aku menggeram. "Do! Aku tidak sabar untuk 
melihat apa yang Edward lakukan untuk Anda! Saya 
berharap dia bentak leher Anda, Anda memaksa, 
menjengkelkan, tolol DOG! "  
Yakub memutar bola matanya. Dia berjalan saya ke sisi 
penumpang mobilnya dan membantu saya masuk Ketika 
ia sampai di sisi pengemudi, ia bersiul.  
"Bukankah aku menyakitimu sama sekali?" Aku 
bertanya, marah dan kesal.  
"Apakah Anda bercanda? Jika Anda belum mulai 
berteriak-teriak, aku mungkin tidak tahu bahwa Anda 
sedang berusaha untuk memukul saya. Aku mungkin 
tidak terbuat dari batu, tapi aku tidak lembut. "  
"Aku benci kamu, Jacob Black."  
"Itu bagus. Benci adalah emosi yang penuh gairah. "  
"Aku akan memberimu gairah," gumamku pelan. 
"Pembunuhan, kejahatan tertinggi gairah."  
"Oh, ayolah," katanya, semua ceria dan terlihat seperti 
ia akan mulai bersiul lagi. "Itu harus lebih baik 
daripada mencium batu."  
"Tidak bahkan jauh dekat," kataku dingin.  
Dia mengatupkan bibirnya. "Kau bisa saja mengatakan 
itu."  
"Tapi aku tidak."  
Yang tampaknya mengganggunya sejenak, tetapi 
kemudian ia menegakkan tubuh. "Kau hanya marah. 
Saya tidak punya pengalaman dengan hal semacam ini, 
tapi saya pikir itu sendiri sangat luar biasa. "  
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"Uh," aku mengerang.  
"Kau akan memikirkan hal itu malam ini. Ketika dia 
berpikir bahwa anda sedang tidur, Anda akan berpikir 
tentang pilihan-pilihan Anda. "  
"Kalau aku berpikir tentang malam ini, maka akan 
karena aku mengalami mimpi buruk."  
Dia memperlambat mobil merangkak, berbalik 
menatapku dengan matanya yang gelap lebar dan 
sungguh-sungguh. "Coba pikir tentang bagaimana bisa, 
Bella," dia mendesak yang lembut, suara bersemangat. 
"Kau tak perlu mengubah apa pun untuk saya. Kau tahu 
Charlie akan senang jika Anda memilih saya. Aku bisa 
melindungi Anda sebaik vampir Anda dapat - mungkin 
lebih baik. Dan aku akan membuat Anda bahagia, Bella. 
Ada begitu banyak yang bisa memberi Anda bahwa dia 
tidak bisa. Saya berani bertaruh ia bahkan tidak bisa 
menciummu seperti itu - karena ia akan menyakiti 
Anda. Aku tidak akan pernah, tidak pernah menyakiti 
Anda, Bella. "  
Aku mengangkat tangan terluka.  
Dia menghela napas. "Itu bukan salahku. Anda 
seharusnya tahu lebih baik. "  
"Jacob, aku tidak bisa bahagia tanpa dia."  
"Kau tidak pernah mencoba," dia tidak setuju. "Ketika 
dia pergi, Anda menghabiskan seluruh energi Anda 
berpegangan pada dirinya. Anda bisa bahagia kalau 
Anda melepaskan. Anda bisa bahagia dengan saya. "  
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"Saya tidak ingin bahagia dengan siapa pun selain dia," 
aku bersikeras.  
"Kau tidak akan pernah bisa menjadi seperti yakin akan 
dirinya sebagai Anda terhadap saya. Dia meninggalkan 
kamu sekali, dia bisa melakukannya lagi. "  
"Tidak, ia tidak akan," kataku melalui gigi. Rasa sakit 
memori menggigit seperti lecutan sebuah cambuk. Itu 
membuat saya ingin menyakiti dia kembali. "Kau 
meninggalkan aku sekali," aku mengingatkannya dengan 
suara dingin, memikirkan berminggu-minggu ia 
tersembunyi dari saya, kata-kata yang berkata 
kepadaku di hutan di samping rumahnya. . . .  
"Aku tidak pernah," katanya sengit. "Mereka bilang aku 
tidak bisa mengatakan kepada Anda - bahwa tidak 
aman untuk Anda jika kami bersama-sama. Tapi aku 
tidak pernah pergi, tak pernah! Aku digunakan untuk 
menjalankan di sekitar rumah Anda di malam hari - 
seperti yang saya lakukan sekarang. Hanya untuk 
memastikan kau baik-baik saja. "  
Aku tidak akan membiarkan dia membuat saya merasa 
buruk baginya sekarang.  
"Bawa aku pulang. Tanganku sakit. "  
Dia menghela napas, dan mulai mengemudi di kecepatan 
normal, mengawasi jalan.  
"Coba pikir tentang hal itu, Bella."  
"Tidak," kataku keras kepala.  
"Anda akan. Malam. Dan aku akan berpikir tentang 
Anda saat Anda sedang berpikir tentang diriku. "  
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"Seperti saya katakan, sebuah mimpi buruk."  
Dia menyeringai ke arahku. "Kau mencium saya 
kembali."  
Aku terkesiap, tanpa pikir balling tangan saya 
mengepal lagi, mendesis ketika tangan patah bereaksi.  
"Apakah kau baik-baik saja?" Ia bertanya.  
"Aku tidak."  
"Saya rasa saya bisa membedakan."  
"Jelas kau tidak bisa - yang tidak mencium kembali, 
yang mencoba untuk membuat Anda mendapatkan 
neraka dari saya, tolol."  
Dia tertawa rendah, serak tertawa. "Peka. Hampir 
terlalu defensif, saya akan berkata. "  
Aku menarik napas panjang. Tidak ada gunanya 
berdebat dengan dia, dia akan memutar apa pun 
kataku. Aku berkonsentrasi di tanganku, mencoba 
mengulurkan jari, untuk memastikan di mana bagian-
bagian yang rusak. Nyeri tajam menusuk sepanjang 
buku jari saya. Aku mengerang.  
"Aku benar-benar minta maaf tentang tangan Anda," 
kata Jacob, terdengar hampir tulus. "Lain kali Anda 
ingin memukul saya, menggunakan pemukul bisbol atau 
linggis, oke?"  
"Jangan kira aku akan lupa bahwa," gumamku.  
Aku tidak menyadari di mana kami akan pergi sampai 
kami berada di jalan.  
"Kenapa kau membawaku ke sini?" Saya bertanya.  
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Dia memandangku dengan tatapan kosong. "Saya pikir 
kau bilang kau akan pulang?"  
"Ugh. Saya rasa Anda tidak bisa membawa saya ke 
rumah Edward, bisa Anda? "Aku tanah gigiku frustrasi.  
Sakit memutar di wajahnya, dan aku bisa melihat 
bahwa ini mempengaruhi dirinya lebih dari apa pun yang 
kukatakan.  
"Ini rumah Anda, Bella," katanya pelan.  
"Ya, tapi apakah setiap dokter tinggal di sini?" Aku 
bertanya, sambil mengangkat tanganku lagi.  
"Oh." Dia memikirkan hal itu selama satu menit. "Aku 
akan membawa Anda ke rumah sakit. Atau Charlie bisa. 
"  
"Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Ini memalukan 
dan tidak perlu. "  
Dia membiarkan Rabbit menganggur di depan rumah, 
berunding dengan ekspresi tidak yakin. Charlie's 
cruiser berada di jalan masuk.  
Desahku. "Pulanglah, Yakub."  
Aku turun dari mobil kikuk, menuju rumah. Mesin 
memotong di belakangku, dan aku tidak terlalu 
terkejut daripada jengkel untuk menemukan Yakub di 
sampingku lagi.  
"Apa yang akan kamu lakukan?" Ia bertanya.  
"Saya akan mengambil es di tanganku, kemudian aku 
akan menelepon Edward dan katakan padanya untuk 
datang dan mendapatkan saya dan membawa saya ke 
Carlisle sehingga ia dapat memperbaiki tanganku. 
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Kemudian, jika Anda masih di sini, saya akan pergi 
berburu sebuah linggis. "  
Dia tidak menjawab. Ia membuka pintu depan dan 
memegangnya untukku.  
Kami berjalan diam melewati ruang depan tempat 
Charlie sedang berbaring di sofa.  
"Hei, anak-anak," katanya, duduk depan. "Senang 
bertemu denganmu di sini, Jake."  
"Hei, Charlie," Yakub menjawab santai, berhenti. Aku 
berjalan ke dapur.  
"Apa yang salah dengan dia?" Charlie bertanya-tanya.  
"Dia pikir dia patah tangan," Aku mendengar Yakub 
padanya. Aku pergi ke lemari es dan mengeluarkan 
nampan es batu.  
"Bagaimana dia melakukan itu?" Sebagai ayah saya, 
saya pikir seharusnya Charlie suara agak kurang geli 
dan sedikit lebih peduli.  
Yakub tertawa. "Dia memukul saya."  
Charlie tertawa, juga, dan aku merengut sementara 
aku mengalahkan nampan terhadap tepi wastafel. Es 
tersebar di dalam baskom, dan aku mengambil 
segenggam dengan tangan yang baik dan membungkus 
kubus di serbet di atas meja.  
"Mengapa dia memukulmu?"  
"Karena aku menciumnya," kata Jacob, tanpa malu-
malu.  
"Bagus, Nak," Charlie mengucapkan selamat kepadanya.  



http://nengmieke.blogspot.com 

Aku tanah gigi dan pergi untuk telepon. Aku memutar 
sel Edward.  
"Bella?" Ia menjawab pada deringan pertama. Dia 
terdengar lebih dari lega - ia sangat senang. Aku bisa 
mendengar mesin Volvo di latar belakang, ia sudah 
berada di mobil - yang baik. "Anda meninggalkan 
telepon. . . Maaf, apakah Yakub mengantarmu pulang? "  
 
"Ya," aku menggerutu. "Maukah kau datang dan 
mendapatkan saya, please?"  
"Aku sedang dalam perjalanan," katanya segera. "Apa 
yang salah?"  
"Aku ingin Carlisle untuk melihat tanganku. Saya pikir 
itu rusak. "  
Itu sudah tenang di ruang depan, dan saya bertanya-
tanya ketika Yakub akan baut. Aku tersenyum senyum 
yang suram, membayangkan ketidaknyamanannya.  
"Apa yang terjadi?" Edward bertanya, suaranya akan 
datar.  
"Aku meninju Yakub," saya mengakui.  
"Bagus," kata Edward muram. "Meskipun aku menyesal 
kau terluka."  
Aku tertawa sekali, karena ia terdengar senang ketika 
Charlie.  
"Aku berharap aku akan menyakitinya." Aku mendesah 
frustrasi. "Aku tidak melakukan kerusakan sama 
sekali."  
"Saya bisa memperbaikinya," ia menawarkan.  
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"Aku berharap kau akan mengatakan itu."  
Ada sedikit jeda. "Itu tidak terdengar seperti Anda," 
katanya, waspada sekarang. "Apa yang dia lakukan?"  
"Dia menciumku," aku menggeram.  
Yang saya dengar di ujung garis adalah suara mesin 
dipercepat.  
Di kamar lain, Charlie berbicara lagi. "Mungkin kau 
harus tinggal landas, Jake," usulnya.  
"Saya pikir saya akan nongkrong di sini, jika Anda tidak 
keberatan."  
"Anda pemakaman," gumam Charlie.  
"Apakah anjing masih di sana?" Edward akhirnya 
berbicara lagi.  
"Ya."  
"Aku di sudut," katanya muram, dan garis terputus.  
Ketika saya menutup telepon, tersenyum, aku 
mendengar suara balap mobilnya di jalan. Rem protes 
keras saat ia membanting berhenti di depan. Aku pergi 
untuk mendapatkan pintu.  
"Bagaimana tangan Anda?" Charlie bertanya ketika aku 
lewat. Charlie tampak tidak nyaman. Yakub tergolek di 
sampingnya di sofa, benar-benar tenang.  
Aku mengangkat kantong es untuk dipamerkan. "Ini 
pembengkakan."  
"Mungkin Anda harus memilih orang-orang ukuran Anda 
sendiri," Charlie mengusulkan.  
"Mungkin," aku setuju. Aku berjalan untuk membuka 
pintu. Edward sudah menunggu.  
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"Coba lihat," gumamnya.  
Dia memeriksa tangan saya lembut, jadi hati-hati 
sehingga menyebabkan saya sama sekali tidak sakit. 
Tangannya hampir dingin seperti es, dan mereka 
merasa baik terhadap kulitku.  
"Saya pikir Anda benar tentang istirahat," katanya. 
"Aku bangga padamu. Anda harus memiliki menaruh 
beberapa kekuatan di balik ini. "  
"Sebanyak yang saya miliki." Aku menghela napas. 
"Tidak cukup, ternyata."  
Dia mencium tanganku lembut. "Aku akan mengurus 
itu," janjinya. Dan kemudian ia berseru, "Yakub," 
suaranya masih tenang dan bahkan.  
"Nah, sekarang," Charlie memperingatkan.  
Aku mendengar Charlie mengangkat dirinya dari sofa. 
Yakub tiba di lorong pertama, dan jauh lebih tenang, 
tetapi Charlie tidak jauh di belakangnya. Ekspresi 
Yakub waspada dan bersemangat.  
"Aku tidak mau berkelahi, kau mengerti?" Charlie 
Edward hanya melihat ketika ia berbicara. "Saya bisa 
pergi meletakkan lencana pada jika yang membuat 
permintaan saya lebih resmi."  
"Itu tidak perlu," kata Edward dengan nada tertahan.  
"Kenapa kau tidak menangkap saya, Ayah?" Usulku. 
"Akulah melayangkan tinju."  
Charlie mengangkat alis. "Apakah Anda ingin 
mengajukan tuntutan, Jake?"  
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"Tidak" Jacob tersenyum, diperbaiki. "Aku akan 
membawa perdagangan setiap hari."  
Edward meringis.  
"Ayah, jangan Anda memiliki tongkat bisbol di suatu 
tempat di ruangan Anda? Aku ingin meminjamnya 
sebentar. "  
Charlie menatap saya secara merata. "Cukup, Bella."  
"Ayo kita Carlisle melihat tangan Anda sebelum Anda 
berakhir di sel penjara," kata Edward. Dia merangkul 
saya dan menarikku ke arah pintu.  
"Baik," kataku, bersandar padanya. Aku tidak begitu 
marah lagi, sekarang yang Edward dengan saya. Aku 
merasa terhibur, dan tanganku tidak mengganggu saya 
sebagai banyak.  
Kami sedang berjalan di trotoar ketika aku mendengar 
Charlie berbisik cemas di belakangku.  
"Apa yang kamu lakukan? Apa kau gila? "  
"Tunggu sebentar, Charlie," jawab Yakub. "Jangan 
khawatir, aku akan segera kembali."  
Aku menoleh ke belakang dan Yakub sedang mengikuti 
kita, berhenti untuk menutup pintu di Charlie wajah 
terkejut dan gelisah.  
Edward mengabaikannya pada awalnya, membawaku ke 
mobil. Dia membantu saya masuk, menutup pintu, dan 
kemudian berbalik menghadap Yakub di trotoar.  
Aku bersandar cemas melalui jendela yang terbuka. 
Charlie terlihat di rumah, mengintip melalui tirai di 
ruang depan.  
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Yakub adalah sikap santai, lengannya terlipat di depan 
dada, tapi otot-otot di rahangnya yang ketat.  
Edward berbicara dengan suara yang begitu damai dan 
lembut bahwa kata-kata aneh membuat lebih 
mengancam. "Aku tidak akan membunuhmu sekarang, 
karena itu akan marah Bella."  
"Hmph," gerutuku.  
Edward berpaling sedikit untuk melemparkan saya 
senyum cepat. Wajahnya tetap tenang. "Ini akan 
mengganggu Anda di pagi hari," katanya, menyikat jari-
jari di pipiku.  
Lalu ia menoleh kembali kepada Yakub. "Tapi kalau kau 
pernah membawanya kembali rusak lagi - dan saya 
tidak peduli itu salah siapa, saya tidak peduli apakah ia 
hanya perjalanan, atau jika sebuah meteor jatuh dari 
langit dan hit-nya di kepala - jika Anda kembali dia 
padaku dalam waktu kurang dari kondisi yang sempurna 
aku meninggalkan dia masuk, Anda akan berjalan 
dengan tiga kaki. Apakah Anda mengerti bahwa, anjing 
kampung? "  
Yakub memutar bola matanya.  
"Siapa yang akan kembali?" Gumamku.  
Edward terus seolah-olah dia tidak mendengar saya. 
"Dan kalau kau pernah menciumnya lagi, aku akan 
mematahkan rahang Anda untuknya," ia berjanji, 
suaranya masih lembut dan beludru dan mematikan.  
"Bagaimana kalau dia ingin aku?" Yakub gerutu, 
sombong.  
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"Hah!" Aku mendengus.  
"Kalau itu yang dia inginkan, maka saya tidak akan 
keberatan." Edward mengangkat bahu, tak terganggu. 
"Anda mungkin ingin menunggu untuk mengatakan hal 
itu, daripada mempercayai penafsiran bahasa tubuh - 
tapi itu wajahmu."  
Yakub menyeringai.  
"Kau ingin," gerutuku.  
"Ya, dia tidak," Edward bergumam.  
"Nah, jika Anda sudah selesai mengaduk-aduk 
kepalaku," kata Jacob dengan tepi tebal jengkel, 
"kenapa kau tidak pergi mengurus tangannya?"  
"Satu hal lagi," kata Edward perlahan. "Aku akan 
berjuang untuk dia juga. Anda harus tahu itu. Aku 
tidak mengambil apa-apa untuk diberikan, dan aku akan 
berjuang dua kali lebih keras karena anda akan. "  
"Bagus," geram Yakub. "Ini tidak menyenangkan 
memukuli seseorang yang forfeits."  
"Dia adalah milikku." Edward suara rendah tiba-tiba 
gelap, tidak tersusun seperti sebelumnya. "Aku tidak 
mengatakan saya akan bertarung dengan jujur."  
"Juga tidak I."  
"Best of luck."  
Yakub mengangguk. "Ya, mungkin orang terbaik yang 
menang."  
"Kedengarannya benar. . . pup.  
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Yakub meringis sebentar, lalu ia menulis wajah dan 
bersandar di sekitar Edward untuk tersenyum padaku. 
Aku melotot kembali.  
"Saya harap tangan Anda segera merasa lebih baik. 
Aku benar-benar menyesal kau terluka. "  
Kekanak-kanakan, aku memalingkan wajah darinya.  
Aku tidak melihat lagi sebagai Edward berjalan di 
sekitar mobil dan naik ke sisi pengemudi, jadi aku tidak 
tahu apakah Yakub kembali ke rumah atau tetap 
berdiri di sana, mengamatiku.  
"Bagaimana perasaan Anda?" Edward bertanya ketika 
kami berangkat.  
"Jengkel."  
Dia terkekeh. "Aku berarti tangan Anda."  
Aku mengangkat bahu. "Aku sudah lebih buruk."  
"Benar," dia setuju, dan mengerutkan kening.  
Edward melaju di sekitar rumah ke garasi. Rosalie 
Emmett dan ada di sana, Rosalie kaki yang sempurna, 
bahkan dikenali dilapisi celana jins, yang mencuat 
keluar dari bawah dasar yang besar Emmett Jeep. 
Emmett sedang duduk di sampingnya, satu tangan 
meraih ke bawah Jeep ke arahnya. Butuh waktu 
beberapa saat untuk menyadari bahwa ia bertindak 
sebagai dongkrak.  
Emmett mengawasi penasaran sebagai Edward 
membantu saya dengan hati-hati keluar dari mobil. 
Matanya memusatkan perhatian pada tangan saya 
memeluk dadaku.  
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Emmett menyeringai. "Fall turun lagi, Bella?"  
Aku memelototinya galak. "Tidak, Emmett. Aku 
menekan manusia serigala di wajah. "  
Emmett berkedip, dan kemudian meledak menjadi 
gemuruh tawa.  
Edward membawaku melewati mereka, Rosalie 
berbicara dari bawah mobil.  
"Jasper akan menang taruhan," katanya puas.  
Emmett's tawa berhenti seketika, dan ia belajar 
dengan mata menilai.  
"Apa taruhan?" Aku bertanya, berhenti.  
"Mari kita Anda untuk Carlisle," Edward mendesak. Dia 
sedang menatap Emmett. Menggelengkan kepalanya 
amat sangat.  
"Apa taruhan?" Aku bersikeras saat aku menoleh 
kepadanya.  
"Trims, Rosalie," gumamnya sambil mengencangkan 
merangkul pinggangku dan menarikku ke rumah.  
"Edward. . . , "Gerutuku.  
"Itu kekanak-kanakan," ia mengangkat bahu. "Emmett 
dan Jasper suka berjudi."  
"Emmett akan memberitahuku." Aku mencoba berbalik, 
tapi lengannya seperti besi di sekitar saya.  
Dia menghela napas. "Mereka bertaruh pada berapa 
kali Anda. . . tergelincir pada tahun pertama. "  
"Oh." Aku meringis, berusaha menyembunyikan tiba-
tiba saya ngeri ketika aku menyadari apa yang 
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dimaksudkannya. "Mereka memiliki bertaruh tentang 
berapa banyak orang yang saya akan membunuh?"  
"Ya," dia mengakui enggan. "Rosalie berpikir kesabaran 
Anda akan mengubah peluang dalam Jasper 
mendukung."  
Aku merasa agak tinggi. "Jasper's taruhan tinggi."  
"Ini akan membuatnya merasa lebih baik jika Anda 
mengalami kesulitan menyesuaikan. Dia lelah menjadi 
link yang paling lemah. "  
"Tentu. Tentu saja itu akan. Kurasa aku bisa melempar 
dalam beberapa kasus pembunuhan ekstra, jika itu 
membuat Jasper bahagia. Kenapa tidak? "Aku 
mengoceh, suaraku kosong monoton. Dalam kepalaku, 
aku melihat surat kabar utama, daftar nama. . . .  
Dia meremas saya. "Anda tidak perlu khawatir tentang 
hal itu sekarang. Bahkan, Anda tidak perlu khawatir 
tentang hal itu pernah, jika Anda tidak mau. "  
Aku mengerang, dan Edward, berpikir itu adalah rasa 
sakit di tanganku yang mengganggu saya, menarik saya 
lebih cepat menuju rumah.  
Tanganku patah, tapi tidak ada kerusakan serius, hanya 
sebuah celah kecil di salah satu buku jari. Aku tidak 
ingin gips, dan Carlisle mengatakan aku akan baik dalam 
penjepit jika saya berjanji untuk tetap 
mempertahankannya. Aku berjanji.  
Edward bisa melihat saya berada di luar sebagai 
Carlisle bekerja agar sesuai dengan hati-hati penjepit 
tanganku. Dia khawatir keras beberapa kali bahwa aku 
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sedang kesakitan, tapi aku meyakinkannya bahwa bukan 
itu.  
Seolah-olah saya perlu - atau bahkan memiliki ruang 
untuk - satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan.  
Semua Jasper cerita tentang vampir baru dibuat telah 
meresap di kepalaku sejak ia menjelaskan masa lalunya. 
Sekarang cerita-cerita itu melompat ke fokus yang 
tajam dengan berita-nya dan Emmett's taruhan. Aku 
bertanya-tanya secara acak apa yang mereka 
bertaruh. Apa yang memotivasi hadiah ketika Anda 
memiliki segalanya?  
Aku selalu tahu bahwa aku akan berbeda. Aku 
berharap bahwa aku akan kuat seperti Edward berkata 
aku akan. Kuat, cepat, dan, terutama, indah. Seseorang 
yang bisa berdiri di samping Edward dan merasa 
seperti dia berhak berada di sana.  
Aku sudah mencoba untuk tidak berpikir terlalu 
banyak tentang hal lain yang saya akan. Liar. Haus 
darah. Mungkin aku tidak akan mampu menahan diri 
dari membunuh orang. Orang asing, orang-orang yang 
tidak pernah menyakiti saya. Orang-orang seperti 
meningkatnya jumlah korban di Seattle, yang sudah 
memiliki keluarga dan teman-teman dan masa depan. 
Orang-orang yang sudah hidup. Dan aku bisa menjadi 
rakasa yang mengambil yang jauh dari mereka.  
Tetapi, sebenarnya, aku bisa menangani bagian itu - 
karena saya percaya Edward, mempercayai dia benar-
benar, untuk menjaga aku dari melakukan apa-apa aku 
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akan menyesal. Aku tahu dia membawaku ke Antartika 
dan berburu penguin jika saya memintanya. Dan aku 
akan melakukan apa pun untuk menjadi orang yang baik. 
Vampir yang baik. Pikiran itu akan membuat saya 
tertawa, kalau bukan karena khawatir baru ini.  
Karena, jika aku benar-benar, entah bagaimana seperti 
itu - seperti gambar-gambar mengerikan Jasper bayi 
yang baru lahir yang telah melukis di kepalaku - 
mungkin aku bisa menjadi diriku? Dan jika semua aku 
inginkan adalah untuk membunuh orang, apa yang akan 
terjadi pada hal yang aku inginkan sekarang?  
Edward begitu terobsesi dengan saya tidak kehilangan 
apa-apa ketika aku sedang manusia. Biasanya, 
tampaknya konyol. Tidak banyak pengalaman manusia 
yang saya khawatir hilang. Selama aku harus dengan 
Edward, apa lagi yang bisa saya minta?  
Aku menatap wajahnya sambil mengamati Carlisle 
memperbaiki tanganku. Tidak ada apa pun di dunia ini 
bahwa aku ingin lebih dari dia. Apakah itu, bisa itu, 
perubahan?  
Apakah ada pengalaman manusia bahwa aku tidak mau 
menyerah? 
 
 
 
 
 

16. EPOCH 
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"I HAVE NOTHING TO WEAR!" Erangku UNTUK 
DIRI SENDIRI.  
Setiap item pakaian yang saya miliki sudah berserakan 
di tempat tidur; laci dan lemari saya telanjang. Aku 
menatap ke relung kosong, mau sesuatu yang cocok 
untuk muncul.  
Rok khaki saya berbaring di atas belakang kursi 
goyang, menunggu saya untuk menemukan sesuatu yang 
pergi dengan hanya tepat. Sesuatu yang akan membuat 
saya terlihat cantik dan dewasa. Sesuatu yang 
mengatakan acara khusus. Aku datang atas kosong.  
Sudah hampir waktu untuk pergi, dan aku masih 
mengenakan tua favorit saya berkeringat. Kecuali aku 
bisa menemukan sesuatu yang lebih baik di sini - dan 
peluang itu tidak terlihat baik pada saat ini - aku akan 
lulus di dalamnya.  
Aku cemberut di tumpukan pakaian di tempat tidurku.  
Penendang adalah bahwa aku tahu persis apa yang akan 
dikenakan jika masih tersedia - saya diculik blus 
merah. Aku meninju tembok dengan tangan yang baik.  
"Bodoh, pencuri, menjengkelkan vampir!" Aku 
menggeram.  
"Apa yang saya lakukan?" Alice bertanya.  
Dia sedang bersandar santai di samping jendela yang 
terbuka seolah-olah dia berada di sana sepanjang 
waktu.  
"Tok, tok," ia menambahkan sambil tersenyum.  
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"Apakah benar-benar begitu sulit untuk menunggu saya 
untuk mendapatkan pintu?"  
Dia melemparkan sebuah flat, kotak putih ke tempat 
tidurku. "Aku hanya lewat. Saya pikir Anda mungkin 
memerlukan sesuatu untuk dipakai. "  
Aku memandang paket besar tergeletak di atas lemari 
tidak memuaskan saya dan meringis.  
"Akui saja," kata Alice. "Aku seorang penyelamat."  
"Kau seorang penyelamat," gumamku. "Terima kasih."  
"Yah, itu bagus untuk mendapatkan sesuatu yang benar 
untuk sebuah perubahan. Anda tidak tahu betapa 
menyebalkan itu - tidak ada hal-hal seperti saya telah. 
Aku merasa begitu tak berguna. Sehingga. . . normal. 
"Dia ngeri ngeri kata.  
"Aku tidak bisa membayangkan betapa menyedihkan 
yang harus merasa. Menjadi normal? Ugh. "  
Dia tertawa. "Yah, setidaknya ini membuat untuk hilang 
pencuri mengganggu Anda - sekarang saya hanya perlu 
mencari tahu apa yang saya tidak melihat di Seattle."  
Ketika ia mengucapkan kata-kata seperti itu - 
menempatkan dua situasi bersama-sama dalam satu 
kalimat - maka hak diklik. Yang sukar dipahami sesuatu 
yang telah mengganggu saya selama berhari-hari, 
hubungan penting bahwa saya tidak bisa dijadikan satu, 
tiba-tiba menjadi jelas. Aku menatapnya, wajahku beku 
dengan ekspresi apa pun sudah berada di tempat.  
"Apakah kau tidak akan membukanya?" Ia bertanya. 
Dia mendesah ketika aku tidak bergerak segera, dan 
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menarik bagian atas kotak dari dirinya sendiri. Dia 
mengeluarkan sesuatu dan mengangkatnya, tapi aku 
tidak bisa berkonsentrasi pada apa itu. "Cukup, don't 
you think? Aku memilih biru, karena aku tahu itu 
favorit Edward pada Anda. "  
Saya tidak mendengarkan.  
"Itu sama," bisikku.  
"Apa?" Ia bertanya. "Anda tidak punya apa-apa seperti 
ini. Karena menangis dengan suara keras, Anda hanya 
memiliki satu rok! "  
"Tidak, Alice! Lupakan pakaian, dengarkan! "  
"Kau tidak menyukainya?" Wajah Alice berkabut 
dengan kekecewaan.  
"Dengar, Alice, jangan kau lihat? Itu sama! Orang yang 
menyela dan mencuri barang-barangku, dan vampir 
baru di Seattle. Mereka bersama-sama! "  
Pakaian terlepas dari jari-jarinya dan jatuh kembali ke 
dalam kotak.  
Alice terfokus sekarang, tiba-tiba suaranya tajam. 
"Kenapa kau berpikir begitu?"  
"Ingat apa kata Edward? Tentang seseorang yang 
menggunakan lubang dalam visi Anda untuk membuat 
Anda dari melihat bayi yang baru lahir? Dan kemudian 
apa yang Anda katakan sebelumnya, tentang waktu 
yang terlalu sempurna - bagaimana pencuri itu hati-
hati saya untuk tidak membuat kontak, seolah-olah dia 
tahu kau akan melihat bahwa. Saya pikir Anda benar, 
Alice, saya pikir dia tahu. Saya kira dia menggunakan 
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lubang itu juga. Dan apa peluang bahwa dua orang yang 
berbeda tidak hanya cukup tahu tentang Anda untuk 
melakukan itu, tetapi juga memutuskan untuk 
melakukannya pada waktu yang sama? Tidak mungkin. 
Itu satu orang. Yang sama. Orang yang membuat 
tentara adalah orang yang mencuri wangi. "  
Alice tidak terbiasa mengambil terkejut. Dia 
membeku, dan masih begitu lama sehingga aku mulai 
menghitung dalam kepalaku ketika aku menunggu. Dia 
tidak bergerak selama dua menit lurus. Lalu matanya 
kembali memusatkan perhatian saya.  
"Kau benar," katanya dengan nada hampa. "Tentu saja 
kau benar. Dan ketika Anda meletakkan seperti itu. . . .  
"Edward salah," bisikku. "Ini adalah sebuah tes. . . 
untuk melihat apakah itu akan berhasil. Kalau dia bisa 
masuk dan keluar dengan aman selama ia tidak 
melakukan apa pun Anda akan mengawasi. Seperti 
mencoba membunuhku. . . . Dan ia tidak mengambil 
barang-barang saya untuk membuktikan bahwa dia 
telah menemukan saya. Dia mencuri aroma. . . sehingga 
orang lain bisa menemukan saya. "  
Matanya lebar karena terkejut. Aku benar, dan aku 
bisa melihat bahwa dia tahu itu juga.  
"Oh, tidak," bisiknya.  
Aku sedang melalui emosi saya mengharapkan masuk 
akal lagi. Ketika saya diproses kenyataan bahwa 
seseorang telah menciptakan vampir tentara - tentara 
gruesomely yang telah membunuh puluhan orang di 
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Seattle - untuk satu tujuan: menghancurkan saya, saya 
merasa agak lega.  
Bagian dari itu akhirnya memecahkan yang 
menyebalkan perasaan bahwa aku telah melewatkan 
sesuatu yang vital.  
Namun bagian yang lebih besar adalah sesuatu yang 
lain sama sekali.  
"Yah," aku berbisik, "semua orang bisa santai. Tidak 
ada yang berusaha untuk memusnahkan Cullens setelah 
semua. "  
"Jika Anda berpikir bahwa satu hal telah berubah, kau 
benar-benar salah," kata Alice melalui giginya. "Jika 
seseorang ingin salah satu dari kita, mereka akan 
harus melalui sisa dari kami untuk mendapatkan 
padanya."  
"Terima kasih, Alice. Tapi setidaknya kita tahu apa 
yang mereka benar-benar setelah. Yang telah 
membantu. "  
"Mungkin," gumamnya. Dia mulai berjalan mondar-
mandir di kamarku.  
Gedebuk, gedebuk - sebuah kepalan tangan menggedor 
pintu terhadap saya.  
Aku melompat. Alice tidak memerhatikan.  
"Apakah kau tidak siap? Kita akan terlambat! "Charlie 
mengeluh, terdengar tegang. Charlie membenci 
kesempatan kira-kira sama aku. Dalam kasus ini, 
banyak masalah yang sedang berdandan.  
"Hampir. Tunggu sebentar, "kataku serak.  
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Dia diam untuk setengah detik. "Apakah kau 
menangis?"  
"Tidak Aku gugup. Pergilah. "  
Aku mendengar dia rumpun menuruni tangga.  
"Aku harus pergi," bisik Alice.  
"Kenapa?"  
"Edward akan datang. Jika ia mendengar hal ini. . .  
"Ayo, ayo!" Aku mendesak segera. Edward akan 
mengamuk jika dia tahu. Aku tidak bisa menyimpannya 
darinya lama, tapi mungkin wisuda bukanlah waktu 
terbaik untuk reaksinya.  
"Pakailah," Alice perintah ketika ia beterbangan keluar 
jendela.  
Aku melakukan apa yang dia berkata, berpakaian 
dengan linglung.  
Aku sudah merencanakan untuk melakukan sesuatu 
yang lebih canggih dengan rambut saya, tapi waktu 
sudah habis, sehingga tergantung lurus dan 
membosankan seperti pada hari lain. Tidak masalah. 
Aku tidak repot-repot melihat ke cermin, jadi saya 
tidak tahu bagaimana Alice sweater dan rok ansambel 
bekerja. Itu tidak masalah, baik. Aku melemparkan 
poliester kuning jelek jubah wisuda di lenganku dan 
bergegas menuruni tangga.  
"Kau tampak cantik," kata Charlie, sudah serak 
menahan emosi. "Apa yang baru?"  
"Ya," gumamku, berusaha untuk berkonsentrasi. "Alice 
memberikannya kepada saya. Terima kasih. "  
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Edward tiba hanya beberapa menit setelah kakaknya 
pergi. Itu tidak cukup waktu bagi saya untuk bekerja 
sama yang tenang façade. Tapi, karena kami naik di 
kapal penjelajah dengan Charlie, ia tidak pernah punya 
kesempatan untuk bertanya padaku apa yang salah.  
Charlie keras kepala sudah minggu lalu ketika ia 
mengetahui bahwa saya berniat untuk naik dengan 
Edward untuk wisuda. Dan aku bisa melihat titik - 
orang tua harus memiliki beberapa hak datang hari 
wisuda. Aku akan mengakui dengan rahmat yang baik, 
dan Edward riang menyarankan agar kami semua pergi 
bersama-sama. Sejak Carlisle dan Esme tidak punya 
masalah dengan hal ini, Charlie tidak bisa datang 
dengan keberatan yang menarik, ia akan setuju dengan 
rahmat miskin. Dan sekarang Edward naik di kursi 
belakang ayahku mobil polisi, di belakang fiberglass 
pembagi, dengan ekspresi geli - mungkin karena geli 
ayahku ekspresi, dan senyum yang melebar setiap kali 
Charlie mencuri pandang pada Edward di kaca spion. 
Yang hampir pasti berarti bahwa Charlie 
membayangkan hal-hal yang akan membuatnya 
bermasalah dengan saya jika ia berkata dengan 
lantang.  
"Apakah Anda baik-baik saja?" Edward berbisik ketika 
ia membantu saya dari kursi depan di tempat parkir 
sekolah.  
"Gugup," jawabku, dan bahkan tidak bohong.  
"Kau begitu cantik," katanya.  
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Ia tampak seperti ia ingin berbicara lebih banyak, 
tetapi Charlie, dalam manuver yang jelas bahwa ia 
dimaksudkan untuk menjadi halus, mengangkat bahu di 
antara kami dan merangkul bahu saya.  
"Apakah kau senang?" Ia bertanya padaku.  
"Tidak juga," aku mengakui.  
"Bella, ini adalah masalah besar. Anda lulus dari SMA. 
Ini dunia nyata bagi Anda sekarang. College. Hidup 
Anda sendiri. . . . Kau bukan gadis kecil lagi. "Charlie 
tersendat sedikit di ujung.  
"Ayah," aku mengerang. "Tolong jangan mendapatkan 
semua terharu pada saya."  
"Siapa yang mudah menangis?" Geramnya. "Nah, kenapa 
tidak Anda gembira?"  
"Aku tidak tahu, Ayah. Saya rasa itu tidak memukul 
belum atau sesuatu. "  
"Senang bahwa Alice adalah membuang partai ini. Anda 
perlu sesuatu untuk menjadi gembira Anda. "  
"Tentu. Sebuah partai apa yang saya butuhkan. "  
Charlie tertawa pada nada saya dan meremas bahu. 
Edward menatap awan, wajahnya serius.  
Ayahku harus meninggalkan kami di pintu belakang 
gedung olahraga dan pergi berkeliling ke pintu masuk 
utama dengan seluruh orang tua.  
Itu hiruk-pikuk sebagai Ms Cope dari kantor depan dan 
Mr Varner guru matematika mencoba line semua orang 
berdasarkan abjad.  
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"Di depan, Mr Cullen," Mr Varner menyalak pada 
Edward.  
"Hei, Bella!"  
Aku mendongak untuk melihat Jessica Stanley 
melambai ke arahku dari belakang garis dengan senyum 
di wajahnya.  
Edward menciumku cepat, mendesah, dan pergi untuk 
pergi berdiri dengan C's. Alice tidak ada di sana. Apa 
yang akan lakukan? Skip wisuda? Apa waktu miskin di 
bagian saya. Aku harus menunggu untuk memikirkan 
hal-hal yang keluar sampai setelah ini berakhir dengan.  
"Di bawah sini, Bella!" Jessica menelepon lagi.  
Aku berjalan menyusuri jalur untuk mengambil tempat 
di belakang Jessica, sedikit ingin tahu mengapa dia 
tiba-tiba begitu ramah. Saat aku semakin dekat, aku 
melihat Angela lima orang kembali, menonton Jessica 
dengan rasa ingin tahu yang sama.  
Jess mengoceh sebelum aku berada dalam jarak 
pendengaran.  
. . . begitu menakjubkan. Maksudku, rasanya seperti 
kita baru berkenalan, dan sekarang kita lulus bersama, 
"katanya bersemangat. "Bisakah kau percaya it's over? 
Aku merasa ingin menjerit! "  
"Aku juga," gumamku.  
"Ini semua hanya begitu luar biasa. Apakah Anda ingat 
hari pertama Anda di sini? Kami bersahabat, seperti, 
segera. Sejak pertama kali kami melihat satu sama 
lain. Mengagumkan. Dan sekarang aku berangkat ke 
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California dan Anda akan di Alaska dan aku akan sangat 
merindukanmu! Anda harus janji bahwa kita akan 
bersama-sama kadang-kadang! Aku sangat senang kau 
mengadakan pesta. Itu sempurna. Karena kita benar-
benar tidak menghabiskan banyak waktu bersama 
dalam beberapa saat dan sekarang kami semua pergi. . . 
.  
 
Dia terus berceloteh terus dan terus, dan aku yakin 
tiba-tiba kembali persahabatan kami karena kelulusan 
nostalgia dan rasa syukur untuk pesta mengundang, 
bukan bahwa aku telah ada hubungannya dengan itu. 
Aku menaruh perhatian dan juga aku bisa sementara 
aku mengangkat bahu ke jubah. Dan saya menemukan 
bahwa saya senang bahwa hal-hal yang bisa berakhir 
pada catatan yang baik dengan Jessica.  
Karena itu adalah suatu akhir, tidak peduli apa Eric, si 
pembaca pidato perpisahan, harus katakan tentang 
permulaan yang berarti "awal" dan semua sisa hambar 
omong kosong. Mungkin lebih untuk saya daripada yang 
lain, tetapi kami semua meninggalkan sesuatu di 
belakang kita hari ini.  
Semua berlangsung dengan cepat. Aku merasa seperti 
aku akan menekan tombol maju cepat. Apakah kami 
harus berbaris cukup yang cepat? Kemudian Eric 
kecepatan berbicara dalam rasa gugup, kata-kata dan 
frase berjalan bersama-sama sehingga mereka tidak 
masuk akal lagi. Kepala Greene mulai memanggil nama, 
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satu demi satu tanpa jeda yang cukup panjang antara; 
barisan depan di ruang olahraga itu bergegas untuk 
mengejar ketinggalan. Miskin Ms Cope semua jempol 
ketika ia berusaha untuk memberikan hak utama ijazah 
untuk tangan ke kanan mahasiswa.  
Aku melihat Alice, tiba-tiba muncul, menari di atas 
panggung untuk mengambil miliknya, lihat konsentrasi 
mendalam di wajahnya. Edward mengikuti di belakang, 
ekspresinya bingung, tapi tidak marah. Hanya dua dari 
mereka bisa membawa mengerikan dari kuning dan 
masih melihat cara mereka lakukan. Mereka berdiri 
keluar dari orang-orang lain, keindahan dan keanggunan 
dunia lain. Aku bertanya-tanya bagaimana aku pernah 
jatuh untuk lelucon manusia. Beberapa malaikat, 
berdiri di sana dengan sayap utuh, tidak akan terlalu 
mencolok.  
Aku mendengar Mr Greene memanggil nama saya dan 
saya bangkit dari kursi, menunggu untuk baris di depan 
saya untuk bergerak. Aku sadar akan bersorak-sorai di 
bagian belakang ruang olahraga, dan aku melihat 
sekeliling untuk melihat Yakub menarik Charlie berdiri, 
baik dari mereka berseru-seru di dorongan. Aku hanya 
bisa melihat bagian atas kepala Billy Jake siku di 
samping. Aku berhasil melemparkan mereka perkiraan 
tersenyum.  
Mr Greene selesai dengan daftar nama, dan kemudian 
melanjutkan membagikan ijazah dengan tersenyum 
malu-malu ketika kami melintas.  
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"Selamat, Miss Stanley," gumamnya saat Jess 
mengambil miliknya.  
"Selamat, Miss Swan," gumamnya kepada saya, 
menekan diploma ke tangan yang baik.  
"Terima kasih," gumamku.  
Dan itu dia.  
Aku berdiri di samping Jessica dengan lulusan yang 
berkumpul. Jess merah di sekitar mata, dan dia terus 
blotting wajahnya dengan lengan jubah. Aku butuh 
waktu satu detik untuk mengerti bahwa ia sedang 
menangis.  
Mr Greene mengatakan sesuatu yang tidak mendengar, 
dan semua orang di sekitar saya berteriak dan 
menjerit. Topi kuning hujan turun. Aku menarik 
tambang pergi, terlambat, dan hanya membiarkannya 
jatuh ke tanah.  
"Oh, Bella!" Jess menangis atas raungan tiba-tiba 
percakapan. "Aku tidak percaya kami sudah selesai."  
"Aku tidak percaya semuanya sudah berakhir," 
gumamku.  
Dia memeluk leherku. "Kau harus berjanji kita tidak 
akan kehilangan sentuhan."  
Aku balas memeluknya, merasa sedikit canggung ketika 
aku menghindari permintaannya. "Saya sangat senang 
aku tahu kau, Jessica. Itu adalah dua tahun yang baik. 
"  
"Memang," dia menghela napas, dan mendengus. Lalu ia 
menjatuhkan lengannya. "Lauren!" Ia memekik, 
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melambai-lambaikan di atas kepala dan mendorong 
melalui gaun kuning berkumpul. Keluarga mulai 
berkumpul, menekan kami lebih erat bersama-sama.  
Aku melihat Angela dan Ben, tapi mereka dikelilingi 
oleh keluarga mereka. Aku akan mengucapkan selamat 
kepada mereka nanti.  
Aku menjulurkan kepalaku, mencari Alice.  
"Selamat," Edward berbisik di telingaku, tangannya 
melingkar di pinggangku. Suaranya tenang; ia tidak 
terburu-buru bagi saya untuk mencapai tonggak khusus 
ini.  
"Mm, terima kasih."  
"Kau tidak kelihatan seperti kau di atas belum saraf," 
katanya.  
"Belum belum."  
"Apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Pesta? Tidak akan 
yang mengerikan. "  
"Kau mungkin benar."  
"Siapa kau cari?"  
Saya mencari ini tidak begitu halus seperti aku pikir. 
"Alice - di mana dia?"  
"Dia berlari keluar segera setelah dia punya ijazah."  
Suaranya mengambil nada baru. Aku mendongak dan 
melihat ekspresi bingung ketika ia memandang ke arah 
pintu belakang ruang olahraga, dan aku membuat 
keputusan impuls - seperti aku benar-benar harus 
berpikir dua kali, tapi jarang dilakukan.  
"Khawatir tentang Alice?" Saya bertanya.  
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"Eh. . . "Dia tidak ingin menjawab itu.  
"Apa yang dia memikirkan, sih? Untuk membuat Anda 
keluar, maksudku. "  
Matanya bersinar turun ke wajahku, dan menyempit di 
kecurigaan. "Dia menerjemahkan Himne Pertempuran 
Republik ke dalam bahasa Arab, sebenarnya. Ketika ia 
selesai itu, dia pindah ke Korea bahasa isyarat. "  
Aku tertawa gugup. "Saya kira yang akan membuat 
kepalanya cukup sibuk."  
"Kau tahu apa yang dia bersembunyi dari saya," 
tuduhnya.  
"Tentu." Aku tersenyum tersenyum lemah. "Akulah 
yang datang dengan itu."  
Ia menunggu, bingung.  
Aku memandang sekeliling. Charlie akan berada di 
dalam perjalanan melalui kerumunan sekarang.  
"Mengetahui Alice," bisikku terburu-buru, "ia mungkin 
akan berusaha untuk mengurangi dari Anda sampai 
setelah pesta. Tapi karena aku semua untuk pihak yang 
dibatalkan - baik, jangan mengamuk, tidak peduli, oke? 
Akan selalu lebih baik untuk mengetahui sebanyak 
mungkin. Hal ini untuk membantu entah bagaimana. "  
"Apa yang kalian bicarakan?"  
Aku melihat kepala Charlie bob di atas kepala yang lain 
saat dia mencari saya. Dia melihatku dan melambaikan 
tangan.  
"Pokoknya tetap tenang, oke?"  
Dia mengangguk sekali, mulutnya baris muram.  
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Dalam bisik bergegas saya menjelaskan alasan saya 
kepadanya. "Saya pikir Anda salah tentang hal-hal yang 
datang pada kita dari semua sisi. Saya pikir ini 
sebagian besar datang pada kita dari satu sisi. . . dan 
saya pikir itu datang padaku, benar-benar. Ini semua 
terhubung, itu harus. Ini hanya satu orang yang 
bermain-main dengan visi Alice. Orang asing di 
kamarku adalah sebuah ujian, untuk melihat apakah 
seseorang bisa mendapatkan di sekelilingnya. Ini harus 
sama yang terus berubah pikiran, dan bayi yang baru 
lahir, dan mencuri pakaian - semuanya berjalan 
bersama-sama. Bau saya adalah untuk mereka. "  
Wajahnya sudah berubah jadi putih yang saya merasa 
sulit finishing.  
"Tapi tidak ada yang datang untuk Anda, jangan kau 
lihat? Ini adalah baik - Esme, Alice, dan Carlisle, tidak 
ada yang mau menyakiti mereka! "  
Matanya besar, lebar dengan panik, bingung dan ngeri. 
Ia dapat melihat bahwa aku benar, sama seperti Alice.  
Aku meletakkan tanganku di pipinya. "Tenang," aku 
memohon.  
"Bella!" Charlie berkokok, mendorong jalannya 
melewati dikemas dekat keluarga di sekitar kita.  
"Selamat, Sayang!" Dia masih berteriak-teriak, 
walaupun dia benar di telingaku sekarang. Dia memeluk 
saya, pernah jadi licik mengocok Edward ke samping 
saat melakukannya.  
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"Terima kasih," gumamku, disibukkan oleh ekspresi 
wajah Edward. Dia masih belum menguasai. Tangannya 
sudah setengah jalan diperpanjang ke arah saya, 
seperti ia akan menangkap saya dan membuat kabur. 
Hanya sedikit lebih mengendalikan diri dari dia, berlari 
tidak tampak seperti ide yang sangat mengerikan bagi 
saya.  
"Yakub dan Billy harus melepaskan - apakah Anda 
melihat bahwa mereka berada di sini?" Charlie 
bertanya, mengambil langkah mundur, tapi tetap 
tangannya di pundakku. Dia punya kembali ke Edward - 
mungkin sebuah upaya untuk menyingkirkan dia, tapi itu 
baik-baik saja saat ini. Edward mulut ternganga, 
matanya masih lebar ketakutan.  
"Ya," aku meyakinkan ayahku, mencoba cukup 
membayar perhatian. "Kudengar mereka juga."  
"Itu baik dari mereka untuk muncul," kata Charlie.  
"Mm-hmm."  
Oke, jadi Edward mengatakan telah menjadi benar-
benar ide yang buruk. Alice hak untuk menyimpan 
pikirannya mendung. Aku harus menunggu sampai kami 
hanya berdua di suatu tempat, mungkin dengan seluruh 
keluarganya. Dan tidak ada yang pecah dekat - seperti 
jendela. . . mobil. . . gedung sekolah. Wajahnya 
membawa kembali semua ketakutan dan kemudian 
beberapa. Meskipun ekspresinya melewati ketakutan 
sekarang - itu adalah murni kemarahan yang tiba-tiba 
jelas di wajahnya.  
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"Jadi, ke mana Anda ingin pergi keluar untuk makan 
malam?" Tanya Charlie. "Langit adalah batasnya."  
"Saya bisa memasak."  
"Jangan konyol. Apakah Anda ingin pergi ke Lodge? "Ia 
bertanya dengan senyum bersemangat.  
Aku tidak terlalu menikmati restoran favorit Charlie, 
tetapi, pada titik ini, apa bedanya? Aku tidak akan bisa 
makan.  
"Tentu, Lodge, keren," kataku.  
Charlie tersenyum lebar, dan kemudian mendesah. Ia 
menoleh setengah jalan ke arah Edward, tanpa benar-
benar melihat ke arahnya.  
"Kau datang juga, Edward?"  
Aku menatapnya, mataku memohon. Edward menarik 
ekspresinya bersama sesaat sebelum Charlie berbalik 
untuk melihat mengapa ia tidak mendapat jawaban.  
"Tidak, terima kasih," kata Edward kaku, wajahnya 
keras dan dingin.  
"Apakah Anda memiliki rencana dengan orangtuamu?" 
Charlie bertanya, berkerut dalam suaranya. Edward 
selalu lebih sopan daripada Charlie pantas; permusuhan 
yang tiba-tiba terkejut.  
"Ya. Jika Anda akan maafkan saya. . . . "Edward 
berbalik tiba-tiba dan berjalan pergi melalui 
kerumunan orang yang semakin menyusut. Dia bergerak 
sedikit terlalu cepat, terlalu sedih untuk mengikuti 
permainan yang biasanya sempurna.  
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"Apa yang saya katakan?" Charlie bertanya dengan 
ekspresi bersalah.  
"Jangan khawatir tentang itu, Ayah," aku 
meyakinkannya. "Saya tidak berpikir itu kau."  
"Apakah kalian bertengkar lagi?"  
"Tidak ada pertempuran. Pikiran bisnis Anda sendiri. "  
"Kau adalah bisnis."  
Aku memutar mataku. "Ayo kita makan."  
Lodge penuh sesak. Tempat itu, menurut pendapat 
saya, mahal dan norak, tapi itu adalah satu-satunya hal 
yang dekat dengan restoran formal di kota, jadi selalu 
populer untuk acara-acara. Aku menatap murung di 
sebuah boneka yang tampak tertekan kepala rusa 
sementara Charlie prime rib makan dan berbicara di 
atas belakang kursi ke Tyler Crowley orangtua. Itu 
bising - semua orang di sana baru saja datang dari 
wisuda, dan sebagian besar sedang mengobrol di gang-
gang dan di atas puncak-puncak bilik seperti Charlie.  
Aku punya kembali ke jendela depan, dan saya menahan 
keinginan untuk berbalik dan mencari mata aku bisa 
merasakan aku sekarang. Aku tahu aku tidak akan 
dapat melihat apa-apa. Sama seperti aku tahu tidak 
ada kemungkinan bahwa dia akan meninggalkan aku 
terjaga, bahkan untuk yang kedua. Tidak setelah ini.  
Makan malam menyeret. Charlie, sibuk bersosialisasi, 
makan terlalu lambat. Aku mengambil burger saya, 
memasukkan potongan-potongan ke serbet saya ketika 
saya yakin perhatiannya di tempat lain. Ini semua 
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tampaknya akan sangat memakan waktu, tetapi ketika 
aku melihat jam - yang saya lakukan lebih sering 
daripada yang diperlukan - tangan tidak bergerak 
banyak.  
Akhirnya Charlie mendapatkan perubahan kembali dan 
meletakkan di atas meja ujung. Aku berdiri.  
"Dalam terburu-buru?" Ia bertanya padaku.  
"Saya ingin membantu Alice mengatur segalanya," aku 
diklaim.  
"Oke." Dia berpaling dariku untuk mengucapkan 
selamat malam kepada semua orang. Aku keluar untuk 
menunggu oleh cruiser.  
Aku bersandar di pintu penumpang, menunggu untuk 
Charlie menyeret dirinya keluar dari partai dadakan. 
Hari sudah hampir gelap di tempat parkir, awan begitu 
tebal sehingga tidak ada mengatakan jika matahari 
telah terbenam atau tidak. Udara terasa berat, 
seperti hendak hujan.  
Sesuatu bergerak dalam bayangan.  
Saya terkesiap berubah menjadi lega saat Edward 
muncul keluar dari kegelapan.  
Tanpa sepatah kata, ia menarikku erat di dadanya. 
Satu tangan dingin menemukan daguku, dan menarik 
wajahku sehingga ia bisa menekan bibir kerasnya saya. 
Aku bisa merasakan ketegangan di rahangnya.  
"Bagaimana kabarmu?" Saya tanya begitu ia 
membiarkan aku bernapas.  
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"Tidak begitu besar," gumamnya. "Tapi aku punya 
pegangan sendiri. Aku menyesal bahwa aku kehilangan 
itu kembali ke sana. "  
"Salahku. Aku harus menunggu untuk memberitahu 
Anda. "  
"Tidak," dia tidak setuju. "Ini adalah sesuatu yang saya 
perlu tahu. Aku tidak percaya aku tidak melihatnya! "  
"Kau punya banyak pikiran."  
"Dan kau tidak?"  
Tiba-tiba dia menciumku lagi, tidak membiarkan saya 
menjawab. Dia menarik diri setelah hanya satu detik. 
"Charlie dalam perjalanan."  
"Akan saya minta dia menurunkan aku di rumahmu."  
"Aku akan mengikuti di sana."  
"Itu tidak benar-benar diperlukan," aku mencoba untuk 
mengatakan, tapi ia sudah pergi.  
"Bella?" Charlie memanggil dari ambang pintu restoran, 
menyipitkan mata ke dalam kegelapan.  
"Aku di sini."  
Charlie berjalan ke mobil, sambil bergumam tentang 
ketidaksabaran.  
"Jadi, bagaimana Anda merasa?" Ia bertanya padaku 
saat kami melaju ke utara di sepanjang jalan raya. 
"Sudah hari besar."  
"Aku merasa baik-baik saja," aku berbohong.  
Dia tertawa, melihat melalui saya dengan mudah. 
"Khawatir tentang pesta?" Ia menduga.  
"Ya," aku berbohong lagi.  
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Kali ini ia tidak menyadari. "Kau tidak pernah satu 
untuk para pihak."  
"Kira-kira di mana saya mendapatkan itu dari," aku 
bergumam.  
Charlie terkekeh. "Well, kau tampak sangat bagus. Aku 
berharap aku berpikir untuk mendapatkan sesuatu. 
Maaf. "  
"Jangan konyol, Dad."  
"Itu tidak konyol. Aku merasa seperti tidak selalu 
melakukan segalanya bagi Anda bahwa saya harus. "  
"Itu konyol. Anda melakukan pekerjaan yang fantastis. 
Ayah terbaik di dunia. Dan. . . "Tidak mudah untuk 
berbicara tentang perasaan dengan Charlie, tapi aku 
bertahan setelah melewati tenggorokanku. "Dan aku 
benar-benar senang aku datang untuk tinggal bersama 
Anda, Dad. Itu adalah ide terbaik yang pernah kumiliki. 
Jadi, jangan khawatir - Anda hanya mengalami 
pesimisme pasca kelulusan. "  
Dia mendengus. "Mungkin. Tapi aku yakin aku 
menyelinap di beberapa tempat. Maksudku, lihat di 
tangan Anda! "  
Aku menatap kosong pada tanganku. Tangan kiriku 
bertumpu ringan pada penjepit gelap saya jarang 
berpikir tentang. Patah menyerah tidak menyakiti 
banyak lagi.  
"Saya tidak pernah berpikir saya harus mengajarkan 
cara melemparkan pukulan. Tebak aku salah tentang 
hal itu. "  
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"Saya pikir kau ada di sisi Yakub?"  
"Tidak peduli apa yang aku berada di sisi, jika 
seseorang ciuman Anda tanpa izin Anda, Anda harus 
dapat membuat perasaan Anda jelas tanpa menyakiti 
diri sendiri. Anda tidak menjaga ibu jari di dalam 
kepalan tangan Anda, kan? "  
"Tidak, Ayah. Itu lumayan manis dengan cara yang 
aneh, tapi saya tidak berpikir pelajaran akan 
membantu. Kepala Yakub benar-benar keras. "  
Charlie tertawa. "Hajar dia dalam usus waktu 
berikutnya."  
"Lain kali?" Aku bertanya tak percaya.  
"Ah, jangan terlalu keras pada anak. Dia masih muda. "  
"Dia menjengkelkan."  
"Dia masih temanmu."  
"Aku tahu." Aku menghela napas. "Saya tidak benar-
benar tahu apa yang tepat untuk dilakukan di sini 
adalah, Ayah."  
Charlie mengangguk perlahan. "Yeah. Hal yang benar 
tidak selalu jelas nyata. Kadang-kadang hal yang benar 
untuk satu orang adalah hal yang salah untuk orang 
lain. Sehingga. . . good luck mencari yang keluar. "  
"Terima kasih," gumamku datar.  
Charlie tertawa lagi, dan kemudian mengerutkan 
kening. "Kalau partai ini terlalu liar. . . , "Ia mulai.  
"Jangan khawatir tentang itu, Ayah. Carlisle dan Esme 
akan berada di sana. Saya yakin Anda bisa datang juga, 
jika Anda mau. "  
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Charlie meringis ketika ia menyipitkan mata melalui 
kaca depan ke dalam malam. Charlie menikmati pesta 
yang baik saja seperti aku lakukan.  
"Di mana belokan, lagi?" Ia bertanya. "Mereka 
seharusnya untuk menghapus drive mereka - tidak 
mungkin untuk menemukan dalam gelap."  
"Hanya sekitar tikungan berikutnya, saya pikir." Aku 
mengerucutkan bibirku. "Kau tahu, Anda benar - tidak 
mungkin untuk menemukan. Alice mengatakan ia 
meletakkan sebuah peta di undangan, tapi meskipun 
demikian, mungkin semua orang akan tersesat. "Saya 
gembira sedikit pada gagasan.  
"Mungkin," kata Charlie sebagai jalan melengkung ke 
timur. "Atau mungkin tidak."  
Beludru hitam kegelapan itu disela depan, persis di 
tempat Cullens 'drive seharusnya. Seseorang telah 
membungkus pohon-pohon di kedua sisi dalam ribuan 
kedipan lampu, tidak mungkin untuk dilewatkan.  
"Alice," kataku masam.  
"Wow," kata Charlie saat kami berbelok ke drive. Dua 
pohon di jalan masuk bukan satu-satunya yang 
dinyalakan. Setiap dua puluh meter, bersinar lain 
rambu petunjuk kepada kami menuju rumah putih 
besar. Sepanjang jalan - semua tiga mil dari jalan.  
"Dia tidak melakukan hal-hal setengah jalan, bukan?" 
Charlie bergumam kagum.  
"Tentu Anda tidak mau masuk?"  
"Sangat yakin. Bersenang-senang, Nak. "  
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"Terima kasih banyak, Dad."  
Dia tertawa pada diri sendiri ketika aku keluar dan 
menutup pintu. Aku melihatnya pergi, masih 
menyeringai. Dengan menghela napas, aku berjalan 
menaiki tangga untuk bertahan pestaku. 
 
 
 
 
 

17. ALLIANCE 
 

"BELLA?"  
Edward suara lembut datang dari belakang saya. Aku 
menoleh dan melihat dia musim semi ringan menaiki 
tangga beranda, rambutnya tertiup angin dari berjalan. 
Dia menarikku ke dalam pelukannya sekaligus, sama 
seperti ia miliki di tempat parkir, dan menciumku lagi.  
Ciuman ini ketakutan saya. Terlalu banyak ketegangan, 
terlalu kuat untuk sebuah jalan tepi bibirnya hancur 
tambang - seperti dia takut kita hanya punya begitu 
banyak waktu tersisa untuk kami.  
Aku tidak bisa membiarkan diriku berpikir tentang hal 
itu. Tidak jika aku harus bertindak manusia selama 
beberapa jam. Aku menjauh dari padanya.  
"Ayo kita pesta bodoh ini selesai," gumamku, tidak 
memenuhi matanya.  
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Dia meletakkan tangannya di kedua sisi wajahku, 
menunggu sampai aku melihat ke atas.  
"Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada 
Anda."  
Aku menyentuh bibirnya dengan jari-jari tangan yang 
baik saya. "Aku tidak khawatir tentang diri saya begitu 
banyak."  
"Mengapa aku tidak terkejut dengan itu?" Gumamnya 
pada dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, 
dan kemudian dia tersenyum sedikit. "Siap untuk 
merayakan?" Ia bertanya.  
Aku mengerang.  
Dia menahan pintu untuk saya, menjaga aman lengannya 
di pinggangku. Aku berdiri terpaku di sana selama satu 
menit, kemudian saya perlahan-lahan menggelengkan 
kepala.  
"Luar biasa."  
Edward mengangkat bahu. "Alice akan menjadi Alice."  
Bagian dalam Cullens 'rumah itu telah berubah menjadi 
kelab malam - jenis yang tidak sering ada dalam 
kehidupan nyata, hanya di TV.  
"Edward!" Alice menelepon dari raksasa di samping 
pembicara. "Aku butuh saran." Dia menunjuk ke arah 
tumpukan yang menjulang CD. "Haruskah kita memberi 
mereka akrab dan nyaman? Atau "- dia menunjuk ke 
tumpukan yang berbeda -" mendidik selera musik 
mereka? "  



http://nengmieke.blogspot.com 

"Jangan menghibur," Edward dianjurkan. "Anda hanya 
dapat menuntun kuda ke air."  
Alice mengangguk serius, dan mulai membuang CD 
pendidikan ke dalam sebuah kotak. Aku melihat bahwa 
ia telah berubah menjadi gemerlap tank top dan celana 
kulit merah. Kulitnya yang telanjang bereaksi aneh ke 
berdenyut lampu merah dan ungu.  
"Aku pikir aku berpakaian."  
"Kau sempurna," Edward tidak setuju.  
"Kau akan melakukannya," Alice diubah.  
"Terima kasih." Aku menghela napas. "Apakah Anda 
benar-benar berpikir orang akan datang?" Siapa pun 
bisa mendengar harapan dalam suaraku. Alice mencibir 
padaku.  
"Semua orang akan datang," jawab Edward. "Mereka 
semua akan mati untuk melihat bagian dalam tertutup 
Cullens 'rumah misteri."  
"Fabulous," aku mengerang.  
Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk membantu. 
Aku tidak yakin - bahkan setelah saya tidak perlu tidur 
dan bergerak pada kecepatan yang jauh lebih cepat - 
Aku akan pernah bisa menyelesaikan sesuatu cara 
Alice lakukan.  
Edward menolak untuk membiarkan aku pergi untuk 
kedua, menyeretku bersamanya ketika dia berburu dan 
kemudian naik Jasper Carlisle untuk memberitahu 
mereka pencerahan saya. Aku mendengarkan dengan 
tenang ngeri ketika mereka membahas serangan 
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mereka pada tentara di Seattle. Aku tahu bahwa 
Jasper tidak senang dengan cara angka berdiri, tetapi 
mereka sudah tidak dapat menghubungi orang lain 
selain keluarga mau Tanya. Jasper tidak mencoba 
untuk menyembunyikan keputusasaan cara Edward 
akan miliki. Mudah untuk melihat bahwa ia tidak suka 
berjudi dengan taruhan tinggi ini.  
Aku tidak bisa tinggal di belakang, menunggu dan 
berharap bagi mereka untuk pulang ke rumah. Aku 
tidak. Aku akan pergi gila.  
Bel pintu berdering.  
Sekaligus, semuanya surealis normal. Senyum 
sempurna, tulus dan hangat, digantikan Carlisle 
tekanan pada wajah. Alice memutar volume musik, dan 
kemudian menari-nari untuk mendapatkan pintu.  
Ini adalah beban Suburban-teman saya, entah terlalu 
gugup atau terlalu takut untuk datang pada mereka 
sendiri. Jessica yang pertama di pintu, dengan Mike 
tepat di belakangnya. Tyler, Conner, Austin, Lee, 
Samantha. . . bahkan Lauren trailing di terakhir, 
dengan mata kritis menyala dengan rasa ingin tahu. 
Mereka semua ingin tahu, dan kemudian kewalahan 
ketika mereka mengambil di ruangan besar 
mengenakan keluar seperti rave chic. Ruangan itu tidak 
kosong; semua Cullens telah mengambil tempat mereka, 
siap untuk mengenakan manusia sempurna seperti biasa 
permainan. Malam ini aku merasa seperti bertindak 
setiap bit seperti halnya mereka.  
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Aku pergi untuk menyambut Jess dan Mike, berharap 
tepi dalam suaraku terdengar seperti gairah yang 
tepat. Sebelum aku bisa sampai ke orang lain, bel 
berbunyi lagi. Aku membiarkan Angela dan Ben, 
meninggalkan pintu lebar-lebar, karena Eric dan Katie 
hanya mencapai langkah-langkah.  
Aku tidak mendapat kesempatan lagi untuk panik. Aku 
harus berbicara dengan semua orang, berkonsentrasi 
untuk menjadi ceria, seorang nyonya rumah. Meskipun 
partai telah ditagih sebagai acara bersama untuk 
Alice, Edward, dan aku, tidak ada menyangkal bahwa 
saya adalah target yang paling populer untuk ucapan 
selamat dan terima kasih. Mungkin karena Cullens 
tampak hanya sedikit salah di bawah lampu pesta Alice. 
Mungkin karena mereka meninggalkan ruangan lampu 
remang-remang dan misterius. Bukan suasana untuk 
membuat manusia rata-rata Anda merasa rileks ketika 
berdiri di samping seseorang seperti Emmett. Aku 
melihat Emmett menyeringai pada Mike di atas meja 
makanan, lampu merah berkilauan melepas gigi, dan 
menyaksikan Mike mengambil langkah mundur otomatis.  
Mungkin Alice telah melakukan ini dengan sengaja, 
untuk memaksa saya ke pusat perhatian - tempat dia 
pikir saya harus menikmati lebih banyak. Ia selalu 
berusaha untuk membuat saya menjadi manusia cara 
pikir manusia seharusnya.  
Partai itu sukses yang jelas, meskipun menyebabkan 
kegelisahan naluriah oleh Cullens kehadiran - atau 
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mungkin itu hanya menambahkan gairah ke atmosfer. 
Musik itu menular, lampu-lampu hampir hipnosis. Dari 
cara menghilang makanan, yang pasti baik juga. 
Ruangan itu segera penuh sesak, meskipun tidak 
pernah sesak. Seluruh kelas senior tampaknya berada 
di sana, bersama dengan sebagian besar junior. Badan 
bergoyang mengikuti irama yang bergemuruh di bawah 
telapak kaki mereka, partai terus-menerus di pinggir 
melanggar menjadi tarian.  
Hal ini tidak sesulit yang aku pikir akan. Aku mengikuti 
memimpin Alice, berbaur dan mengobrol selama satu 
menit dengan semua orang. Mereka tampaknya cukup 
mudah untuk menyenangkan. Aku yakin partai ini jauh 
lebih dingin daripada apa kota Forks telah mengalami 
sebelumnya. Alice hampir mendengkur - tidak ada 
seorang pun di sini akan melupakan malam ini.  
Aku mengelilingi ruangan sekali, dan kembali pada 
Jessica. Dia mengoceh gembira, dan itu tidak perlu 
untuk membayar perhatian yang ketat, karena 
kemungkinan itu dia tidak membutuhkan respon dari 
saya dalam waktu dekat. Edward berada di sisiku - 
masih menolak melepaskan saya. Dia terus satu tangan 
dengan aman di pinggangku, menarikku lebih dekat 
sekarang dan kemudian dalam menanggapi pikiran-
pikiran saya mungkin tidak ingin mendengar.  
Jadi saya langsung curiga ketika ia menjatuhkan 
lengannya dan beringsut menjauh dariku.  
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"Tetap di sini," dia bergumam di telingaku. "Aku akan 
segera kembali."  
Dia melewati anggun melalui kerumunan tanpa terlihat 
untuk menyentuh salah satu close-packed tubuh, pergi 
terlalu cepat bagi saya untuk bertanya mengapa dia 
pergi. Aku menatap dengan mata menyipit sementara 
Jessica berteriak atas musik dengan penuh semangat, 
tergantung pada siku saya, saya tidak menyadari 
gangguan.  
Aku mengawasinya saat ia mencapai bayangan gelap di 
samping pintu dapur, di mana hanya lampu bersinar 
sebentar-sebentar. Dia sedang membungkuk di atas 
seseorang, tapi aku tidak bisa melihat melewati semua 
kepala di antara kami.  
Aku menggeliat di kakiku, menjulurkan leherku. Saat 
itu, lampu merah menyala di punggung dan terpantul 
dari manik-manik merah Alice kemeja. Cahaya hanya 
menyentuh wajahnya untuk setengah detik, tapi itu 
sudah cukup.  
"Permisi sebentar, Jess," gumamku, menarik tanganku. 
Aku tidak berhenti untuk melihat reaksinya, bahkan 
untuk melihat apakah aku akan menyakiti hatinya 
dengan kekasaran.  
Aku merunduk jalan melalui tubuh, semakin mendorong 
sekitar sedikit. Beberapa orang sedang menari 
sekarang. Aku bergegas ke pintu dapur.  
Edward sudah pergi, tapi Alice masih ada di sana dalam 
kegelapan, wajahnya kosong - jenis ekspresi kita lihat 
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pada wajah seseorang yang baru saja menyaksikan 
sebuah kecelakaan yang mengerikan. Salah satu 
tangannya mencengkeram ambang pintu, seperti ia 
membutuhkan dukungan.  
"Apa, Alice, apa? Apa yang Anda lihat? "Tanganku 
mencengkeram di depanku - mengemis.  
Dia tidak menatapku, dia menatap pergi. Aku mengikuti 
pandangannya dan mengawasi ketika ia tertangkap 
mata Edward seberang ruangan. Wajahnya kosong 
sebagai batu. Dia berbalik dan menghilang ke dalam 
bayangan di bawah tangga.  
Bel pintu berbunyi saat itu, jam setelah terakhir kali, 
dan Alice tampak bingung dengan ekspresi yang dengan 
cepat berubah menjadi salah satu jijik.  
"Siapa yang mengundang serigala?" Ia mengeluhkan 
padaku.  
Aku cemberut. "Bersalah."  
Aku pikir aku akan dicabut bahwa undangan - tidak 
bahwa aku pernah bermimpi Yakub akan datang ke sini, 
terlepas.  
"Yah, kau pergi mengurus, lalu. Aku harus berbicara 
dengan Carlisle. "  
"Tidak, Alice, tunggu!" Saya mencoba untuk meraih 
lengannya, tapi dia sudah pergi dan tanganku 
mencengkeram udara kosong.  
"Sialan!" Aku menggerutu.  
Aku tahu ini itu. Alice telah melihat apa yang sudah 
menunggu, dan aku benar-benar tidak merasa aku bisa 
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tahan cukup lama untuk menjawab pintu. Bel pintu 
kupas lagi, terlalu lama, seseorang menekan tombol. 
Aku membalikkan kembali menuju pintu tegas, dan 
memindai ruangan gelap untuk Alice.  
Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku mulai mendorong 
tangga.  
"Hei, Bella!"  
Yakub menangkap suara mereda musik, dan aku 
mendongak meskipun pada diriku sendiri suara nama 
saya.  
Aku membuat wajah.  
Bukan hanya satu werewolf, itu tiga. Yakub telah 
membiarkan dirinya dalam, diapit di kedua sisinya oleh 
Quil dan Embry. Keduanya tampak sangat tegang, mata 
mereka berkelap-kelip di sekitar ruangan seperti yang 
baru saja mereka masuk ke ruang bawah tanah yang 
dihantui. Embry's gemetar tangan masih memegang 
pintu, tubuhnya setengah-berbalik untuk lari untuk itu.  
Yakub melambai padaku, lebih tenang daripada yang 
lain, meskipun hidungnya berkerut jijik. Aku balas 
melambai - melambaikan tangan - dan berpaling untuk 
mencari Alice. Aku meremas melalui ruang antara 
Conner's dan Lauren punggung.  
Dia datang entah dari mana, tangannya di pundakku 
menarikku kembali ke bayangan oleh dapur. Aku 
merunduk di bawah cengkeramannya, tapi ia meraih 
pergelangan tangan yang baik dan menarik saya dari 
kerumunan.  
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"Friendly penerimaan," katanya.  
Aku menarik tanganku bebas dan merengut kepadanya. 
"Apa yang kamu lakukan di sini?"  
"Kau mengundang saya, ingat?"  
"Dalam hal hook kanan saya terlalu halus untuk Anda, 
biarkan aku menerjemahkan: itu adalah aku tdk 
menarik Anda."  
"Jangan menjadi olahraga miskin. Aku membawakan 
hadiah wisuda dan segalanya. "  
Aku melipat tangan di dada. Aku tidak ingin berkelahi 
dengan Yakub sekarang. Aku ingin tahu apa yang Alice 
lihat dan apa yang Edward dan Carlisle yang 
mengatakan tentang hal itu. Aku menjulurkan kepala di 
Yakub, mencari mereka.  
"Bawa kembali ke toko, Jake. Aku harus melakukan 
sesuatu. . . .  
Ia melangkah ke saling berhadapan, menuntut 
perhatian saya.  
"Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Aku tidak 
mendapatkannya dari toko - Aku membuatnya sendiri. 
Mengambil waktu yang sangat panjang juga. "  
Aku bersandar di sekelilingnya lagi, tapi aku tidak bisa 
melihat apapun dari Cullens. Ke mana mereka pergi? 
Mataku mengamati ruangan yang gelap.  
"Oh, ayolah, Bell. Jangan berpura-pura seolah aku 
tidak ada di sini! "  
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"Aku tidak." Aku tidak bisa melihat mereka di mana 
pun. "Dengar, Jake, aku punya banyak pikiran 
sekarang."  
Dia meletakkan tangannya di bawah dagu dan menarik 
wajahku ke atas. "Bisakah aku harap baru saja 
beberapa detik perhatian penuh Anda, Miss Swan?"  
Aku tersentak menjauh dari sentuhan. "Jaga tangan 
Anda untuk diri sendiri, Yakub," aku mendesis.  
"Maaf!" Ia langsung berkata, sambil memegang tangan 
tanda menyerah. "Saya benar-benar minta maaf. 
Tentang hari lain, maksud saya juga. Seharusnya aku 
tidak menciummu seperti itu. Itu salah. Kurasa. . . well, 
aku rasa aku menipu diri dengan berpikir kamu ingin 
aku. "  
"Terdelusi - apa deskripsi yang sempurna!"  
"Be nice. Anda dapat menerima permintaan maaf, kau 
tahu. "  
"Baik. Permintaan maaf diterima. Sekarang, jika Anda 
hanya akan Permisi sebentar. . .  
"Oke," dia bergumam, dan suaranya sangat berbeda 
dari sebelum itu saya mencari stoppd Alice dan diteliti 
wajahnya. Dia sedang menatap lantai, menyembunyikan 
matanya. Bibir bawahnya menonjol keluar hanya 
sedikit.  
"Saya rasa Anda lebih suka dengan teman-teman Anda 
yang sesungguhnya," katanya dalam nada kalah yang 
sama. "Aku mengerti."  
Aku mengerang. "Ah, Jake, kau tahu itu tidak adil."  
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"Apakah saya?"  
"Anda harus." Aku membungkuk, mengintip, mencoba 
untuk melihat ke matanya. Dia mendongak lalu, di atas 
kepalaku, menghindari tatapan saya.  
"Jake?"  
Dia menolak untuk melihat saya.  
"Hei, kau bilang kau membuat saya sesuatu, kan?" Saya 
bertanya. "Apakah itu hanya bicara? Di mana saya 
sekarang? "Saya mencoba untuk berpura-pura 
antusiasme cukup sedih, tapi berhasil. Dia memutar 
bola matanya, kemudian meringis ke arahku.  
Aku terus berpura-pura lumpuh, memegang tanganku 
terbuka di depanku. "Saya sedang menunggu."  
"Benar," ia menggerutu sarkastis. Tapi ia juga merogoh 
saku belakang jins dan mengeluarkan tas kecil dari 
yang longgar-tenunan, multi-kain berwarna. Itu diikat 
drawstrings ditutup dengan kulit. Ia meletakkannya di 
telapak tanganku.  
"Hei, itu cantik, Jake. Terima kasih! "  
Dia menghela napas. "Sekarang ada di dalam, Bella."  
"Oh."  
Aku punya masalah dengan senar. Dia menghela napas 
lagi dan mengambilnya dari saya, menggeser ikatan 
mudah terbuka dengan satu tarikan tali yang tepat. 
Aku menggenggam tanganku keluar untuk itu, tapi ia 
berbalik kantong terbalik dan menggelengkan sesuatu 
perak ke tanganku. Link logam berdenting pelan 
terhadap satu sama lain.  
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"Aku tidak membuat gelang," akunya. "Hanya pesona."  
Diikatkan ke salah satu link dari gelang perak ukiran 
kayu kecil. Aku memegang di antara jari-jari saya 
melihatnya lebih dekat. It was amazing jumlah detail 
yang terlibat dalam boneka kecil - miniatur serigala 
benar-benar realistis. Bahkan diukir dari beberapa 
kayu cokelat merah yang cocok dengan warna kulitnya.  
"Sungguh indah," bisikku. "Kau membuat ini? 
Bagaimana? "  
Dia mengangkat bahu. "Ini sesuatu Billy mengajari 
saya. Dia lebih baik daripada aku. "  
"Itu sulit dipercaya," aku bergumam, mengubah 
serigala kecil berputar-putar di jemariku.  
"Apakah Anda benar-benar menyukainya?"  
"Ya! Sulit dipercaya, Jake. "  
Dia tersenyum, gembira pada awalnya, tetapi kemudian 
ekspresi memburuk. "Yah, aku pikir mungkin itu akan 
membuat Anda ingat saya sesekali. Kau tahu bagaimana 
rasanya, tak terlihat, dari pikiran. "  
Aku mengabaikan sikap. "Di sini, membantu saya 
mengenakannya."  
Aku mengulurkan pergelangan tangan kiri, karena hak 
terjebak dalam penjepit. Ia mengikatkan menangkap 
dengan mudah, meskipun tampak terlalu halus untuk 
jari yang besar untuk mengelola.  
"Kau akan memakainya?" Ia bertanya.  
"Tentu saja aku akan melakukannya."  
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Dia menyeringai padaku - itu adalah senyum bahagia 
bahwa saya senang melihat dia kenakan.  
Aku kembali sejenak, tapi kemudian mataku menembak 
secara refleks sekeliling ruangan lagi, cemas 
mengamati kerumunan untuk beberapa tanda-tanda 
Edward atau Alice.  
"Kenapa kau begitu terganggu?" Yakub bertanya-tanya.  
"Tidak apa-apa," aku berbohong, berusaha untuk 
berkonsentrasi. "Terima kasih untuk saat ini, sungguh. 
I love it. "  
"Bella?" Alis-Nya bersama-sama menarik, melemparkan 
matanya dalam-dalam bayangan mereka. "Sesuatu yang 
terjadi, bukan?"  
"Jake, aku. . . tidak, ada apa-apa. "  
"Jangan berbohong padaku, Anda mengisap berbohong. 
Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi. Kami 
ingin mengetahui hal-hal ini, "katanya, menyelipkan ke 
jamak di akhir.  
Dia mungkin benar; para serigala pasti akan tertarik 
pada apa yang sedang terjadi. Hanya aku tidak yakin 
apa yang belum. Saya tidak tahu pasti sampai aku 
menemukan Alice.  
"Jacob, saya akan memberitahu Anda. Biarkan aku 
mencari tahu apa yang terjadi, oke? Aku perlu bicara 
kepada Alice. "  
Memahami menyalakan ekspresi. "Psikis melihat 
sesuatu."  
"Ya, hanya ketika kau muncul."  
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"Apakah ini tentang pacat di kamarmu?" Ia bergumam, 
pitching suaranya di bawah petikan dari musik.  
"Ini terkait," aku mengakui.  
Dia diproses bahwa selama satu menit, menyandarkan 
kepalanya ke satu sisi, sementara dia membaca 
wajahku. "Kau tahu sesuatu yang Anda tidak 
memberitahu saya. . . sesuatu yang besar. "  
Apa gunanya berbohong lagi? Dia tahu terlalu baik. 
"Ya."  
Jacob menatapku untuk satu momen pendek, dan 
kemudian berbalik untuk menangkap saudara ranselnya 
mata di mana mereka berdiri di pintu masuk, canggung 
dan tidak nyaman. Ketika mereka mengambil dalam 
ekspresi, mereka mulai bergerak, cara mereka 
menenun agilely melalui partiers, hampir seperti 
mereka sedang menari juga. Dalam setengah menit, 
mereka berdiri di kedua sisi Yakub, menjulang di 
atasku.  
"Sekarang. Jelaskan, "Jacob menuntut.  
Embry dan Quil menoleh ke belakang dan ke depan 
antara wajah kami, bingung dan waspada.  
"Jacob, saya tidak tahu semuanya." Aku terus mencari 
ruangan, sekarang untuk penyelamatan. Mereka telah 
saya disudutkan dalam segala hal.  
"Apa yang kau tahu, kalau begitu."  
Mereka semua melipat tangan mereka di dada mereka 
pada saat yang sama. Itu sedikit lucu, tapi sebagian 
besar mengancam.  
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Dan kemudian aku melihat Alice menuruni tangga, 
kulitnya yang putih bersinar dalam cahaya ungu.  
"Alice!" Aku mencicit lega.  
Dia memandang tepat ke arahku begitu aku memanggil 
namanya, meskipun berdebar bass yang seharusnya 
tenggelam suaraku. Aku melambai penuh semangat, dan 
melihat wajahnya saat ia mengambil di tiga manusia 
serigala membungkuk di atasku. Matanya menyipit.  
Tapi, sebelum itu reaksi, wajahnya penuh stres dan 
ketakutan. Aku menggigit bibirku saat dia melompat ke 
samping.  
Yakub, Quil, dan Embry semua bersandar jauh darinya 
dengan ekspresi gelisah. Dia merangkul pinggangku.  
"Aku perlu bicara denganmu," bisiknya di telingaku.  
"Eh, Jake, aku akan lihat nanti. . . , "Gumamku saat 
kami meluncur di sekitar mereka.  
Yakub melemparkan lengan panjang keluar untuk 
memblokir jalan kita, menguatkan tangannya ke 
dinding. "Hei, tidak begitu cepat."  
Alice menatapnya, matanya lebar dan percaya. "Maaf?"  
"Beritahu kami apa yang terjadi," ia menuntut dalam 
geraman.  
Jasper muncul secara harfiah entah dari mana. Satu 
detik itu hanya Alice dan aku melawan dinding, Yakub 
menghalangi kami keluar, dan kemudian Jasper sedang 
berdiri di sisi lain Jake lengan, ekspresinya 
menakutkan.  
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Jacob pelan menarik tangannya kembali. Rasanya 
seperti bergerak terbaik, pergi dengan asumsi bahwa 
ia ingin menjaga lengan.  
"Kami punya hak untuk tahu," Yakub bergumam, masih 
melotot ke arah Alice.  
Jasper melangkah di antara mereka, dan tiga manusia 
serigala mempersiapkan diri.  
"Hei, hei," kataku, menambahkan sedikit histeris 
tergelak. "Ini adalah pesta, ingat?"  
Tak ada yang menaruh perhatian kepada saya. Alice 
Yakub memelototi memelototi sementara Jasper 
Yakub. Wajah Alice tiba-tiba merenung.  
"Tidak apa-apa, Jasper. Dia benar-benar memiliki titik. 
"  
Jasper tidak santai posisinya.  
Aku yakin ketegangan akan membuat kepalaku meledak 
dalam waktu sekitar satu detik. "Apa yang Anda lihat, 
Alice?"  
Ia menatap Yakub untuk satu detik, lalu berpaling 
kepada saya, jelas telah memilih untuk membiarkan 
mereka mendengar.  
"Keputusan sudah dibuat."  
"Kau akan ke Seattle?"  
"Tidak"  
Aku merasa warna mengalir keluar dari wajahku. 
Perutku mencelos. "Mereka datang ke sini," aku 
tercekik.  
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Quileute mengawasi anak laki-laki yang diam-diam, 
membaca setiap sadar memainkan emosi pada wajah 
kami. Mereka berakar di tempatnya, namun tidak 
sepenuhnya diam. Semua tiga pasang tangan gemetar.  
"Ya."  
"Untuk Forks," bisikku.  
"Ya."  
"Untuk?"  
Dia mengangguk, memahami pertanyaan saya. "Satu 
membawa Anda baju merah."  
Aku berusaha menelan.  
Ekspresi Jasper setuju. Aku tahu dia tidak suka 
mendiskusikan hal ini di depan manusia serigala, tetapi 
ia memiliki sesuatu yang dia perlu untuk mengatakan. 
"Kita tidak bisa membiarkan mereka datang sejauh itu. 
Tidak ada cukup dari kita untuk melindungi kota. "  
"Aku tahu," kata Alice, wajahnya tiba-tiba sepi. "Tapi 
itu tidak masalah dari mana kita menghentikan mereka. 
Masih ada tidak akan cukup dari kita, dan beberapa 
dari mereka akan datang ke sini untuk mencari. "  
"Tidak!" Bisikku.  
Suara partai kewalahan suara penolakan saya. Di 
sekitar kita, teman-teman dan tetangga dan musuh-
musuh kecil makan, tertawa dan bergoyang mengikuti 
musik, tidak menyadari fakta bahwa mereka 
menghadapi kengerian, bahaya, mungkin kematian. 
Karena aku.  
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"Alice," Aku mengucapkan namanya. "Aku harus pergi, 
aku harus pergi dari sini."  
"Itu tidak akan membantu. Tidak seperti kita sedang 
berhadapan dengan sebuah pelacak. Mereka akan tetap 
datang mencari di sini dulu. "  
"Lalu aku harus pergi untuk menemui mereka!" Kalau 
suara saya tidak begitu parau dan tegang, mungkin 
telah menjadi jeritan. "Jika mereka menemukan apa 
yang mereka cari, mungkin mereka akan pergi dan 
tidak menyakiti orang lain!"  
"Bella!" Alice protes.  
"Tunggu," Yakub memerintahkan dengan suara rendah 
dan suara yang kuat. "Apa yang akan datang?"  
Alice mengalihkan tatapan dingin padanya. "Kami baik. 
Banyak dari mereka. "  
"Kenapa?"  
"Untuk Bella. Itu saja yang kami tahu. "  
"Ada terlalu banyak untuk Anda?" Ia bertanya.  
Jasper terkekang. "Kami memiliki beberapa 
keuntungan, anjing. Ini akan menjadi bahkan melawan. "  
"Tidak," kata Yakub, dan yang aneh, setengah 
tersenyum sengit tersebar di wajahnya. "Itu tidak 
akan bahkan."  
"Bagus!" Alice mendesis.  
Aku menatap, masih beku ngeri, di Alice ekspresi baru. 
Wajahnya masih hidup dengan kegembiraan, semua 
keputusasaan dibersihkan dari fitur-fitur yang 
sempurna.  
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Dia tersenyum di Yakub, dan ia tersenyum kembali.  
"Semuanya menghilang begitu saja, tentu saja," 
katanya dengan suara puas. "Itu tidak menyenangkan, 
tapi, semua hal dipertimbangkan, saya akan 
mengambilnya."  
"Kita harus berkoordinasi," kata Jacob. "Ini tidak akan 
mudah bagi kita. Namun, ini adalah tugas kita lebih 
daripada Anda. "  
"Aku tidak akan pergi sejauh itu, tapi kami butuh 
bantuan. Kita tidak akan pilih-pilih. "  
"Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu," aku menyela mereka.  
Alice di jari-jari kakinya, Yakub sambil membungkuk ke 
arahnya, wajah mereka berdua menyala dengan 
kegembiraan, baik dari hidung mereka kusut terhadap 
bau. Mereka menatapku tak sabar.  
"Koordinat?" Aku mengulang melalui gigi.  
"Kau tidak benar-benar mengira kau akan membuat 
kita keluar dari ini?" Yakub bertanya.  
"Anda tinggal keluar dari ini!"  
"Psikis Anda tidak berpikir begitu."  
"Alice - memberitahu mereka tidak!" Aku bersikeras. 
"Mereka akan terbunuh!"  
Yakub, Quil, dan Embry semua tertawa terbahak-
bahak.  
"Bella," kata Alice, suaranya menyejukkan, 
menenangkan, "secara terpisah kita semua bisa tewas. 
Bersama-sama - "  
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"Ini akan ada masalah," Yakub menyelesaikan 
kalimatnya. Quil tertawa lagi.  
"Berapa banyak?" Quil bertanya penuh semangat.  
"Tidak!" Aku berteriak.  
Alice bahkan tidak menatapku. "Ini perubahan - 
Twenty-satu hari ini, tetapi angka akan turun."  
"Kenapa?" Yakub bertanya, penasaran.  
"Ceritanya panjang," kata Alice, tiba-tiba melihat 
sekeliling ruangan. "Dan ini bukan tempat untuk itu."  
"Nanti malam ini?" Yakub mendesak.  
"Ya," jawab Jasper dia. "Kami sudah merencanakan. . . 
pertemuan strategis. Jika Anda akan berjuang 
bersama kami, Anda akan memerlukan beberapa 
instruksi. "  
Serigala semua membuat wajah tidak puas pada bagian 
terakhir.  
"Tidak!" Aku mengerang.  
"Ini akan menjadi aneh," kata Jasper merenung. "Aku 
tidak pernah menganggap bekerja bersama-sama. Ini 
harus menjadi yang pertama. "  
"Tidak ada keraguan tentang itu," Yakub setuju. Dia 
terburu-buru sekarang. "Kita harus kembali ke Sam. 
Berapa? "  
"Apa sudah terlambat untuk Anda?"  
Ketiga memutar mata mereka. "Jam berapa?" Yakub 
ulang.  
"Tiga jam?"  
"Di mana?"  
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"Sekitar sepuluh kilometer ke utara dari stasiun 
ranger Hutan Holt. Datang dari barat dan Anda akan 
dapat mengikuti jejak kami masuk "  
"Kami akan ke sana."  
Mereka berbalik untuk pergi.  
"Tunggu, Jake!" Aku berseru kepadanya. "Tolong! 
Jangan lakukan ini! "  
Dia berhenti, menoleh ke belakang untuk tersenyum 
padaku, sementara Embry Quil dan sabar menuju ke 
pintu. "Jangan konyol, Bells. Kau memberiku karunia 
yang jauh lebih baik daripada yang kuberikan padamu. "  
"Tidak!" Aku berteriak lagi. Suara gitar listrik 
tenggelam saya menangis.  
Dia tidak menjawab, ia bergegas untuk mengejar 
ketinggalan dengan teman-temannya, yang sudah pergi. 
Aku memandang tanpa daya ketika Yakub menghilang. 
 
 
 
 
 

18. INSTRUKSI 
 

"YANG HARUS The Longest PIHAK DALAM 
SEJARAH dunia," aku mengeluh dalam perjalanan 
pulang.  
Edward sepertinya tidak setuju. "Sudah selesai 
sekarang," katanya, sambil menenangkan lenganku.  
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Karena aku adalah satu-satunya yang diperlukan 
menenangkan. Edward baik-baik saja sekarang - semua 
Cullens baik-baik saja.  
Mereka semua meyakinkan saya; Alice mengulurkan 
tangan untuk menepuk kepalaku ketika aku pergi, 
menatap Jasper arti sampai banjir perdamaian 
berputar di sekitar saya, Esme mencium kening saya 
dan menjanjikan saya semuanya baik-baik, Emmett 
tertawa penuh semangat dan bertanya mengapa aku 
satu-satunya yang diizinkan untuk berkelahi dengan 
manusia serigala. . . . Solusi Yakub telah mereka semua 
santai, hampir gembira setelah minggu panjang stres. 
Keraguan telah diganti dengan keyakinan. Pesta telah 
berakhir pada sebuah catatan perayaan sejati.  
Bukan untukku.  
Cukup buruk - mengerikan - bahwa Cullens akan 
berjuang untuk saya. Itu sudah terlalu banyak yang 
saya harus membiarkan itu. Ini sudah merasa lebih 
dari yang bisa kutanggung.  
Tidak Yakub juga. Bukan bodoh, bersemangat saudara 
- sebagian besar dari mereka bahkan lebih muda 
daripada aku. Mereka hanya besar, lebih dari anak-
anak berotot, dan mereka memandang ke depan untuk 
ini seperti itu piknik di pantai. Saya tidak mungkin 
mereka dalam bahaya, juga. Sarafku merasa berjumbai 
dan terbuka. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa 
menahan dorongan untuk berteriak keras.  
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Aku berbisik sekarang, untuk menjaga suaraku 
terkendali. "Kau membawa saya bersama Anda malam 
ini."  
"Bella, kau dipakai keluar."  
"Kau pikir aku bisa tidur?"  
Dia mengerutkan kening. "Ini adalah sebuah percobaan. 
Saya tidak yakin apakah itu akan mungkin bagi kita 
semua. . . bekerja sama. Aku tidak ingin kau di tengah-
tengah itu. "  
Seolah-olah hal itu tidak membuat saya semakin ingin 
pergi. "Jika Anda tidak akan aku, maka aku akan 
menelepon Yakub."  
Matanya menegang. Itu adalah pukulan rendah, dan aku 
tahu itu. Tapi tidak ada cara saya yang tertinggal.  
Dia tidak menjawab, kami berada di rumah Charlie 
sekarang. Lampu depan menyala.  
"Sampai jumpa di lantai atas," gumamku.  
Aku berjingkat-jingkat di pintu depan. Charlie sedang 
tidur di ruang tamu, banjir yang terlalu sofa kecil, dan 
mendengkur begitu keras aku bisa merobek sebuah 
gergaji untuk hidup dan itu tidak akan membangunkan 
dia.  
Aku menggelengkan bahu penuh semangat.  
"Dad! Charlie! "  
Dia menggerutu, matanya masih tertutup.  
"Aku pulang sekarang - Anda akan menyakiti punggung 
Anda tidur seperti itu. C'mon, waktu untuk bergerak. "  
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Butuh beberapa menggeleng, dan matanya tidak pernah 
tidak membuka semua jalan, tapi saya berhasil 
mendapatkan dia dari sofa. Aku membantunya naik ke 
tempat tidurnya, di mana ia pingsan di atas selimut, 
berpakaian lengkap, dan mulai mendengkur lagi.  
Dia tidak akan mencari saya dalam waktu dekat.  
Edward menunggu di kamarku sementara aku mencuci 
muka dan berubah menjadi jeans dan kemeja flanel. 
Dia mengamati aku sedih dari kursi goyang ketika aku 
menggantungkan pakaian Alice telah memberikan saya 
di lemari.  
"Kemarilah," kataku, mengambil tangannya dan 
menariknya ke tempat tidurku.  
Aku mendorongnya di atas tempat tidur dan kemudian 
meringkuk di dadanya. Mungkin dia benar dan aku 
cukup lelah untuk tidur. Aku tidak akan membiarkan 
dia pergi diam-diam tanpa diriku.  
Dia menyelipkan selimut di sekitar saya, dan kemudian 
memelukku erat.  
"Tolong santai."  
"Tentu."  
"Ini akan bekerja, Bella. Aku bisa merasakannya. "  
Gigi saya terkunci bersama.  
Dia masih memancarkan lega. Tak seorang pun kecuali 
aku peduli jika Yakub dan teman-temannya terluka. 
Bahkan Yakub dan teman-temannya. Terutama bukan 
mereka.  
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Dia bisa tahu aku akan kehilangan itu. "Dengarkan aku, 
Bella. Ini akan mudah. Bayi yang baru dilahirkan akan 
benar-benar terkejut. Mereka tidak akan punya lebih 
tahu bahwa manusia serigala bahkan ada daripada yang 
Anda lakukan. Aku pernah melihat bagaimana mereka 
bertindak dalam kelompok, cara Jasper ingat. Saya 
benar-benar percaya bahwa serigala 'teknik berburu 
akan berjalan lancar melawan mereka. Dan bersama 
mereka dibagi dan bingung, ada tidak akan cukup untuk 
sisa kita lakukan. Seseorang mungkin harus duduk di 
luar, "ia menggoda.  
"Gampang," aku bergumam datar dadanya.  
"Ssst," ia membelai pipiku. "Kau akan lihat. Jangan 
khawatir sekarang. "  
Dia mulai bersenandung nina-bobok saya, tapi, untuk 
sekali ini, hal itu tidak tenang.  
Orang-orang - baik, vampir dan manusia serigala 
benar-benar, tapi tetap saja - orang yang saya cintai 
akan terluka. Terluka karena aku. Lagi. Aku berharap 
nasib buruk saya akan fokus sedikit lebih hati-hati. 
Aku merasa seperti berteriak ke arah langit kosong: 
It's me Anda inginkan - di sini! Just me!  
Saya mencoba memikirkan cara yang aku bisa 
melakukan hal itu - memaksa saya sial fokus pada saya. 
Ini tidak akan mudah. Saya harus menunggu, mengulur 
waktu saya. . . .  
Aku tidak jatuh tertidur. Menit-menit berlalu dengan 
cepat, saya terkejut, dan aku masih waspada dan 
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tegang ketika Edward menarik kami berdua naik ke 
posisi duduk.  
"Apakah Anda yakin tidak ingin tinggal dan tidur?"  
Aku memberinya masam.  
Dia menghela napas, dan mengangkat aku ke dalam 
pelukannya sebelum dia melompat dari jendela.  
Ia berlari melalui hitam, hutan tenang dengan saya di 
punggungnya, dan bahkan dalam menjalankan aku bisa 
merasakan kegembiraan. Ia berlari cara dia lakukan 
ketika itu hanya kita, hanya untuk kesenangan, hanya 
untuk merasakan angin di rambutnya. Ini adalah hal 
semacam itu, dalam waktu kurang cemas kali, akan 
membuat saya bahagia.  
Ketika kami tiba di lapangan terbuka besar, 
keluarganya ada di sana, mengobrol santai, santai. 
Emmett's menggelegar tawa bergema di ruang luas 
sekarang dan kemudian. Edward menempatkan aku 
turun dan kami berjalan bergandengan tangan ke arah 
mereka.  
Aku butuh satu menit, karena sangat gelap dengan 
bulan tersembunyi di balik awan, tapi aku menyadari 
bahwa kami berada di lapangan bisbol. Itu adalah 
tempat yang sama, lebih dari setahun yang lalu, yang 
ringan pertama malam dengan Cullens telah terganggu 
oleh James dan kelompoknya. Rasanya aneh berada di 
sini lagi - seolah-olah pertemuan ini tidak akan lengkap 
sampai James dan Laurent dan Victoria bergabung 
dengan kami. Tapi James dan Laurent tidak pernah 
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datang kembali. Pola itu tidak akan terulang. Mungkin 
semua pola yang patah.  
Ya, seseorang telah pecah pola mereka. Apakah 
mungkin bahwa Volturi adalah yang fleksibel dalam 
persamaan ini?  
Aku meragukannya.  
Victoria selalu tampak seperti kekuatan alam bagi saya 
- seperti badai bergerak menuju pantai dalam garis 
lurus - tidak dapat dihindari, kepala batu, tapi dapat 
diprediksi. Mungkin itu salah untuk membatasi seperti 
itu. Dia harus mampu adaptasi.  
"Kau tahu apa yang kupikirkan?" Saya bertanya 
Edward.  
Dia tertawa. "Tidak"  
Aku hampir tersenyum.  
"Bagaimana pendapatmu?"  
"Saya pikir itu semua terhubung. Bukan hanya dua, 
tetapi tiga. "  
"Kau kehilangan aku."  
"Tiga hal buruk telah terjadi sejak kau kembali." Aku 
menandai mereka keluar di jemariku. "Bayi yang baru 
dilahirkan di Seattle. Asing di kamarku. Dan - 
pertama-tama - Victoria datang untuk mencari saya. "  
Matanya menyipit ketika ia berpikir tentang hal itu. 
"Kenapa kau berpikir begitu?"  
"Karena aku setuju dengan Jasper - Volturi cinta pada 
aturan mereka. Mereka mungkin akan melakukan 
pekerjaan yang lebih baik pula. "Dan aku akan mati jika 
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mereka ingin aku mati, aku menambahkan mental. 
"Ingat ketika Anda pelacakan Victoria tahun lalu?"  
"Ya." Dia mengerutkan kening. "Saya tidak begitu 
baik."  
"Alice bilang kau sedang di Texas. Apakah Anda 
mengikuti ke sana? "  
Alis menarik bersama-sama. "Ya. Hmm. . .  
"Lihat - ia bisa mendapatkan ide di sana. Tapi dia tidak 
tahu apa yang dia lakukan, sehingga bayi yang baru 
lahir semua di luar kendali. "  
Dia mulai menggelengkan kepala. "Hanya Aro tahu 
persis bagaimana visi Alice bekerja."  
"Aro akan tahu yang terbaik, tapi tidak mau Tanya dan 
Irina dan seluruh teman-teman Anda di Denali tahu 
cukup? Laurent tinggal bersama mereka begitu lama. 
Dan jika ia masih cukup ramah dengan Victoria untuk 
melakukan kebaikan baginya, mengapa tidak ia juga 
menceritakan semua yang dia tahu? "  
Edward mengerutkan kening. "Itu bukan Victoria di 
kamar Anda."  
"Dia tidak dapat membuat teman baru? Pikirkan 
tentang hal itu, Edward. Jika Victoria melakukan ini di 
Seattle, dia membuat banyak teman baru. Dia 
menciptakan mereka. "  
Dia menganggap itu, dahinya berkerut dalam 
konsentrasi.  
"Hmm," akhirnya ia berkata. "Itu mungkin. Aku masih 
berpikir kemungkinan besar Volturi. . . Tapi teori Anda 
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- ada sesuatu di sana. Victoria's kepribadian. Teori 
Anda cocok kepribadiannya sempurna. Dia menunjukkan 
hadiah yang luar biasa untuk melindungi diri dari awal - 
mungkin itu adalah bakat miliknya. Dalam setiap kasus, 
plot ini akan meletakkan di tidak ada bahaya sama 
sekali dari kami, jika dia duduk dengan aman di 
belakang dan membiarkan bayi yang baru lahir mereka 
melampiaskan malapetaka di sini. Dan mungkin sedikit 
bahaya dari Volturi, baik. Mungkin dia menghitung pada 
kami untuk menang, pada akhirnya, meskipun tentu 
bukan tanpa korban berat dari kita sendiri. Tapi tidak 
ada yang selamat dari pasukan kecilnya untuk menjadi 
saksi terhadap dirinya. Bahkan, "lanjutnya, berpikir 
melalui," jika ada yang selamat, saya berani bertaruh ia 
akan berencana untuk menghancurkan mereka sendiri. . 
. . Hmm. Namun, ia harus memiliki setidaknya satu 
teman yang sedikit lebih dewasa. Tidak segar buatan 
baru lahir ayahmu meninggalkan hidup. . . .  
Dia mengerutkan kening ke ruang angkasa untuk waktu 
yang lama, dan kemudian tiba-tiba tersenyum padaku, 
kembali dari lamunannya. "Jelas mungkin. Apapun, kita 
harus siap untuk apa saja sampai kita tahu pasti. Kau 
sangat cerdik hari ini, "ia menambahkan. "Ini 
mengesankan."  
Desahku. "Mungkin aku hanya bereaksi terhadap 
tempat ini. Itu membuat saya merasa seperti dia 
dekat. . . seperti dia melihat aku sekarang. "  
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Otot rahang menegang pada gagasan. "Dia tidak akan 
pernah menyentuh Anda, Bella," katanya.  
Meskipun kata-katanya, matanya menyapu dengan hati-
hati melintasi pepohonan yang gelap. Sementara dia 
mencari bayang-bayang mereka, ekspresi aneh di 
wajahnya. Bibirnya menarik kembali gigi dan matanya 
bersinar dengan cahaya yang aneh - yang liar, ganas 
semacam harapan.  
"Namun, apa yang saya tidak akan memberi untuk 
memiliki dia yang dekat," gumamnya. "Victoria, dan 
siapa pun yang pernah berpikir untuk menyakiti Anda. 
Untuk memiliki kesempatan untuk mengakhiri sendiri. 
Untuk menyelesaikan hal itu dengan tanganku sendiri 
kali ini. "  
Aku bergidik di kerinduan yang ganas dalam suaranya, 
dan mengepalkan jari-jarinya lebih erat dengan saya, 
berharap aku cukup kuat untuk mengunci tangan kami 
bersama-sama secara permanen.  
Kami hampir kepada keluarganya, dan aku melihat 
untuk pertama kalinya bahwa Alice tidak terlihat 
optimis seperti yang lain. Dia berdiri sedikit ke 
samping, mengawasi Jasper merentangkan kedua 
tangannya seolah-olah ia sedang pemanasan untuk 
olahraga, bibirnya mendorong keluar dengan cemberut.  
"Apakah ada yang salah dengan Alice?" Bisikku.  
Edward terkekeh, sendiri lagi. "Para manusia serigala 
sedang dalam perjalanan, jadi dia tidak bisa melihat 
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apa yang akan terjadi sekarang. Itu membuatnya tidak 
nyaman untuk menjadi buta. "  
Alice, meskipun jauh dari kita, mendengar suara 
rendah. Dia menengadah dan menjulurkan lidah 
padanya. Dia tertawa lagi.  
"Hei, Edward," Emmett menyambutnya. "Hei, Bella. 
Apakah ia akan membiarkan Anda berlatih, juga? "  
Edward mengerang pada saudaranya. "Tolong, Emmett, 
jangan memberinya ide."  
"Kapan kita tamu datang?" Tanya Carlisle Edward.  
Edward terkonsentrasi sejenak, lalu menghela napas. 
"Satu menit setengah. Tapi aku harus menerjemahkan. 
Mereka tidak mempercayai kami cukup untuk 
menggunakan bentuk manusia. "  
Carlisle mengangguk. "Ini sulit bagi mereka. Aku 
bersyukur mereka datang sama sekali. "  
Aku menatap Edward, mataku terentang lebar. 
"Mereka datang sebagai serigala?"  
Dia mengangguk, berhati-hati reaksi saya. Aku menelan 
sekali, mengingat dua kali aku pernah melihat Yakub 
dalam bentuk serigala - yang pertama kali di padang 
rumput dengan Laurent, yang kedua kalinya di jalan 
hutan di mana Paulus mendapat marah padaku. . . . 
Mereka berdua kenangan teror.  
Aneh Edward sinar masuk ke mata, seolah-olah sesuatu 
yang baru saja terjadi padanya, sesuatu yang tidak 
sama sekali tidak menyenangkan. Dia berbalik cepat, 
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sebelum aku bisa melihat lagi, kembali ke Carlisle dan 
yang lain.  
"Siapkan diri kalian - mereka telah bertahan pada 
kami."  
"Apa maksudmu?" Alice bertanya.  
"Sst," dia memperingatkan, melewatinya dan menatap 
ke dalam kegelapan.  
The Cullens 'lingkaran informal tiba-tiba melebar 
keluar ke garis yang longgar dengan Jasper dan 
Emmett pada titik tombak. Dari cara Edward 
membungkuk ke depan di sampingku, aku tahu bahwa ia 
berharap ia sedang berdiri di samping mereka. Aku 
mengencangkan tanganku di sekitar.  
Aku menyipitkan mata ke arah hutan, melihat apa-apa.  
"Sialan," gumam Emmett pelan. "Apakah Anda pernah 
melihat sesuatu seperti itu?"  
Esme dan Rosalie bertukar pandangan mata terbelalak.  
"Apa itu?" Bisikku sepelan mungkin. "Saya tidak dapat 
melihat."  
"The pack telah tumbuh," Edward gumam ke telingaku.  
Bukankah aku mengatakan kepadanya bahwa Quil telah 
bergabung dengan pak? Aku berusaha untuk melihat 
enam serigala dalam kegelapan. Akhirnya, sesuatu yang 
berkilauan dalam kegelapan - mata mereka, lebih tinggi 
dibanding yang seharusnya. Aku sudah lupa bagaimana 
serigala sangat tinggi itu. Seperti kuda, hanya tebal 
dengan otot dan bulu - dan gigi seperti pisau, mustahil 
untuk mengabaikan.  
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Aku hanya bisa melihat mata. Dan ketika aku scan, 
berusaha untuk melihat lebih banyak, terpikir oleh 
saya bahwa ada lebih dari enam pasang menghadap 
kami. Satu, dua, tiga. . . Aku menghitung pasangan 
dengan cepat di kepalaku. Kali.  
Ada sepuluh dari mereka.  
"Menarik," gumam Edward hampir tanpa suara.  
Carlisle mengambil lambat, disengaja langkah maju. Itu 
adalah gerakan hati-hati, yang dirancang untuk 
meyakinkan.  
"Selamat datang," ia menyapa serigala tak kasat mata.  
"Terima kasih," jawab Edward yang aneh, nada datar, 
dan saya segera sadar bahwa kata-kata datang dari 
Sam. Aku memandang ke mata bersinar di tengah 
garis, tertinggi atas, tertinggi dari mereka semua. 
Mustahil untuk memisahkan bentuk serigala hitam 
besar dari kegelapan.  
Edward berbicara lagi dalam nada acuh tak acuh yang 
sama, berbicara kata-kata Sam. "Kami akan menonton 
dan mendengarkan, tetapi tidak lebih. Itu yang paling 
kita dapat bertanya diri kita kontrol. "  
"Itu lebih dari cukup," jawab Carlisle. "Anakku Jasper" 
- ia memberi isyarat ke tempat Jasper berdiri, tegang 
dan siap - "memiliki pengalaman di bidang ini. Dia akan 
mengajari kita bagaimana mereka melawan, bagaimana 
mereka harus dikalahkan. Saya yakin Anda bisa 
melakukannya pada kerjaan Anda sendiri gaya berburu. 
"  
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"Mereka berbeda dari Anda?" Tanya Edward untuk 
Sam.  
Carlisle mengangguk. "Mereka semua sangat baru - 
hanya bulan tua untuk kehidupan ini. Anak-anak, dengan 
cara. Mereka tidak akan memiliki keahlian atau 
strategi, hanya kekuatan kasar. Malam ini jumlah 
mereka berdiri di dua puluh. Sepuluh bagi kita, sepuluh 
untuk Anda - itu seharusnya tidak sulit. Angka mungkin 
turun. Melawan yang baru di antara mereka sendiri. "  
Sebuah gemuruh diturunkan garis bayangan serigala, 
menggeram rendah bergumam yang entah bagaimana 
berhasil terdengar antusias.  
"Kami bersedia untuk mengambil lebih dari saham kami, 
jika perlu," Edward diterjemahkan, nadanya kurang 
peduli sekarang.  
Carlisle tersenyum. "Kita akan lihat bagaimana bermain 
keluar."  
"Apakah Anda tahu kapan dan bagaimana mereka akan 
datang?"  
"Mereka akan datang di pegunungan dalam empat hari, 
pada akhir pagi. Saat mereka mendekati, Alice akan 
membantu kami mencegat jalan mereka. "  
"Terima kasih atas informasi. Kami akan menonton. "  
Dengan suara mendesah, mata tenggelam lebih dekat 
ke tanah satu set pada suatu waktu.  
Itu diam selama dua detak jantung, dan kemudian 
Jasper melangkah ke ruang kosong antara vampir dan 
serigala. Tidak sulit bagi saya untuk melihat dia - 
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kulitnya sebagai terang terhadap kegelapan sebagai 
serigala mata. Jasper melemparkan waspada melirik ke 
arah Edward, yang mengangguk, dan kemudian Jasper 
mengalihkan kembali ke manusia serigala. Dia menghela 
napas, jelas tidak nyaman.  
"Carlisle benar." Jasper hanya berbicara kepada kami, 
ia tampaknya berusaha untuk mengabaikan para 
penonton di belakangnya. "Mereka akan berkelahi 
seperti anak-anak. Dua hal yang paling penting anda 
harus ingat adalah, pertama, jangan biarkan mereka 
mendapatkan lengan mereka di sekeliling Anda dan, 
kedua, jangan pergi untuk membunuh jelas. Itu saja 
mereka akan siap untuk. Selama Anda datang pada 
mereka dari samping dan terus bergerak, mereka akan 
terlalu bingung untuk merespons secara efektif. 
Emmett? "  
Emmett melangkah keluar dari garis dengan senyum 
lebar.  
Jasper mundur ke arah ujung utara pembukaan antara 
sekutu musuh. Dia melambai Emmett maju.  
"Oke, Emmett pertama. Dia adalah contoh terbaik dari 
sebuah serangan yang baru lahir. "  
Emmett menyipit. "Aku akan berusaha untuk tidak 
melanggar apa-apa," gumamnya.  
Jasper menyeringai. "Yang saya maksudkan adalah 
bahwa Emmett mengandalkan kekuatannya. Dia sangat 
jelas tentang serangan. Bayi yang baru dilahirkan tidak 
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akan mencoba sesuatu yang halus, baik. Hanya pergi 
untuk membunuh yang mudah, Emmett. "  
Jasper mundur beberapa langkah, tubuhnya menegang.  
"Oke, Emmett - cobalah untuk menangkap saya."  
Dan aku tidak bisa melihat Jasper lagi - ia adalah 
kabur saat Emmett menyerangnya seperti beruang, 
menyeringai sementara ia menggeram. Emmett adalah 
mustahil cepat juga, tapi tidak seperti Jasper. Itu 
tampak seperti Jasper tidak mempunyai lebih 
substansi daripada hantu - setiap saat rasanya Emmett 
tangan besar telah dia pasti, Emmett mengepalkan 
jari-jari sekitar apa-apa kecuali udara. Sampingku, 
Edward membungkuk ke depan dengan penuh 
perhatian, matanya terkunci pada perkelahian. Lalu 
Emmett membeku.  
Jasper telah dia dari belakang, giginya satu inci dari 
tenggorokannya.  
Emmett mengumpat.  
Ada gemuruh gumam penghargaan dari menonton 
serigala.  
"Sekali lagi," Emmett bersikeras, senyumnya hilang.  
"Sekarang giliranku," Edward protes. Jemariku tegang 
di sekitar.  
"Sebentar lagi." Jasper menyeringai, melangkah 
mundur. "Aku ingin menunjukkan Bella sesuatu dulu."  
Aku melihat dengan mata cemas ia melambai Alice 
maju.  
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"Aku tahu kau khawatir tentang dia," ia menjelaskan 
kepada saya ketika ia menari-nari riang ke dalam ring. 
"Saya ingin menunjukkan mengapa itu tidak perlu."  
Meskipun aku tahu bahwa Jasper akan pernah 
membiarkan ada salahnya untuk datang ke Alice, itu 
masih sulit untuk menonton ketika ia duduk kembali ke 
merunduk menghadap ke arahnya. Alice berdiri 
motionlessly, tampak kecil sebagai boneka setelah 
Emmett, tersenyum pada dirinya sendiri. Jasper 
bergeser ke depan, kemudian menyelinap ke kiri.  
Alice memejamkan mata.  
Hatiku berdebar tidak merata seperti Jasper berjalan 
menuju tempat Alice berdiri.  
Jasper melompat, menghilang. Tiba-tiba dia berada di 
sisi lain Alice. Dia tidak tampak telah pindah.  
Jasper berputar dan diluncurkan dirinya lagi, hanya 
untuk tanah di merunduk di belakangnya seperti 
pertama kali; semua sementara Alice berdiri sambil 
tersenyum dengan mata tertutup.  
Aku mengamati Alice lebih hati-hati sekarang.  
Dia bergerak - aku baru saja hilang itu, terganggu oleh 
serangan Jasper. Dia mengambil langkah kecil ke depan 
tepat pada kedua Jasper tubuh yang terbang melalui 
tempat di mana dia baru saja berdiri. Dia mengambil 
satu langkah lagi, sementara tangannya menggenggam 
Jasper bersiul masa lalu di mana telah pinggangnya.  
Jasper ditutup pada, dan Alice mulai bergerak lebih 
cepat. Dia sedang menari - spiral dan memutar dan 
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melingkar di dalam dirinya sendiri. Jasper adalah 
pasangannya, menerjang, mencapai melalui pola anggun, 
tidak pernah menyentuh, seperti setiap gerakan 
koreografer. Akhirnya, Alice tertawa.  
Entah dari mana ia sedang bertengger di punggung 
Jasper, bibirnya di lehernya.  
"Kena kau," katanya, dan mencium lehernya.  
Jasper tergelak, menggelengkan kepala. "Anda benar-
benar adalah salah satu rakasa sedikit menakutkan."  
Serigala bergumam lagi. Kali ini suara itu waspada.  
"Itu baik bagi mereka untuk belajar menghormati," 
Edward bergumam, geli. Lalu ia berbicara lebih keras. 
"Giliranku."  
Dia meremas tanganku sebelum ia membiarkannya 
pergi.  
Alice datang untuk mengambil tempat di sampingku. 
"Keren, ya?" Ia bertanya padaku puas.  
"Sangat," Aku setuju, tidak berpaling dari Edward saat 
dia meluncur tanpa suara ke arah Jasper, gerakannya 
lentur dan waspada sebagai kucing hutan.  
"Aku punya mata pada Anda, Bella," bisiknya tiba-tiba, 
suaranya melengking begitu rendah, sehingga aku 
nyaris tidak bisa mendengar, meskipun bibirnya di 
telingaku.  
Berkelap-kelip tatapanku ke wajahnya dan kemudian 
kembali ke Edward. Dia bermaksud Jasper, keduanya 
feinting ketika ia menutup jarak.  
Alice ekspresi penuh celaan.  
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"Aku akan memperingatkan dia jika rencana Anda 
mendapatkan lebih jelas," dia mengancam dalam 
gumaman rendah yang sama. "Itu tidak membantu apa-
apa bagi Anda untuk menempatkan diri dalam bahaya. 
Apakah menurut Anda salah satu dari mereka akan 
menyerah jika Anda meninggal? Mereka akan tetap 
berjuang, kita semua akan. Anda tidak dapat mengubah 
apa-apa, jadi bagus, oke? "  
Aku meringis, berusaha untuk mengabaikannya.  
"Aku melihat," ulangnya.  
Edward telah ditutup pada Jasper sekarang, dan 
pertarungan ini bahkan lebih daripada yang lain. Jasper 
abad memiliki pengalaman untuk membimbing dia, dan 
ia mencoba untuk terus naluri sendiri sebanyak 
mungkin, tapi pikirannya selalu memberinya pergi 
sepersekian detik sebelum ia bertindak. Edward 
sedikit lebih cepat, tapi bergerak Jasper digunakan 
adalah asing bagi dia. Mereka saling datang lagi dan 
lagi, tak satu pun mampu memperoleh keuntungan, 
naluriah geramannya meletus terus-menerus. Sulit 
untuk menonton, tapi lebih sulit untuk berpaling. 
Mereka bergerak terlalu cepat bagi saya untuk benar-
benar mengerti apa yang mereka lakukan. Sekarang 
dan kemudian mata tajam serigala akan menangkap 
perhatian saya. Aku merasa serigala yang memperoleh 
lebih banyak dari ini daripada saya - mungkin lebih 
daripada yang seharusnya.  
Akhirnya, Carlisle berdeham.  
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Jasper tertawa, dan mengambil langkah mundur. 
Edward menegakkan tubuh dan tersenyum padanya.  
"Kembali bekerja," Jasper setuju. "Kita akan 
menyebutnya menarik."  
Setiap orang bergantian, Carlisle, kemudian Rosalie, 
Esme, dan Emmett lagi. Aku menyipitkan mata melalui 
bulu-bulu mataku, mengernyit sebagai menyerang 
Jasper Esme. Bahwa salah satu yang paling sulit untuk 
menonton. Kemudian ia melambat, masih belum cukup 
bagi saya untuk memahami gerakan, dan memberikan 
lebih banyak instruksi.  
"Anda lihat apa yang saya lakukan di sini?" Dia akan 
bertanya. "Ya, seperti itu," dia mendorong. 
"Konsentrasi di sisinya. Jangan lupa di mana mereka 
akan menjadi sasaran. Terus bergerak. "  
Edward selalu terfokus, mengawasi dan juga 
mendengarkan apa yang orang lain tidak bisa melihat.  
Ini menjadi lebih sulit untuk diikuti sebagai mata 
semakin berat. Aku belum pernah tidur nyenyak akhir-
akhir ini, bagaimanapun, dan itu mendekati padat dua 
puluh empat jam sejak terakhir kali aku tidur. Aku 
bersandar Edward sisi, dan membiarkan kelopak 
mataku berat.  
"Kita hampir selesai," bisiknya.  
Jasper menegaskan bahwa, berpaling ke arah serigala 
untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak nyaman lagi. 
"Kami akan melakukan ini besok. Harap merasa 
diterima untuk mengamati lagi. "  
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"Ya," jawab Edward Sam suara dingin. "Kami akan 
berada di sini."  
Kemudian Edward mendesah, menepuk lenganku, dan 
menjauh dari saya. Ia berpaling kepada keluarganya.  
"The pack pikir itu akan membantu untuk membiasakan 
diri dengan masing-masing aroma kami - sehingga 
mereka tidak membuat kesalahan kemudian. Jika kita 
bisa terus diam, hal itu akan membuat lebih mudah 
bagi mereka. "  
"Tentu saja," kata Carlisle pada Sam. "Apa pun yang 
Anda butuhkan."  
Ada suram, serak menggerutu dari pak serigala ketika 
mereka semua bangkit berdiri.  
Mataku lebar lagi, kelelahan terlupakan.  
Hitam mendalam malam itu adalah ketika baru mulai 
memudar - matahari cerah awan, meskipun tidak 
membersihkan cakrawala belum, jauh di seberang 
pegunungan. Ketika mereka mendekat, tiba-tiba itu 
memungkinkan untuk membuat keluar bentuk. . . warna.  
Sam ada di depan, tentu saja. Luar biasa besar, hitam 
seperti tengah malam, seorang rakasa langsung dari 
mimpi buruk saya - secara harfiah; setelah pertama 
kali aku melihat Sam dan yang lain di padang rumput, 
mereka akan membintangi dalam mimpi buruk lebih dari 
sekali.  
Sekarang aku bisa melihat mereka semua, sesuai 
dengan luasnya dengan masing-masing sepasang mata, 
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sepertinya lebih dari sepuluh. Kemasan sangat 
antusias.  
Dari sudut mataku, aku melihat bahwa Edward 
mengawasiku, dengan hati-hati mengevaluasi reaksi 
saya.  
Sam mendekati Carlisle di mana dia berdiri di depan, 
ransel besar tepat di ekornya. Jasper kaku, tapi 
Emmett, di sisi lain Carlisle, menyeringai dan santai.  
Sam mengendus di Carlisle, tampak mengernyit sedikit 
ketika dia. Kemudian ia pindah ke Jasper.  
Mataku berlari menuruni penjepit waspada serigala. 
Aku yakin aku bisa memilih beberapa tambahan baru. 
Ada serigala abu-abu terang yang jauh lebih kecil 
daripada yang lain, yang hackles di belakang lehernya 
dibesarkan di jijik. Ada yang lain, warna gurun pasir, 
yang tampak kurus dan tidak terkoordinasi di samping 
yang lainnya. Merengek rendah menerobos serigala 
berpasir kontrol ketika Sam's muka meninggalkannya 
dan terisolasi antara Jasper Carlisle.  
Aku berhenti di serigala persis di belakang Sam. 
Bulunya cokelat kemerahan dan lebih panjang dari yang 
lain, berbulu dalam perbandingan. Dia hampir setinggi 
Sam, terbesar kedua di grup. Sikapnya biasa saja, 
entah bagaimana memancarkan sikap acuh tak acuh 
atas apa yang jelas sisanya dianggap sebagai cobaan.  
Besar serigala berwarna cokelat kemerah-merahan 
sepertinya merasakan tatapanku, dan dia menatapku 
dengan mata hitam biasa.  
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Aku menatap ke arahnya, berusaha untuk percaya apa 
yang saya sudah tahu. Aku bisa merasakan keajaiban 
dan kekaguman di wajahku.  
Moncong serigala itu ternganga, menarik kembali 
giginya. Ini akan menjadi ekspresi menakutkan, kecuali 
bahwa lidahnya terjulur keluar sisi dalam wolfy 
menyeringai.  
Aku terkikik.  
Yakub senyum melebar atas giginya yang tajam. Dia 
meninggalkan tempatnya dalam antrean, mengabaikan 
mata ranselnya saat mereka mengikutinya. Dia berlari 
melewati Edward dan Alice tidak berdiri dua meter 
dariku. Dia berhenti di sana, berkedip-kedip sebentar 
pandangannya ke arah Edward.  
Edward berdiri tak bergerak, sebuah patung, matanya 
masih menilai reaksi saya.  
Yakub berjongkok di kaki depan dan menjatuhkan 
kepalanya sehingga wajahnya tidak lebih tinggi dari 
saya, menatap saya, mengukur tanggapan saya sama 
seperti Edward.  
"Yakub?" Aku menarik napas.  
Penjawab dalam gemuruh di dadanya terdengar seperti 
tergelak.  
Aku mengulurkan tanganku, jemariku gemetar sedikit, 
dan menyentuh bulu merah coklat di sisi wajahnya.  
Memejamkan mata hitam, dan Yakub menyandarkan 
kepalanya yang besar ke tanganku. Sebuah petikan 
dengung bergaung di tenggorokan ini.  
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Bulu itu baik lembut dan kasar, dan hangat di kulitku. 
Aku berlari dengan jari-jari saya itu penuh rasa ingin 
tahu, belajar tekstur, membelai lehernya di mana 
warna diperdalam. Aku tidak menyadari betapa 
dekatnya aku mendapat; tanpa peringatan, tiba-tiba 
Jacob menjilati wajahku dari dagu ke garis rambut.  
"Ew! Gross, Jake! "Aku mengeluh, melompat ke 
belakang dan memukul ke arahnya, sama seperti aku 
pasti jika dia manusia. Dia menghindari keluar dari 
jalan, dan kulit batuk yang datang melalui giginya jelas 
tawa.  
Aku mengusap wajahku dengan lengan bajuku, tak 
mampu menahan tawa dengan dia.  
Pada titik itulah saya menyadari bahwa semua orang 
mengawasi kami, Cullens dan manusia serigala - yang 
Cullens dengan bingung dan agak jijik ekspresi. Sulit 
untuk membaca serigala 'wajah. Saya pikir Sam 
tampak bahagia.  
Dan kemudian ada Edward, di tepi dan jelas kecewa. 
Aku sadar dia sudah mengharapkan reaksi yang 
berbeda dari saya. Seperti berteriak-teriak dan 
melarikan diri ketakutan.  
Yakub membuat suara tertawa lagi.  
Serigala yang lain mundur sekarang, tidak mengambil 
mata mereka dari Cullens saat mereka pergi. Yakub 
berdiri di sisiku, mengawasi mereka pergi. Tak lama 
kemudian, mereka menghilang ke hutan yang suram. 
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Hanya dua ragu-ragu oleh pepohonan, menonton Yakub, 
postur mereka memancarkan kecemasan.  
Edward menghela napas, dan - mengabaikan Yakub - 
datang untuk berdiri di sisi lain, meraih tanganku.  
"Siap untuk pergi?" Ia bertanya padaku.  
Sebelum aku bisa menjawab, dia menatap ke saya di 
Yakub.  
"Aku sudah tidak cukup mengetahui semua detail lagi," 
katanya, menjawab pertanyaan dalam pikiran Yakub.  
Yakub-serigala yang cemberut menggerutu.  
"Ini lebih rumit dari itu," kata Edward. "Jangan 
keprihatinan sendiri; Aku akan memastikan itu aman."  
"Apa yang kalian bicarakan?" Saya bertanya.  
"Hanya membahas strategi," kata Edward.  
Yakub kepala berputar ke belakang dan sebagainya, 
menatap wajah kami. Kemudian, tiba-tiba, ia berlari 
untuk hutan. Ketika ia melesat pergi, aku melihat untuk 
pertama kalinya sebuah persegi yang dilipat kain hitam 
diamankan ke punggung kaki.  
"Tunggu," Aku memanggil, satu tangan membentang 
secara otomatis untuk mencapai mengejarnya. Tapi ia 
menghilang ke pohon-pohon di detik, dua lainnya 
serigala berikut.  
"Kenapa dia pergi?" Aku bertanya, sakit hati.  
"Dia datang kembali," kata Edward. Dia menghela 
napas. "Dia ingin bisa berbicara untuk dirinya sendiri."  
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Aku melihat tepi hutan di mana Yakub telah lenyap, 
bersandar ke sisi Edward lagi. Aku berada di titik 
kehancuran, tapi aku sedang bertempur itu.  
Yakub melompat-lompat kembali ke tampilan, dengan 
dua kaki saat ini. Dadanya yang bidang itu telanjang, 
rambutnya kusut dan berbulu. Dia hanya mengenakan 
sepasang celana pendek hitam, kakinya telanjang ke 
tanah yang dingin. Dia kini sendirian, tapi saya menduga 
bahwa teman-temannya tertinggal di pohon, tak 
terlihat.  
Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyeberangi 
lapangan, meskipun ia memberi tempat tidur yang luas 
kepada Cullens, yang berdiri berbicara pelan dalam 
formasi lingkaran.  
"Oke, pacat," kata Jacob ketika ia masih beberapa 
meter dari kami, jelas melanjutkan percakapan Aku 
kehilangan. "Apa yang begitu rumit mengenai hal itu?"  
"Aku harus mempertimbangkan setiap kemungkinan," 
kata Edward, tenang. "Bagaimana jika seseorang 
mendapat oleh Anda?"  
Yakub mendengus pada gagasan itu. "Oke, jadi 
meninggalkannya di reservasi. Kita membuat Collin dan 
Brady tetap tinggal di belakang. Dia akan aman di sana. 
"  
Aku cemberut. "Apakah kau bicara tentang aku?"  
"Saya hanya ingin tahu apa yang ia berencana untuk 
melakukan dengan Anda selama bertarung," Yakub 
menjelaskan.  
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"Apakah dengan saya?"  
"Kau tidak bisa tinggal di Forks, Bella." Suara Edward 
menenangkan. "Mereka tahu ke mana harus mencari 
untuk Anda di sana. Bagaimana jika seseorang 
tergelincir oleh kami? "  
Perutku menjatuhkan dan darah terkuras dari wajahku. 
"Charlie?" Aku terkesiap.  
"Dia akan dengan Billy," Jacob meyakinkan saya dengan 
cepat. "Jika ayah saya harus melakukan pembunuhan 
untuk mendapatkan dia di sana, dia akan melakukannya. 
Mungkin tidak akan sebanyak itu. Itu Sabtu ini, kan? 
Ada sebuah permainan. "  
"Sabtu ini?" Aku bertanya, kepalaku berputar. Aku 
terlalu pusing untuk mengendalikan pikiran liar acak. 
Aku mengerutkan kening di Edward. "Nah, crap! Ada 
kelulusan Anda sekarang berjalan. "  
Edward tertawa. "Ini pemikiran yang penting," dia 
mengingatkan saya. "Anda dapat memberikan tiket 
kepada orang lain."  
Inspirasi datang dengan cepat. "Angela dan Ben," Saya 
memutuskan sekaligus. "Paling tidak yang akan 
membawa mereka keluar dari kota."  
Dia menyentuh pipiku. "Anda tidak bisa mengevakuasi 
semua orang," katanya dengan suara lembut. 
"Bersembunyi Anda adalah hanya untuk berjaga-jaga. 
Aku sudah bilang - kami akan punya masalah sekarang. 
Tidak akan ada cukup dari mereka untuk membuat kita 
terhibur. "  
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"Tapi bagaimana dengan menjaga dirinya di La Push?" 
Yakub sela, sabar.  
"Dia sudah bolak-balik terlalu banyak," kata Edward. 
"Dia meninggalkan jejak di semua tempat. Alice hanya 
melihat vampir yang masih sangat muda datang pada 
berburu, tetapi jelas seseorang yang menciptakan 
mereka. Ada orang yang lebih berpengalaman di balik 
ini. Siapa pun dia "- Edward berhenti sejenak untuk 
melihat saya -" atau dia, ini semua bisa menjadi 
pengalih perhatian. Alice akan melihat apakah dia 
memutuskan untuk melihat dirinya sendiri, tetapi kita 
bisa menjadi sangat sibuk pada saat keputusan itu 
dibuat. Mungkin seseorang mengandalkan itu. Aku tidak 
bisa pergi ke suatu tempat dia sudah sering. Dia harus 
menjadi sulit ditemukan, berjaga-jaga. Itu tembakan 
yang sangat panjang, tapi aku tidak ambil risiko. "  
Aku menatap Edward saat ia menjelaskan, dahiku 
berkerut. Dia menepuk lenganku.  
"Hanya menjadi overcautious," janjinya.  
Jacob menunjuk ke timur hutan mendalam dari kami, 
dengan luas Pegunungan Olimpiade.  
"Jadi menyembunyikan dirinya di sini," usulnya. "Ada 
sejuta kemungkinan - tempat salah satu dari kita bisa 
hanya dalam beberapa menit jika ada perlu."  
Edward menggelengkan kepalanya. "Her aroma terlalu 
kuat dan, dikombinasikan dengan saya, terutama yang 
berbeda. Bahkan jika aku membopongnya, itu akan 
meninggalkan jejak. Jejak kami adalah seluruh 
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jangkauan, tetapi dalam hubungannya dengan aroma 
Bella, hal itu akan menangkap perhatian mereka. Kami 
tidak tahu persis jalan mana yang mereka akan ambil, 
karena mereka belum tahu. Jika mereka menyilangkan 
aroma sebelum mereka menemukan kami. . .  
Keduanya meringis pada saat yang sama, menarik alis 
mereka bersama-sama.  
"Anda melihat kesulitan."  
"Harus ada cara untuk membuatnya berhasil," gumam 
Yakub. Dia melotot ke arah hutan, mengerucutkan 
bibirnya.  
Aku terhuyung di kakiku. Edward merangkul 
pinggangku, menarikku lebih dekat dan mendukung 
berat badan saya.  
"Aku harus pulang - Anda sudah lelah. Dan Charlie akan 
bangun segera. . . .  
"Tunggu sebentar," kata Jacob, mendorong kembali 
kepada kami, matanya cerah. "My bau jijik Anda, kan?"  
"Hmm, tidak buruk." Edward adalah dua langkah di 
depan. "Memang mungkin." Dia menoleh ke arah 
keluarganya. "Jasper?" Serunya.  
Jasper mendongak heran. Dia berjalan dengan Alice 
setengah langkah di belakang. Wajahnya frustrasi lagi.  
"Oke, Yakub." Edward mengangguk kepadanya.  
Yakub berpaling ke arahku dengan campuran yang aneh 
emosi di wajahnya. Ia jelas gembira dengan apa pun 
rencana baru ini, sedang dia, tapi ia juga masih tidak 
nyaman begitu dekat dengan sekutu musuhnya. Dan 
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kemudian giliran saya untuk berhati-hati ketika ia 
memegang kedua tangannya ke arah saya.  
Edward menghela napas panjang.  
"Kita akan melihat apakah saya dapat membingungkan 
aroma cukup untuk menyembunyikan jejak Anda," 
Jacob menjelaskan.  
Aku menatap tangan terbuka curiga.  
"Kau harus membiarkan dia membawa Anda, Bella," 
Edward kepada saya. Suaranya tenang, tapi aku bisa 
mendengar tenang jijik.  
Aku mengerutkan kening.  
Yakub memutar bola matanya, tidak sabar, dan 
mengulurkan tangan untuk menarik aku sampai ke 
dalam pelukannya.  
"Jangan seperti bayi," gumamnya.  
Tapi matanya berkedip-kedip ke Edward, sama seperti 
saya lakukan. Wajah Edward terdiri dan halus. Dia 
berbicara kepada Jasper.  
"Aroma Bella jauh lebih ampuh untuk saya - saya pikir 
ini akan menjadi tes lebih adil jika orang lain 
berusaha."  
Yakub berpaling dari mereka dan berjalan cepat ke 
hutan. Aku tidak mengatakan apa-apa karena gelap 
tertutup di sekitar kita. Aku cemberut, tidak nyaman 
dalam pelukan Jacob. Rasanya terlalu intim dengan 
saya - pasti ia tidak perlu memelukku begitu erat - dan 
aku tidak bisa bertanya-tanya bagaimana rasanya 
kepadanya. Ini mengingatkan saya pada sore hari 
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terakhir saya di La Push, dan aku tidak mau berpikir 
tentang itu. Aku melipat tangan, kesal ketika penjepit 
di tanganku semakin meningkatkan memori.  
Kami tidak pergi jauh; ia membuat lengkungan lebar 
dan kembali ke tanah kosong dari arah yang berbeda, 
mungkin setengah lapangan sepak bola jauh dari titik 
keberangkatan asli kita. Edward berada di sana 
sendirian dan Yakub menuju ke arahnya.  
"Anda dapat turunkan aku sekarang."  
"Saya tidak ingin mengambil kesempatan mengacaukan 
percobaan." Jalannya melambat dan lengannya 
menegang.  
"Kau begitu menyebalkan," gumamku.  
"Terima kasih."  
Entah dari mana, Jasper dan Alice berdiri di samping 
Edward. Yakub mengambil satu langkah lagi, dan 
kemudian membuat saya turun setengah lusin meter 
dari Edward. Tanpa menoleh ke belakang pada Yakub, 
aku berjalan ke sisi Edward dan memegang tangannya.  
"Yah?" Saya bertanya.  
"Selama tidak menyentuh apa pun, Bella, aku tidak bisa 
membayangkan seseorang mencuat hidung mereka 
cukup dekat ke jalan untuk menangkap bau Anda," kata 
Jasper, meringis. "Saat itu hampir tertutup."  
"Sebuah kesuksesan pasti," Alice setuju, 
mengernyitkan hidung.  
"Dan itu memberiku ide."  
"Yang akan bekerja," Alice tambah yakin.  
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"Pintar," Edward setuju.  
"Bagaimana kau berdiri itu?" Yakub bergumam kepada 
saya.  
Edward diabaikan Yakub dan menatapku saat ia 
menjelaskan. "Kami - baik, kau - akan meninggalkan 
jejak palsu ke bukaan, Bella. Para bayi yang baru lahir 
adalah berburu, aroma Anda akan membangkitkan 
mereka, dan mereka akan datang persis seperti yang 
kita ingin mereka tanpa hati-hati tentang hal itu. Alice 
sudah dapat melihat bahwa ini akan berhasil. Ketika 
mereka menangkap aroma kita, mereka akan berpisah 
dan mencoba untuk datang pada kita dari dua sisi. 
Setengah akan melalui hutan, dimana penglihatannya 
tiba-tiba menghilang. . . .  
"Ya!" Yakub mendesis.  
Edward tersenyum padanya, senyum persahabatan 
sejati.  
Aku merasa mual. Bagaimana mereka bisa begitu 
bersemangat untuk ini? Bagaimana Aku berdiri 
memiliki keduanya dalam bahaya? Aku tidak bisa.  
Aku tidak.  
"Tidak mungkin," kata Edward tiba-tiba, suaranya jijik. 
Ini membuat saya melompat, khawatir bahwa ia entah 
bagaimana mendengar tekad saya, tapi matanya pada 
Jasper.  
"Aku tahu, aku tahu," kata Jasper cepat. "Aku bahkan 
tidak mempertimbangkan hal itu, tidak juga."  
Alice menginjak kakinya.  
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"Jika Bella benar-benar ada di lapangan," Jasper 
menjelaskan kepadanya, "itu akan membuat mereka 
gila. Mereka tidak akan mampu berkonsentrasi pada 
apa pun kecuali dirinya. Akan membuat mereka 
memetik dari benar-benar mudah. . . .  
Edward's silau telah Jasper kemunduran.  
"Tentu saja itu terlalu berbahaya baginya. Itu hanya 
sebuah pemikiran yang bandel, "katanya cepat. Tapi dia 
menatapku dari sudut matanya, dan ekspresi itu sendu.  
"Tidak," kata Edward. Suaranya terdengar tegas.  
"Kau benar," ujar Jasper. Dia mengambil tangan Alice 
dan mulai kembali ke yang lain. "Best dua dari tiga?" 
Aku mendengar dia bertanya padanya ketika mereka 
pergi untuk berlatih lagi.  
Yakub memandanginya dengan jijik.  
"Jasper melihat sesuatu dari perspektif militer," 
Edward diam-diam membela saudaranya. "Dia 
memandang semua pilihan - ketelitian itu, tidak 
berperasaan."  
Yakub mendengus.  
Beringsut mendekat dia tidak sadar, ditarik oleh 
penyerapan dalam perencanaan. Dia berdiri hanya tiga 
meter dari Edward sekarang, dan, berdiri di sana di 
antara mereka, aku bisa merasakan ketegangan fisik di 
udara. Rasanya seperti statis, muatan tidak nyaman.  
Edward kembali ke bisnis. "Aku akan membawanya ke 
sini Jumat sore untuk meletakkan jejak palsu. Anda 
dapat bertemu dengan kami setelah itu, dan 
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membawanya ke tempat yang aku tahu. Benar-benar 
keluar dari jalan, dan mudah dipertahankan, bukan 
bahwa ia akan datang untuk itu. Aku akan mengambil 
rute yang lain di sana. "  
"Lalu apa? Tinggalkan dia dengan ponsel? "Yakub 
bertanya kritis.  
"Anda memiliki gagasan yang lebih baik?"  
Yakub tiba-tiba sombong. "Sebenarnya, aku lakukan."  
"Oh. . . . Sekali lagi, anjing, tidak buruk sama sekali. "  
Yakub berpaling ke arahku dengan cepat, seolah-olah 
bertekad untuk memutar orang baik dengan menjaga 
saya dalam percakapan. "Kami mencoba berbicara Seth 
ke tinggal di belakang dengan yang lebih muda dua. Dia 
masih terlalu muda, tapi ia keras kepala dan dia 
menolak. Jadi saya pikir tugas baru baginya - ponsel. "  
Aku berusaha terlihat seperti saya mendapatkannya. 
Tidak ada yang tertipu.  
"Selama Seth Clearwater adalah dalam bentuk 
serigala, dia akan terhubung ke pak," kata Edward. 
"Jarak bukanlah masalah?" Ia menambahkan, berpaling 
kepada Yakub.  
"Tidak."  
"Tiga ratus mil?" Tanya Edward. "Itu mengesankan."  
Yakub adalah orang baik lagi. "Itu yang terjauh yang 
pernah kami pergi ke percobaan," katanya kepada saya. 
"Masih jelas sebagai bel."  
Aku mengangguk tanpa sadar, aku masih terguncang 
dari ide kecil Seth Clearwater sudah menjadi manusia 
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serigala, juga, dan yang membuat sulit untuk 
berkonsentrasi. Aku bisa melihat senyum cerah, begitu 
banyak seperti Yakub yang lebih muda, di kepala saya, 
dia tidak bisa lebih dari lima belas, kalau dia itu. 
Antusiasmenya pada rapat dewan api unggun tiba-tiba 
mengambil makna baru. . . .  
"Itu ide yang bagus." Edward tampak enggan untuk 
mengakui hal ini. "Aku akan merasa lebih baik dengan 
Seth sana, bahkan tanpa komunikasi sesaat. Aku tidak 
tahu apakah aku akan bisa meninggalkan Bella sana 
sendirian. Berpikir itu datang ke ini, meskipun! Percaya 
manusia serigala! "  
"Bertempur dengan vampir bukan melawan mereka!" 
Yakub cermin Edward nada jijik.  
"Nah, Anda masih bisa untuk melawan sebagian dari 
mereka," kata Edward.  
Jacob tersenyum. "Itulah alasan kita di sini." 
 
 
 
 
 

19. Egois 
 

EDWARD membawaku HOME DALAM ARMS, 
berharap bahwa aku tidak akan mampu bertahan. Aku 
pasti jatuh tertidur di jalan.  
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Ketika aku terbangun, aku berada di tempat tidurku 
dan cahaya yang membosankan melalui jendela miring 
dari sudut yang aneh. Hampir seperti itu sore.  
Aku menguap dan menggeliat, jari saya mencari dia dan 
akan datang kosong.  
"Edward?" Gumamku.  
Saya mencari jari ditemui sesuatu yang dingin dan 
halus. Tangannya.  
"Apakah Anda benar-benar terjaga saat ini?" 
Gumamnya.  
"Mmm," aku mendesah setuju. "Apakah ada banyak 
laporan yang salah?"  
"Anda sudah sangat gelisah - bicara sepanjang hari."  
"Sepanjang hari?" Aku mengerjap dan menatap jendela 
lagi.  
"Anda punya malam panjang," katanya meyakinkan. "Kau 
akan mendapatkan hari di tempat tidur."  
Aku duduk, dan kepalaku berputar. Cahaya itu datang 
dalam jendela dari barat. "Wow."  
"Lapar?" Ia menduga. "Apakah Anda ingin sarapan di 
tempat tidur?"  
"Aku akan mendapatkannya," aku mengerang, 
peregangan lagi. "Aku harus bangun dan bergerak."  
Dia menggenggam tanganku dalam perjalanan ke dapur, 
menatap aku dengan hati-hati, seperti aku mungkin 
jatuh. Atau mungkin dia pikir aku berjalan dalam tidur.  
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Aku terus itu sederhana, melemparkan beberapa Pop-
Tarts di panggangan. Sekilas aku melihat diriku di 
krom reflektif.  
"Uh, aku berantakan."  
"Ini adalah malam yang panjang," katanya lagi. "Kau 
seharusnya tinggal di sini dan tidur."  
"Benar! Dan kehilangan segalanya. Kau tahu, Anda 
harus mulai menerima kenyataan bahwa aku bagian dari 
keluarga sekarang. "  
Dia tersenyum. "Saya mungkin bisa digunakan untuk 
gagasan itu."  
Aku duduk dengan sarapan, dan dia duduk di sebelahku. 
Ketika saya mengangkat Pop-Tart untuk mengambil 
gigitan pertama, saya melihat dia menatap tanganku. 
Aku menunduk, dan melihat bahwa aku masih 
mengenakan hadiah yang Yakub telah memberikan saya 
di pesta.  
"Bolehkah aku?" Ia bertanya, meraih kayu kecil 
serigala.  
Aku menelan berisik. "Ehm, yakin."  
Ia menggerakkan tangan di bawah gelang dan seimbang 
boneka kecil di telapak bersalju. Untuk sesaat, aku 
merasa takut. Hanya sedikit memutar jari-jarinya bisa 
menghancurkan menjadi serpihan.  
Tapi tentu saja Edward tidak akan melakukannya. Aku 
merasa malu bahkan aku punya pikiran. Dia hanya 
menimbang serigala di telapak tangannya sejenak, dan 
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kemudian membiarkannya jatuh. Pintu itu ringan dari 
pergelangan tanganku.  
Aku mencoba membaca ekspresi di matanya. Semua 
aku bisa melihat perhatian; ia menyimpan hal-hal lain 
yang tersembunyi, apakah ada sesuatu yang lain.  
"Jacob Black bisa memberi Anda hadiah."  
Itu bukan pertanyaan, atau tuduhan. Hanya pernyataan 
fakta. Tapi aku tahu yang ia maksud adalah ulang tahun 
terakhir saya dan cocok aku akan dilemparkan atas 
hadiah; aku tidak ingin apapun. Terutama dari Edward. 
Itu tidak sepenuhnya logis, dan, tentu saja, semua 
orang telah mengabaikan padaku. . . .  
"Kau memberiku hadiah," aku mengingatkannya. "Kau 
tahu aku suka jenis buatan sendiri."  
Dia mengatupkan bibirnya sesaat. "Bagaimana dengan 
tangan-me-downs? Apakah itu dapat diterima? "  
"Apa maksudmu?"  
"Ini gelang." Jarinya menelusuri lingkaran di 
pergelangan tanganku. "Kau akan mengenakan banyak 
ini?"  
Aku mengangkat bahu.  
"Karena kau tidak ingin melukai perasaan," ia 
menyarankan tajam.  
"Tentu saja, kurasa begitu."  
"Jangan kau menganggap itu adil, lalu," ia bertanya, 
sambil melihat tanganku ketika dia berbicara. Dia 
menoleh itu telapak tangannya, dan berlari jarinya di 
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sepanjang pembuluh darah di pergelangan tangan saya. 
"Jika saya memiliki sedikit perwakilan?"  
"Representasi?"  
"Sebuah pesona - sesuatu untuk menjaga saya di 
pikiran Anda."  
"Kau dalam setiap pikiran saya. Aku tidak butuh 
pengingat. "  
"Kalau aku memberimu sesuatu, apakah Anda akan 
memakainya?" Ia mendesak.  
"Sebuah tangan-me-down?" Aku sudah memeriksanya.  
"Ya, sesuatu yang Aku sudah untuk sementara waktu." 
Dia tersenyum senyum malaikat-Nya.  
Jika ini adalah satu-satunya reaksi Yakub hadiah, aku 
akan menerimanya dengan senang hati. "Apa pun yang 
membuatmu bahagia."  
"Apakah Anda melihat ketidaksetaraan?" Ia bertanya, 
dan suaranya berbalik menuduh. "Karena aku pasti 
punya."  
"Apa ketidaksetaraan?"  
Matanya menyipit. "Semua orang dapat lolos dengan 
memberikan Anda hal-hal. Semua orang kecuali aku. 
Saya ingin sekali untuk Anda wisuda sekarang, tapi aku 
tidak. Aku tahu itu akan marah lebih daripada jika 
orang lain melakukannya. Itu benar-benar tidak adil. 
Bagaimana Anda menjelaskan diri sendiri? "  
"Mudah." Aku mengangkat bahu. "Kau lebih penting 
daripada orang lain. Dan kau telah memberiku Anda. 
Itu sudah lebih dari aku pantas, dan apa pun yang Anda 
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berikan saya hanya melempar kita lebih tidak 
seimbang. "  
Dia diproses itu sejenak, dan kemudian memutar bola 
matanya. "Cara Anda menganggap saya adalah 
menggelikan."  
Aku mengunyah sarapan saya dengan tenang. Aku tahu 
dia tidak mau mendengarkan jika saya mengatakan 
kepadanya bahwa dia itu mundur.  
Edward telepon berbunyi.  
Dia memandang angka sebelum ia membukanya. "Ada 
apa, Alice?"  
Dia mendengarkan, dan aku menunggu reaksinya, tiba-
tiba gugup. Tapi apa pun katanya tidak mengejutkan 
dirinya. Dia menghela napas beberapa kali.  
"Saya menduga sebagai semacam banyak," katanya, 
menatap mataku, tidak setuju lengkungan ke alis. "Dia 
berbicara dalam tidurnya."  
Aku memerah. Apa yang telah saya katakan sekarang?  
"Aku akan mengurus itu," janjinya.  
Dia memelototiku sambil menutup telepon. "Apakah ada 
sesuatu yang ingin bicara dengan saya tentang?"  
Aku menimbang-nimbang sejenak. Mengingat 
peringatan Alice malam terakhir, aku bisa menebak 
kenapa dia menelepon. Dan kemudian mengingat mimpi 
yang bermasalah aku punya saat aku akan tidur 
sepanjang hari - mimpi di mana aku mengejar Jasper, 
mencoba untuk mengikutinya dan menemukan kliring di 
labirin-seperti hutan, tahu bahwa aku akan menemukan 
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Edward sana. . . Edward, dan monster yang ingin 
membunuh saya, tetapi tidak peduli tentang mereka 
karena aku sudah membuat keputusan - Aku juga bisa 
menebak apa yang Edward pernah mendengar saat aku 
tidur.  
Aku mengerucutkan bibirku sejenak, tidak cukup 
mampu untuk memenuhi tatapannya. Ia menunggu.  
"Aku suka ide Jasper," kataku akhirnya.  
Dia mengerang.  
"Saya ingin membantu. Aku harus melakukan sesuatu, 
"aku bersikeras.  
"Itu tidak akan membantu Anda dalam bahaya."  
"Jasper berpikir itu akan. Ini adalah bidang keahlian. "  
Edward melotot ke arahku.  
"Kau tidak bisa terus pergi," aku mengancam. "Aku 
tidak akan ngumpet di hutan sementara kalian semua 
mengambil risiko untuk saya."  
Tiba-tiba, ia berjuang tersenyum. "Alice tidak melihat 
Anda di lapangan, Bella. Dia melihat Anda tersandung 
sekitar tersesat di hutan. Anda tidak akan dapat 
menemukan kami; Anda hanya akan membuatnya lebih 
memakan waktu bagi saya untuk menemukan Anda 
sesudahnya. "  
Aku mencoba untuk tetap setenang dia. "Itu karena 
Alice tidak faktor dalam Seth Clearwater," kataku 
sopan. "Jika ia, tentu saja, dia tidak akan dapat 
melihat apa-apa. Tapi terdengar seperti Seth ingin 
berada di sana sama seperti aku lakukan. Tidak boleh 
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terlalu keras untuk membujuk dia untuk menunjukkan 
jalan. "  
Kemarahan terlintas di wajahnya, dan kemudian ia 
menarik napas panjang dan menenangkan diri. "Itu 
mungkin telah bekerja. . . jika kau tidak 
memberitahuku. Sekarang aku hanya akan meminta 
Seth Sam untuk memberikan perintah tertentu. 
Sekalipun ia mungkin ingin, Seth tidak akan dapat 
mengabaikan perintah seperti itu. "  
Aku tetap tersenyum menyenangkan. "Tapi kenapa Sam 
memberikan perintah itu? Jika saya mengatakan 
kepadanya bagaimana itu akan membantu bagi saya 
untuk berada di sana? Aku berani bertaruh Sam akan 
lebih membantu saya daripada Anda. "  
Dia harus menenangkan diri lagi. "Mungkin kau benar. 
Tapi aku yakin Yakub akan sangat bersemangat untuk 
memberikan perintah yang sama. "  
Aku mengerutkan kening. "Yakub?"  
"Yakub adalah pada perintah kedua. Apakah dia tidak 
pernah mengatakan bahwa? Perintahnya harus diikuti, 
juga. "  
Dia telah saya, dan dengan senyumnya, ia tahu itu. 
Dahiku kusut. Yakub akan berada di pihaknya - dalam 
hal ini satu contoh - aku yakin. Dan Yakub tidak pernah 
mengatakan kepada saya bahwa.  
Edward mengambil keuntungan dari fakta bahwa 
Sejenak aku merasa bingung, terus dalam curiga suara 
halus dan menenangkan.  
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"Aku punya menarik melihat ke dalam pikiran pak 
semalam. Itu lebih baik daripada opera sabun. Aku 
tidak tahu bagaimana kompleks yang dinamis adalah 
dengan paket besar. Tarikan individu terhadap jiwa 
jamak. . . Benar-benar menarik. "  
Dia jelas-jelas berusaha mengalihkan perhatian saya. 
Aku memelototinya.  
"Yakub telah menyimpan banyak rahasia," katanya 
sambil tersenyum lebar.  
Aku tidak menjawab, aku terus melotot, berpegangan 
pada argumen saya dan menunggu kesempatan.  
"Misalnya, apakah Anda perhatikan serigala abu-abu 
lebih kecil di sana tadi malam?"  
Aku mengangguk satu kaku mengangguk.  
Dia terkekeh. "Mereka mengambil semua legenda 
mereka begitu serius. Ternyata ada hal-hal yang tak 
satu pun dari kisah-kisah mereka untuk mempersiapkan 
mereka. "  
Desahku. "Oke, aku akan menggigit. Apa yang kalian 
bicarakan? "  
"Mereka selalu diterima tanpa pertanyaan bahwa hanya 
cucu langsung dari serigala asli yang memiliki kekuatan 
untuk mengubah."  
"Jadi seseorang berubah yang wasn'ta keturunan 
langsung?"  
"Tidak Dia itu keturunan langsung, baik-baik saja. "  
Aku berkedip, dan mataku melebar. "Dia?"  
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Dia mengangguk. "Dia tahu Anda. Namanya Leah 
Clearwater. "  
"Leah manusia serigala!" Aku menjerit. "Apa? Untuk 
berapa lama? Mengapa tidak Jacob katakan padaku? "  
"Ada hal-hal yang tidak diizinkan untuk berbagi - 
jumlah mereka, misalnya. Seperti saya katakan 
sebelumnya, ketika Sam memberi perintah, pak hanya 
tidak dapat mengabaikannya. Yakub sangat berhati-
hati untuk memikirkan hal-hal lain ketika ia sudah 
dekat saya. Tentu saja, setelah malam terakhir itu 
saja ke luar jendela. "  
"Aku tidak percaya itu. Leah Clearwater! "Tiba-tiba, 
aku teringat Yakub berbicara tentang Leah dan Sam, 
dan cara ia bersikap seolah-olah dia sudah bicara 
terlalu banyak - setelah ia mengatakan sesuatu 
tentang Sam harus melihat di mata Leah setiap hari 
dan tahu bahwa ia" d melanggar semua janji-Nya. . . . 
Leah di tebing, air mata berkilauan di pipinya ketika 
Old Quil telah berbicara dari beban dan mengorbankan 
anak Quileute bersama. . . . Dan Billy, menghabiskan 
waktu bersama Sue karena dia mengalami kesulitan 
dengan anak-anaknya. . . dan di sini masalah sebenarnya 
adalah bahwa keduanya manusia serigala sekarang!  
Aku tidak banyak memikirkan Leah Clearwater, hanya 
untuk berduka untuk kehilangannya ketika Harry sudah 
meninggal, dan kemudian iba lagi ketika Yakub telah 
menceritakan kisahnya, tentang bagaimana pencetakan 
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aneh antara Sam dan sepupunya Emily telah melanggar 
Leah hati.  
Dan sekarang dia adalah bagian dari Sam ransel, 
mendengar pikirannya. . . dan tidak mampu 
menyembunyikan dirinya sendiri.  
Aku benar-benar benci bagian itu, Yakub berkata. 
Semua yang Anda malu, ditata untuk semua orang 
untuk melihat.  
"Kasihan Leah," bisikku.  
Edward mendengus. "Dia membuat hidup sangat tidak 
menyenangkan bagi yang lain. Aku tidak yakin dia 
pantas simpati Anda. "  
"Apa maksudmu?"  
"Itu cukup sulit bagi mereka, karena harus berbagi 
semua pikiran mereka. Kebanyakan dari mereka 
mencoba untuk bekerja sama, membuatnya lebih 
mudah. Ketika bahkan satu anggota sengaja berbahaya, 
itu menyakitkan bagi semua orang. "  
"Dia mempunyai alasan cukup," gumamku, masih di 
sisinya.  
"Oh, aku tahu," katanya. "The pencetakan paksaan 
adalah salah satu hal paling aneh yang pernah saya 
saksikan dalam hidup saya, dan saya telah melihat 
beberapa hal-hal aneh." Dia menggelengkan kepala 
heran. "Cara Sam terikat kepada Emily tidak mungkin 
untuk menjelaskan - atau aku harus mengatakan 
padanya Sam. Sam benar-benar tidak punya pilihan. 
Hal ini mengingatkan saya pada A Midsummer Night's 
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Dream dengan semua kekacauan yang disebabkan oleh 
peri 'cinta mantra. . . seperti sihir. "Dia tersenyum. 
"Ini sangat hampir sama kuat perasaanku tentang 
dirimu."  
"Kasihan Leah," kataku lagi. "Tapi apa maksudmu, 
berbahaya?"  
"Dia selalu membesarkan hal-hal yang mereka lebih 
suka tidak memikirkan," jelasnya. "Sebagai contoh, 
Embry."  
"Ada apa dengan Embry?" Aku bertanya, terkejut.  
"Ibunya bergerak turun dari reservasi Makah tujuh 
belas tahun yang lalu, ketika ia sedang hamil dengan 
dia. Dia tidak Quileute. Semua orang mengira dia 
meninggalkan ayahnya di belakang dengan Makahs. Tapi 
kemudian ia bergabung dengan pak. "  
"Jadi?"  
"Jadi, calon utama untuk ayahnya adalah Quil Ateara 
Sr, Yosua Uley, atau Billy Black, semua dari mereka 
menikah pada titik itu, tentu saja."  
"Tidak!" Aku terkesiap. Edward benar - ini adalah 
persis seperti opera sabun.  
"Sekarang Sam, Yakub, dan Quil semua bertanya-tanya 
siapa di antara mereka memiliki saudara tiri. Mereka 
semua ingin berpikir itu Sam, karena ayahnya tak 
pernah jauh dari seorang ayah. Tapi keraguan selalu 
ada. Yakub tidak pernah bisa bertanya Billy tentang 
itu. "  
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"Wow. Bagaimana kau bisa begitu banyak dalam satu 
malam? "  
"Pikiran Gerombolan memesona. Semua berpikir 
bersama-sama dan kemudian secara terpisah pada 
waktu yang sama. Ada begitu banyak yang bisa dibaca! 
"  
Dia terdengar agak menyesal, seperti orang yang 
terpaksa meletakkan buku yang bagus sebelum klimaks. 
Aku tertawa.  
"Bungkusnya menarik," aku setuju. "Hampir sama 
menarik seperti Anda ketika Anda mencoba untuk 
mengalihkan perhatian saya."  
Ekspresi menjadi sopan lagi - poker wajah yang 
sempurna.  
"Aku harus berada di bahwa kliring, Edward."  
"Tidak," katanya dengan nada yang sangat akhir.  
Sebuah jalan tertentu terjadi kepada saya pada saat 
itu.  
Itu tidak terlalu banyak sehingga aku harus berada di 
lapangan. Aku hanya harus berada di tempat Edward.  
Kejam, aku menuduh diriku sendiri. Egois, egois, egois! 
Jangan lakukan itu!  
Aku mengabaikan naluri yang lebih baik. Aku tidak bisa 
melihatnya ketika aku berbicara, meskipun. Rasa 
bersalah itu mataku terpaku pada meja.  
"Oke, lihat, Edward," bisikku. "Begini. . . Aku sudah gila 
sekali. Aku tahu apa batas saya. Dan aku tidak bisa 
tahan kalau kau tinggalkan aku lagi. "  
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Aku tidak melihat ke atas untuk melihat reaksinya, 
takut untuk mengetahui berapa banyak menimbulkan 
rasa sakit saya. Aku tiba-tiba mendengar tarikan napas 
dan keheningan yang menyusul. Aku menatap meja kayu 
gelap, berharap aku bisa mengambil kata-kata kembali. 
Tapi tahu aku tidak mungkin. Tidak, jika itu berhasil.  
Tiba-tiba, tangannya ada di sekitar saya, tangannya 
mengelus wajahku, lenganku. Dia menghibur saya. Rasa 
bersalah masuk ke modus spiral. Tapi naluri kuat. Tidak 
ada keraguan bahwa ia fundamental bagi kelangsungan 
hidup saya.  
"Kau tahu itu tidak seperti itu, Bella," gumamnya. "Aku 
tidak akan jauh, dan itu akan lebih cepat."  
"Aku tak tahan," aku bersikeras, masih menatap ke 
bawah. "Tidak tahu apakah Anda akan kembali. 
Bagaimana cara hidup melalui itu, tidak peduli seberapa 
cepat semuanya berakhir? "  
Dia menghela napas. "Ini akan mudah, Bella. Tidak ada 
alasan untuk ketakutan Anda. "  
"Tidak ada sama sekali?"  
"Tidak ada."  
"Dan semua orang akan baik-baik saja?"  
"Semua orang," janjinya.  
"Jadi tidak ada cara sama sekali bahwa saya harus di 
lapangan?"  
"Tentu saja tidak. Alice baru saja bilang bahwa mereka 
turun ke sembilan belas. Kita akan dapat mengatasinya 
dengan mudah. "  



http://nengmieke.blogspot.com 

"Itu benar - Anda bilang itu begitu mudah sehingga 
seseorang bisa duduk di luar," aku mengulang kata-
katanya dari tadi malam. "Apakah kau sungguh-
sungguh?"  
"Ya."  
Rasanya terlalu sederhana - ia harus melihatnya 
datang.  
"Jadi mudah sehingga Anda bisa duduk keluar?"  
Setelah lama berdiam diri, akhirnya aku menatap 
ekspresinya.  
Wajah poker kembali.  
Aku menarik napas panjang. "Jadi salah satu cara atau 
yang lain. Entah ada lebih bahaya daripada yang Anda 
ingin saya ketahui, dalam hal ini akan benar bagi saya 
untuk berada di sana, melakukan apa yang saya bisa 
untuk membantu. Atau. . . itu akan menjadi begitu 
mudah sehingga mereka akan mendapatkan tanpa Anda. 
Arah mana itu? "  
Dia tidak berbicara.  
Aku tahu apa yang ia sedang memikirkan - hal yang 
sama aku sedang memikirkan. Carlisle. Esme. Emmett. 
Rosalie. Jasper. Dan. . . Aku memaksa diriku untuk 
berpikir nama terakhir. Dan Alice.  
Aku bertanya-tanya apakah aku seorang rakasa. Bukan 
jenis yang dia pikir dia, tapi semacam nyata. Jenis yang 
menyakiti orang lain. Jenis yang tidak memiliki batas 
ketika sampai pada apa yang mereka inginkan.  
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Yang saya inginkan adalah untuk membuatnya tetap 
aman, aman bersamaku. Apakah aku memiliki batas 
untuk apa yang akan saya lakukan, apa yang akan 
mengorbankan untuk itu? Aku tidak yakin.  
"Anda meminta saya untuk membiarkan mereka 
bertempur tanpa bantuan saya?" Katanya dengan suara 
tenang.  
"Ya." Aku terkejut aku bisa menjaga bahkan suaraku, 
aku merasa begitu malang dalam. "Atau membiarkan 
aku berada di sana. Either way, selama kita bersama-
sama. "  
Dia menarik napas panjang, lalu menghela napas 
perlahan-lahan. Ia menggerakkan tangan untuk 
menempatkan mereka di kedua sisi wajahku, memaksa 
saya untuk memenuhi tatapannya. Dia menatap mataku 
untuk waktu yang lama. Aku bertanya-tanya apa yang ia 
cari, dan apa itu yang ia temukan. Apakah rasa 
bersalah sebagai tebal di wajah saya seperti di 
perutku - memuakkan saya?  
Matanya mengeras terhadap beberapa emosi aku tidak 
bisa membaca, dan ia menjatuhkan satu tangan untuk 
menarik teleponnya lagi.  
"Alice," ia mendesah. "Bisakah kau datang untuk 
menjaga Bella sedikit?" Dia mengangkat satu alis, 
berani saya keberatan dengan kata. "Aku perlu 
berbicara dengan Jasper."  
Dia jelas setuju. Dia meletakkan telepon itu dan 
kembali menatap wajahku.  
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"Apa yang akan berkata kepada Jasper?" Bisikku.  
"Aku akan membahas. . . aku duduk di luar. "  
Mudah untuk dibaca di wajahnya betapa sulitnya kata-
kata itu untuknya.  
"Maafkan aku."  
Aku minta maaf. Aku benci untuk membuatnya 
melakukan hal ini. Tidak cukup bahwa aku bisa pura-
pura tersenyum dan katakan padanya untuk jalan terus 
tanpa saya. Pasti tidak banyak.  
"Jangan minta maaf," katanya sambil tersenyum 
sedikit. "Jangan pernah takut untuk menceritakan 
bagaimana perasaan Anda, Bella. Jika ini adalah apa 
yang Anda butuhkan. . . "Dia mengangkat bahu. "Kau 
adalah prioritas pertama."  
"Aku tidak bermaksud seperti itu - seperti Anda harus 
memilih saya lebih dari keluarga Anda."  
"Aku tahu itu. Lagi pula, itu bukan apa yang Anda 
minta. Kau memberiku dua alternatif yang Anda bisa 
hidup bersama, dan aku memilih salah satu yang aku 
bisa hidup bersama. Begitulah cara kompromi 
seharusnya bekerja. "  
Aku membungkuk dan meletakkan dahiku di dadanya. 
"Terima kasih," bisikku.  
"Kapan saja," jawabnya, mencium rambutku. "Apa saja."  
Kami tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aku terus 
wajahku tersembunyi, menempel di baju. Dua suara 
berjuang di dalam diriku. Salah satu yang ingin menjadi 
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baik dan berani, dan satu yang mengatakan satu yang 
baik untuk tutup mulut.  
"Siapa istri ketiga?" Ia bertanya padaku tiba-tiba.  
"Hah?" Kataku, mengulur. Aku tidak ingat pernah punya 
mimpi itu lagi.  
"Kau menggumam sesuatu tentang 'istri ketiga' tadi 
malam. Sisanya membuat sedikit masuk akal, tapi Anda 
kehilangan saya di sana. "  
"Oh. Um, yeah. Itu hanya salah satu cerita yang saya 
dengar di api unggun malam itu. "Aku mengangkat bahu. 
"Saya kira itu terjebak dengan saya."  
Edward bersandar jauh dari saya dan memiringkan 
kepala ke samping, mungkin bingung dengan tepi yang 
tidak nyaman suara saya.  
Sebelum ia bisa bertanya, Alice muncul di ambang 
pintu dapur dengan masam.  
"Kau akan kehilangan semua kesenangan," dia 
menggerutu.  
"Halo, Alice," ia menyapa. Dia meletakkan satu jari di 
bawah daguku dan menengadahkan wajahku ke 
menciumku selamat tinggal.  
"Aku akan kembali nanti malam," ia berjanji padaku. 
"Aku akan pergi bekerja ini dengan yang lain, mengatur 
ulang segala sesuatu."  
"Oke."  
"Tidak banyak untuk mengatur," kata Alice. "Aku sudah 
memberitahu mereka. Emmett senang. "  
Edward menghela napas. "Tentu saja dia."  
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Dia berjalan keluar pintu, meninggalkan aku 
menghadapi Alice.  
Dia memelototiku.  
"Aku menyesal," aku minta maaf lagi. "Apakah Anda 
pikir ini akan membuatnya lebih berbahaya bagimu?"  
Dia mendengus. "Kau terlalu khawatir, Bella. Kau akan 
pergi sebelum waktunya abu-abu. "  
"Kenapa kau marah, kalau begitu?"  
"Edward adalah suatu penggerutu ketika dia tidak 
mendapatkan jalan. Aku hanya mengantisipasi tinggal 
bersamanya selama beberapa bulan. "Dia membuat 
wajah. "Saya kira, kalau itu membuat Anda waras, it's 
worth it. Tapi aku berharap kau bisa mengendalikan 
pesimisme, Bella. It's so tidak perlu. "  
"Apakah kamu membiarkan Jasper pergi tanpa kau?" 
Aku bertanya.  
Alice meringis. "Itu berbeda."  
"Tentu saja."  
"Pergi membersihkan diri," dia menyuruhku. "Charlie 
akan pulang dalam lima belas menit, dan jika Anda 
melihat compang-camping ini dia tidak akan ingin 
membiarkan Anda keluar lagi."  
Wow, aku benar-benar kehilangan sepanjang hari. 
Rasanya seperti sia-sia. Aku senang aku tidak selalu 
harus menyia-nyiakan waktu saya dengan tidur.  
Aku benar-benar layak ketika Charlie tiba di rumah - 
berpakaian lengkap, rambut yang layak, dan di dapur 
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sambil makan malam di meja. Alice Edward duduk di 
tempat biasa, dan ini tampaknya membuat Charlie hari.  
"Howdy, Alice! Bagaimana kabarmu, Sayang? "  
"Aku baik-baik, Charlie, terima kasih."  
"Saya melihat Anda akhirnya berhasil keluar dari 
tempat tidur, tukang tidur," ia berkata kepadaku saat 
aku duduk di sampingnya, sebelum kembali kepada 
Alice. "Semua orang berbicara tentang pesta itu 
orangtua Anda melemparkan semalam. Aku berani 
bertaruh kau punya satu heck dari pekerjaan bersih-
bersih di depan Anda. "  
Alice mengangkat bahu. Mengetahui dia, hal itu sudah 
dilakukan.  
"Itu sia-sia," katanya. "Itu sebuah pesta besar."  
"Di mana Edward?" Charlie bertanya, sedikit enggan. 
"Apakah dia membantu bersih-bersih?"  
Alice menghela napas dan wajahnya berubah tragis. 
Mungkin suatu tindakan, tapi terlalu sempurna bagi 
saya untuk menjadi positif. "Tidak Dia pergi 
merencanakan akhir pekan dengan Emmett dan 
Carlisle. "  
"Hiking lagi?"  
Alice mengangguk, wajahnya tiba-tiba sedih. "Ya. 
Mereka semua pergi, kecuali aku. Kami selalu pergi 
backpacking pada akhir tahun sekolah, semacam 
perayaan, tapi tahun ini aku memutuskan aku lebih suka 
berbelanja daripada berjalan kaki, dan tak satu pun 
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dari mereka akan tinggal di belakang bersamaku. Aku 
ditinggalkan. "  
Wajahnya berkerut, ekspresi begitu hancur bahwa 
Charlie membungkuk ke arahnya secara otomatis, satu 
tangan menjangkau, mencari cara untuk membantu. 
Aku melotot ke arahnya dengan curiga. Apa yang dia 
lakukan?  
"Alice, Sayang, mengapa kau tidak ikut tinggal bersama 
kami," Charlie menawarkan. "Aku benci membayangkan 
kau sendirian di rumah besar itu."  
Dia menghela napas. Sesuatu tergencet kakiku di 
bawah meja.  
"Aduh!" Aku memprotes.  
Charlie menoleh padaku. "Apa?"  
Alice menembak saya frustrasi melihat. Aku tahu dia 
berpikir bahwa saya sangat lambat malam ini.  
"Mematikan jari kaki saya," gumamku.  
"Oh." Dia kembali menatap Alice. "Jadi, bagaimana 
tentang itu?"  
Ia menginjak kaki saya lagi, tidak terlalu sulit kali ini.  
"Eh, Dad, kau tahu, kita tidak benar-benar memiliki 
akomodasi yang terbaik di sini. Aku yakin Alice tidak 
ingin tidur di lantai. . . .  
Charlie mengerucutkan bibirnya. Alice mengeluarkan 
ekspresi hancur lagi.  
"Mungkin Bella harus tinggal di sana bersama Anda," 
usulnya. "Hanya sampai orang-orang kembali."  
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"Oh, kau, Bella?" Alice tersenyum padaku berseri-seri. 
"Kau tidak keberatan berbelanja dengan saya, kan?"  
"Tentu," aku setuju. "Belanja. Oke. "  
"Kapan mereka pergi?" Tanya Charlie.  
Alice membuat wajah lain. "Besok."  
"Kapan kau ingin aku?" Saya bertanya.  
"Setelah makan malam, saya kira," katanya, dan 
kemudian memasukkan satu jari ke dagu, merenung. 
"Anda tidak punya apa-apa terjadi pada hari Sabtu, 
kan? Aku mau keluar kota untuk berbelanja, dan itu 
akan menjadi sepanjang hari itu. "  
"Tidak Seattle," Charlie sela, alisnya menarik bersama-
sama.  
"Tentu saja tidak," Alice setuju sekaligus, meskipun 
kami berdua tahu banyak Seattle akan aman pada hari 
Sabtu. "Aku berpikir Olympia, mungkin. . . .  
"Kau akan seperti itu, Bella." Charlie tampak gembira 
dengan lega. "Pergilah mendapatkan mengisi kota."  
"Ya, Ayah. Ini akan menjadi besar. "  
Dengan satu percakapan mudah, Alice telah 
membersihkan jadwal saya untuk pertempuran.  
Edward kembali tidak lama kemudian. Charlie ia 
menerima keinginan untuk perjalanan yang 
menyenangkan tanpa kejutan. Dia menyatakan mereka 
berangkat pagi-pagi, dan mengucapkan selamat malam 
sebelum waktu biasanya. Alice pergi bersamanya.  
Aku minta diri segera setelah mereka pergi.  
"Anda tidak bisa lelah," Charlie protes.  
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"Sedikit," aku berbohong.  
"Tidak heran Anda ingin melewatkan pihak," gumamnya. 
"Ini akan membawa Anda begitu lama untuk pulih."  
Di lantai atas, Edward sedang berbaring di tempat 
tidurku.  
"Jam berapa kita bertemu dengan serigala?" Gumamku 
ketika aku pergi untuk bergabung dengannya.  
"Dalam satu jam."  
"Itu bagus. Jake dan teman-temannya perlu tidur. "  
"Mereka tidak perlu sebanyak yang Anda lakukan," 
jelasnya.  
Aku pindah ke topik lain, dengan asumsi ia akan 
mencoba membujukku tinggal di rumah. "Apakah Alice 
memberitahu Anda bahwa penculikan dia lagi?"  
Dia menyeringai. "Sebenarnya, dia tidak."  
Aku menatapnya, bingung, dan dia tertawa pelan pada 
ekspresi saya.  
"Saya satu-satunya yang memiliki izin untuk menahan 
Anda sandera, ingat?" Katanya. "Alice pergi berburu 
dengan yang lain." Dia menghela napas. "Saya kira saya 
tidak perlu melakukan itu sekarang."  
"Kau penculikan saya?"  
Dia mengangguk.  
Aku memikirkan bahwa sebentar. Tidak ada Charlie 
mendengarkan bawah, memeriksa saya setiap begitu 
sering. Dan tidak serumah penuh terjaga lebar vampir 
dengan pendengaran sensitif intrusively mereka. . . . 
Hanya dia dan aku - benar-benar sendirian.  
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"Apakah itu semua benar?" Ia bertanya, prihatin oleh 
keheningan.  
"Yah. . . yakin, kecuali untuk satu hal. "  
"Apa hal?" Matanya tampak gelisah. Itu yang 
membingungkan, tapi, entah bagaimana, ia masih 
tampak ragu dengan genggamannya pada saya. Mungkin 
saya perlu membuat diriku lebih jelas.  
"Kenapa tidak Alice kirim Charlie kau pergi malam ini?" 
Saya bertanya.  
Dia tertawa, lega.  
Saya menikmati perjalanan ke lapangan lebih daripada 
yang saya semalam. Aku masih merasa bersalah, masih 
takut, tapi aku tidak takut lagi. Aku bisa berfungsi. 
Aku bisa melihat masa lalu apa yang akan terjadi, dan 
hampir yakin bahwa mungkin akan baik-baik saja. 
Edward rupanya baik-baik saja dengan ide yang hilang 
perkelahian. . . dan yang membuat sangat sulit untuk 
tidak percaya ketika dia berkata ini akan mudah. Dia 
tidak akan meninggalkan keluarganya jika ia tidak 
percaya itu sendiri. Mungkin Alice benar, dan aku tidak 
terlalu khawatir.  
Kami tiba di kliring terakhir.  
Emmett Jasper dan sudah gulat - hanya pemanasan 
dari suara-suara tawa mereka. Alice dan Rosalie 
bermalas-malasan di tanah yang keras, mengawasi. 
Esme dan Carlisle sedang berbicara beberapa meter 
jauhnya, kepala berdekatan, jari-jari dikaitkan, tidak 
menaruh perhatian.  
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Itu lebih terang malam ini, bulan bersinar melalui awan 
tipis, dan aku bisa dengan mudah melihat tiga serigala 
yang duduk di tepi cincin praktek, jarak jauh untuk 
menonton dari sudut yang berbeda.  
Itu juga mudah untuk mengenali Yakub; aku akan 
segera mengenalnya, bahkan jika ia tidak melihat ke 
atas dan menatap suara pendekatan kita.  
"Di mana sisa serigala?" Aku bertanya-tanya.  
"Mereka tidak semua perlu berada di sini. Satu akan 
melakukan pekerjaan, tapi Sam tidak mempercayai 
kami cukup untuk hanya mengirim Yakub, meskipun 
Yakub bersedia. Quil dan Embry adalah yang biasa. . . 
Saya kira Anda bisa menyebut mereka sebagai 
wingman. "  
"Yakub percaya padamu."  
Edward mengangguk. "Dia mempercayai kita tidak 
mencoba untuk membunuhnya. That's about it, though. 
"  
"Apakah Anda berpartisipasi malam ini?" Aku 
bertanya, ragu-ragu. Aku tahu ini akan hampir sama 
sulit baginya sebagai tertinggal pasti bagi saya. 
Mungkin lebih keras.  
"Aku akan membantu Jasper ketika ia memerlukannya. 
Dia ingin mencoba beberapa kelompok yang tidak 
seimbang, mengajar mereka cara menangani beberapa 
penyerang. "  
Dia mengangkat bahu.  
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Dan gelombang baru panik hancur singkat saya rasa 
percaya diri.  
Mereka masih kalah jumlah. Aku sedang membuat yang 
lebih buruk.  
Aku menatap lapangan, berusaha menyembunyikan 
reaksi saya.  
Itu adalah tempat yang salah untuk melihat, berjuang 
karena aku berbohong kepada diriku sendiri, untuk 
meyakinkan diri bahwa segala sesuatu akan berjalan 
seperti yang saya membutuhkannya untuk. Karena 
ketika aku memaksa mataku jauh dari Cullens - jauh 
dari citra permainan mereka pertempuran itu akan 
nyata dan mematikan hanya dalam beberapa hari - 
Yakub tertangkap mataku dan tersenyum.  
Hal yang sama seperti sebelumnya wolfy menyeringai, 
matanya mengerutkan seperti yang mereka lakukan 
ketika ia manusia.  
Sulit untuk percaya bahwa, tidak begitu lama lalu, saya 
telah menemukan manusia serigala yang menakutkan - 
tak bisa tidur untuk mimpi buruk tentang mereka.  
Aku tahu, tanpa bertanya, mana yang lain adalah Embry 
dan yang Quil. Karena jelas Embry yang lebih tipis 
serigala abu-abu dengan bintik-bintik hitam di 
punggungnya, yang duduk dengan sabar menonton, 
sementara Quil - cokelat mendalam, lebih ringan di 
wajahnya - berkedut terus-menerus, tampak seperti 
sedang sekarat untuk bergabung dalam perkelahian 
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pura-pura. Mereka bukan monster, bahkan seperti ini. 
Mereka berteman.  
Teman-teman yang tidak terlihat hampir sama dan tak 
dapat dihancurkan sebagai Emmett Jasper 
melakukannya, bergerak lebih cepat daripada 
pemogokan kobra sementara cahaya bulan memantul 
granit mereka kulit yang keras. Teman-teman yang 
tampaknya tidak memahami bahaya yang terlibat di 
sini. Teman-teman yang masih agak fana, teman-teman 
yang bisa berdarah, teman-teman yang bisa mati. . . .  
Edward's keyakinan itu meyakinkan, karena itu jelas 
bahwa ia tidak benar-benar khawatir tentang 
keluarganya. Tapi itu akan menyakitinya jika sesuatu 
terjadi pada serigala? Apakah ada alasan baginya 
untuk cemas, jika kemungkinan itu tidak mengganggu 
dia? Edward's keyakinan hanya berlaku untuk satu set 
ketakutan saya.  
Aku mencoba tersenyum kembali pada Yakub, menelan 
melawan benjolan di tenggorokan. Aku tampaknya tidak 
bisa melakukannya dengan benar.  
Yakub melompat ringan ke kakinya, kelincahan 
bertentangan dengan massa belaka, dan berlari-lari 
kecil ke tempat Edward dan aku berdiri di pinggiran 
hal.  
"Yakub," Edward menyapanya dengan sopan.  
Yakub mengabaikannya, matanya yang gelap pada saya. 
Dia meletakkan kepalanya ke tingkat saya, seperti yang 
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kemarin, cocking ke satu sisi. Rintihan rendah luput 
dari moncongnya.  
"Aku baik-baik saja," jawabku, tidak memerlukan 
terjemahan bahwa Edward adalah tentang memberi. 
"Hanya khawatir, kau tahu."  
Yakub terus menatap saya.  
"Dia ingin tahu mengapa," Edward bergumam.  
Jacob geram - bukan suara mengancam, sebuah suara 
jengkel - dan Edward's bibir berkerut.  
"Apa?" Saya bertanya.  
"Dia pikir terjemahan saya meninggalkan sesuatu yang 
diinginkan. Apa yang sebenarnya dia pikir, 'Itu benar-
benar bodoh. Apa yang harus khawatir? "Aku diedit, 
karena saya pikir itu kasar."  
Aku setengah tersenyum, terlalu cemas untuk benar-
benar merasa geli. "Ada banyak yang perlu 
dikhawatirkan," kataku pada Yakub. "Seperti 
segerombolan serigala benar-benar bodoh 
mendapatkan diri mereka terluka."  
Yakub tertawa batuknya menyalak.  
Edward menghela napas. "Jasper ingin membantu. Anda 
akan baik-baik saja tanpa penerjemah? "  
"Aku bisa mengatasinya."  
Edward memandangku sendu selama satu menit, 
ekspresinya sulit dipahami, lalu berbalik dan berjalan 
ke tempat Jasper menunggu.  
Aku duduk di mana aku berada. Tanah itu dingin dan 
tidak nyaman.  
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Yakub mengambil langkah maju, lalu kembali menatap 
saya, dan merengek rendah naik di tenggorokan. Dia 
mengambil setengah langkah.  
"Ayo tanpa aku," kataku kepadanya. "Saya tidak ingin 
menonton."  
Yakub menyandarkan kepalanya ke samping lagi untuk 
beberapa saat, dan kemudian melipat dirinya ke tanah 
di samping saya dengan gemuruh mendesah.  
"Sungguh, Anda dapat melanjutkan," aku 
meyakinkannya. Dia tidak menjawab, ia hanya 
menundukkan kepalanya di kaki.  
Aku menatap awan perak cerah, tidak ingin melihat 
perkelahian. Imajinasi saya sudah lebih dari cukup 
bahan bakar. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui kliring, 
dan aku menggigil.  
Yakub berlari sendiri lebih dekat kepada saya, 
menekan bulu hangat menempel di sisi kiri.  
"Eh, terima kasih," gumamku.  
Setelah beberapa menit, aku bersandar bahu yang 
lebar. Itu jauh lebih nyaman seperti itu.  
Awan bergerak perlahan di langit, meredup dan 
semakin terangnya sebagai tambalan tebal melintasi 
bulan dan diteruskan.  
Tanpa sadar, aku mulai menarik jemariku melalui bulu 
di lehernya. Berdengung aneh yang sama suara yang ia 
buat kemarin bergemuruh di tenggorokannya. Ini 
adalah semacam homey suara. Kasar, liar daripada 
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kucing mendengkur, tetapi sama menyampaikan rasa 
puas.  
"Kau tahu, aku tidak pernah punya anjing," renungku. 
"Saya selalu ingin satu, tapi Renée's alergi."  
Yakub tertawa; tubuhnya bergetar di bawah saya.  
"Apakah kau tidak khawatir tentang hari Sabtu sama 
sekali?" Saya bertanya.  
Dia menolehkan kepalanya ke arahku yang sangat 
besar, sehingga aku bisa melihat salah satu matanya 
roll.  
"Saya berharap saya bisa merasakan bahwa positif."  
Ia menyandarkan kepalanya ke kakiku dan mulai 
bersenandung lagi. Dan itu membuat saya merasa 
sedikit lebih baik.  
"Jadi kita punya beberapa hiking ke lakukan besok, 
kurasa."  
Ia bergemuruh; suara itu antusias.  
"Mungkin kenaikan panjang," aku memperingatkan dia. 
"Edward jarak tidak menghakimi cara orang normal 
tidak."  
Yakub bentak lain tertawa.  
Aku duduk lebih dalam ke dalam hangat bulunya, 
menyandarkan kepalaku menempel di leher.  
Rasanya aneh. Bahkan meskipun ia dalam bentuk aneh 
ini, ini lebih terasa seperti cara Jake dan saya dulu - 
yang mudah, tanpa usaha persahabatan yang sama 
alaminya dengan bernapas masuk dan keluar - dari 
beberapa kali terakhir aku telah dengan Yakub, 
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sementara ia adalah manusia. Aneh bahwa aku harus 
menemukan bahwa lagi di sini, ketika aku pikir ini 
adalah hal serigala penyebab kerugian yang akan 
terjadi.  
Permainan pembunuhan berlanjut di lapangan, dan aku 
menatap bulan kabur. 
 
 
 
 
 

20. Kompromi 
 

SEGALANYA WS READY.  
Aku itu penuh sesak untuk kunjungan dua hari dengan 
"Alice," dan saya menunggu tas saya di kursi 
penumpang truk saya. Aku sudah memberikan tiket 
konser Angela, Ben, dan Mike. Mike akan membawa 
Jessica, yang persis seperti yang kuharapkan. Billy 
telah meminjam Old Quil Ateara perahu dan 
mengundang Charlie turun untuk beberapa nelayan laut 
terbuka sebelum pertandingan sore dimulai. Collin dan 
Brady, kedua termuda manusia serigala, tinggal di 
belakang untuk melindungi La Push - meskipun mereka 
hanya anak-anak, keduanya hanya tiga belas. Namun, 
Charlie akan lebih aman daripada orang yang tersisa di 
Forks.  
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Aku telah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku 
mencoba untuk menerima itu, dan meletakkan hal-hal 
yang berada di luar kendali saya keluar dari kepala 
saya, untuk malam ini setidaknya. Salah satu cara atau 
lain, ini semua akan selesai dalam empat puluh delapan 
jam. Pikiran hampir menghibur.  
Edward telah meminta agar saya rileks, dan aku akan 
melakukan yang terbaik.  
"Untuk malam ini, dapat kita mencoba untuk melupakan 
semuanya selain hanya kau dan aku?" Ia akan memohon, 
melepaskan kekuatan penuh matanya padaku. 
"Sepertinya aku tidak pernah bisa cukup waktu seperti 
itu. Aku perlu dengan Anda. Hanya kau. "  
Itu bukan permintaan yang sulit untuk menyetujui, 
meskipun aku tahu bahwa melupakan ketakutan saya 
akan jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 
Hal-hal lain ada di benak saya sekarang, karena tahu 
bahwa kami malam ini sendirian, dan itu akan 
membantu.  
Ada beberapa hal yang telah berubah.  
Misalnya, saya sudah siap.  
Saya sudah siap untuk bergabung dengan keluarga dan 
dunianya. Ketakutan dan rasa bersalah dan penderitaan 
saya merasa sekarang telah mengajarkan saya bahwa 
banyak. Aku punya kesempatan untuk memusatkan 
perhatian pada hal ini - seperti aku menatap rembulan 
menembus awan dan beristirahat terhadap manusia 
serigala - dan aku tahu aku tidak akan panik lagi. 



http://nengmieke.blogspot.com 

Waktu berikutnya sesuatu yang datang pada kami, aku 
akan siap. Aset, bukan liabilitas. Dia tidak akan pernah 
membuat pilihan antara aku dan keluarganya lagi. Kita 
akan menjadi mitra, seperti Alice dan Jasper. Lain kali, 
aku akan melakukan bagian saya.  
Aku akan menunggu pedang untuk dihapus dari atas 
kepalaku, sehingga Edward akan puas. Tapi itu tidak 
perlu. Aku sudah siap.  
Hanya ada satu bagian yang hilang.  
One piece, karena ada beberapa hal yang tidak 
berubah, dan itu termasuk cara yang putus asa aku 
mencintainya. Aku punya banyak waktu untuk 
memikirkan konsekuensi dari Emmett Jasper dan 
taruhan - untuk mencari tahu hal-hal yang aku mau 
kehilangan dengan kemanusiaan, dan bagian yang saya 
tidak mau menyerah. Aku tahu mana pengalaman 
manusia Aku akan menuntut sebelum aku menjadi tidak 
manusiawi.  
Jadi, kami punya beberapa hal untuk bekerja keluar 
malam ini. Setelah semua yang saya pernah melihat 
dalam dua tahun, saya tidak percaya pada kata tidak 
mungkin lagi. Itu akan mengambil lebih dari itu untuk 
menghentikan saya sekarang.  
Oke, well, jujur, itu mungkin akan jauh lebih rumit dari 
itu. Tapi aku akan mencoba.  
Ketika memutuskan seperti aku, aku tidak terkejut 
bahwa aku masih merasa gugup ketika aku berkendara 
di sepanjang jalan ke rumahnya - aku tidak tahu 
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bagaimana melakukan apa yang aku coba lakukan, dan 
yang menjamin kegelisahan saya yang serius. Dia duduk 
di kursi penumpang, berjuang senyum saya lambat. Aku 
terkejut bahwa dia tidak memaksa untuk mengambil 
kemudi, tapi malam ini dia tampak puas untuk pergi 
pada kecepatan saya.  
Saat itu setelah gelap ketika kami sampai di rumah. 
Terlepas dari itu, padang rumput terang dalam terang 
bersinar dari setiap jendela.  
Segera setelah saya mematikan mesin dia berada di 
pintu, membukanya untukku. Ia mengangkat aku dari 
taksi dengan satu tangan, melempar tasku keluar dari 
bak truk dan di atas bahu dengan yang lain. Bibirnya 
menemukan saya sebagai saya mendengar dia 
menendang pintu truk menutup di belakangku.  
Tanpa melanggar ciuman, ia mengayunkan aku sehingga 
membuai aku dalam pelukannya dan membawaku ke 
dalam rumah.  
Apakah pintu depan sudah terbuka? Aku tidak tahu. 
Kami berada di dalam, meskipun, dan aku merasa 
pusing. Aku harus mengingatkan diri untuk bernapas.  
Mencium ini tidak membuatku takut. Tidak seperti 
sebelumnya, ketika aku bisa merasakan ketakutan dan 
kepanikan bocor melalui kontrol. Bibirnya tidak cemas, 
tapi antusias sekarang - dia tampak seperti tergetar 
ketika saya adalah bahwa kita telah malam ini untuk 
berkonsentrasi pada kebersamaan. Dia terus 
menciumku selama beberapa menit, berdiri di pintu 
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masuk, ia tampak kurang dijaga dari biasanya, mulutnya 
dingin dan mendesak di atas tanganku.  
Aku mulai merasa hati-hati optimis. Mungkin 
mendapatkan apa yang saya inginkan tidak akan sesulit 
aku diharapkan untuk menjadi.  
Tidak, tentu saja itu akan persis yang sulit.  
Dengan tergelak rendah, dia menarikku menjauh, 
memegang lengan saya panjang.  
"Selamat datang," katanya, matanya cair dan hangat.  
"Kedengarannya bagus," kataku, terengah-engah.  
Dia mengatur saya lembut di kakiku. Aku melingkarkan 
kedua tanganku di sekelilingnya, menolak untuk 
mengizinkan semua ruang di antara kami.  
"Aku punya sesuatu untuk Anda," katanya dengan nada 
percakapan.  
"Oh?"  
"Tangan Anda-me-down, ingat? Anda berkata bahwa 
itu diperbolehkan. "  
"Oh, itu benar. Saya rasa saya memang mengatakan 
itu. "  
Dia terkekeh keengganan saya.  
"Itu terserah di kamarku. Haruskah aku pergi 
mendapatkannya? "  
Kamarnya? "Tentu," saya setuju, merasa cukup licik 
saat aku luka saya dengan jari-jarinya. "Mari kita 
pergi."  
Dia pasti bersemangat untuk memberikan non-
sekarang saya, karena kecepatan manusia tidak cukup 



http://nengmieke.blogspot.com 

cepat baginya. Dia menyendok saya lagi dan hampir 
terbang menaiki tangga ke kamarnya. Dia menempatkan 
aku turun di pintu, dan melesat ke dalam lemari.  
Dia kembali sebelum aku mengambil langkah, tapi aku 
tidak menghiraukannya dan pergi ke tempat tidur emas 
besar, plopping di tepi dan kemudian geser ke tengah. 
Aku meringkuk di sebuah bola, saya memeluk lututku.  
"Oke," aku menggerutu. Sekarang aku adalah di mana 
saya ingin menjadi, aku bisa membeli sedikit enggan. 
"Biarkan aku memilikinya."  
Edward tertawa.  
Dia naik ke tempat tidur untuk duduk di sebelahku, dan 
jantungku berdebar tidak merata. Mudah-mudahan ia 
akan menulis yang mengaku sebagai reaksi tertentu dia 
memberi saya hadiah.  
"Sebuah tangan-me-down," dia mengingatkan saya 
tegas. Dia menarik pergelangan tangan kiri saya jauh 
dari kakiku, dan menyentuh gelang perak sesaat. 
Kemudian dia memberiku lenganku kembali.  
Aku memeriksanya dengan hati-hati. Di seberang 
rantai dari serigala, di sana sekarang tergantung yang 
brilian kristal berbentuk hati. Itu dipotong dalam 
sejuta sisi, sehingga bahkan dalam cahaya lembut dari 
lampu, itu berkilauan. Aku menarik napas dalam 
terkesiap rendah.  
"Itu ibuku." Dia mengangkat bahu mengejek. "Aku 
mewarisi beberapa pernak-pernik seperti ini. Aku 
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sudah diberi kepada Esme dan Alice keduanya. Jadi, 
jelas, ini bukan masalah besar dengan cara apa pun. "  
Aku tersenyum sedih pada keyakinannya.  
"Tapi saya pikir itu adalah representasi yang baik," 
lanjutnya. "Sulit dan dingin." Dia tertawa. "Dan itu 
melontarkan pelangi di bawah sinar matahari."  
"Kau lupa kesamaan yang paling penting," gumamku. 
"Sungguh indah."  
"Hatiku sama diam," ujarnya. "Dan itu juga, adalah 
milikmu."  
Aku memutar pergelangan tanganku sehingga hati akan 
cahaya. "Terima kasih. Untuk keduanya. "  
"Tidak, terima kasih. It's a lega telah Anda menerima 
hadiah begitu mudah. Latihan yang baik bagi Anda, 
juga. "Dia menyeringai, memamerkan giginya.  
Aku bersandar padanya, menundukkan kepalaku di 
bawah lengannya dan memeluk ke sisinya. Mungkin 
merasa sama dengan meringkuk dengan Michelangelo's 
David, kecuali bahwa makhluk marmer yang sempurna 
ini memeluk saya untuk menarik aku lebih dekat.  
Rasanya seperti tempat yang bagus untuk memulai.  
"Bisakah kita membicarakan sesuatu? Aku akan sangat 
menghargai jika Anda bisa mulai dengan menjadi 
berpikiran terbuka. "  
Dia ragu-ragu sejenak. "Aku akan memberikan usaha 
terbaik saya," dia setuju, hati-hati sekarang.  
"Aku tidak melanggar aturan di sini," aku berjanji. "Ini 
benar-benar tentang kau dan aku." Aku berdeham. 
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"Jadi. . . Saya terkesan dengan seberapa baik kita 
mampu berkompromi malam. Aku berpikir aku ingin 
menerapkan prinsip yang sama untuk situasi yang 
berbeda. "Aku bertanya-tanya mengapa aku begitu 
formal. Harus saraf.  
"Apa yang akan Anda ingin bernegosiasi?" Ia bertanya, 
senyum dalam suaranya.  
Aku berjuang, mencoba mencari kata-kata yang tepat 
untuk membuka dengan.  
"Dengarkan hatimu terbang," gumamnya. "Ini berkibar 
seperti sayap burung kolibri. Apakah Anda baik-baik 
saja? "  
"Aku hebat."  
"Tolong lanjutkan kemudian," dia mendorong.  
"Yah, kurasa, pertama, saya ingin berbicara kepada 
Anda tentang kondisi perkawinan seluruh konyol itu."  
"Itu hanya konyol kepada Anda. Apa hal itu? "  
"Aku bertanya-tanya. . . bahwa terbuka untuk 
negosiasi? "  
Edward mengerutkan kening, serius sekarang. "Aku 
sudah membuat konsesi terbesar sejauh ini dan jauh - 
aku sudah setuju untuk mengambil hidup Anda jauh 
lebih baik penilaian terhadap saya. Dan yang 
seharusnya memberikan hak saya untuk beberapa 
kompromi di pihak Anda. "  
"Tidak" Aku menggelengkan kepala, dengan fokus pada 
wajahku tetap tenang. "Itu bagian kesepakatan yang 
dilakukan. Kita tidak mendiskusikan. . . renovasi 
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sekarang. Saya ingin menuntaskan beberapa rincian 
lainnya. "  
Dia menatapku curiga. "Mana rincian maksud Anda 
sebenarnya?"  
Aku ragu-ragu. "Mari menjelaskan prasyarat Anda 
dulu."  
"Kau tahu apa yang saya inginkan."  
"Pernikahan." Aku membuatnya terdengar seperti kata 
kotor.  
"Ya." Dia tersenyum tersenyum lebar. "Untuk memulai 
dengan."  
Guncangan manja dengan hati-hati saya terdiri 
ekspresi. "Ada lagi?"  
"Yah," katanya, dan wajahnya tampak menghitung. 
"Jika Anda istri saya, lalu apa milikku adalah milikmu. . 
. seperti iuran uang. Jadi, tidak akan ada masalah 
dengan Dartmouth. "  
"Ada lagi? Meskipun Anda sudah menjadi tidak masuk 
akal? "  
"Saya tidak keberatan beberapa waktu."  
"Tidak Tidak ada waktu. Itu deal breaker di sana. "  
Dia mendesah penuh kerinduan. "Hanya satu atau dua 
tahun?"  
Aku menggelengkan kepala, bibirku ditetapkan dalam 
kerutan keras kepala. "Pindahkan di sepanjang ke yang 
berikutnya."  
"Itu saja. Kecuali Anda ingin bicara mobil. . .  



http://nengmieke.blogspot.com 

Dia tersenyum lebar ketika aku meringis, kemudian 
meraih tanganku dan mulai bermain dengan jemariku.  
"Aku tidak menyadari ada hal lain yang Anda inginkan 
selain berubah menjadi rakasa sendiri. Aku sangat 
penasaran. "Suaranya rendah dan lembut. Tepi yang 
sedikit pasti akan sulit untuk mendeteksi jika saya 
tidak tahu itu begitu baik.  
Aku berhenti sejenak, menatap tangannya di atas 
tanganku. Aku masih tidak tahu bagaimana memulainya. 
Aku merasa matanya mengawasi aku dan aku takut 
untuk melihat ke atas. Darah mulai terbakar di 
wajahku.  
Tenang jari menggosok pipi. "Kau memerah?" Ia 
bertanya heran. Aku terus menatap ke bawah. "Tolong, 
Bella, ketegangan yang menyakitkan."  
Aku menggigit bibir.  
"Bella." Nada mencela aku sekarang, mengingatkan saya 
bahwa sulit baginya ketika aku terus pikiran saya 
sendiri.  
"Yah, aku agak khawatir. . . tentang setelah, "aku 
mengakui, akhirnya memandangnya.  
Aku merasakan tubuhnya tegang, tapi suaranya lembut 
dan beludru. "Apa yang telah kau khawatir?"  
"Semua yang baru saja Anda tampaknya begitu yakin 
bahwa satu-satunya hal yang saya akan tertarik, 
setelah itu, adalah membantai semua orang di kota," 
aku mengakui, sementara dia meringis pada pilihan 
kata-kata saya. "Dan aku takut aku akan sangat sibuk 
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dengan kekacauan yang aku tidak akan lagi. . . dan 
bahwa aku tidak akan melakukannya. . . Aku tidak ingin 
kau dengan cara yang sama saya lakukan sekarang. "  
"Bella, bagian itu tidak bertahan selamanya," dia 
meyakinkan saya.  
Dia adalah titik hilang.  
"Edward," kataku, gugup, menatap bintik di 
pergelangan tanganku. "Ada sesuatu yang ingin saya 
lakukan sebelum aku bukan manusia lagi."  
Dia menunggu saya untuk melanjutkan. Aku tidak. 
Wajahku semua panas.  
"Apa pun yang Anda inginkan," dia mendorong, cemas 
dan benar-benar tidak mengerti.  
"Apakah kau berjanji?" Gumamku, mengetahui usaha 
saya untuk menjebak Yesus dengan kata-kata itu tidak 
akan bekerja, tetapi tidak mampu menolak.  
"Ya," katanya. Aku mendongak untuk melihat matanya 
yang sungguh-sungguh dan bingung. "Katakan apa yang 
Anda inginkan, dan Anda dapat memilikinya."  
Aku tidak percaya betapa canggung dan bodoh yang 
saya rasakan. Aku terlalu polos - yang, tentu saja, 
pusat dari diskusi. Aku tidak punya bayangan 
bagaimana menjadi menggoda. Aku hanya bisa puas 
memerah dan sadar diri.  
"Kau," gumamku nyaris tak keruan.  
"Aku milikmu." Dia tersenyum, masih tidak menyadari, 
mencoba untuk menahan pandangannya saat aku 
berpaling lagi.  
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Aku menarik napas panjang dan bergeser ke depan 
sehingga aku berlutut di tempat tidur. Lalu aku 
melingkarkan tanganku di lehernya dan menciumnya.  
Dia menciumku kembali, bingung tapi bersedia. Bibirnya 
lembut terhadap saya, dan saya bisa mengatakan 
pikirannya di tempat lain - berusaha untuk mencari 
tahu apa yang ada di pikiran saya. Aku memutuskan ia 
membutuhkan petunjuk.  
Tanganku sedikit gemetar ketika aku membuka 
tanganku dari lehernya. Jari saya meluncur ke lehernya 
ke kerah kemejanya. Yang gemetar tidak membantu 
saat aku mencoba untuk bergegas untuk melepas 
tombol sebelum dia berhenti saya.  
Bibirnya membeku, dan saya hampir bisa mendengar 
klik di kepalanya ketika ia mengumpulkan kata-kata 
saya dan tindakan saya.  
Dia mendorong saya seketika, wajahnya sangat senang.  
"Jadilah akal, Bella."  
"Kau berjanji - apa pun yang saya inginkan," aku 
mengingatkannya tanpa harapan.  
"Kami tidak mempunyai diskusi ini." Dia memelototiku 
sambil kedua tombol refastened aku berhasil terbuka.  
Gigiku menutup bersama-sama.  
"Saya bilang kita," aku menggeram. Aku pindah tangan 
ke blus dan menarik membuka kancing teratas.  
Dia meraih pergelangan tanganku dan ditempelkan ke 
sisi saya.  
"Saya mengatakan kami tidak," katanya datar.  
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Kami saling melotot.  
"Kau ingin tahu," kataku.  
"Saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang agak 
realistis."  
"Jadi, Anda dapat meminta untuk bodoh, konyol hal 
yang Anda inginkan - seperti menikah - tapi aku tidak 
diizinkan bahkan mendiskusikan apa yang saya -"  
Sementara aku mengomel, ia menarik tangan bersama 
untuk menahan mereka hanya salah satu, dan 
meletakkan tangannya yang lain ke mulutku.  
"Tidak" Wajahnya keras.  
Aku menarik napas panjang untuk menenangkan diri. 
Dan, ketika kemarahan mulai memudar, aku merasa 
sesuatu yang lain.  
Aku butuh satu menit untuk mengenali mengapa aku 
sedang menatap ke bawah lagi, blush kembali - 
mengapa perutku merasa tidak nyaman, mengapa ada 
terlalu banyak uap air di mataku, kenapa tiba-tiba aku 
ingin lari dari ruangan.  
Penolakan dicuci melalui aku, naluriah dan kuat.  
Aku tahu itu tidak rasional. Dia sudah sangat jelas 
pada kesempatan lain bahwa keselamatan saya adalah 
satu-satunya faktor. Namun aku tidak pernah membuat 
diriku sangat begitu rapuh sebelumnya. Aku cemberut 
di selimut emas yang cocok dengan matanya dan 
mencoba menghalau reaksi refleks yang mengatakan 
bahwa aku tidak diinginkan dan unwantable.  
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Edward menghela napas. Penyerahan mulutku bergerak 
di bawah dagu, dan ia menarik wajahku hingga aku 
harus menatapnya.  
"Apa sekarang?"  
"Tidak ada," gumamku.  
Dia mengamati wajahku lama sementara aku berusaha 
gagal untuk membebaskan diri dari pandangannya. Alis 
berkerut, dan ekspresinya menjadi ngeri.  
"Apakah aku menyakiti perasaan Anda?" Ia bertanya, 
terkejut.  
"Tidak," aku berbohong.  
Begitu cepat sehingga aku bahkan tidak yakin 
bagaimana hal itu terjadi, aku sudah berada dalam 
pelukannya, membuai wajahku di antara kedua bahu 
dan tangannya, sementara ibu jarinya mengelus pipiku 
meyakinkan.  
"Kau tahu mengapa aku harus mengatakan tidak," 
gumamnya. "Kau tahu bahwa aku ingin kau juga."  
"Apakah kau?" Bisikku, suaraku penuh keraguan.  
"Tentu saja aku lakukan, bodoh, cantik, gadis peka." 
Dia tertawa sekali, dan kemudian suaranya suram. 
"Tidak semua orang? Aku merasa seperti ada sebuah 
baris di belakangku, berebut posisi, menunggu saya 
untuk membuat kesalahan yang cukup besar. . . . Kau 
terlalu diinginkan untuk kebaikanmu. "  
"Siapa yang konyol sekarang?" Aku meragukan jika 
kikuk, sadar diri, dan tidak kompeten ditambahkan 
hingga diinginkan dalam buku siapa pun.  
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"Apakah saya harus mengirim petisi di sekitar untuk 
membuat Anda percaya? Haruskah saya katakan yang 
namanya akan berada di atas daftar? Kau tahu 
beberapa dari mereka, tapi beberapa mungkin 
mengejutkan Anda. "  
Aku menggelengkan kepala di dadanya, meringis. "Kau 
hanya mencoba mengalihkan perhatian saya. Mari kita 
kembali ke subjek. "  
Dia menghela napas.  
"Katakan padaku jika aku punya sesuatu yang salah." 
Aku mencoba terdengar terpisah. "Tuntutan yang Anda 
pernikahan" - Aku tidak bisa mengucapkan kata tanpa 
membuat wajah - "membayar uang kuliah saya, lebih 
banyak waktu, dan Anda tidak keberatan jika 
kendaraan saya jadi sedikit lebih cepat." Aku 
mengangkat alis. "Apakah aku mendapatkan semuanya? 
Itu daftar yang besar dan kuat. "  
"Hanya yang pertama adalah sebuah tuntutan." Dia 
tampaknya mengalami kesulitan menjaga wajah yang 
lurus. "Yang lain hanya permintaan."  
"Dan saya sendirian, soliter permintaan kecil -"  
"Permintaan?" Ia memotong, tiba-tiba serius lagi.  
"Ya, permintaan."  
Matanya menyipit.  
"Menikah adalah sebuah tantangan besar bagi saya. 
Aku tidak menyerah kecuali aku mendapatkan sesuatu 
sebagai balasannya. "  
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Dia membungkuk untuk berbisik di telingaku. "Tidak," 
gumamnya silkily. "Itu tidak mungkin sekarang. 
Kemudian, ketika Anda kurang pecah. Bersabar, Bella. "  
Saya berusaha mempertahankan suaraku tegas dan 
masuk akal. "Tapi itulah masalahnya. Tidak akan sama 
ketika saya kurang pecah. Aku tidak akan sama! Aku 
tidak tahu siapa aku akan kemudian. "  
"Kau masih akan Bella," janjinya.  
Aku mengerutkan kening. "Kalau aku begitu jauh pergi 
bahwa aku ingin membunuh Charlie - bahwa Aku akan 
minum darah Yakub atau Angela jika saya punya 
kesempatan - bagaimana bisa itu benar?"  
"Ini akan berlalu. Dan aku ragu Anda akan ingin minum 
darah anjing. "Dia pura-pura gemetar di pikiran. 
"Bahkan sebagai bayi yang baru lahir, Anda akan 
memiliki rasa lebih baik dari itu."  
Aku mengabaikan upayanya untuk mengalihkan saya. 
"Tapi itu akan selalu menjadi apa yang saya inginkan 
sebagian besar, bukan?" Aku menantang. "Darah, 
darah, dan lebih banyak darah!"  
"Kenyataan bahwa Anda masih hidup adalah bukti 
bahwa itu tidak benar," jelasnya.  
"Lebih dari delapan puluh tahun kemudian," aku 
mengingatkannya. "Yang saya maksudkan adalah secara 
fisik, walaupun. Intelektual, aku tahu aku akan bisa 
menjadi diriku sendiri. . . setelah beberapa saat. 
Tetapi hanya semata-mata secara fisik - Aku akan 
selalu haus, lebih dari apa pun. "  
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Dia tidak menjawab.  
"Jadi saya akan berbeda," aku menyimpulkan dilawan. 
"Karena sekarang, secara fisik, tidak ada aku ingin 
lebih dari Anda. Lebih dari makanan atau air atau 
oksigen. Intelektual, aku punya prioritas dalam urutan 
sedikit lebih masuk akal. Tapi secara fisik. . .  
Aku memutar kepalaku untuk mencium telapak 
tangannya.  
Dia menarik napas panjang. Saya terkejut bahwa itu 
terdengar sedikit gemetar.  
"Bella, aku bisa membunuhmu," bisiknya.  
"Saya tidak berpikir Anda bisa."  
Mata Edward menegang. Ia mengangkat tangannya dari 
wajahku dan tiba dengan cepat di belakang dirinya 
untuk sesuatu yang tidak bisa melihat. Ada suara 
membentak tertahan, dan tempat tidur bergetar di 
bawah kita.  
Sesuatu yang gelap di tangannya, ia mengangkatnya 
untuk pemeriksaan penasaran saya. Itu adalah bunga 
logam, salah satu mawar yang menghiasi besi tempa 
posting dan kanopi tempat tidurnya bingkai. Tangannya 
menutup sebentar kedua, kontraktor jari-jarinya 
dengan lembut, dan kemudian terbuka lagi.  
Tanpa sepatah kata, ia menawari saya hancur, tidak 
merata gumpalan logam hitam. Itu dilemparkan bagian 
dalam tangannya, seperti sepotong adonan bermain 
anak terjepit di kepalan tangan. Setengah-detik 
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berlalu, dan bentuk hancur menjadi pasir hitam di 
telapak tangannya.  
Aku melotot. "Bukan itu yang saya maksudkan. Aku 
sudah tahu seberapa kuat Anda. Anda tidak perlu 
memecahkan perabotan. "  
"Apa yang Anda maksud itu?" Ia bertanya dengan 
suara gelap, melemparkan segenggam pasir besi ke 
sudut ruangan; itu menghantam dinding dengan suara 
seperti hujan.  
Matanya berniat wajahku saat aku berjuang untuk 
menjelaskan.  
"Jelas tidak bahwa Anda tidak dapat menyakitiku 
secara fisik, jika Anda mau. . . Lebih itu, Anda tidak 
ingin menyakiti saya. . . begitu banyak sehingga saya 
tidak berpikir bahwa Anda pernah bisa. "  
Dia mulai menggeleng-gelengkan kepala sebelum aku 
selesai.  
"Ini mungkin tidak bekerja seperti itu, Bella."  
"Mungkin," Aku mendengus. "Kau tidak lebih tahu apa 
yang sedang Anda bicarakan daripada aku."  
"Tepat. Apakah Anda membayangkan aku akan 
mengambil risiko semacam itu dengan Anda? "  
Kutatap matanya selama satu menit. Tidak ada tanda-
tanda kompromi, tidak ada tanda-tanda keraguan di 
dalamnya.  
"Tolong," akhirnya aku berbisik, putus asa. "Ini semua 
aku inginkan. Please. "Aku memejamkan mata dalam 
kekalahan, menunggu cepat dan tidak ada akhir.  



http://nengmieke.blogspot.com 

Tapi dia tidak langsung menjawab. Aku ragu-ragu tak 
percaya, kaget mendengar bahwa napasnya tidak rata 
lagi.  
Aku membuka mata, dan wajahnya robek.  
"Tolong?" Bisikku lagi, detak jantungku menambah 
kecepatan. Kata-kataku berhamburan keluar ketika aku 
bergegas untuk mengambil keuntungan dari 
ketidakpastian tiba-tiba di matanya. "Anda tidak perlu 
membuat saya jaminan apapun. Jika tidak berhasil 
benar, baik, maka itulah itu. Hanya marilah kita 
mencoba. . . hanya mencoba. Dan aku akan memberikan 
apa yang Anda inginkan, "aku berjanji terburu-buru. 
"Aku akan menikahimu. Aku akan membiarkan Anda 
membayar untuk Dartmouth, dan aku tidak akan 
mengeluh tentang suap untuk mendapatkan saya masuk 
Anda bahkan bisa membeli mobil cepat jika yang 
membuat Anda bahagia! Hanya. . . silakan. "  
Tangan dingin-nya semakin erat di sekitar saya, dan 
bibirnya di telingaku; nya napas dingin membuatku 
menggigil. "Ini tak tertahankan. Begitu banyak hal yang 
saya ingin memberi Anda - dan ini adalah apa yang 
Anda memutuskan untuk menuntut. Apakah Anda tahu 
bagaimana menyakitkan itu, berusaha untuk menolak 
Anda ketika Anda memohon seperti ini? "  
"Kalau begitu jangan menolak," aku menyarankan 
terengah-engah.  
Dia tidak menjawab.  
"Tolong," aku mencoba lagi.  
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"Bella. . . "Dia menggelengkan kepalanya perlahan, 
tetapi tidak merasa seperti penyangkalan sebagai 
wajahnya, bibirnya, bergerak maju-mundur di leherku. 
Rasanya lebih seperti menyerah. Hatiku, balap sudah, 
sembur panik.  
Sekali lagi, saya mengambil keuntungan apa yang aku 
bisa. Ketika wajahnya menoleh ke arahku dengan 
gerakan lambat dari keraguan, aku memutar cepat 
dalam pelukannya sampai mencapai bibirku. Tangannya 
meraih wajahku, dan saya pikir dia akan mendorong 
saya pergi lagi.  
Aku salah.  
Mulutnya tidak lembut; ada baru tepi konflik dan putus 
asa dalam cara bibirnya bergerak. Aku mengunci 
lenganku di lehernya, dan, menurut saya kulit tiba-tiba 
panas, tubuhnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. 
Aku gemetar, tapi itu bukan dari dingin.  
Dia tidak berhenti mencium saya. Akulah yang harus 
melepaskan diri, terengah-engah mencari udara. 
Bahkan kemudian bibirnya tidak meninggalkan kulit, 
mereka hanya pindah ke leherku. Gairah kemenangan 
aneh tinggi; itu membuatku merasa kuat. Berani. 
Tanganku tidak goyah sekarang; saya lolos dengan 
kancing kemejanya kali ini dengan mudah, dan jari saya 
menelusuri pesawat sempurna dari dada dingin. Dia 
terlalu indah. Apa kata dia hanya digunakan sekarang? 
Tak tertahankan - itu dia. Keindahan-Nya terlalu berat 
untuk ditanggung. . . .  
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Aku menarik mulutnya kembali ke saya, dan ia tampak 
seperti bersemangat seperti aku. Salah satu tangannya 
masih tertangkup wajahku, tangannya yang lain itu erat 
pinggangku, berusaha aku lebih dekat kepadanya. Itu 
membuatnya sedikit lebih sulit karena aku mencoba 
meraih bagian depan bajuku, tetapi tidak mustahil.  
Belenggu besi dingin terkunci di sekitar pergelangan 
tangan, dan menarik tanganku di atas kepalaku, yang 
tiba-tiba di atas bantal.  
Bibirnya di telingaku lagi. "Bella," dia bergumam, 
suaranya hangat dan beludru. "Maukah kamu berhenti 
berusaha untuk mengambil pakaiannya?"  
"Apakah Anda ingin melakukan bagian?" Aku bertanya, 
bingung.  
"Tidak malam ini," ia menjawab pelan. Bibirnya 
sekarang lebih lambat pipiku dan rahang, semua 
urgensi pergi.  
"Edward, jangan -," aku mulai berdebat.  
"Saya tidak mengatakan tidak," dia meyakinkan saya. 
"Aku hanya berkata tidak malam ini."  
Aku memikirkan bahwa sementara napasku melambat.  
"Berikan aku satu alasan mengapa malam ini tidak 
sebaik malam lainnya." Aku masih terengah-engah; itu 
membuat frustrasi dalam suara saya kurang 
mengesankan.  
"Aku tidak dilahirkan kemarin." Dia tertawa di 
telingaku. "Keluar dari kami berdua, yang menurut 
Anda lebih enggan untuk memberikan lain apa yang 
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mereka inginkan? Anda hanya berjanji untuk menikahi 
saya sebelum Anda melakukan perubahan, tapi jika 
saya menyerah malam ini, apa yang harus saya 
menjamin bahwa Anda tidak akan lari ke Carlisle di 
pagi hari? Aku pm - jelas - jauh lebih sedikit enggan 
untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Oleh 
karena itu. . . Anda pertama kali. "  
Aku menghela napas dengan keras gusar. "Aku harus 
menikah dulu?" Tanya saya tak percaya.  
"Itu kesepakatan - mengambilnya atau 
meninggalkannya. Kompromi, ingat? "  
Nya memeluk saya, dan dia mulai menciumi saya dengan 
cara yang harus ilegal. Terlalu persuasif - itu adalah 
ancaman, paksaan. Aku mencoba untuk menjaga pikiran 
yang jernih. . . dan gagal dengan cepat dan benar.  
"Saya pikir itu ide yang sangat buruk," aku terkesiap 
ketika dia membiarkan aku bernapas.  
"Aku tidak heran kau merasa seperti itu." Dia 
menyeringai. "Anda punya pikiran picik."  
"Bagaimana ini terjadi?" Aku menggerutu. "Saya pikir 
saya sedang memegang malam ini saya sendiri - untuk 
satu kali - dan sekarang, tiba-tiba -"  
"Kau sudah bertunangan," ia selesai.  
"Ew! Tolong jangan katakan itu keras. "  
"Apakah kau akan kembali pada kata-kata Anda?" Ia 
bertanya. Dia menarik diri untuk membaca wajahku. 
Ekspresi terhibur. Dia sedang bersenang-senang.  
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Aku memelototinya, berusaha untuk mengabaikan cara 
senyumnya membuat hatiku bereaksi.  
"Apakah kau?" Ia mendesak.  
"Ugh!" Aku mengerang. "Tidak Aku tidak. Apakah kau 
bahagia sekarang? "  
Senyumnya menyilaukan. "Exceptionally."  
Aku mengerang lagi.  
"Apakah kau tidak bahagia sama sekali?"  
Dia menciumku lagi sebelum aku bisa menjawab. 
Terlalu-persuasif lain ciuman.  
"Sedikit," aku mengakui kalau aku bisa bicara. "Tapi 
bukan tentang menikah."  
Dia menciumku lain waktu. "Apakah anda mendapatkan 
perasaan bahwa semuanya terbelakang?" Ia tertawa di 
telingaku. "Secara tradisional, seharusnya tidak kau 
bertengkar sisiku, dan aku milikmu?"  
"Tidak banyak yang tradisional tentang kau dan aku."  
"Benar."  
Dia menciumku lagi, dan terus berjalan sampai 
jantungku berdebar kencang dan kulitku memerah.  
"Dengar, Edward," aku bergumam, suaraku membujuk, 
ketika ia berhenti sejenak untuk mencium telapak 
tanganku. "Aku bilang aku akan menikah denganmu, dan 
aku akan. Aku janji. Aku bersumpah. Jika Anda ingin, 
aku akan menandatangani kontrak darah saya sendiri. "  
"Tidak lucu," ia gumam terhadap bagian dalam 
pergelangan tangan saya.  
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"Yang saya katakan adalah ini - aku tidak akan menipu 
Anda atau apa. Kau tahu aku lebih baik dari itu. Jadi 
benar-benar ada alasan untuk menunggu. Kami benar-
benar sendiri - seberapa sering hal itu terjadi? - Dan 
Anda telah memberikan ini sangat besar dan nyaman 
tidur. . . .  
"Tidak malam ini," katanya lagi.  
"Jangan kau percaya padaku?"  
"Tentu saja aku lakukan."  
Menggunakan tangan yang dia masih berciuman, aku 
menarik wajahnya kembali ke tempat aku bisa melihat 
ekspresinya.  
"Lalu apa masalahnya? Ini tidak seperti kau tidak tahu 
kau akan menang pada akhirnya. "Aku mengerutkan 
dahi dan bergumam," Kau selalu menang. "  
"Hanya lindung nilai taruhan saya," katanya tenang.  
"Ada sesuatu yang lain," aku menebak, mataku 
menyipit. Ada pembelaan diri tentang wajah, samar 
motif rahasia ia berusaha bersembunyi di balik santai. 
"Apakah Anda berencana untuk kembali pada kata-kata 
Anda?"  
"Tidak," dia berjanji sungguh-sungguh. "Saya 
bersumpah kepada Anda, kami akan mencoba. Setelah 
Anda menikah denganku. "  
Aku menggelengkan kepala, dan tertawa muram. "Kau 
membuatku merasa seperti seorang penjahat dalam 
sebuah melodrama - memutar-mutar kumisku 
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sementara aku mencoba untuk mencuri gadis malang 
kebajikan."  
Matanya waspada saat melintas di wajahku, lalu ia 
cepat-cepat merunduk ke bawah untuk menekan 
bibirnya ke tulang selangka saya.  
"Itu saja, bukan?" Tertawa pendek yang melarikan diri 
saya adalah lebih terkejut daripada geli. "Kau 
berusaha untuk melindungi kebajikan!" Aku menutup 
mulutku dengan tanganku untuk meredam tawa yang 
diikuti. Kata-kata itu begitu. . . kuno.  
"Tidak, gadis bodoh," gumamnya di bahu saya. "Aku 
berusaha untuk melindungi Anda. Dan kau membuatnya 
teramat sulit. "  
"Dari semua yang konyol -"  
"Izinkan saya menanyakan sesuatu," ia menyela cepat. 
"Kami sudah diskusi ini sebelumnya, tapi humor saya. 
Berapa banyak orang di ruangan ini memiliki jiwa? 
Tembakan di surga, atau apa pun yang ada setelah 
kehidupan ini? "  
"Dua," jawabku segera, suaraku sengit.  
"Baiklah. Mungkin itu benar. Sekarang, ada dunia yang 
penuh dengan pertikaian mengenai hal ini, tetapi 
mayoritas tampaknya berpikir bahwa ada beberapa 
aturan yang harus diikuti. "  
"Aturan Vampir tidak cukup bagi Anda? Anda ingin 
khawatir tentang yang manusia juga? "  
"Itu tidak ada salahnya." Dia mengangkat bahu. "Untuk 
berjaga-jaga."  
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Aku melotot kepadanya melalui mata menyipit.  
"Sekarang, tentu saja, mungkin terlalu terlambat bagi 
saya, bahkan jika Anda benar tentang jiwaku."  
"Tidak, tidak," bantahku marah.  
" 'Jangan membunuh' umumnya diterima oleh sebagian 
besar sistem-sistem kepercayaan. Dan aku sudah 
membunuh banyak orang, Bella. "  
"Hanya yang buruk."  
Dia mengangkat bahu. "Mungkin yang penting, mungkin 
tidak. Tetapi Anda belum membunuh siapa pun - "  
"Bahwa kau tahu tentang," gumamku.  
Dia tersenyum, tetapi sebaliknya mengabaikan 
interupsi. "Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk 
menghindarkan Anda dari godaan jalan."  
"Oke. Tapi kami tidak memperebutkan melakukan 
pembunuhan, "aku mengingatkannya.  
"Prinsip yang sama berlaku - satu-satunya perbedaan 
adalah bahwa ini adalah satu area di mana Aku sama 
bersih seperti Anda. Saya tidak bisa meninggalkan 
satu aturan tak terputus? "  
"Satu?"  
"Kau tahu bahwa aku telah mencuri, aku sudah 
berbohong, aku sudah didambakan. . . kebajikan saya 
adalah semua yang tersisa. "Dia tersenyum miring.  
"Aku berbaring sepanjang waktu."  
"Ya, tapi kau seperti pembohong yang buruk itu tidak 
benar-benar dihitung. Tak seorang pun yakin bahwa 
Anda. "  
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"Saya benar-benar berharap kau keliru tentang itu - 
karena jika tidak Charlie adalah tentang meledak 
melalui pintu dengan pistol."  
"Charlie lebih bahagia ketika ia pura-pura menelan 
cerita Anda. Dia lebih suka berbohong kepada dirinya 
sendiri daripada melihat terlalu dekat. "Dia 
menyeringai padaku.  
"Tapi apa yang kau pernah mengingini?" Tanya saya 
ragu. "Kau punya segalanya."  
"Aku mendambakan kalian." Senyum gelap. "Aku tidak 
punya hak untuk ingin kau - tapi aku mengulurkan 
tangan dan mengambil pula Anda. Dan sekarang lihat 
apa yang terjadi padamu! Mencoba merayu vampir. "Dia 
menggelengkan kepala, pura-pura ngeri.  
"Anda dapat mengingini apa yang sudah menjadi milik 
Anda," aku memberitahunya. "Selain itu, saya pikir itu 
adalah kebajikan kau khawatirkan."  
"Memang. Jika terlalu terlambat bagi saya. . . Yah, aku 
akan terkutuk - no pun intended - apakah aku akan 
membiarkan mereka tetap Anda keluar juga. "  
"Anda tidak bisa membuat saya pergi ke suatu tempat, 
Anda tidak akan," Aku bersumpah. "Itu definisi saya 
neraka. Anyway, saya punya solusi mudah untuk semua 
ini: mari kita pernah mati, baik-baik saja? "  
"Kedengarannya cukup sederhana. Mengapa aku tidak 
berpikir tentang itu? "  
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Dia tersenyum padaku sampai aku menyerah dengan 
marah hah. "Jadi, itu saja. Anda tidak akan tidur 
dengan saya sampai kita menikah. "  
"Secara teknis, aku tidak bisa pernah tidur dengan 
Anda."  
Aku memutar mataku. "Sangat matang, Edward."  
"Tapi, selain yang detail, ya, kau benar."  
"Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi."  
Matanya membelalak polos. "Satu lagi?"  
"Kau tahu ini akan mempercepat," Aku menuduh.  
Ia berusaha untuk tidak tersenyum. "Hanya ada satu 
hal yang ingin mempercepat, dan sisanya bisa menunggu 
selamanya. . . tetapi untuk itu, itu benar, Anda tidak 
sabar hormon manusia adalah sekutu yang paling kuat 
saat ini. "  
"Aku tidak percaya aku akan bersama dengan ini. 
Ketika saya memikirkan Charlie. . . dan Renée! 
Dapatkah Anda membayangkan apa yang Angela akan 
berpikir? Atau Jessica? Ugh. Aku bisa mendengar 
gosip sekarang. "  
Dia mengangkat satu alisnya padaku, dan aku tahu 
mengapa. Apa peduli apa yang mereka katakan tentang 
saya ketika saya akan segera pergi dan tidak akan 
kembali? Apakah aku benar-benar sangat sensitif 
sehingga aku tidak bisa tahan beberapa minggu lirikan 
dan memimpin ke samping pertanyaan?  
Mungkin bug tidak begitu banyak jika saya tidak tahu 
bahwa aku mungkin akan bergosip sama merendahkan 
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dengan sisa dari mereka jika ada orang lain menikah 
musim panas ini.  
Gah. Menikah musim panas ini! Aku bergidik.  
Dan kemudian, mungkin itu bug tidak begitu banyak 
jika aku tidak dibangkitkan untuk gemetar memikirkan 
perkawinan.  
Edward menyela saya mengeluh. "Itu tidak harus 
produksi besar. Aku tidak perlu gembar-gembor. Anda 
tidak perlu memberitahu siapa pun atau melakukan 
perubahan. Kita akan pergi ke Vegas - Anda dapat 
mengenakan jins tua dan kita akan pergi ke kapel 
dengan drive-melalui jendela. Aku hanya ingin menjadi 
resmi - bahwa kamu adalah milik saya dan tidak ada 
orang lain. "  
"Itu tidak bisa lagi resmi dari yang sudah ada," 
gerutuku. Namun tidak deskripsi suara yang buruk. 
Hanya Alice akan kecewa.  
"Kita lihat saja nanti." Dia tersenyum puas. "Saya kira 
Anda tidak ingin cincin Anda sekarang?"  
Aku harus menelan sebelum aku bisa bicara. "Kau kira 
benar."  
Dia tertawa ekspresi saya. "Itu bagus. Aku akan 
mendapatkannya di jari Anda cukup cepat. "  
Aku memelototinya. "Kau bicara seperti Anda sudah 
memiliki satu."  
"Aku lakukan," katanya, tanpa malu-malu. "Siap untuk 
memaksa kepada Anda pada tanda pertama 
kelemahan."  
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"Kau dipercaya."  
"Apakah Anda ingin melihatnya?" Ia bertanya. Topaz 
cair mata-Nya tiba-tiba bersinar dengan penuh 
semangat.  
"Tidak!" Aku hampir berteriak, sebuah reaksi refleks. 
Aku menyesal sekaligus. Wajahnya sedikit. "Kecuali 
Anda benar-benar ingin menunjukkan kepada saya," 
Aku telah diubah. Aku mengertakkan gigi bersama-
sama untuk menjaga agar teror tidak logis ditampilkan.  
"Tidak apa-apa," ia mengangkat bahu. "Ini bisa 
menunggu."  
Desahku. "Tunjukkan padaku cincin sialan, Edward."  
Ia menggelengkan kepala. "Tidak"  
Aku mengamati ekspresinya selama satu menit.  
"Tolong?" Aku bertanya pelan, bereksperimen dengan 
yang baru ditemukan senjata. Aku menyentuh wajahnya 
dengan lembut dengan ujung jari saya. "Tolong bisa aku 
melihatnya?"  
Matanya menyipit. "Kau adalah makhluk yang paling 
berbahaya yang pernah bertemu," gumamnya. Tapi ia 
bangun dan bergerak dengan rahmat sadar untuk 
berlutut di samping meja samping tempat tidur kecil. 
Dia sudah kembali di tempat tidur dengan saya dalam 
sekejap, duduk di sisiku dengan satu tangan di 
pundakku. Di sisi lain adalah sebuah kotak hitam kecil. 
Dia seimbang itu di lutut kiri.  
"Silakan dan lihat, kemudian," katanya singkat.  
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Ternyata lebih sulit daripada seharusnya untuk 
mengangkat kotak kecil yg tdk mengganggu, tapi aku 
tidak ingin menyakitinya lagi, jadi aku mencoba agar 
tanganku gemetar. Permukaan halus dengan satin 
hitam. Aku menggosok jari di atasnya, ragu-ragu.  
"Kau tidak menghabiskan banyak uang, kan? Berbohong 
padaku, jika Anda melakukannya. "  
"Saya tidak menghabiskan apa-apa," dia meyakinkan 
saya. "Hanya saja tangan lain-aku-down. Ini adalah 
cincin ayahku berikan kepada ibu saya. "  
"Oh." Kejutan berwarna suaraku. Aku mencubit tutup 
antara ibu jari dan jari telunjuk, tapi tidak 
membukanya.  
"Saya rasa itu agak ketinggalan jaman." Nadanya 
bercanda meminta maaf. "Kuno, sama seperti aku. Aku 
bisa mendapatkan sesuatu yang lebih modern. Sesuatu 
dari Tiffany's? "  
"Aku suka hal-hal yang kuno," gumamku saat aku ragu-
ragu mengangkat tutupnya.  
Nestled ke satin hitam, Elizabeth Masen cincin 
berkilauan dalam cahaya redup. Wajah oval yang 
panjang, ditetapkan dengan deretan miring batu bulat 
berkilauan. Band ini emas - halus dan sempit. Emas 
membuat rapuh web di sekitar berlian. Aku belum 
pernah melihat yang seperti ini.  
Membebek, aku membelai permata berkilauan.  
"Ini sangat cantik," gumamku pada diri sendiri, 
terkejut.  
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"Apakah kau suka?"  
"Sungguh indah." Aku mengangkat bahu, pura-pura 
kurang perhatian. "Apa yang tidak disukai?"  
Dia terkekeh. "Lihat apakah cocok."  
Mengepalkan tangan kiriku menjadi kepalan.  
"Bella," dia menghela napas. "Aku tidak akan solder ke 
jari Anda. Coba saja di sehingga aku dapat melihat 
apakah perlu ukuran. Maka Anda dapat segera 
menerimanya. "  
"Baik," aku menggerutu.  
Aku meraih cincin, tapi jari-jari yang panjang 
mengalahkan aku di sana. Dia meraih tangan kiri, dan 
menyelipkan cincin ke tempatnya di jari saya. Dia 
menggenggam tanganku keluar, dan kami berdua 
memeriksa oval berkilau kulitku. Itu tidak begitu 
mengerikan seperti yang kutakutkan, setelah itu di 
sana.  
"A perfect fit," katanya tak acuh. "Itu bagus - 
menyimpan saya pergi ke toko perhiasan itu."  
Aku bisa mendengar membakar emosi yang kuat di 
bawah nada biasa suaranya, dan aku menatap wajahnya. 
Itu ada di matanya, juga, terlihat berhati-hati 
meskipun tak acuh dari ekspresinya.  
"Anda seperti itu, kan?" Aku bertanya curiga, 
berkibar-kibar jemariku dan berpikir bahwa itu benar-
benar terlalu buruk bahwa aku tidak patah tangan 
kiriku.  



http://nengmieke.blogspot.com 

Dia mengangkat bahu. "Tentu saja," katanya, masih 
santai. "Kelihatannya sangat baik pada Anda."  
Aku menatap ke matanya, mencoba untuk memecahkan 
emosi yang menyala tepat di bawah permukaan. Dia 
memandang ke belakang, dan tiba-tiba pura-pura biasa 
menyelinap pergi. Dia bersinar - wajah malaikat-Nya 
yang cemerlang dengan sukacita dan kemenangan. Dia 
begitu mulia sehingga mengetuk aku terengah-engah.  
Sebelum aku dapat menangkap bahwa napas, dia 
mencium saya, bibirnya gembira. Aku pusing ketika ia 
pindah mulut untuk berbisik di telinga saya - tapi 
napasnya juga sama compang-camping seperti saya.  
"Ya, aku menyukainya. Anda tidak tahu. "  
Aku tertawa, terengah-engah sedikit. "Aku percaya 
padamu."  
"Apakah kau keberatan kalau aku melakukan sesuatu?" 
Gumamnya, tangannya menegang di sekitar saya.  
"Apa pun yang Anda inginkan."  
Tapi ia membiarkan aku pergi dan meluncur pergi.  
"Apa saja kecuali itu," aku mengeluh.  
Dia mengabaikan saya, mengambil tanganku dan 
menarikku dari tempat tidur, juga. Dia berdiri di depan 
saya, tangan di bahu saya, wajah serius.  
"Sekarang, saya ingin melakukan ini dengan benar. 
Please, please, ingatlah bahwa Anda telah setuju untuk 
ini, dan tidak merusaknya untukku. "  
"Oh, tidak," aku terkesiap ketika ia meluncur turun ke 
salah satu lutut.  
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"Jadilah baik," gumamnya.  
Aku menarik napas panjang.  
"Isabella Swan?" Dia menatapku melalui mustahil bulu 
mata panjang, mata emasnya lembut tetapi, entah 
bagaimana, masih panas. "Aku berjanji untuk 
mencintaimu selamanya - setiap hari selamanya. 
Maukah kau menikah denganku? "  
Ada banyak hal yang ingin saya katakan, beberapa dari 
mereka tidak baik sama sekali, dan lain-lain lebih 
menjijikkan lengket dan romantis daripada mungkin dia 
bermimpi aku mampu. Daripada mempermalukan diri 
sendiri dengan baik, aku berbisik, "Ya."  
"Terima kasih," jawabnya singkat. Dia meraih dan 
mencium tangan kiri masing-masing ujung jari saya 
sebelum dia mencium cincin yang sekarang milikku. 
 
 
 
 
 

21. Trails 
 

Aku BENCI LIMBAH UNTUK SEMUA BAGIAN 
DALAM TIDUR MALAM, tapi itu tak terelakkan. 
Matahari cerah di luar jendela-dinding ketika aku 
terbangun, dengan awan-awan kecil bergerak cepat 
terlalu cepat di langit. Angin mengguncang pucuk-pucuk 
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pohon sampai seluruh hutan tampak seolah-olah itu 
akan guncang terpisah.  
Dia meninggalkan aku sendiri untuk berpakaian, dan 
saya menghargai kesempatan untuk berpikir. Entah 
bagaimana, rencana saya semalam sudah mengerikan 
kacau, dan saya perlu berusaha mengatasi dengan 
konsekuensi. Meskipun aku telah kembali tangan-me-
down cincin begitu aku bisa melakukannya tanpa 
menyakiti perasaannya, tangan kiriku terasa berat, 
seperti itu masih di tempatnya, hanya tidak terlihat.  
Hal ini seharusnya tidak mengganggu saya, aku 
beralasan. Itu bukan masalah besar - sebuah jalan 
perjalanan ke Vegas. Aku akan pergi satu lebih baik 
daripada jins tua - tua aku akan memakai berkeringat. 
Upacara jelas tidak bisa makan waktu lama, tidak lebih 
dari lima belas menit paling lama, kan? Jadi aku bisa 
mengatasinya.  
Dan kemudian, ketika sudah selesai, dia harus 
memenuhi sisi tawar-menawar. Saya akan 
berkonsentrasi pada itu, dan melupakan istirahat.  
Dia bilang aku tidak perlu memberitahu siapa pun, dan 
saya berencana untuk menahan dia untuk itu. Tentu 
saja, itu sangat bodoh tidak memikirkan Alice.  
The Cullens tiba di rumah sekitar tengah hari. Ada 
yang baru, bisnis merasa ke atmosfir di sekitar 
mereka, dan itu menarikku kembali ke besarnya apa 
yang akan terjadi.  
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Alice tampaknya berada dalam suasana hati yang 
sangat buruk. Aku dihubungkan itu sampai ke perasaan 
frustrasi dengan normal, karena kata-kata pertamanya 
Edward adalah keluhan tentang bekerja dengan 
serigala.  
"Saya rasa" - ia membuat wajah ketika ia menggunakan 
kata yang tidak menentu - "bahwa Anda akan ingin 
berkemas untuk cuaca dingin, Edward. Aku tidak bisa 
melihat di mana Anda berada persis, karena Anda 
lepas landas dengan anjing itu sore ini. Tetapi badai 
yang datang tampaknya sangat buruk di wilayah umum. 
"  
Edward mengangguk.  
"Ini akan salju di pegunungan," ia memperingatkan.  
"Euh, salju," gumamku pada diri sendiri. Itu Juni, 
karena menangis dengan suara keras.  
"Kenakan jaket," Alice kepada saya. Suaranya ramah, 
dan yang membuatku terkejut. Aku mencoba membaca 
wajahnya, tapi dia berbalik.  
Aku memandang Edward, dan dia tersenyum; apa pun 
yang mengganggu Alice geli padanya.  
Edward sudah lebih dari cukup peralatan berkemah 
untuk memilih dari - alat-alat bantu dalam sandiwara 
manusia; yang Cullens pelanggan bagus di toko Newton. 
Dia meraih ke bawah kantong tidur, tenda kecil, dan 
beberapa paket makanan dehidrasi - menyeringai 
ketika aku membuat wajah mereka - dan memasukkan 
mereka semua dalam ransel.  
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Alice berjalan ke garasi sementara kami berada di 
sana, menonton persiapan Edward tanpa sepatah kata 
pun. Dia mengabaikannya.  
Setelah ia selesai berkemas, Edward menyerahkan 
teleponnya. "Kenapa kau tidak menelepon Yakub dan 
katakan padanya kita akan siap untuk dia dalam satu 
jam atau lebih. Dia tahu di mana harus bertemu kami. "  
Yakub tidak ada di rumah, tapi Billy berjanji untuk 
menelepon sekitar sampai ia bisa menemukan manusia 
serigala yang tersedia untuk melewatkan berita untuk.  
"Jangan khawatir tentang Charlie, Bella," ujar Billy. 
"Aku punya bagian dari kontrol di bawah ini."  
"Ya, aku tahu Charlie'll baik-baik saja." Aku tidak 
merasa begitu yakin tentang keselamatan anaknya, tapi 
aku tidak menambahkan bahwa.  
"Aku berharap aku bisa dengan yang lain besok." Billy 
terkekeh menyesal. "Menjadi tua adalah penderitaan, 
Bella."  
Dorongan untuk melawan harus menjadi ciri khas dari 
kromosom Y. Mereka semua sama.  
"Bersenang-senanglah dengan Charlie."  
"Semoga beruntung, Bella," jawabnya. "Dan. . . 
menyampaikan bahwa sepanjang ke, eh, Cullens bagi 
saya. "  
"Aku akan," Aku berjanji, terkejut oleh gerakan.  
Saat aku memberikan telepon kembali ke Edward, saya 
melihat bahwa ia dan Alice sedang mengalami semacam 
diskusi diam. Dia menatapnya, memohon di matanya. 
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Dia mengerutkan kening kembali, tidak puas dengan 
apa pun yang ia inginkan.  
"Ujar Billy memberitahu Anda 'nasib baik'."  
"Itu murah hati dia," kata Edward, melepaskan diri 
dari padanya.  
"Bella, bisa saya bicara dengan Anda sendirian?" Tanya 
Alice dengan cepat.  
"Kau akan membuat hidup saya lebih sulit daripada 
perlu, Alice," Edward memperingatkan dia melalui 
giginya. "Aku akan sangat suka kau tidak."  
"Ini bukan tentang Anda, Edward," balas dia.  
Dia tertawa. Sesuatu tentang tanggapannya lucu 
baginya.  
"Bukan," Alice berkeras. "Ini adalah hal perempuan."  
Dia mengerutkan kening.  
"Biarkan dia bicara padaku," kataku kepadanya. Aku 
penasaran.  
"Kau meminta untuk itu," gumamnya. Dia tertawa lagi - 
setengah marah, setengah geli - dan melangkah keluar 
dari garasi.  
Aku menoleh ke Alice, khawatir sekarang, tapi dia 
tidak melihat saya. Suasana hati yang buruk tidak lulus 
belum.  
Dia pergi duduk di tudung Porsche, wajahnya kecewa. 
Aku mengikuti, dan bersandar di bemper sampingnya.  
"Bella?" Alice bertanya dengan suara sedih, 
pergeseran atas dan meringkuk melawan sisiku. 
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Suaranya terdengar begitu menyedihkan bahwa aku 
melingkarkan tanganku di bahunya dengan nyaman.  
"Ada apa, Alice?"  
"Jangan kau mencintaiku?" Ia bertanya dengan nada 
sedih yang sama.  
"Tentu saja aku lakukan. Kau tahu itu. "  
"Lalu kenapa aku melihat kamu mengendap-endap ke 
Vegas untuk menikah tanpa mengundang saya?"  
"Oh," gumamku, pipiku berubah merah muda. Aku bisa 
melihat bahwa aku telah benar-benar menyakiti 
perasaannya, dan aku bergegas untuk membela diri. 
"Kau tahu betapa aku tidak suka membuat kesepakatan 
besar dari hal-hal. Itu adalah ide Edward sih. "  
"Aku tidak peduli ide siapa itu. Bagaimana kau bisa 
melakukan ini padaku? Saya berharap hal semacam itu 
dari Edward, tetapi bukan dari Anda. Aku mencintaimu 
seperti kau adalah adikku sendiri. "  
"Bagi saya, Alice, kau adalah adikku."  
"Kata-kata!" Ia menggeram.  
"Baik, kau bisa datang. Tidak akan ada banyak yang 
bisa dilihat. "  
Dia masih meringis.  
"Apa?" Saya bertanya.  
"Berapa banyak yang kau mencintaiku, Bella?"  
"Kenapa?"  
Dia menatapku dengan mata memohon, dengan alis 
hitam panjang miring di tengah dan menarik bersama-
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sama, bibirnya gemetar di sudut-sudut. Itu adalah 
ekspresi patah hati.  
"Tolong, tolong, tolong," bisiknya. "Tolong, Bella, 
silahkan - jika Anda benar-benar mencintai saya. . . 
Tolong biarkan aku melakukan pernikahan anda. "  
"Ah, Alice!" Aku mengerang, menarik diri dan berdiri. 
"Tidak! Jangan lakukan ini padaku. "  
"Jika Anda benar-benar, benar-benar mencintai saya, 
Bella."  
Aku melipat tangan di dada. "Itu sangat tidak adil. Dan 
Edward sudah digunakan jenis yang satu pada saya. "  
"Saya berani bertaruh Edward akan seperti itu lebih 
baik jika Anda melakukan ini secara tradisional, 
meskipun ia tidak pernah memberi tahu Anda bahwa. 
Dan Esme - pikirkan apa artinya untuk dia! "  
Aku mengerang. "Saya lebih suka menghadapi bayi yang 
baru lahir sendirian."  
"Aku akan berutang selama satu dekade."  
"Kau berutang padaku selama satu abad!"  
Matanya bersinar. "Apakah itu ya?"  
"Tidak! Aku tidak ingin melakukan ini! "  
"Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali berjalan 
beberapa meter dan kemudian ulangi setelah menteri."  
"Ugh! Ugh, ugh! "  
"Tolong?" Dia mulai melompat-lompat di tempat. 
"Tolong, tolong, tolong, tolong, tolong?"  
"Aku tidak akan pernah, tidak pernah memaafkanmu 
untuk hal ini, Alice."  
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"Yay!" Ia menjerit, bertepuk tangan bersama-sama.  
"Itu bukan ya!"  
"Tapi itu akan menjadi," ia bernyanyi.  
"Edward!" Aku berteriak, mengintai keluar dari garasi. 
"Aku tahu kau mendengarkan. Ke sini. "Alice tepat di 
belakangku, masih bertepuk tangan.  
"Terima kasih banyak, Alice," kata Edward sinis, 
datang dari belakangku. Aku berpaling untuk 
membiarkan dia memilikinya, namun ekspresinya begitu 
khawatir dan marah karena saya tidak bisa berbicara 
dengan keluhan. Aku melemparkan memeluknya alih-
alih, menyembunyikan wajah, kalau-kalau marah 
kelembaban di mataku membuatnya tampak seperti 
sedang menangis.  
"Vegas," Edward berjanji di telingaku.  
"Tidak mungkin," Alice gloated. "Bella tidak akan 
pernah melakukan hal itu padaku. Kau tahu, Edward, 
sebagai saudara, Anda kadang-kadang mengecewakan. "  
"Jangan begitu," gerutuku padanya. "Dia mencoba 
membuatku bahagia, tidak seperti Anda."  
"Aku berusaha untuk membuat Anda bahagia, juga, 
Bella. Hanya saja yang saya tahu lebih baik apa yang 
akan membuat Anda bahagia. . . dalam jangka panjang. 
Anda akan berterima kasih padaku untuk ini. Mungkin 
tidak selama lima puluh tahun, tapi pasti suatu hari 
nanti. "  
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"Saya tidak menyangka akan melihat hari di mana aku 
akan bersedia mengambil taruhan terhadap kamu, 
Alice, tapi itu telah tiba."  
Dia tertawa dengan keperakan tertawa. "Jadi, apakah 
kau akan menunjukkan cincin itu?"  
Aku meringis ngeri ketika ia meraih tangan kiriku dan 
kemudian menjatuhkannya dengan cepat.  
"Hah. Aku melihat dia meletakkannya pada Anda. . . . 
Apakah aku kehilangan sesuatu? "Ia bertanya. Dia 
berkonsentrasi untuk setengah detik, mengerutkan 
alisnya, sebelum ia menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sendiri. "Tidak Pernikahan yang masih menyala. "  
"Bella memiliki masalah dengan perhiasan," Edward 
menjelaskan.  
"Apa yang satu lagi berlian? Well, kurasa cincin 
memiliki banyak berlian, tapi poin saya adalah bahwa 
dia sudah punya satu on - "  
"Cukup, Alice!" Edward memotong kata-katanya tiba-
tiba. Cara ia melotot ke arahnya. . . ia tampak seperti 
vampir lagi. "Kami sedang terburu-buru."  
"Aku tidak mengerti. Apa itu tentang berlian? "Saya 
bertanya.  
"Kita akan membicarakannya nanti," kata Alice. 
"Edward benar - sebaiknya kau pergi. Anda harus 
membuat jebakan dan membuat kemah sebelum badai 
datang. "Dia mengerutkan kening, dan ekspresinya 
cemas, hampir gugup. "Jangan lupa mantel Anda, Bella. 
Tampaknya. . . musimnya dingin. "  
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"Aku sudah mendapatkannya," Edward meyakinkannya.  
"Selamat malam," katanya kepada kami dalam 
perpisahan.  
Itu dua kali lebih jauh ke tanah terbuka seperti biasa; 
Edward mengambil jalan memutar yang panjang, 
memastikan bau saya akan jauh dari jejak Yakub akan 
bersembunyi kemudian. Dia membawa aku dalam 
pelukannya, ransel besar itu di tempatnya yang biasa.  
Dia berhenti di ujung terjauh kliring dan menempatkan 
aku di kakiku.  
"Baiklah. Hanya berjalan ke utara untuk suatu cara, 
menyentuh sebanyak yang Anda bisa. Alice memberi 
saya gambaran yang jelas jalan mereka, dan tidak akan 
memakan waktu lama bagi kami untuk saling 
berpotongan itu. "  
"Utara?"  
Dia tersenyum dan menunjuk ke arah yang benar.  
Aku berjalan ke hutan, meninggalkan yang jelas cahaya 
kuning aneh hari cerah di tanah kosong di belakangku. 
Mungkin pandangan kabur Alice akan salah tentang 
salju. Aku berharap begitu. Langit kebanyakan jelas, 
meskipun angin melecut marah melalui ruang terbuka. 
Dalam pohon-pohon itu lebih tenang, tapi terlalu dingin 
untuk Juni - bahkan di kemeja lengan panjang dengan 
sweter tebal dari atas, ada merinding di lengan. Aku 
berjalan perlahan, mengikuti jemariku di atas apa-apa 
cukup dekat: kulit pohon yang kasar, yang basah pakis, 
lumut batu-batu yang tertutup.  
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Edward tinggal bersama saya, berjalan sebuah garis 
paralel sekitar dua puluh meter jauhnya.  
"Apakah aku melakukan hal ini benar?" Aku menelepon.  
"Sangat."  
Aku punya ide. "Apakah ini akan membantu?" Aku 
bertanya sambil berlari jari saya melalui rambut dan 
menangkap beberapa helai longgar. Aku menyampirkan 
mereka atas pakis.  
"Ya, itu tidak membuat jejak kuat. Tetapi Anda tidak 
perlu untuk menarik rambut Anda, Bella. Akan baik-
baik saja. "  
"Aku punya beberapa tambahan aku bisa cadangan."  
Itu murung di bawah pohon, dan aku berharap aku bisa 
berjalan lebih dekat dengan Edward dan memegang 
tangannya.  
Aku terjepit rambut lain menjadi patah cabang yang 
membelah jalanku.  
"Anda tidak perlu membiarkan Alice memilikinya, Anda 
tahu," kata Edward.  
"Jangan khawatir tentang itu, Edward. Aku tidak akan 
meninggalkan Anda di altar, tak peduli. "Aku punya 
perasaan yang tenggelam Alice akan mendapatkan 
perjalanan, terutama karena ia benar-benar bermoral 
ketika ada sesuatu yang ia inginkan, dan juga karena 
saya tergila-gila bersalah perjalanan.  
"Itu tidak apa yang saya khawatirkan. Aku ingin ini 
menjadi apa yang Anda inginkan. "  
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Aku ditekan napas. Itu akan melukai perasaan jika saya 
mengatakan yang sebenarnya - bahwa hal itu tidak 
terlalu penting, karena itu semua hanya berbeda-beda 
pula derajat mengerikan.  
"Yah, bahkan jika dia tidak mendapatkan perjalanan, 
kita bisa tetap kecil. Hanya kami. Emmett bisa 
mendapatkan lisensi ulama dari Internet. "  
Aku terkikik. "Itu suara lebih baik." Itu tidak akan 
merasa sangat resmi jika Emmett membaca sumpah, 
yang plus. Tapi aku punya waktu sulit menjaga wajah 
yang lurus.  
"Lihat," katanya sambil tersenyum. "Selalu ada 
kompromi."  
Butuh waktu bagi saya untuk mencapai tempat di mana 
tentara yang baru lahir pasti akan menyeberang jejak 
saya, tetapi Edward tidak pernah sabar dengan 
langkahku.  
Ia harus memimpin lebih dalam perjalanan kembali, 
untuk menjaga aku di jalan yang sama. Semuanya 
tampak sama kepada saya.  
Kami hampir ke tanah terbuka ketika aku jatuh. Aku 
bisa melihat pembukaan lebar depan, dan itu mungkin 
sebabnya aku terlalu bersemangat dan lupa untuk 
menonton kakiku. Aku menangkap diriku sendiri 
sebelum kepalaku bashed ke pohon terdekat, tetapi 
mematikan cabang kecil di bawah tangan kiriku dan 
mencungkil ke telapak tanganku.  
"Aduh! Oh, hebat, "gumamku.  
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"Apakah kau baik-baik saja?"  
"Aku baik-baik. Tetap di tempat Anda berada. Aku 
berdarah. Akan berhenti sebentar lagi. "  
Dia mengabaikan saya. Dia ada di sana sebelum aku 
bisa menyelesaikannya.  
"Aku punya perlengkapan pertolongan pertama," 
katanya, menarik dari ransel. "Saya punya perasaan aku 
mungkin membutuhkannya."  
"Itu tidak buruk. Aku bisa mengurus itu - Anda tidak 
perlu untuk membuat diri Anda nyaman. "  
"Aku tidak nyaman," katanya tenang. "Di sini - biarkan 
aku membersihkannya."  
"Tunggu sebentar, saya hanya punya ide lain."  
Tanpa melihat darah dan bernapas melalui mulut, 
kalau-kalau perutku akan bereaksi, aku menekan 
tanganku ke batu dalam jangkauan saya.  
"Apa yang kamu lakukan?"  
"Jasper akan cinta ini," gumamku pada diri sendiri. Aku 
mulai untuk kliring lagi, menekan telapak tanganku 
terhadap segala sesuatu di jalan. "Aku bertaruh ini 
benar-benar membuat mereka pergi."  
Edward menghela napas.  
"Tahan napas," kataku kepadanya.  
"Aku baik-baik. Aku hanya berpikir kau akan laut. "  
"Ini semua aku lakukan. Saya ingin melakukan 
pekerjaan yang baik. "  
Kami menerobos pohon terakhir saat aku berbicara. 
Aku membiarkan tangan terluka merumput di pakis.  
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"Yah, kau miliki," Edward meyakinkanku. "Bayi yang 
baru dilahirkan akan menjadi panik, dan Jasper akan 
sangat terkesan dengan dedikasi Anda. Sekarang 
biarkan aku merawat tangan Anda - Anda telah 
mendapat luka kotor. "  
"Biarkan saya melakukannya, silakan."  
Dia meraih tanganku dan tersenyum ketika ia 
memeriksanya. "Ini tidak mengganggu saya lagi."  
Aku mengawasinya dengan hati-hati saat ia 
membersihkan luka, mencari beberapa tanda-tanda 
tertekan. Dia terus bernapas secara merata masuk dan 
keluar, sama senyum kecil di bibirnya.  
"Kenapa tidak?" Akhirnya aku bertanya sambil 
merapikan perban di telapak tanganku.  
Dia mengangkat bahu. "Aku bisa mengatasinya."  
"Kau. . . bisa mengatasinya? Kapan? Bagaimana? "Aku 
mencoba mengingat terakhir kali ia menahan napas di 
sekitar saya. Semua aku bisa memikirkan celaka saya 
pesta ulang tahun September lalu.  
Edward mengatupkan bibirnya, seakan mencari kata-
kata. "Saya tinggal melalui seluruh dua puluh empat 
jam berpikir bahwa Anda telah mati, Bella. Yang 
mengubah cara saya melihat banyak hal. "  
"Apakah itu mengubah cara saya bau kepada Anda?"  
"Tidak sama sekali. Tetapi. . . setelah mengalami 
rasanya cara berpikir aku sudah kehilangan dirimu. . . 
reaksi saya telah berubah. Seluruh yang shies jauh 
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dari setiap kursus yang dapat menginspirasi sakit 
seperti itu lagi. "  
Aku tidak tahu harus berkata apa.  
Dia tersenyum pada ekspresi. "Saya rasa bahwa Anda 
bisa menyebutnya pengalaman yang sangat mendidik."  
Angin merobek melalui kliring kemudian, memukul 
rambut di sekitar wajah saya dan membuat saya 
menggigil.  
"Baiklah," katanya sambil merogoh ranselnya lagi. "Kau 
sudah melakukan bagian Anda." Dia mengeluarkan jaket 
musim dingin yang berat dan mengulurkannya bagi saya 
untuk slide lenganku masuk "Sekarang keluar dari 
tangan kami. Mari kita pergi berkemah! "  
Aku tertawa di pura-pura antusias dalam suaranya.  
Dia meraih tangan diperban - yang lainnya adalah dalam 
bentuk yang lebih buruk, masih dalam penjepit - dan 
mulai ke sisi lain lapangan.  
"Di mana kita bertemu Yakub?" Saya bertanya.  
"Di sini." Dia menunjuk pohon di depan kami sama 
seperti Yakub melangkah dengan hati-hati dari 
bayangan mereka.  
Ini seharusnya tidak terkejut aku melihatnya manusia. 
Aku tidak yakin mengapa aku sudah mencari cokelat 
merah besar serigala.  
Jacob tampak lebih besar lagi - tak diragukan lagi 
merupakan produk harapan saya, aku pasti tidak sadar 
telah berharap untuk melihat Yakub yang lebih kecil 
dari ingatan, santai teman yang belum membuat 
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segalanya begitu sulit. Dia telah tangan dilipat di 
dadanya yang telanjang, sebuah jaket tergenggam di 
satu tangan. Wajahnya tanpa ekspresi ketika dia 
memandang kami.  
Edward bibir ditarik ke bawah pada sudut-sudut. "Ada 
telah cara yang lebih baik untuk melakukan ini."  
"Sudah terlambat sekarang," gumamku murung.  
Dia menghela napas.  
"Hei, Jake," aku menyapanya ketika kita semakin 
dekat.  
"Hai, Bella."  
"Halo, Yakub," kata Edward.  
Yakub mengabaikan basa-basi, semua bisnis. "Di mana 
saya membawanya?"  
Edward mengeluarkan peta dari saku samping pada 
kemasan dan menawarkan kepadanya. Yakub membuka 
lipatannya.  
"Kami di sini sekarang," kata Edward, menjangkau lebih 
dari menyentuh tempat yang tepat. Yakub menghindar 
dari tangannya secara otomatis, dan kemudian 
menenangkan dirinya sendiri. Edward pura-pura tidak 
memperhatikan.  
"Dan kau membawanya ke sini," lanjut Edward, 
menelusuri pola yang berbelit-belit di sekitar garis 
ketinggian di atas kertas. "Kurang-lebih sembilan mil."  
Yakub mengangguk sekali.  
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"Ketika Anda kira-kira satu mil jauhnya, Anda harus 
salib jalanku. Yang akan membawa Anda masuk Apakah 
anda memerlukan peta? "  
"Tidak, terima kasih. Aku tahu daerah ini cukup baik. 
Kurasa aku tahu ke mana aku pergi. "  
Yakub tampaknya harus bekerja lebih keras daripada 
Edward untuk menjaga nada sopan.  
"Aku akan mengambil rute yang lebih panjang," kata 
Edward. "Dan aku akan melihat Anda dalam beberapa 
jam."  
Edward menatapku sedih. Dia tidak seperti ini bagian 
dari rencana.  
"Sampai ketemu," gumamku.  
Edward menghilang ke pepohonan, menuju ke arah yang 
berlawanan.  
Begitu dia pergi, Yakub berpaling ceria.  
"Ada apa, Bella?" Ia bertanya dengan senyum lebar.  
Aku memutar mataku. "Sama itu-itu juga."  
"Ya," dia setuju. "Bunch of vampir mencoba untuk 
membunuh Anda. Biasa. "  
"Seperti biasa."  
"Yah," katanya sambil mengangkat bahu ke dalam jaket 
untuk membebaskan lengannya. "Mari kita pergi."  
Membuat wajah, aku mengambil langkah kecil lebih 
dekat kepadanya.  
Ia membungkuk dan menyapu tangannya di belakang 
lutut saya, mengetuk mereka keluar dari bawah saya. 
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Tangannya yang lain menangkap saya sebelum kepala 
menyentuh tanah.  
"Brengsek," gumamku.  
Jacob tergelak, sudah berjalan di antara pepohonan. 
Dia terus kecepatan tetap, sebuah berlari cepat yang 
cocok manusia bisa menyimpan dengan. . . di pesawat 
tingkat. . . jika mereka tidak dibebani dengan ditambah 
seratus pon seperti dirinya.  
"Anda tidak perlu lari. Anda akan mendapatkan lelah. "  
"Menjalankan tidak membuat saya lelah," katanya. 
Napasnya bahkan - seperti tempo tetap seorang pelari 
maraton. "Selain itu, akan segera dingin. Saya 
berharap ia mendapat mendirikan kamp sebelum kita 
sampai di sana. "  
Aku mengetuk jari saya terhadap padding tebal dari 
mantelnya. "Saya pikir kau tidak mendapatkan dingin 
sekarang."  
"Aku tidak. Aku membawa ini untuk Anda, kalau-kalau 
Anda tidak siap. "Dia menatap jaket, hampir seolah-
olah ia kecewa karena aku. "Saya tidak suka cara cuaca 
terasa. Ini membuat saya tegang. Perhatikan 
bagaimana kita belum melihat ada binatang? "  
"Um, tidak juga."  
"Saya rasa Anda tidak akan melakukannya. Indra Anda 
terlalu membosankan. "  
Aku membiarkan hal itu berlalu. "Alice khawatir 
tentang badai juga."  
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"Dibutuhkan banyak untuk membungkam hutan dengan 
cara ini. Anda memilih neraka yang malam untuk 
perjalanan berkemah. "  
"Itu tidak sepenuhnya gagasan saya."  
Cara yang yg tdk diselidiki ia mulai mendaki lebih dan 
lebih tajam, tapi itu tidak menghambatnya. Dia 
meloncat dengan mudah dari batu ke batu, sepertinya 
tidak perlu tangan sama sekali. Keseimbangan yang 
sempurna mengingatkan saya tentang kambing gunung.  
 
"Apa yang dengan penambahan gelang Anda?" Ia 
bertanya.  
Aku melihat ke bawah, dan menyadari bahwa hati 
kristal menghadap ke atas di pergelangan tanganku.  
Aku mengangkat bahu dengan rasa bersalah. "Satu lagi 
wisuda sekarang."  
Dia mendengus. "Sebuah batu. Angka. "  
Sebuah batu? Aku tiba-tiba teringat pada kalimat yang 
belum selesai Alice di luar garasi. Aku menatap kristal 
putih terang dan mencoba mengingat apa yang Alice 
yang sudah dikatakan sebelumnya. . . tentang berlian. 
Mungkinkah ia telah mencoba untuk mengatakan dia 
sudah punya satu pada Anda? Seperti, saya sudah 
mengenakan berlian dari Edward? Tidak, itu mustahil. 
Jantung harus lima karat atau sesuatu yang gila 
seperti itu! Edward akan tidak --  
"Jadi sudah agak lama sejak kau datang ke La Push," 
kata Jacob, menyela dugaan mengganggu saya.  
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"Aku sudah sibuk," kataku kepadanya. "Dan. . . Saya 
mungkin tidak akan dikunjungi, setidaknya. "  
Dia meringis. "Saya pikir Anda seharusnya menjadi 
memaafkan satu, dan saya adalah pemegang dendam."  
Aku mengangkat bahu.  
"Sudah berpikir tentang waktu terakhir banyak, kan?"  
"Tidak."  
Dia tertawa. "Kalau kau berbohong, atau Anda adalah 
orang stubbornest hidup."  
"Saya tidak tahu tentang bagian kedua, tapi aku tidak 
bohong."  
Aku tidak suka percakapan ini di bawah kondisi-kondisi 
sekarang - dengan terlalu-hangat memeluk erat-erat di 
sekitar saya dan apa-apa aku bisa melakukan hal itu. 
Wajahnya lebih dekat daripada yang saya inginkan 
untuk menjadi. Aku berharap aku bisa mengambil 
langkah mundur.  
"Orang cerdas melihat semua sisi dari suatu 
keputusan."  
"Aku punya," aku balas.  
"Jika anda tidak berpikir sama sekali tentang kami. . . 
eh, percakapan yang terakhir kali Anda datang, maka 
itu tidak benar. "  
"Itu percakapan tidak relevan dengan keputusan saya."  
"Beberapa orang akan melakukan apa saja untuk menipu 
diri sendiri."  
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"Aku telah memperhatikan bahwa manusia serigala 
khususnya rentan terhadap kesalahan - menurutmu itu 
adalah hal genetik?"  
"Apakah itu berarti bahwa dia pencium yang lebih baik 
bahwa aku?" Yakub bertanya, tiba-tiba murung.  
"Saya benar-benar tidak bisa berkata, Jake. Edward 
adalah satu-satunya orang yang pernah mencium. "  
"Selain aku."  
"Tapi saya tidak menghitung bahwa sebagai ciuman, 
Yakub. Saya rasa itu lebih sebagai sebuah 
penyerangan. "  
"Aduh! Itu dingin. "  
Aku mengangkat bahu. Aku tidak akan mengambilnya 
kembali.  
"Aku minta maaf tentang itu," dia mengingatkan saya.  
"Dan aku telah mengampuni kamu. . . kebanyakan. Itu 
tidak mengubah cara saya ingat. "  
Dia menggumamkan sesuatu tidak dapat dimengerti.  
Suasana tenang maka untuk sementara waktu; ada 
hanyalah bunyi diukur pernapasan dan angin menderu 
tinggi di atas kami di puncak pohon. Sebuah naik tebing 
curam di samping kami, telanjang, kasar batu kelabu. 
Kami mengikuti dasar seperti melengkung ke atas 
keluar dari hutan.  
"Saya masih berpikir ini cukup bertanggung jawab," 
Jacob tiba-tiba berkata.  
"Apa pun yang sedang Anda bicarakan, Anda salah."  
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"Pikirkan tentang hal itu, Bella. Menurut Anda, Anda 
telah mencium hanya satu orang - yang bahkan bukan 
benar-benar orang - di sepanjang hidup Anda, dan 
Anda menyebutnya berhenti? Bagaimana Anda tahu itu 
yang Anda inginkan? Seharusnya tidak bermain 
lapangan sedikit? "  
Aku terus suara saya keren. "Saya tahu persis apa 
yang saya inginkan."  
"Kalau tak ada salahnya untuk memeriksa. Mungkin 
Anda harus mencoba mencium orang lain - hanya untuk 
kepentingan perbandingan. . . karena apa yang terjadi 
hari lain tidak masuk hitungan. Anda bisa cium aku, 
misalnya. Saya tidak keberatan jika Anda ingin 
menggunakan saya untuk percobaan. "  
Dia menarikku erat di dadanya, sehingga wajah saya 
lebih dekat kepada-Nya. Dia tersenyum di lelucon, tapi 
aku tidak mau mengambil risiko.  
"Jangan main-main dengan saya, Jake. Aku bersumpah 
aku tidak akan berhenti padanya apakah ia ingin 
mematahkan rahang. "  
Tepi yang panik suara saya membuatnya tersenyum 
lebar. "Jika Anda meminta saya untuk mencium Anda, 
dia tidak akan punya alasan untuk marah. Dia 
mengatakan bahwa baik-baik saja. "  
"Jangan menahan napas, Jake - tidak, tunggu, aku 
berubah pikiran. Silakan saja. Hanya menahan nafas 
sampai aku meminta Anda untuk menciumku. "  
"Kau dalam mood yang buruk hari ini."  
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"Aku ingin tahu mengapa?"  
"Kadang-kadang saya pikir Anda seperti saya lebih baik 
sebagai serigala."  
"Kadang-kadang saya lakukan. Mungkin ada 
hubungannya dengan cara Anda tidak bisa bicara. "  
Dia mengerucutkan bibirnya luas berpikir. "Tidak, saya 
tidak berpikir itu saja. Saya pikir lebih mudah bagi 
Anda untuk berada di dekatku ketika aku bukan 
manusia, karena Anda tidak perlu berpura-pura bahwa 
Anda tidak tertarik padaku. "  
Mulutku ternganga dengan sedikit popping suara. Aku 
menutupnya sekaligus, grinding gigi bersama-sama.  
Ia mendengarnya. Bibirnya yang diikat erat di 
wajahnya dalam senyum kemenangan.  
Aku menarik napas pelan sebelum aku berbicara. 
"Tidak Aku cukup yakin itu karena Anda tidak bisa 
bicara. "  
Dia menghela napas. "Apakah Anda pernah merasa 
bosan berbohong kepada diri sendiri? Anda harus tahu 
bagaimana menyadari Anda terhadap saya. Secara 
fisik, maksudku. "  
"Bagaimana orang bisa tidak menyadari secara fisik, 
Yakub?" Saya bertanya. "Kau rakasa besar yang 
menolak untuk menghormati orang lain ruang pribadi."  
"Aku membuat Anda gugup. Tetapi hanya bila saya 
manusia. Ketika I'ma serigala, kau lebih nyaman di 
sekitar saya. "  
"Kegugupan dan iritasi bukan hal yang sama."  
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Dia menatapku sebentar, melambat untuk berjalan-
jalan, hiburan mengalir dari wajahnya. Matanya 
menyipit, menjadi hitam dalam bayang-bayang alis. 
Napasnya, begitu teratur sambil berlari, mulai untuk 
mempercepat. Perlahan, ia menyandarkan wajahnya 
lebih dekat ke wajahku.  
Aku menatapnya, tahu persis apa yang dia coba 
lakukan.  
"Ini wajah Anda," aku mengingatkannya.  
Ia tertawa keras dan mulai berlari lagi. "Saya tidak 
benar-benar ingin berkelahi dengan vampir Anda malam 
ini - Maksud saya, setiap malam, yakin. Tapi kami 
berdua memiliki tugas untuk dilakukan besok, dan aku 
tidak ingin meninggalkan Cullens satu pendek. "  
Tiba-tiba, tak terduga membengkak terdistorsi malu 
ekspresi saya.  
"Aku tahu, aku tahu," dia menjawab, tak mengerti. 
"Kau pikir dia bisa membawaku."  
Aku tidak bisa berbicara. Aku meninggalkan mereka 
satu pendek. Bagaimana jika seseorang yang terluka 
karena aku begitu lemah? Tapi bagaimana kalau aku 
berani dan Edward. . . Aku bahkan tidak bisa berpikir 
itu.  
"Ada apa dengan Anda, Bella?" The bercanda 
keberanian lenyap dari wajahnya, menampakkan Yakub 
saya di bawahnya, seperti topeng menarik diri. "Jika 
sesuatu yang saya katakan kecewa, kau tahu aku hanya 
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bercanda. Aku tidak berarti apa-apa - hei, kau baik-
baik saja? Jangan menangis, Bella, "ia mengaku.  
Aku mencoba menarik diri. "Aku tidak akan menangis."  
"Apa yang saya katakan?"  
"Tidak apa-apa yang Anda katakan. It's just, well, it's 
me. Aku melakukan sesuatu. . . buruk. "  
Dia menatapku, matanya lebar dengan kebingungan.  
"Edward tidak akan bertarung besok," bisikku 
penjelasan. "Aku membuat dia tinggal bersamaku. Saya 
seorang pengecut besar. "  
Dia mengerutkan kening. "Kau kira ini tidak akan 
bekerja? Mereka akan menemukan Anda di sini? 
Apakah Anda tahu sesuatu yang aku tidak tahu? "  
"Tidak, tidak. Aku tidak takut itu. Aku. . . Aku tidak 
bisa membiarkannya pergi. Jika ia tidak kembali. . . 
"Aku bergidik, memejamkan mata untuk menghindari 
pikiran.  
Yakub itu tenang.  
Aku terus berbisik, mataku tertutup. "Kalau ada yang 
terluka, itu akan selalu salahku. Dan bahkan jika tidak 
ada yang tidak. . . Aku mengerikan. Saya harus, untuk 
meyakinkan dia untuk tinggal bersamaku. Dia tidak 
akan tahan terhadap aku, tetapi aku akan selalu tahu 
apa yang saya mampu. "Aku merasa hanya sedikit lebih 
baik, mendapatkan ini dari dadaku. Bahkan jika aku 
hanya bisa mengakui itu kepada Yakub.  
Dia mendengus. Mataku terbuka perlahan-lahan, dan 
aku sedih melihat bahwa topeng keras kembali.  
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"Aku tidak percaya ia membiarkan Anda berbicara dia 
dari pergi. Aku tidak akan melewatkan ini untuk apa 
pun. "  
Desahku. "Aku tahu."  
"Itu tidak berarti apa-apa, walaupun." Dia tiba-tiba 
mundur kembali. "Itu tidak berarti bahwa ia 
mencintaimu lebih daripada aku."  
"Tapi kau tidak akan tinggal dengan saya, bahkan jika 
aku memohon."  
Dia mengatupkan bibirnya sejenak, dan aku bertanya-
tanya apakah dia akan mencoba menyangkalnya. Kami 
berdua tahu yang sebenarnya. "Itu hanya karena aku 
tahu kamu lebih baik," katanya pada akhirnya. 
"Semuanya akan pergi tanpa hambatan. Bahkan jika 
Anda sudah bertanya dan aku bilang tidak, Anda tidak 
akan marah padaku sesudahnya. "  
"Jika semuanya tidak berjalan tanpa hambatan, Anda 
mungkin benar. Aku tidak akan marah. Tapi sepanjang 
waktu kau pergi, aku akan sakit dengan khawatir, Jake. 
Gila dengan itu. "  
"Kenapa?" Ia bertanya dengan kasar. "Mengapa itu 
penting untuk Anda jika sesuatu terjadi padaku?"  
"Jangan katakan itu. Kau tahu betapa berartinya kau 
bagiku. Maaf itu bukan dalam cara yang Anda inginkan, 
tapi itu hanya bagaimana keadaannya. Kau sahabatku. 
Setidaknya, Anda dulu. Dan masih kadang-kadang 
berada. . . ketika Anda membiarkan penjaga turun. "  
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Dia tersenyum senyum tua yang saya cintai. "Aku selalu 
bahwa," janjinya. "Bahkan ketika saya tidak. . . 
berperilaku seperti seharusnya. Di bawahnya, aku 
selalu di sini. "  
"Aku tahu. Kenapa lagi aku tahan dengan semua omong 
kosong? "  
Dia tertawa dengan saya, dan kemudian matanya sedih. 
"Kapan kau akhirnya akan mengetahui bahwa Anda 
sedang jatuh cinta dengan saya juga?"  
"Serahkan saja pada Anda untuk merusak suasana."  
"Aku tidak mengatakan kamu tidak mencintainya. Aku 
tidak bodoh. Tapi itu mungkin untuk mencintai lebih 
dari satu orang pada satu waktu, Bella. Aku sudah 
melihatnya dalam tindakan. "  
"Aku bukan aneh werewolf, Jacob."  
Dia mengerutkan hidung, dan aku hendak minta maaf 
untuk tusukan terakhir, tapi dia mengubah topik.  
"Kami tidak jauh sekarang, aku dapat mencium dia."  
Aku menghela napas lega.  
Dia salah menafsirkan maksud saya. "Aku akan bahagia 
melambat, Bella, tapi kau pasti ingin berada di bawah 
shelter sebelum itu hit."  
Kami berdua menengadah ke langit.  
Dinding padat ungu-awan hitam kencang dari arah 
barat, menghitam di bawahnya hutan sebagaimana 
adanya.  
"Wow," gumamku. "Sebaiknya kau buru-buru, Jake. 
Anda akan ingin untuk pulang sebelum tiba di sini. "  
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"Aku tidak mau pulang."  
Aku memelototinya, jengkel. "Kau tidak berkemah 
bersama kami."  
"Tidak secara teknis - seperti dalam, berbagi tenda, 
atau apa pun. Saya lebih suka badai bau. Tapi aku yakin 
pacat Anda akan ingin untuk tetap berhubungan dengan 
kemasan untuk tujuan koordinasi, dan jadi saya akan 
dengan ramah memberikan layanan tersebut. "  
"Saya pikir itu pekerjaan Seth."  
"Dia akan mengambil alih besok, selama berperang."  
Dibungkam pengingat saya untuk kedua. Aku 
menatapnya, khawatir bermunculan lagi dengan tiba-
tiba keganasan.  
"Saya kira tidak ada cara apapun kau hanya tinggal 
karena kau sudah di sini?" Usulku. "Kalau aku mohon? 
Atau perdagangan kembali masa perbudakan atau apa? 
"  
"Menggoda, tapi tidak. Kemudian lagi, memohon 
mungkin menarik untuk dilihat. Anda dapat mencobanya 
kalau kau mau. "  
"Sebenarnya apa-apa, apa-apa yang bisa saya 
katakan?"  
"Tidak. Tidak, kecuali Anda dapat berjanji bertarung 
yang lebih baik. Lagi pula, Sam memanggil tembakan, 
bukan aku. "  
Yang mengingatkan saya.  
"Edward mengatakan sesuatu hari yang lain. . . tentang 
Anda. "  
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Dia meradang. "Ini mungkin bohong."  
"Oh, begitu? Anda tidak kedua dalam komando pak, 
lalu? "  
Dia berkedip, wajahnya akan kosong dengan terkejut. 
"Oh. Itu. "  
"Kenapa kau tidak pernah mengatakan kepada saya 
itu?"  
"Kenapa aku? Ini bukan masalah besar. "  
"Saya tidak tahu. Mengapa tidak? Ini menarik. Jadi, 
bagaimana yang bekerja? Bagaimana Sam akhirnya 
menjadi Alpha, dan Anda sebagai. . . Beta? "  
Jacob tergelak istilah diciptakan saya. "Sam adalah 
yang pertama, yang tertua. Masuk akal baginya untuk 
mengambil alih. "  
Aku mengerutkan kening. "Tapi tidak boleh Jared atau 
Paulus menjadi kedua, lalu? Mereka berikutnya 
berubah. "  
"Yah. . . sulit untuk menjelaskan, "kata Jacob 
menghindar.  
"Cobalah."  
Dia menghela napas. "Ini lebih tentang garis 
keturunan, kau tahu? Semacam kuno. Mengapa harus 
peduli siapa kakekmu itu, benar? "  
Aku ingat sesuatu Yakub telah mengatakan kepada 
saya lama sekali, sebelum salah satu dari kita sudah 
tahu apa pun tentang manusia serigala.  
"Bukankah kau bilang bahwa Efraim Hitam adalah 
kepala terakhir yang Quileutes miliki?"  
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"Ya, itu benar. Karena ia adalah Alpha. Apakah Anda 
tahu bahwa, secara teknis, kepala Sam dari seluruh 
suku sekarang? "Dia tertawa. "Crazy tradisi."  
Aku memikirkan hal itu sejenak, mencoba untuk 
membuat semua bagian cocok. "Tapi kau juga 
mengatakan bahwa orang-orang mendengarkan ayahmu 
lebih daripada orang lain di dewan, karena ia adalah 
cucu Efraim?"  
"Apa tentang itu?"  
"Yah, kalau itu tentang keturunan. . . seharusnya tidak 
menjadi kepala, lalu? "  
Yakub tidak menjawab. Ia menatap ke dalam hutan 
gelap, seolah-olah ia tiba-tiba harus berkonsentrasi 
pada ke mana ia pergi.  
"Jake?"  
"Tidak Itu pekerjaan Sam. "Dia terus mata yg tdk dpt 
dijalani kami saja.  
"Kenapa? Nya yang besar-kakek itu Lewi Uley, kan? 
Levi adalah Alpha juga? "  
"Hanya ada satu Alfa," jawabnya secara otomatis.  
"Jadi, apa yang Lewi?"  
"Semacam Beta, kurasa." Dia mendengus di istilah 
saya. "Seperti aku."  
"Itu tidak masuk akal."  
"Itu tidak masalah."  
"Aku hanya ingin mengerti."  
Yakub akhirnya bertemu dengan tatapan bingung, lalu 
menghela napas. "Yeah. Aku seharusnya Alpha. "  
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Alisku menarik bersama-sama. "Sam tidak mau turun?"  
"Sama sekali tidak. Aku tidak ingin langkah maju. "  
"Kenapa tidak?"  
Dia mengerutkan kening, tidak nyaman dengan 
pertanyaan-pertanyaan saya. Yah, itu adalah gilirannya 
untuk merasa tidak nyaman.  
"Aku tidak ingin semua itu, Bella. Aku tidak ingin apa-
apa untuk perubahan. Aku tidak mau menjadi pemimpin 
legendaris. Aku tidak ingin menjadi bagian dari manusia 
serigala pak, apalagi pemimpin mereka. Aku tidak mau 
menerimanya ketika Sam ditawarkan. "  
Aku memikirkan hal ini cukup lama. Jacob tidak 
menyela. Ia menatap ke dalam hutan lagi.  
"Tapi aku pikir kau lebih bahagia. Bahwa Anda baik-
baik saja dengan ini, "akhirnya aku berbisik.  
Yakub tersenyum ke arahku meyakinkan. "Yeah. Benar-
benar tidak terlalu buruk. Menarik kadang-kadang, 
seperti dengan hal ini besok. Tetapi pada awalnya itu 
seperti merasa seperti sedang dibuat menjadi perang 
Anda tidak tahu ada. Tidak ada pilihan lain, kau tahu? 
Dan hal itu begitu final. "Dia mengangkat bahu. 
"Pokoknya, saya kira saya senang sekarang. Ini harus 
dilakukan, dan bisa aku percaya orang lain untuk 
melakukannya dengan benar? Lebih baik untuk 
memastikan diriku sendiri. "  
Aku menatapnya, merasa tak terduga semacam 
kekaguman bagi teman saya. Ia lebih dari dewasa 
daripada yang pernah memberinya kredit. Seperti 
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dengan Billy malam itu di api unggun, ada keagungan di 
sini bahwa aku tidak pernah curiga.  
"Chief Yakub," bisikku, tersenyum pada cara kata-kata 
terdengar bersama-sama.  
Dia memutar bola matanya.  
Saat itu, angin bergetar lebih keras melalui pepohonan 
di sekitar kita, dan itu terasa seperti bertiup lurus 
dari sebuah gletser. Suara tajam cracking kayu 
bergema di gunung. Meskipun cahaya itu hilang seperti 
awan yang mengerikan menutupi langit, saya masih bisa 
melihat bercak-bercak putih kecil yang berkibar 
melewati kami.  
Yakub melangkah ke kecepatan, menjaga matanya 
sekarang di tanah datar keluar sambil berlari. Aku 
meringkuk lebih rela dadanya, kepegasan dari salju tak 
diinginkan.  
Itu hanya beberapa menit kemudian dia bergegas 
memutar ke sisi lee puncak berbatu dan kita bisa 
melihat tenda kecil terletak perlindungan melawan 
wajah. Lebih Banjir jatuh di sekitar kita, tapi angin 
terlalu keras untuk membiarkan mereka tinggal di 
mana saja.  
"Bella!" Edward berseru akut lega. Kami akan 
menangkapnya di tengah mondar-mandir di ruang 
terbuka kecil.  
Dia berkelebat ke samping, seperti kabur ketika ia 
bergerak begitu cepat. Yakub meringis, dan kemudian 
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menempatkan aku di kakiku. Edward mengabaikan 
reaksi dan menangkap saya dengan erat.  
"Terima kasih," kata Edward di atas kepalaku. Nadanya 
jelas-jelas tulus. "Itu lebih cepat daripada yang saya 
harapkan, dan aku benar-benar menghargai itu."  
Aku memutar untuk melihat respon Yakub.  
Yakub hanya mengangkat bahu, semua keramahan 
terhapus dari wajahnya. "Suruh dia masuk. Ini akan 
menjadi buruk - rambutku berdiri di kulit kepala saya. 
Apakah itu tenda aman? "  
"Saya semua kecuali dilas kepada batu."  
"Bagus."  
Yakub menengadah ke langit - sekarang hitam dengan 
badai, taburi dengan potongan yang berputar-putar 
salju. Lubang hidungnya melebar.  
"Aku akan berubah," katanya. "Aku ingin tahu apa yang 
terjadi di belakang rumah."  
Ia menggantungkan jaket rendah, cabang pendek, dan 
berjalan ke hutan yang suram tanpa menoleh ke 
belakang. 
 
 
 
 
 

22. FIRE AND ICE 
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ANGIN mengguncang TENT LAGI, dan aku berjabat 
DENGAN IT.  
Suhu turun. Aku bisa merasakan itu melalui kantong 
bawah, melalui jaket. Aku berpakaian lengkap, sepatu 
hiking saya masih bertali ke tempatnya. Tidak ada 
bedanya. Bagaimana mungkin begitu dingin? Bagaimana 
bisa terus mendapatkan dingin? Itu ke bawah keluar 
kadang-kadang, bukan?  
"Wwwww-apa tttt-time is it?" Aku memaksa kata-kata 
melalui gigi bergemeletuk.  
"Dua," jawab Edward.  
Edward duduk sejauh mungkin dari saya di ruang 
sempit, takut bahkan bernapas pada saya ketika saya 
sudah begitu dingin. Itu terlalu gelap untuk melihat 
wajahnya, tapi suaranya liar dengan khawatir, 
keraguan, dan frustrasi.  
"Mungkin. . .  
"Tidak, aku f-f-f-f-f-baik, r-r-r-benar-benar. Aku 
tidak w-w-w-ingin dengan g-pergi ke luar. "  
Dia akan mencoba membujukku membuat kabur sudah 
puluhan kali, tapi aku takut meninggalkan tempat 
penampungan. Kalau dingin ini di sini, terlindung dari 
amukan angin, aku bisa membayangkan betapa buruk 
jika kita sedang berlari melewatinya.  
Dan itu akan menyia-nyiakan semua upaya kami sore ini. 
Apakah kita memiliki cukup waktu untuk me-reset diri 
ketika badai berakhir? Bagaimana jika tidak berakhir? 



http://nengmieke.blogspot.com 

Tidak masuk akal untuk bergerak sekarang. Aku bisa 
menggigil jalan melalui satu malam.  
Aku khawatir bahwa aku telah meletakkan jejak akan 
hilang, tapi ia berjanji bahwa ia akan tetap jelas untuk 
kedatangan monster.  
"Apa yang bisa saya lakukan?" Ia hampir memohon.  
Aku hanya menggelengkan kepala.  
Keluar di salju, Yakub rengek sedih.  
"GGG-keluar dari hhh-sebelum," Aku memerintahkan, 
lagi.  
"Dia hanya khawatir tentang Anda," Edward 
diterjemahkan. "Dia baik-baik. Tubuhnya siap untuk 
menghadapi hal ini. "  
"Hhhhhh." Aku ingin mengatakan bahwa ia harus tetap 
pergi, tapi aku tidak bisa melewati gigi. Aku hampir 
menggigit lidah dari mencoba. Setidaknya Jacob 
tampaknya dilengkapi untuk salju, bahkan lebih baik 
daripada yang lain dalam ransel dengan lebih tebal, 
lebih panjang, berbulu bulu cokelat kemerah-merahan. 
Aku bertanya-tanya mengapa itu.  
Yakub merintih, bernada tinggi, kisi suara keluhan.  
"Apa yang kau ingin aku lakukan?" Edward menggeram, 
terlalu cemas untuk mengganggu dengan kesopanan 
lagi. "Bawa dia melalui itu? Saya tidak melihat Anda 
membuat dirimu berguna. Mengapa kau tidak pergi 
mengambil sebuah ruang pemanas atau apa? "  
"I'm ok-k-k-k-k-k-kay," aku protes. Menilai dari 
Edward's mengerang dan menggeram tertahan di luar 
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tenda, saya tidak yakin siapa pun. Angin mengguncang 
tenda kasar, dan aku bergidik selaras dengan itu.  
Tiba-tiba melolong mengoyak deru angin, dan aku 
menutup telinga terhadap suara. Edward cemberut.  
"Itu tidak perlu," gumamnya. "Dan itu ide terburuk 
yang pernah saya dengar," dia memanggil lebih keras.  
"Lebih baik daripada apa yang telah Anda peroleh 
dengan," jawab Yakub, dengan suara manusia 
mengejutkan saya. "Pergilah mengambil sebuah ruang 
pemanas," ia menggerutu. "Aku bukan St Bernard."  
Aku mendengar suara ritsleting di pintu tenda menarik 
cepat ke bawah.  
Yakub meluncur melalui lubang kecil ia bisa mengelola, 
sementara udara kutub mengalir di sekelilingnya, 
beberapa bercak-bercak salju jatuh ke lantai tenda. 
Aku menggigil begitu keras itu adalah sawan.  
"Aku tidak seperti ini," desis Edward sebagai Jake zip 
pintu tenda tertutup. "Hanya memberinya mantel dan 
keluar."  
Disesuaikan mataku cukup untuk melihat bentuk - 
Yakub adalah membawa jaket yang telah tergantung di 
pohon di samping tenda.  
Aku mencoba bertanya apa yang mereka bicarakan, 
tapi semua yang keluar dari mulut saya adalah, 
"Wwwwww," sebagai menggigil membuat saya gagap tak 
terkendali.  
"The parka's untuk besok - dia terlalu dingin untuk 
menghangatkan itu sendiri. Itu beku. "Dia menjatuhkan 
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dengan pintu. "Kau bilang dia membutuhkan ruang 
pemanas, dan di sinilah aku." Yakub memegang lengan 
selebar tenda diperbolehkan. Seperti biasa, ketika ia 
sudah berjalan sekitar seperti serigala, dia hanya 
dilemparkan pada telanjang penting - hanya sepasang 
berkeringat, tanpa baju, tanpa sepatu.  
"JJJJ-Jake, Anda akan fff-Freez-zz-ze," aku 
mencoba untuk mengeluh.  
"Bukan aku," katanya riang. "Aku berlari di bakar satu-
nol-delapan koma sembilan hari ini. Aku harus Anda 
berkeringat dalam waktu singkat. "  
Edward menggeram, tetapi Yakub bahkan tidak 
memandangnya. Sebaliknya, ia merangkak ke sisi saya 
dan mulai unzipping kantong tidurku.  
Tangan Edward tiba-tiba keras di bahunya, menahan, 
salju putih terhadap kulit gelap. Jacob's rahang 
mengeras, hidungnya kembang-kempis, tubuhnya 
kepegasan dari sentuhan dingin. Otot panjang di 
lengannya tertekuk secara otomatis.  
"Dapatkan tangan dari saya," ia menggeram melalui 
gigi.  
"Jauhkan tanganmu dari dirinya," jawab Edward 
blackly.  
"D-d-d-jangan f-f-f-f-fight," aku memohon. Bergoyang 
getaran lain melalui aku. Rasanya seperti gigi saya akan 
menghancurkan, mereka membanting bersama begitu 
keras.  
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"Aku yakin dia akan terima kasih untuk ketika jari 
kakinya berubah hitam dan drop off," tukas Yakub.  
Edward ragu-ragu, kemudian tangannya jatuh menjauh 
dan dia meluncur kembali ke posisinya di sudut.  
Suaranya datar dan menakutkan. "Jaga dirimu."  
Jacob tergelak.  
"Lari cepat selesai, Bella," katanya, zipping kantong 
tidur terbuka lebih jauh.  
Aku menatapnya dalam kemarahan. Tidak heran 
Edward bereaksi dengan cara ini.  
"N-n-n-n-n," aku mencoba protes.  
"Jangan bodoh," katanya, jengkel. "Jangan kamu ingin 
memiliki sepuluh jari kaki?"  
Dia menjejalkan tubuhnya ke dalam ruang tidak ada, 
memaksa ritsleting di belakang dirinya.  
Dan kemudian aku tidak bisa keberatan - aku tidak mau 
lagi. Dia begitu hangat. Lengannya terbatas di sekitar 
saya, memegang saya menempel dadanya yang 
telanjang. Hawa panas tak tertahankan, seperti udara 
setelah terlalu lama di bawah air. Dia meringis ketika 
saya menekan jari saya dengan penuh semangat 
melawan dingin kulitnya.  
"Astaga, kau membeku, Bella," dia mengeluh.  
"S-s-s-s-maaf," aku tergagap.  
"Cobalah untuk rileks," ia menyarankan sebagai 
bergelombang menggigil lain melalui aku keras. "Kau 
akan hangat dalam satu menit. Tentu saja, Anda akan 
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hangat lebih cepat jika Anda mengambil pakaian Anda. 
"  
Edward menggeram tajam.  
"Itu hanya sebuah fakta sederhana," Yakub membela 
diri. "Survival satu-nol-satu."  
"Cc-hentikan itu, Jake," kata saya dengan marah, 
walaupun tubuh saya menolak untuk bahkan mencoba 
menarik diri dari dia. "Nnn-nnnn-tidak ada yang benar-
benar membutuhkan kesepuluh ttt-jari kaki."  
"Jangan khawatir tentang pacat," Jacob mengusulkan, 
dan nada sombong. "Dia hanya cemburu."  
"Tentu saja aku." Suara Edward beludru lagi, di bawah 
kendali, musik gumaman dalam kegelapan. "Anda tidak 
memiliki bayangan betapa aku berharap aku bisa 
melakukan apa yang Anda lakukan untuknya, anjing 
kampung."  
"Mereka adalah istirahat," kata Jacob ringan, tapi 
kemudian nadanya memburuk. "Setidaknya kau tahu dia 
berharap itu kau."  
"Benar," Edward setuju.  
Yang bergetar melambat, menjadi tertahankan 
sementara mereka wrangled.  
"Di sana," kata Jacob, senang. "Merasa lebih baik?"  
Akhirnya aku bisa berbicara dengan jelas. "Ya."  
"Bibirmu masih biru," ujarnya. "Mau yang hangat untuk 
Anda juga? Anda hanya perlu bertanya. "  
Edward menghela napas berat.  
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"Jaga sikapmu," gumamku, menekan wajahku di 
bahunya. Dia tersentak lagi ketika saya menyentuh 
kulit dingin, dan aku tersenyum dengan sedikit dendam 
kepuasan.  
Sudah hangat dan nyaman di dalam kantong tidur. 
Yakub panas tubuh tampak memancar dari setiap sisi - 
mungkin karena ada begitu banyak tentang dia. Aku 
menendang sepatu saya lepas, dan mendorong jari-jari 
kaki saya melawan kakinya. Ia melompat sedikit, dan 
kemudian menyandarkan kepalanya ke bawah untuk 
tekan pipi yang panas menempel di telinga mati rasa.  
Aku melihat bahwa Yakub memiliki kulit yg berhubung 
dgn hutan, musky aroma - itu sesuai dengan 
pengaturan, di sini di tengah hutan. It was nice. Aku 
bertanya-tanya apakah Cullens dan Quileutes tidak 
hanya bermain up yang bau seluruh masalah karena 
prasangka mereka. Semua orang berbau baik padaku.  
Badai melolong seperti binatang menyerang tenda, tapi 
tidak khawatir sekarang. Yakub sudah keluar dari 
dingin, dan aku juga Plus, aku hanya terlalu lelah untuk 
kuatir tentang apa pun - lelah dari hanya tetap terjaga 
begitu terlambat, dan sakit dari kejang otot. Santai 
tubuhku perlahan-lahan saat aku dicairkan, sepotong 
demi sepotong beku, dan kemudian berbalik lemas.  
"Jake?" Gumamku mengantuk. "Boleh aku tanya 
sesuatu? Aku tidak mencoba menjadi brengsek atau 
apa, aku jujur ingin tahu. "Mereka adalah kata-kata 
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yang sama akan digunakan di dapur. . . berapa lama 
yang lalu itu sekarang?  
"Tentu," ia terkekeh, mengenang.  
"Kenapa kau begitu banyak pedagang pakaian bulu 
daripada teman-teman Anda? Anda tidak perlu 
menjawab kalau aku bersikap kasar. "Aku tidak tahu 
aturan untuk etiket sebagai mereka diterapkan budaya 
werewolf.  
"Karena rambut saya panjang," katanya, geli - 
pertanyaan saya tidak tersinggung dia, setidaknya. Dia 
menggelengkan kepala supaya rambut acak-acakan - 
tumbuh keluar ke dagu sekarang - menggelitik pipiku.  
"Oh." Aku terkejut, tapi masuk akal. Jadi, itulah 
mengapa mereka semua dipotong rambut mereka pada 
awalnya, ketika mereka bergabung dengan paket. 
"Kalau begitu mengapa kau tidak memotongnya? 
Apakah Anda ingin menjadi kusut? "  
Dia tidak langsung menjawab kali ini, dan Edward 
tertawa pelan.  
"Maaf," kataku, berhenti untuk menguap. "Aku tidak 
bermaksud ikut campur. Anda tidak perlu memberitahu 
saya. "  
Yakub membuat suara kesal. "Oh, dia akan 
memberitahu Anda, jadi aku bisa juga. . . . Aku sedang 
tumbuh rambut saya karena. . . sepertinya Anda lebih 
suka lama. "  
"Oh." Aku merasa canggung. "Aku, eh, seperti dua-
duanya, Jake. Anda tidak perlu. . . nyaman. "  
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Dia mengangkat bahu. "Ternyata itu sangat nyaman 
malam ini, jadi jangan khawatir tentang hal itu."  
Aku tidak punya apa-apa lagi yang harus kukatakan. 
Ketika keheningan diperpanjang, saya tertunduk dan 
menutup kelopak mata, dan pernapasan menjadi lebih 
lambat, lebih bahkan.  
"Itu benar, Sayang, pergi tidur," bisik Yakub.  
Aku mendesah, isi, sudah setengah sadar.  
"Seth ada di sini," Edward bergumam kepada Yakub, 
dan aku tiba-tiba mengerti maksud dari melolong.  
"Sempurna. Sekarang Anda dapat mengawasi hal-hal 
lain, sementara aku mengurus pacarmu untuk Anda. "  
Edward tidak menjawab, tapi aku mengerang gugup. 
"Hentikan," gumamku.  
Suasana tenang saat itu, dalam setidaknya. Di luar, 
angin menjerit insanely melalui pepohonan. Yang 
berayun-ayun dari tenda membuatnya sulit tidur. 
Kutub akan tiba-tiba tersentak dan bergetar, 
menarikku kembali dari tepi ketidaksadaran setiap kali 
aku dekat tergelincir di bawah. Aku merasa sangat 
buruk bagi serigala, anak yang terjebak di luar di salju.  
Pikiranku berkelana ketika aku menunggu untuk tidur 
untuk menemukan saya. Ruang kecil yang hangat ini 
membuat saya berpikir tentang masa-masa awal 
dengan Jacob, dan aku ingat bagaimana dulu ketika ia 
pengganti saya matahari, kehangatan yang membuat 
saya hidup kosong ditinggali. Sudah lama sejak aku 
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pikir Jake seperti itu, tapi di sini dia, menghangatkan 
aku lagi.  
"Tolong!" Edward mendesis. "Apakah kau keberatan!"  
"Apa?" Yakub berbisik kembali, dengan nada terkejut.  
"Apakah Anda pikir Anda bisa mencoba untuk 
mengendalikan pikiran Anda?" Edward berbisik marah.  
"Tidak ada yang mengatakan bahwa Anda harus 
mendengarkan," gumam Yakub, menantang, tapi masih 
malu. "Keluar dari kepalaku."  
"Aku berharap aku bisa. Kau tak tahu betapa keras 
sedikit fantasi Anda. Ini seperti mereka kau berteriak 
padaku. "  
"Aku akan mencoba untuk tetap turun," bisik Yakub 
sinis.  
Ada keheningan sejenak.  
"Ya," jawab Edward pikir tak terucap dalam gumaman 
begitu rendah, aku hampir tidak berhasil keluar. "Aku 
cemburu itu juga."  
"Saya pikir itu seperti itu," bisik Yakub puas. 
"Begitulah seimbang lapangan sedikit, bukan?"  
Edward terkekeh. "Dalam mimpi."  
"Kau tahu, dia masih bisa berubah pikiran," Jacob 
mengejeknya. "Mengingat semua hal yang bisa saya 
lakukan dengan dia bahwa Anda tidak bisa. Setidaknya, 
tidak tanpa membunuh nya, itu. "  
"Pergilah tidur, Yakub," Edward bergumam. "Kau mulai 
mendapatkan saraf saya."  
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"Saya rasa saya akan melakukannya. Aku benar-benar 
sangat nyaman. "  
Edward tidak menjawab.  
Aku terlalu jauh pergi untuk meminta mereka untuk 
berhenti berbicara tentang aku seperti aku tidak ada 
di sana. Percakapan telah diambil pada kualitas mimpi 
bagiku, dan aku tidak yakin saya benar-benar terjaga.  
"Mungkin aku akan," kata Edward sesaat kemudian, 
menjawab sebuah pertanyaan yang tidak mendengar.  
"Tapi apakah kau akan jujur?"  
"Anda selalu dapat meminta dan melihat." Edward nada 
membuat saya bertanya-tanya apakah aku kehilangan 
lelucon.  
"Nah, Anda lihat di dalam kepalaku - biarkan aku 
melihat ke dalam milikmu malam ini, itu adil," kata 
Jacob.  
"Kepala Anda penuh pertanyaan. Mana yang kau ingin 
aku menjawab? "  
"The cemburu. . . itu harus makan pada Anda. Anda 
tidak dapat yakin akan diri Anda tampaknya. Kecuali 
anda tidak punya emosi sama sekali. "  
"Tentu saja," Edward setuju, tidak lagi geli. "Saat itu 
begitu buruk sehingga aku hampir tak bisa 
mengendalikan suara. Tentu saja, itu lebih buruk lagi 
ketika ia sedang pergi dari saya, dengan Anda, dan 
saya tidak bisa melihatnya. "  
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"Apakah Anda berpikir tentang hal itu sepanjang 
waktu?" Yakub berbisik. "Apakah itu membuat kita 
sulit berkonsentrasi ketika dia tidak bersama Anda?"  
"Ya dan tidak," kata Edward, ia tampaknya bertekad 
untuk menjawab jujur. "Pikiranku tidak bekerja persis 
sama dengan Anda. Saya bisa memikirkan banyak lagi 
hal pada satu waktu. Tentu saja, itu berarti bahwa aku 
selalu mampu memikirkan Anda, selalu bisa bertanya-
tanya apakah di situlah pikirannya adalah, ketika dia 
tenang dan serius. "  
Mereka berdua diam beberapa menit.  
"Ya, saya akan menebak bahwa dia berpikir tentang 
Anda sering," Edward bergumam dalam menanggapi 
pikiran Yakub. "Lebih sering daripada aku suka. Dia 
khawatir bahwa Anda tidak bahagia. Bukan berarti 
Anda tidak tahu itu. Bukan berarti Anda tidak 
menggunakan itu. "  
"Aku harus menggunakan apa saja yang saya bisa," 
gumam Yakub. "Aku tidak bekerja dengan keunggulan - 
keunggulan seperti dia tahu dia telah jatuh cinta 
dengan Anda."  
"Itu membantu," Edward disepakati dalam nada ringan.  
Yakub adalah pemberontak. "Dia jatuh cinta padaku, 
juga, kau tahu."  
Edward tidak menjawab.  
Yakub menghela napas. "Tapi dia tidak tahu itu."  
"Saya tidak bisa memberitahu Anda apakah Anda 
benar."  
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"Apakah itu mengganggumu? Apakah Anda ingin kau 
bisa melihat apa yang dipikirkannya juga? "  
"Ya. . . dan tidak, lagi. Dia suka dengan cara ini lebih 
baik, dan, walaupun kadang-kadang membuatku gila, aku 
lebih suka dia bahagia. "  
Merobek angin di sekitar tenda, gemetaran seperti 
gempa bumi. Lengan Yakub mengencang di sekitar saya 
protektif.  
"Terima kasih," bisik Edward. "Aneh karena ini mungkin 
terdengar, aku kira aku senang kau di sini, Jacob."  
"Maksudmu, 'sama seperti aku ingin membunuhmu, aku 
senang dia hangat,' kan?"  
"Ini gencatan senjata yang tidak nyaman, bukan?"  
Bisikan Jacob tiba-tiba sombong. "Aku tahu kau hanya 
sebagai cemburu gila seperti aku."  
"Aku tidak sebodoh untuk memakainya di lengan bajuku 
seperti yang Anda lakukan. Itu tidak membantu kasus 
Anda, Anda tahu. "  
"Anda memiliki lebih banyak kesabaran daripada aku."  
"Aku harus. Aku sudah seratus tahun untuk 
mendapatkan itu. Seratus tahun menunggunya. "  
"Jadi. . . pada titik mana Anda memutuskan untuk 
bermain sangat sabar orang baik? "  
"Ketika aku melihat betapa itu menyakiti untuk 
membuatnya memilih. Itu tidak biasanya hal ini sulit 
untuk dikendalikan. Aku bisa memadamkan. . . kurang 
beradab perasaan aku mungkin bagi anda cukup dengan 
mudah sebagian besar waktu. Kadang-kadang aku 
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berpikir ia melihat melalui saya, tapi aku tidak bisa 
yakin. "  
"Saya pikir Anda hanya khawatir bahwa jika Anda 
benar-benar memaksanya untuk memilih, dia mungkin 
tidak memilih Anda."  
Edward tidak langsung menjawab. "Itu adalah bagian 
dari itu," dia akhirnya mengakui. "Tapi hanya sebagian 
kecil. Kita semua memiliki saat-saat kita ragu. 
Kebanyakan aku khawatir bahwa dia akan melukai 
dirinya sendiri mencoba menyelinap pergi untuk 
melihat Anda. Setelah aku menerima bahwa ia lebih 
atau kurang aman dengan Anda - seaman Bella pernah 
adalah - tampaknya terbaik untuk menghentikan 
mengemudi ke ekstrem. "  
Yakub menghela napas. "Aku akan berkata padanya 
semua ini, tapi dia tidak pernah percaya padaku."  
"Aku tahu." Kedengarannya seperti Edward tersenyum.  
"Kau pikir kau tahu segalanya," gumam Yakub.  
"Aku tidak tahu masa depan," kata Edward, suaranya 
tiba-tiba tidak yakin.  
Ada jeda panjang.  
"Apa yang akan Anda lakukan jika ia berubah pikiran?" 
Yakub bertanya.  
"Saya tidak tahu itu baik."  
Yakub terkekeh pelan. "Apakah Anda mencoba untuk 
membunuh saya?" Sarcastic lagi, seolah-olah 
meragukan Edward kemampuan untuk melakukannya.  
"Tidak"  
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"Kenapa tidak?" Yakub nada masih mencemooh.  
"Apakah Anda benar-benar berpikir aku akan 
menyakiti hatinya seperti itu?"  
Yakub ragu-ragu sesaat, dan kemudian menghela napas. 
"Yeah, kau benar. Aku tahu itu benar. Tapi kadang-
kadang. . .  
"Kadang-kadang ide yang menarik."  
Jacob menekankan wajahnya ke dalam kantong tidur 
untuk meredam tawa nya. "Tepat," ia akhirnya setuju.  
Apa mimpi aneh ini. Aku bertanya-tanya apakah itu 
angin tak kenal lelah yang membuat saya 
membayangkan semua berbisik-bisik. Hanya angin 
berteriak daripada berbisik-bisik. . .  
"Bagaimana rasanya? Kehilangan dia? "Jacob tanya 
setelah suasana yang tenang, dan tidak ada tanda-
tanda humor dalam tiba-tiba suara serak. "Ketika Anda 
berpikir bahwa Anda akan kehilangan dia selamanya? 
Bagaimana kau. . . mengatasinya? "  
"Itu sangat sulit bagi saya untuk dibicarakan."  
Yakub menunggu.  
"Ada dua waktu yang berbeda yang saya pikir itu." 
Edward berbicara setiap kata hanya sedikit lebih 
lambat dari biasanya. "Pertama kali, ketika aku pikir 
aku bisa meninggalkannya. . . itu. . . hampir 
tertahankan. Karena saya pikir dia akan melupakan aku 
dan itu akan seperti aku tidak menyentuh hidupnya. 
Selama lebih dari enam bulan aku mampu untuk 
menjauh, untuk menepati janjiku bahwa aku tidak akan 
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ikut campur lagi. Itu semakin dekat - Aku sedang 
bertempur tapi aku tahu aku tidak akan menang; aku 
akan datang kembali. . . hanya untuk memeriksa dirinya. 
Itulah yang saya akan berkata pada diriku sendiri, 
setidaknya. Dan jika aku telah menemukannya cukup 
bahagia. . . Aku suka berpikir bahwa aku bisa pergi lagi.  
"Tapi dia tidak bahagia. Dan aku akan tetap tinggal. 
Begitulah cara dia meyakinkan saya untuk tinggal 
bersamanya besok, tentu saja. Kau ingin tahu tentang 
hal itu sebelumnya, apa yang mungkin bisa memotivasi 
saya. . . apa dia tidak perlu merasa begitu bersalah. Dia 
mengingatkan saya tentang apa itu kepadanya ketika 
aku meninggalkan - apa masih tetap kepadanya ketika 
aku pergi. Dia merasa mengerikan tentang membawa 
hal itu, tapi dia benar. Aku akan pernah bisa menebus 
itu, tapi aku tidak akan pernah berhenti berusaha toh. 
"  
Jacob tidak menanggapi sejenak, mendengarkan badai 
atau mencerna apa yang ia dengar, aku tidak tahu yang 
mana.  
"Dan waktu yang lain - ketika Anda mengira dia sudah 
mati?" Bisik Yakub kasar.  
"Ya." Edward menjawab pertanyaan yang berbeda. "Ini 
mungkin akan merasa seperti itu kepada Anda, bukan? 
Cara Anda memandang kita, Anda mungkin tidak akan 
dapat melihatnya sebagai Bella lagi. Tapi itulah yang 
dia akan berada. "  
"Bukan itu yang aku bertanya."  
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Suara Edward kembali cepat dan keras. "Saya tidak 
bisa memberitahu Anda bagaimana rasanya. Tidak ada 
kata-kata. "  
Yakub lengan tertekuk di sekitar saya.  
"Tapi kau pergi karena Anda tidak ingin membuatnya 
menjadi seorang pemeras. Anda ingin dia menjadi 
manusia. "  
Edward berbicara pelan. "Yakub, dari kedua bahwa aku 
menyadari bahwa aku mencintainya, aku tahu hanya ada 
empat kemungkinan. Alternatif pertama, yang terbaik 
untuk Bella, akan jika dia tidak merasa sebagai kuat 
bagi saya - kalau dia bisa melupakan aku dan 
melanjutkan. Saya akan menerima bahwa, meskipun itu 
tidak akan pernah mengubah cara saya rasakan. Anda 
menganggap saya sebagai. . . hidup batu - keras dan 
dingin. Itu benar. Kami adalah mengatur cara kita, dan 
sangat jarang bagi kita untuk mengalami perubahan 
yang nyata. Ketika itu terjadi, seperti ketika Bella 
memasuki hidup saya, itu adalah perubahan permanen. 
Tidak ada akan kembali. . . .  
"Alternatif kedua, yang awalnya aku dipilih, adalah 
untuk tinggal bersamanya selama ia hidup manusia. It 
wasn'ta pilihan yang baik untuknya, menyia-nyiakan 
hidupnya dengan seseorang yang tidak bisa manusia 
dengannya, tapi itu adalah alternatif yang paling mudah 
aku bisa wajah. Mengetahui semua sepanjang itu, 
ketika dia meninggal, aku akan menemukan cara untuk 
mati, juga. Enam puluh tahun, tujuh puluh tahun - itu 
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akan tampak seperti yang sangat, sangat pendek waktu 
untuk saya. . . . Tapi kemudian terbukti terlalu 
berbahaya baginya untuk hidup dalam begitu dekat 
dengan dunia saya. Rasanya seperti segala sesuatu 
yang tidak bisa salah. Atau digantung di atas kita. . . 
menunggu untuk pergi salah. Aku takut bahwa saya 
tidak akan mendapatkan orang-orang enam puluh tahun 
jika aku tinggal di dekatnya saat dia manusia.  
"Jadi saya memilih pilihan ketiga. Yang ternyata 
menjadi kesalahan terburuk saya kehidupan yang 
sangat panjang, seperti yang Anda tahu. Aku memilih 
untuk membawa diriku keluar dari dunia, berharap 
untuk memaksa dia ke alternatif pertama. Tidak 
berhasil, dan itu hampir membunuh kami berdua.  
"Apa yang harus saya meninggalkan tetapi opsi 
keempat? Itu yang dia inginkan - paling tidak, dia pikir 
dia. Aku sudah berusaha untuk menunda-nya, untuk 
memberinya waktu untuk menemukan alasan untuk 
berubah pikiran, tapi dia sangat. . . keras kepala. Kau 
tahu itu. Aku akan beruntung untuk meregangkan ini 
keluar beberapa bulan lagi. Dia memiliki kengerian 
semakin tua, dan ulang tahunnya adalah pada bulan 
September. . . .  
"Aku suka pilihan satu," gumam Yakub.  
Edward tidak menjawab.  
"Kau tahu persis betapa aku benci untuk menerima ini," 
Yakub berbisik perlahan, "tapi aku bisa melihat bahwa 
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Anda memang mencintainya. . . jalanmu. Aku tidak bisa 
berdebat dengan itu lagi.  
"Mengingat itu, saya rasa Anda tidak harus menyerah 
pada alternatif pertama, belum. Saya pikir ada 
kesempatan bagus bahwa dia akan baik-baik saja. 
Setelah waktu. Kau tahu, kalau ia tidak melompat dari 
tebing pada bulan Maret. . . dan jika Anda sudah 
menunggu enam bulan lagi untuk memeriksa. . . . Nah, 
Anda mungkin telah menemukan cukup bahagia. Aku 
punya rencana permainan. "  
Edward terkekeh. "Mungkin itu akan berhasil. Baik itu 
rencana pikiran-keluar. "  
"Yeah." Jake menghela napas. "Tapi. . . , "Tiba-tiba ia 
berbisik begitu cepat kata-kata punya kusut," beri 
saya setahun, bl - Edward. Saya benar-benar berpikir 
aku bisa membuatnya bahagia. Dia keras kepala, tak 
ada yang tahu yang lebih baik daripada saya, tapi dia 
mampu penyembuhan. Ia akan sembuh sebelum. Dan dia 
bisa menjadi manusia, dengan Charlie dan Renée, dan 
dia bisa tumbuh dewasa, dan punya anak dan. . . 
menjadi Bella.  
"Kau cukup mencintainya bahwa Anda harus melihat 
keuntungan dari rencana itu. Dia pikir kau sangat egois. 
. . Anda benar-benar? Dapatkah Anda 
mempertimbangkan gagasan bahwa aku mungkin akan 
lebih baik baginya daripada dirimu? "  
"Saya sudah mempertimbangkan hal itu," jawab 
Edward pelan. "Dalam beberapa hal, Anda akan lebih 
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cocok untuk dirinya dari manusia lain. Bella mengambil 
beberapa merawat, dan kau cukup kuat bahwa Anda 
dapat melindunginya dari dirinya sendiri, dan dari 
segala sesuatu yang bersekongkol melawan dia. Anda 
telah melakukan yang sudah, dan aku akan berutang 
untuk itu selama aku hidup - selamanya - manapun yang 
lebih dulu. . . .  
"Aku bahkan bertanya pada Alice apakah ia dapat 
melihat bahwa - melihat apakah Bella akan lebih baik 
dengan Anda. Dia tidak bisa, tentu saja. Dia tidak bisa 
melihat Anda, dan kemudian Bella yakin akan tentu 
saja, untuk saat ini.  
"Tapi aku tidak cukup bodoh untuk membuat kesalahan 
yang sama aku dibuat sebelumnya, Jacob. Aku tidak 
akan mencoba untuk memaksanya menjadi pilihan 
pertama lagi. Selama dia ingin aku, aku di sini. "  
"Dan jika dia memutuskan bahwa dia ingin aku?" Yakub 
menantang. "Oke, itu ditembak panjang, aku akan 
memberimu itu."  
"Aku akan membiarkan dia pergi."  
"Hanya seperti itu?"  
"Dalam arti bahwa aku tidak pernah menunjukkan 
betapa sulitnya bagi saya, ya. Tapi aku akan berjaga-
jaga. Anda lihat, Yakub, Anda mungkin meninggalkannya 
suatu hari nanti. Seperti Sam dan Emily, Anda tidak 
akan punya pilihan. Aku akan selalu menunggu di sayap, 
berharap itu terjadi. "  
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Yakub mendengus pelan. "Nah, kau sudah jauh lebih 
jujur daripada saya punya hak untuk berharap. . . 
Edward. Terima kasih untuk membiarkan saya di kepala 
Anda. "  
"Seperti yang kukatakan, aku merasa aneh dan 
berterima kasih atas kehadiran Anda dalam hidupnya 
malam ini. Saat itu setidaknya aku bisa lakukan. . . . Kau 
tahu, Yakub, jika bukan karena fakta bahwa kita musuh 
alami dan bahwa Anda juga mencoba mencuri alasan 
keberadaan saya, saya mungkin akan seperti kamu. "  
"Mungkin. . . jika Anda menjijikkan weren'ta vampir 
yang berencana untuk menghisap keluar kehidupan 
gadis yang saya cintai. . . baik, tidak, tidak bahkan saat 
itu. "  
Edward terkekeh.  
"Boleh aku tanya sesuatu?" Edward berkata setelah 
beberapa saat.  
"Kenapa kau harus bertanya?"  
"Saya hanya bisa mendengar jika Anda memikirkannya. 
Ini hanya cerita yang Bella tampak enggan bercerita 
tentang hari yang lain. Sesuatu tentang istri ketiga. . . 
"  
"Apa tentang itu?"  
Edward tidak menjawab, mendengarkan cerita di 
kepala Yakub. Aku mendengar desisan rendah dalam 
kegelapan.  
"Apa?" Tanya Yakub lagi.  
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"Tentu saja," Edward mendidih. "Tentu saja! Saya agak 
berharap tetua Anda telah menyimpan cerita itu untuk 
diri mereka sendiri, Yakub. "  
"Kau tidak seperti lintah sedang dicat sebagai orang-
orang jahat?" Yakub mengejek. "Kau tahu, mereka. Lalu 
dan sekarang. "  
"Saya benar-benar tidak peduli tentang bagian itu. Kau 
tidak bisa menebak karakter Bella yang akan 
mengidentifikasi dengan? "  
Yakub Butuh waktu satu menit. "Oh. Ugh. Istri ketiga. 
Oke, saya mengerti maksud Anda. "  
"Dia ingin berada di sana di tanah kosong. Untuk 
melakukan apa yang sedikit yang bisa, karena ia 
menempatkan itu. "Dia menghela napas. "Itu alasan 
sekunder untuk tinggal bersamanya besok. Dia sangat 
kreatif ketika dia ingin sesuatu. "  
"Kau tahu, saudara militer Anda memberinya ide sama 
seperti cerita itu."  
"Tidak ada pihak yang berarti ada salahnya," Edward 
berbisik, damai-membuat sekarang.  
"Dan ketika tidak mengakhiri gencatan senjata kecil 
ini?" Yakub bertanya. "Pertama cahaya? Atau apakah 
kita menunggu sampai setelah perkelahian itu? "  
Ada jeda karena keduanya dianggap.  
"Pertama cahaya," mereka berbisik-bisik bersama-
sama, dan kemudian tertawa pelan.  
"Selamat tidur, Yakub," Edward bergumam. 
"Nikmatilah saat ini."  



http://nengmieke.blogspot.com 

Suasana tenang lagi, dan tenda masih dipegang selama 
beberapa menit. Angin tampaknya telah memutuskan 
bahwa hal itu tidak akan meratakan kami setelah 
semua, dan menyerah perkelahian.  
Edward mengerang pelan. "Aku tidak bermaksud bahwa 
begitu harfiah."  
"Maaf," bisik Yakub. "Kau bisa pergi, kau tahu - 
memberi kami sedikit privasi."  
"Apakah Anda ingin saya untuk membantu Anda tidur, 
Yakub?" Edward ditawarkan.  
"Kau bisa mencoba," kata Jacob, tak peduli. "Akan 
menarik untuk melihat siapa yang berjalan pergi, 
bukan?"  
"Jangan menggoda saya terlalu jauh, serigala. 
Kesabaran saya tidak yang sempurna. "  
Bisik Yakub tertawa. "Saya lebih suka tidak bergerak 
sekarang, jika Anda tidak keberatan."  
Edward mulai bersenandung untuk dirinya sendiri, lebih 
keras daripada biasanya - mencoba untuk meredam 
pikiran Yakub, aku menduga. Tapi saya lullaby ia 
bersenandung, dan, meskipun saya tumbuh rasa tidak 
nyaman dengan bisik ini mimpi, aku tenggelam lebih 
dalam kesadaran. . . ke dalam mimpi-mimpi lain yang 
membuat pengertian yang lebih baik. . . . 
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23. RAKASA 

 
KETIKA aku TERBANGUN DI PAGI, ITU SANGAT 
cerah - bahkan di dalam tenda, sinar matahari 
menyakitkan mataku. Dan aku berkeringat, karena 
Yakub telah diprediksi. Yakub mendengkur ringan di 
telingaku, tangannya masih terbungkus di sekitar saya.  
Aku menarik kepalaku menjauh dari dada hangat penuh 
semangat dan merasakan sengatan pagi yang dingin di 
pipi basah. Yakub mendesah dalam tidurnya; lengannya 
menegang tanpa sadar.  
Aku menggeliat, tak mampu melonggarkan terus, 
berjuang untuk mengangkat kepala saya cukup untuk 
melihat. . . .  
Edward bertemu dengan tatapan datar. Ekspresinya 
tenang, tapi rasa sakit di matanya itu tak 
disembunyikan.  
"Apakah ada hangat di luar sana?" Bisikku.  
"Ya. I don't think ruang pemanas akan diperlukan hari 
ini. "  
Aku mencoba untuk sampai ke ritsleting, tapi aku tidak 
bisa bebas pelukanku. Aku berusaha, perlawanan 
terhadap kekuatan berdaya Yakub. Yakub bergumam, 
masih tertidur lelap, lengannya konstriksi lagi.  
"Beberapa bantuan?" Aku bertanya pelan.  
Edward tersenyum. "Apakah kau ingin aku mengambil 
tangan sepanjang jalan pergi?"  
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"Tidak, terima kasih. Just get me free. Aku akan 
mendapatkan serangan panas. "  
Edward membuka ritsleting kantong tidur cepat, tiba-
tiba gerakan. Yakub jatuh, punggungnya yang telanjang 
menghantam lantai es tenda.  
"Hei!" Ia mengeluh, matanya terbang terbuka. Secara 
naluriah, ia berjengit menjauh dari dingin, berguling ke 
saya. Aku terkesiap saat berat badannya mengetuk 
nafas keluar dari saya.  
Dan kemudian berat badannya hilang. Aku merasakan 
dampak sebagai Yakub terbang ke salah satu tiang 
tenda dan tenda bergidik.  
The menggeram meledak dari seluruh. Edward 
berjongkok di depan saya, dan saya tidak bisa melihat 
wajahnya, namun geramannya itu merobek marah 
keluar dari dadanya. Yakub adalah setengah 
berjongkok, juga, seluruh tubuhnya bergetar, 
sementara menggeram bergemuruh melalui gigi 
terkatup. Di luar tenda, Seth Clearwater's kejam 
geramannya bergema di bebatuan.  
"Hentikan, hentikan!" Aku berteriak, merangkak 
canggung untuk menempatkan diri di antara mereka. 
Ruang itu begitu kecil sehingga aku tidak harus 
berusaha jauh untuk meletakkan satu tangannya di 
dada mereka masing-masing. Edward melingkarkan 
tangannya di pinggangku, siap untuk menarik saya 
keluar dari jalan.  
"Hentikan, sekarang," aku memperingatkan dia.  
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Di bawah sentuhan, Yakub mulai menenangkan diri. 
Yang gemetar melambat, tapi giginya masih 
dipamerkan, matanya terfokus pada Edward marah. 
Seth terus menggeram, suara terputus panjang, latar 
belakang kekerasan yang tiba-tiba keheningan di 
tenda.  
"Yakub?" Aku bertanya, menunggu sampai ia akhirnya 
menjatuhkan melotot memandangku. "Apakah kau 
terluka?"  
"Tentu saja tidak!" Ia mendesis.  
Aku menoleh kepada Edward. Dia menatapku, 
ekspresinya keras dan marah. "Itu tidak baik. Anda 
harus minta maaf. "  
Matanya melebar dengan jijik. "Anda pasti bercanda - 
dia menghancurkan kalian!"  
"Karena kau mencampakkannya di lantai! Dia tidak 
melakukannya dengan sengaja, dan dia tidak 
menyakitiku. "  
Edward mengerang, memberontak. Perlahan-lahan, ia 
menengadah ke memelototi Yakub dengan mata 
bermusuhan. "Maafkan saya, anjing."  
"Tidak ada salahnya dilakukan," kata Jacob, yang 
mengejek tepi untuk suaranya.  
Masih dingin, walaupun tidak sedingin sebelumnya. Aku 
meringkuk tanganku di dada.  
"Di sini," kata Edward, tenang lagi. Dia mengambil 
mantel dari lantai dan membungkusnya dari atas 
mantel.  
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"Itu Yakub," Aku keberatan.  
"Yakub memiliki mantel bulu," Edward mengisyaratkan.  
"Aku hanya akan menggunakan kantong tidur lagi, jika 
Anda tidak keberatan." Yakub mengabaikannya, 
memanjat di sekitar kita dan meluncur ke bawah tas. 
"Saya belum siap untuk bangun. Itu bukan tidur malam 
terbaik yang pernah saya miliki. "  
"Itu ide Anda," kata Edward dengan tenang.  
Yakub meringkuk, matanya sudah tertutup. Menguap. 
"Saya tidak mengatakan itu bukan malam terbaik yang 
pernah saya habiskan. Hanya saja aku tidak 
mendapatkan banyak tidur. Aku pikir Bella tidak akan 
pernah diam. "  
Aku meringis, bertanya-tanya apa yang mungkin keluar 
dari mulut saya dalam tidurku. Kemungkinan-
kemungkinan yang mengerikan.  
"Aku senang kau menikmatinya," Edward bergumam.  
Mata gelap Yakub bergetar terbuka. "Apakah kau 
tidak punya malam yang indah, lalu?" Ia bertanya, 
sombong.  
"Bukan malam terburuk dalam hidupku."  
"Apakah hal itu membuat sepuluh?" Yakub bertanya 
dengan kenikmatan sesat.  
"Mungkin."  
Yakub tersenyum dan memejamkan mata.  
"Tapi," Edward melanjutkan, "jika aku telah mampu 
mengambil tempat Anda tadi malam, itu tidak akan 
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membuat sepuluh malam terbaik dalam hidup saya. 
Mimpi tentang itu. "  
Yakub membuka matanya menjadi silau. Dia duduk 
dengan kaku, bahu tegang.  
"Kau tahu apa? Saya pikir itu terlalu ramai di sini. "  
"Aku tidak setuju."  
Aku menyikut Edward di rusuk - mungkin memberi 
diriku memar.  
"Kurasa aku akan mengejar tidurku nanti, kemudian." 
Yakub membuat wajah. "Aku perlu bicara dengan Sam 
pula."  
Dia berguling berlutut dan meraih pintu's zipper.  
Sakit berderak turun ke tulang punggung dan 
bersarang di perutku saat aku tiba-tiba menyadari 
bahwa ini bisa menjadi yang terakhir kalinya aku akan 
melihatnya. Dia akan kembali ke Sam, kembali untuk 
melawan gerombolan vampir haus darah bayi yang baru 
lahir.  
"Jake, tunggu -" aku sampai setelah dia, tanganku 
meluncur ke bawah lengannya.  
Dia menyentakkan lengannya sebelum jari-jari saya 
bisa menemukan pembelian.  
"Tolong, Jake? Tidak akan tinggal? "  
"Tidak"  
Kata itu keras dan dingin. Aku tahu wajahku 
memberikan menghilangkan rasa sakit, karena ia 
menghela napas dan setengah tersenyum ekspresinya 
melunak.  
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"Jangan khawatir tentang aku, Bells. Aku akan baik-
baik saja, sama seperti aku selalu am. "Dia memaksa 
diri tertawa. " 'Sides, kau pikir aku akan membiarkan 
Seth pergi di tempat saya - memiliki semua 
kesenangan dan mencuri semua kemuliaan? Benar. "Dia 
mendengus.  
"Hati-hati -"  
Dia mendorong keluar dari tenda sebelum aku bisa 
menyelesaikannya.  
"Sudahlah, Bella," Aku mendengar dia bergumam saat 
ia kembali zip pintu.  
Aku mendengarkan suara-Nya langkah mundur, tapi 
diam. Tidak ada lagi angin. Aku bisa mendengar kicau 
burung pagi hari jauh di gunung, dan tidak ada yang 
lain. Yakub bergerak dalam diam sekarang.  
Aku meringkuk di mantel saya, dan bersandar di bahu 
Edward. Kami terdiam untuk waktu yang lama.  
"Berapa lama lagi?" Saya bertanya.  
"Alice pada Sam itu harus satu jam atau lebih," kata 
Edward, lembut dan suram.  
"Kami tetap bersama. Tidak peduli apa. "  
"Tidak peduli apa," dia setuju, matanya erat-erat.  
"Aku tahu," kataku. "Aku takut untuk mereka juga."  
"Mereka tahu bagaimana menangani sendiri," Edward 
meyakinkan saya, sengaja membuat suaranya cahaya. 
"Aku hanya benci kesenangan yang hilang."  
Lagi dengan menyenangkan. Hidungku mengembang.  
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Dia meletakkan lengannya di pundakku. "Jangan 
khawatir," ia mendesak, dan kemudian dia mencium 
keningku.  
Seperti apakah ada cara untuk menghindari itu. 
"Tentu, tentu."  
"Apakah kau ingin aku untuk mengalihkan perhatian 
Anda?" Dia menghela napas, menjalankan jari dingin 
sepanjang tulang pipi saya.  
Aku menggigil tanpa sadar, pagi itu masih dingin.  
"Mungkin tidak sekarang," ia menjawab sendiri, 
menarik tangannya.  
"Ada cara lain untuk mengalihkan perhatian saya."  
"Apa yang Anda sukai?"  
"Kau bisa ceritakan padaku tentang terbaik sepuluh 
malam," usulku. "Aku ingin tahu."  
Dia tertawa. "Cobalah untuk menebak."  
Aku menggelengkan kepala. "Ada terlalu banyak malam 
aku tidak tahu tentang. Satu abad dari mereka. "  
"Aku akan mempersempit bawah untuk Anda. Semua 
malam terbaik saya telah terjadi sejak aku bertemu 
denganmu. "  
"Sungguh?"  
"Ya, benar-benar - dan dengan margin yang cukup lebar 
juga."  
Aku berpikir sejenak. "Saya hanya bisa memikirkan 
saya," aku mengakui.  
"Mereka mungkin sama," dia mendorong.  
"Yah, ada malam pertama. Malam kau tinggal. "  
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"Ya, itu salah satu saya, juga. Tentu saja, Anda tidak 
sadar untuk bagian favorit saya. "  
"Itu benar," aku ingat. "Aku sedang bicara malam itu 
juga."  
"Ya," dia setuju.  
Wajahku punya panas saat aku bertanya-tanya lagi apa 
aku mungkin mengatakan saat tidur di pelukan Yakub. 
Aku tidak bisa mengingat apa yang saya impikan, atau 
jika aku bermimpi sama sekali, sehingga tidak 
membantu.  
"Apa yang kukatakan tadi malam?" Aku berbisik lebih 
pelan daripada sebelumnya.  
Dia mengangkat bahu tanpa menjawab, dan aku 
meringis.  
"Itu buruk?"  
"Tidak ada yang terlalu mengerikan," dia menghela 
napas.  
"Tolong katakan."  
"Sebagian besar kau bilang nama saya, sama seperti 
biasa."  
"Itu tidak buruk," aku setuju dengan hati-hati.  
"Menjelang akhir, walaupun, Anda mulai menggumamkan 
beberapa omong kosong tentang 'Yakub, Yakub saya." 
"Aku bisa mendengar rasa sakit, bahkan dalam bisikan. 
"Yakub Anda menikmati bahwa cukup banyak."  
Aku mengulurkan leher ke atas, berusaha untuk 
mencapai bibir saya ke tepi rahangnya. Aku tidak bisa 
melihat ke matanya. Ia menatap langit-langit tenda.  
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"Maaf," gumamku. "Itulah cara saya membedakan."  
"Bedakan?"  
"Antara Dr Jekyll dan Mr Hyde. Antara Yakub aku 
suka dan orang yang jengkel setengah mati saya, "aku 
menjelaskan.  
"Itu masuk akal." Dia terdengar agak lebih tenang. 
"Katakan padaku malam favorit lain."  
"Flying pulang dari Italia."  
Dia mengerutkan kening.  
"Apakah itu bukan salah satu dari Anda?" Aku 
bertanya-tanya.  
"Tidak, ini adalah salah satu dari saya, sebenarnya, 
tapi aku heran itu ada di daftar Anda. Bukankah Anda 
di bawah kesan menggelikan aku hanya bertindak dari 
hati nurani yang bersalah, dan aku akan melarikan diri 
segera setelah pintu pesawat dibuka? "  
"Ya." Aku tersenyum. "Tapi, tetap saja, Anda di sana."  
Dia mencium rambutku. "Kau mencintaiku lebih 
daripada aku pantas."  
Aku menertawakan kemustahilan ide itu. "Selanjutnya 
akan menjadi malam setelah Italia," aku melanjutkan.  
"Ya, yang ada di daftar. Kau begitu lucu. "  
"Lucu?" Aku keberatan.  
"Aku tidak tahu impian Anda begitu hidup. Ini 
membawa saya selamanya untuk meyakinkan Anda 
bahwa Anda sudah bangun. "  
"Aku masih tidak yakin," gumamku. "Kau selalu tampak 
lebih mirip mimpi daripada kenyataan. Katakan padaku 
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salah satu dari Anda, sekarang. Apakah saya kira 
tempat pertama Anda? "  
"Tidak - yang akan dua malam yang lalu, ketika Anda 
akhirnya setuju untuk menikah denganku."  
Aku membuat wajah.  
"Itu tidak membuat daftar Anda?"  
Aku berpikir tentang cara dia menciumku, konsesi aku 
akan diperoleh, dan berubah pikiran. "Ya. . . memang. 
Tetapi dengan pemesanan. Saya tidak mengerti 
mengapa begitu penting bagi Anda. Anda telah memiliki 
aku selamanya. "  
"Seratus tahun dari sekarang, ketika Anda sudah 
cukup mendapatkan perspektif untuk benar-benar 
menghargai jawabannya, saya akan menjelaskan kepada 
Anda."  
"Aku akan mengingatkan Anda untuk menjelaskan - 
dalam seratus tahun."  
"Apakah kau cukup hangat?" Tanyanya tiba-tiba.  
"Aku baik-baik," aku meyakinkannya. "Kenapa?"  
Sebelum dia sempat menjawab, kesunyian di luar tenda 
itu dicabik-cabik oleh raungan kesakitan memekakkan 
telinga. Memantul suara yang telanjang wajah batu 
gunung dan memenuhi udara sehingga terkoyak dari 
segala arah.  
Merobek lolongan pikiran saya seperti tornado, baik 
aneh dan asing. Aneh karena aku tidak pernah 
mendengar seperti disiksa menangis sebelumnya. 
Akrab karena aku tahu suara sekaligus - Aku mengenali 
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suara dan memahami makna secara sempurna seakan-
akan aku mengucapkan itu sendiri. Tidak ada bedanya 
bahwa Yakub bukan manusia ketika ia berteriak. Aku 
tidak perlu diterjemahkan.  
Yakub sudah dekat. Yakub telah mendengar setiap 
kata yang kami katakan. Yakub kesakitan.  
Tercekik lolongan pergi ke berdeguk aneh terisak, dan 
kemudian diam lagi.  
Aku tidak mendengar diam melarikan diri, tapi aku bisa 
merasakannya - aku bisa merasakan ketidakhadiran 
saya telah keliru mengira sebelumnya, ruang kosong 
yang ditinggalkannya.  
"Karena pemanas ruangan Anda telah mencapai batas," 
jawab Edward pelan. "Perjanjian selesai," ia 
menambahkan, begitu rendah aku tidak bisa yakin 
bahwa itu benar-benar apa yang dikatakannya.  
"Yakub adalah mendengarkan," bisikku. Itu bukan 
pertanyaan.  
"Ya."  
"Kau tahu."  
"Ya."  
Aku menatap apa-apa, melihat apa-apa.  
"Aku tidak pernah berjanji untuk memerangi adil," dia 
mengingatkan saya diam-diam. "Dan ia berhak tahu."  
Kepalaku jatuh ke tanganku.  
"Apakah kau marah padaku?" Ia bertanya.  
"Bukan kau," bisikku. "Aku ngeri padaku."  
"Jangan menyiksa diri sendiri," ia memohon.  
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"Ya," aku setuju pahit. "Saya harus menyimpan energi 
saya untuk menyiksa Yakub lagi. Saya tidak ingin untuk 
meninggalkan suatu bagian dari dirinya terluka. "  
"Dia tahu apa yang dia lakukan."  
"Apakah Anda berpikir bahwa penting?" Aku sedang 
berkedip-kedip menahan air mata, dan ini mudah untuk 
mendengar suara saya. "Apakah kau pikir aku peduli 
apakah itu adil atau apakah dia cukup memperingatkan? 
Aku menyakitinya. Setiap kali aku menoleh, aku 
menyakiti dia lagi. "Suaraku makin keras, lebih 
histeris. "Aku orang yang mengerikan."  
Dia memeluk erat-erat di sekitar saya. "Tidak, kau 
tidak."  
"Aku! Apa yang salah dengan diriku? "Aku berjuang 
melawan pelukannya, dan ia membiarkan mereka drop. 
"Aku harus pergi mencari dia."  
"Bella, dia sudah mil jauhnya, dan dingin."  
"Aku tidak peduli. Aku tidak bisa duduk di sini. "Aku 
mengangkat bahu Yakub parka, mendorong kakiku ke 
dalam sepatu bot, dan merangkak kaku ke pintu; kakiku 
mati rasa. "Aku harus - aku harus. . . "Aku tidak tahu 
bagaimana menyelesaikan kalimatnya, tidak tahu apa 
yang harus dilakukan, tapi aku tetap membuka 
ritsleting pintu, dan keluar ke cerah, dingin pagi.  
Ada kurang salju daripada saya akan berpikir setelah 
kemarahan badai semalam. Mungkin itu disingkirkan 
daripada meleleh di bawah sinar matahari yang kini 
bersinar rendah di tenggara, memantul di salju yang 
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tertinggal dan menusuk mata unadjusted saya. Udara 
masih memiliki gigitan untuk itu, tapi itu sudah mati 
tenang dan perlahan-lahan menjadi lebih musimnya 
saat matahari terbit lebih tinggi.  
Seth Clearwater meringkuk di sepetak pinus kering di 
bawah bayangan pohon cemara yang tebal, kepalanya di 
kaki. Nya bulu berwarna pasir hampir tidak terlihat 
terhadap jarum mati, tapi aku bisa melihat salju yang 
cerah mencerminkan melepas mata terbuka. Dia 
sedang menatap saya dengan apa yang saya bayangkan 
adalah sebuah tuduhan.  
Aku tahu Edward berikut saat aku terhuyung ke arah 
pepohonan. Aku tidak bisa mendengarnya, tapi 
matahari terpantul di berkilauan kulitnya pelangi yang 
menari-nari di depanku. Dia tidak mengulurkan tangan 
untuk menghentikan saya sampai saya sudah beberapa 
langkah ke bayang-bayang hutan.  
Tangannya menangkap pergelangan tangan kiriku. Dia 
mengabaikan ketika aku mencoba menarik diri gratis.  
"Anda tidak bisa mengejarnya. Tidak hari ini. Sudah 
hampir waktunya. Dan mendapatkan diri Anda hilang 
tidak akan membantu siapa pun, tanpa memandang. "  
Aku memutar pergelangan tanganku, menarik sia-sia.  
"Maafkan aku, Bella," bisiknya. "Aku menyesal 
melakukan itu."  
"Kau tidak melakukan apa-apa. Itu salahku. Aku 
melakukan ini. Aku melakukan segala sesuatu yang 
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salah. Aku bisa. . . Ketika. . . Aku tidak seharusnya. . . 
Aku. . . Aku. . . "Aku terisak.  
"Bella, Bella."  
Tangan terlipat di sekitar saya, dan air mataku basah 
ke bajunya.  
"Seharusnya aku - mengatakan padanya - aku 
seharusnya - telah berkata -" Apa? Apa yang bisa 
membuat hak ini? "Dia seharusnya tidak - menemukan 
seperti ini."  
"Apakah kau ingin aku untuk melihat apakah aku bisa 
membawa dia kembali, sehingga Anda dapat berbicara 
dengannya? Masih ada sedikit waktu, "Edward 
bergumam, pelan penderitaan dalam suaranya.  
Aku mengangguk ke dadanya, takut melihat wajahnya.  
"Tetap oleh tenda. Aku akan segera kembali. "  
Lengannya menghilang. Ia pergi begitu cepat bahwa, 
dalam kedua hal itu membawa saya untuk melihat ke 
atas, dia sudah pergi. Aku sendirian.  
Terisak baru pecah dari dadaku. Aku menyakiti setiap 
orang saat ini. Apakah ada yang bisa saya menyentuh 
yang tidak mendapatkan manja?  
Aku tidak tahu mengapa hal itu memukuli saya begitu 
keras sekarang. Bukan seperti aku tidak tahu hal ini 
akan terjadi selama ini. Tetapi Yakub tidak pernah 
bereaksi begitu kuat - berani kehilangan terlalu 
percaya diri dan menunjukkan intensitas rasa sakitnya. 
Suara penderitaannya masih dipotong pada saya, di 
suatu tempat jauh di dalam dada. Tepat di samping itu 
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adalah rasa sakit lain. Sakit karena merasa sakit atas 
Yakub. Sakit untuk menyakiti Edward, juga. Karena 
tidak dapat menonton Yakub pergi dengan tenang, 
mengetahui bahwa itu adalah hal yang benar, satu-
satunya cara.  
Aku egois, aku menyakitkan. Aku menyiksa yang saya 
cintai.  
Aku seperti Cathy, seperti Wuthering Heights, hanya 
pilihan saya itu jauh lebih baik daripada miliknya, baik 
satu jahat, tidak satu pun lemah. Dan di sini aku duduk, 
menangis tentang hal itu, tidak melakukan sesuatu 
yang produktif untuk membuatnya benar. Sama seperti 
Cathy.  
Aku tidak bisa membiarkan apa yang menyakitiku untuk 
mempengaruhi keputusan-keputusan saya lagi. Itu 
terlalu sedikit, terlalu terlambat, tapi aku harus 
melakukan apa yang benar sekarang. Mungkin itu sudah 
dilakukan untuk saya. Edward mungkin tidak akan 
mampu membawanya kembali. Dan kemudian saya akan 
menerima itu dan melanjutkan hidupku. Edward akan 
pernah melihat saya meneteskan air mata lain untuk 
Jacob Black. Tidak akan ada lagi air mata. Aku 
menyeka terakhir mereka pergi dengan jari-jari dingin 
sekarang.  
Tapi jika Edward melakukan kembali dengan Jacob, itu 
dia. Aku harus memberitahu dia pergi dan tidak pernah 
kembali.  
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Mengapa itu begitu sulit? Jadi sangat jauh lebih sulit 
daripada mengucapkan selamat tinggal kepada teman-
teman saya yang lain, untuk Angela, untuk Mike? 
Mengapa itu sakit? Itu tidak benar. Yang seharusnya 
tidak dapat menyakitiku. Saya memiliki apa yang saya 
inginkan. Saya tidak mungkin mereka berdua, karena 
Yakub tidak bisa hanya teman saya. Sudah waktunya 
untuk menyerah berharap untuk itu. Bagaimana 
ridiculously serakah satu orang pun bisa menjadi?  
Aku harus bisa melupakan perasaan yang irasional ini 
milik Yakub dalam hidupku. Dia tidak bisa cocok dengan 
saya, tidak bisa saya Yakub, ketika aku milik orang lain.  
Aku berjalan perlahan kembali ke lapangan kecil, saya 
menyeret kaki. Ketika aku masuk ke ruang terbuka, 
berkedip terhadap cahaya tajam, aku melempar salah 
satu sekilas ke arah Seth - dia belum beranjak dari 
tempat tidurnya daun pinus - dan kemudian 
memalingkan muka, menghindari matanya.  
Aku bisa merasakan bahwa rambutku sudah liar, 
dipelintir ke rumpun seperti ular Medusa. Aku menarik 
melalui itu dengan jemariku, dan kemudian menyerah 
dengan cepat. Siapa yang peduli apa yang saya tampak 
seperti itu?  
Aku meraih kantin tenda tergantung di samping pintu 
dan menjabatnya. It tumpah basah, jadi aku melepas 
tutupnya dan meneguk untuk membilas mulut dengan 
air es. Ada makanan suatu tempat yang dekat, tapi aku 
tidak merasa lapar cukup untuk mencarinya. Aku mulai 
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mondar-mandir di ruang kecil yang cerah, merasakan 
mata Seth pada saya sepanjang waktu. Karena aku tak 
mau memandang dia, di kepalaku ia menjadi anak lagi, 
daripada serigala raksasa. Begitu banyak seperti 
Yakub muda.  
Aku ingin bertanya Seth menyalak atau memberikan 
tanda lain jika Yakub datang kembali, tapi aku berhenti 
sendiri. Tidak masalah jika Yakub datang kembali. 
Akan lebih mudah jika dia tidak. Aku berharap aku 
punya beberapa cara untuk menelepon Edward.  
Seth rengek pada saat itu, dan bangkit berdiri.  
"Apa itu?" Aku bertanya padanya bodoh.  
Dia mengabaikan saya, berlari ke tepi pohon, dan 
menunjuk hidungnya ke arah barat. Dia mulai merintih.  
"Apakah itu yang lain, Seth?" Saya bertanya. "Di 
lapangan?"  
Dia menatapku dan berteriak pelan sekali, dan 
kemudian berbalik waspada hidungnya kembali ke 
barat. Santai telinganya dan dia merengek lagi.  
Mengapa aku begitu bodoh? Apa yang kupikirkan, 
mengirim Edward pergi? Bagaimana aku bisa tahu apa 
yang terjadi? Aku tidak berbicara serigala.  
Tetesan dingin ketakutan mulai cairan tulang 
punggungku. Bagaimana jika waktu telah habis? 
Bagaimana jika Jacob dan Edward terlalu dekat? 
Bagaimana kalau Edward memutuskan untuk bergabung 
dalam perkelahian itu?  
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Ketakutan yang dingin menggenang di perutku. 
Bagaimana jika kesedihan Seth tidak ada hubungannya 
dengan kliring, dan telah menyalak penyangkalan? 
Bagaimana jika Jacob dan Edward sedang bertengkar 
dengan satu sama lain, jauh di suatu tempat di hutan? 
Mereka tidak akan melakukan itu, akan mereka?  
Tiba-tiba, dingin kepastian aku menyadari bahwa 
mereka akan - jika kata-kata yang salah kata. Aku 
teringat penyanderaan tegang di tenda pagi ini, dan 
aku bertanya-tanya apakah aku meremehkan seberapa 
dekat itu datang untuk berkelahi.  
Ini akan ada lebih dari saya pantas jika saya entah 
bagaimana kehilangan mereka berdua.  
Es terkunci di hatiku.  
Sebelum aku bisa runtuh dengan ketakutan, Seth 
menggerutu sedikit, jauh di dalam dada, dan kemudian 
berpaling dari arloji dan berjalan kembali ke arah 
tempat istirahat. Ini menenangkan saya, tapi saya 
kesal. Nol ia tidak bisa pesan dalam kotoran atau 
sesuatu?  
Yang mondar-mandir mulai membuatku berkeringat di 
bawah semua lapisan. Aku melemparkan jaketku ke 
dalam tenda, dan kemudian aku kembali ke jalan 
mengenakan di pusat istirahat kecil di pepohonan.  
Seth melompat berdiri lagi tiba-tiba, hackles di 
belakang lehernya berdiri kaku. Aku memandang 
sekeliling, tapi tidak melihat apa-apa. Kalau Seth tidak 
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memotong itu keluar, aku akan melemparkan biji pinus 
kepadanya.  
Ia menggeram, suara peringatan yang rendah, 
menyelinap kembali ke tepi barat, dan aku tidak sabar 
saya ditinjau kembali.  
"Hanya saja kita, Seth," Yakub memanggil dari 
kejauhan.  
Aku mencoba menjelaskan kepada diri sendiri mengapa 
hatiku ditendang ke gigi keempat ketika aku 
mendengar dia. Itu hanya ketakutan akan apa yang 
saya harus lakukan sekarang, hanya itu. Aku tidak bisa 
membiarkan diriku menjadi lega bahwa dia akan 
kembali. Itu akan menjadi kebalikan dari membantu.  
Edward berjalan dalam pandangan pertama, wajahnya 
kosong dan halus. Ketika ia melangkah keluar dari 
bayang-bayang, matahari berkilauan di kulitnya seperti 
itu di salju. Seth pergi untuk menyambutnya, 
memandang tajam ke matanya. Edward mengangguk 
perlahan, dan khawatir berkerut dahinya.  
"Ya, itu saja yang kita butuhkan," gumamnya pada 
dirinya sendiri sebelum membahas serigala besar. 
"Saya rasa kita tidak perlu heran. Tetapi waktunya 
akan menjadi sangat dekat. Harap memiliki Sam 
meminta Alice untuk mencoba jadwal bawah kuku lebih 
baik. "  
 
Seth mencelupkan kepalanya sekali, dan aku berharap 
aku bisa menggeram. Tentu, ia bisa mengangguk 
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sekarang. Aku menoleh kepalaku, jengkel, dan 
menyadari bahwa Yakub ada di sana.  
Dia telah membelakangiku, menghadap ke arah dia 
datang. Aku menunggu dengan hati-hati bagi dia untuk 
berbalik.  
"Bella," Edward bergumam, tiba-tiba tepat di samping 
saya. Ia menatap saya dengan apa-apa kecuali 
menunjukkan keprihatinan di matanya. Tidak ada akhir 
kepada kemurahan hati. Aku pantas dia sekarang 
kurang dari yang pernah saya miliki.  
"Ada sedikit komplikasi," katanya kepada saya, 
suaranya unworried dengan hati-hati. "Aku akan 
mengambil cara Seth sedikit menjauh dan mencoba 
untuk meluruskan itu. Aku tidak akan pergi jauh, tapi 
aku tidak mau mendengarkan, baik. Aku tahu kau tidak 
ingin penonton, mana pun Anda memutuskan untuk 
pergi. "  
Hanya di akhir rasa sakit itu istirahat ke suaranya.  
Aku harus pernah menyakiti hatinya lagi. Itu akan 
menjadi misi dalam hidup. Pernah lagi aku akan menjadi 
alasan untuk tampilan ini datang ke matanya.  
Aku terlalu marah untuk menanyakan kepadanya apa 
masalah baru. Aku tidak perlu apa-apa lagi sekarang.  
"Cepat kembali," bisikku.  
Dia menciumku ringan di bibir, dan kemudian 
menghilang ke dalam hutan dengan Seth di sisinya.  
Yakub masih di bawah bayang-bayang pohon, aku tidak 
bisa melihat ekspresinya dengan jelas.  
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"Aku sedang terburu-buru, Bella," katanya dengan 
suara membosankan. "Kenapa kau tidak cepat selesai?"  
Aku menelan ludah, tiba-tiba tenggorokan saya begitu 
kering, aku tidak yakin apakah aku bisa membuat suara 
yang keluar.  
"Hanya mengucapkan kata-kata, dan dilakukan dengan 
hal itu."  
Aku menarik napas panjang.  
"Maafkan aku Aku memang orang busuk," bisikku. 
"Maaf, aku sudah begitu egois. Aku berharap aku tidak 
pernah bertemu denganmu, jadi aku tidak bisa 
menyakiti Anda seperti yang saya miliki. Aku tidak 
akan melakukannya lagi, aku janji. Saya akan tinggal 
jauh dari Anda. Aku akan pindah keluar dari negara. 
Anda tidak akan melihat saya lagi. "  
"Itu tidak banyak permintaan maaf," katanya pahit.  
Aku tidak bisa membuat suara saya lebih keras dari 
bisikan. "Katakan padaku bagaimana melakukannya 
dengan benar."  
"Bagaimana jika saya tidak ingin kau pergi? Bagaimana 
jika saya lebih suka kau tinggal, egois atau tidak? Saya 
tidak mendapatkan apa pun berkata, jika Anda 
mencoba untuk membuat sesuatu kepadaku? "  
"Itu tidak akan membantu apa-apa, Jake. Itu salah 
untuk tinggal bersama Anda ketika kita ingin seperti 
hal yang berbeda. Ini tidak akan menjadi lebih baik. 
Aku akan terus melukai Anda. Aku tidak ingin 
menyakitimu lagi. Aku benci itu. "Suaraku pecah.  
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Dia menghela napas. "Berhenti. Anda tidak perlu 
mengatakan apa-apa lagi. Aku mengerti. "  
Aku ingin mengatakan kepadanya betapa aku akan 
merindukannya, tapi aku menggigit lidah. Itu tidak 
akan membantu apa-apa, baik.  
Dia berdiri diam sejenak, menatap tanah, dan aku 
berperang melawan dorongan untuk pergi dan 
meletakkan tanganku di sekelilingnya. Menghiburnya.  
Dan kemudian kepala tersentak.  
"Well, kau bukan satu-satunya yang mampu 
pengorbanan diri," katanya, suaranya lebih kuat. "Dua 
dapat bermain di pertandingan itu."  
"Apa?"  
"Aku sudah bersikap sangat buruk diriku. Saya sudah 
membuat ini jauh lebih sulit bagi Anda daripada saya 
perlu. Aku bisa menyerah dengan rahmat yang baik 
pada awalnya. Tapi aku melukaimu juga. "  
"Ini adalah salahku."  
"Aku tidak akan membiarkan Anda mengklaim semua 
kesalahan di sini, Bella. Atau semua kemuliaan baik. 
Aku tahu cara menebus dosa-dosaku. "  
"Apa yang kalian bicarakan?" Saya bertanya. Tiba-tiba, 
hiruk pikuk cahaya di matanya membuatku takut.  
Dia melirik ke arah matahari dan kemudian tersenyum 
padaku. "Ada perkelahian yang cukup serius pembuatan 
bir di sana. Saya rasa tidak akan sulit untuk mengambil 
diriku keluar dari gambar. "  
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Kata-katanya tenggelam dalam otak saya, perlahan-
lahan, satu per satu, dan aku tidak bisa bernapas. 
Meskipun semua niat untuk memotong Yakub keluar 
dari hidup saya benar-benar, saya tidak menyadari 
sampai tepat persis seberapa dalam kedua pisau akan 
harus pergi untuk melakukannya.  
"Oh, tidak, Jake! Tidak, tidak tidak tidak, "aku 
tercekik ngeri. "Tidak, Jake, tidak. Tolong, tidak. 
"Lututku mulai gemetar.  
"Apa bedanya, Bella? Ini hanya akan membuatnya lebih 
nyaman untuk semua orang. Anda bahkan tidak perlu 
bergerak. "  
"Tidak!" Suaraku semakin keras. "Tidak, Yakub! Aku 
tidak akan membiarkan Anda! "  
"Bagaimana kau akan menghentikanku?" Ia mengejek 
ringan, tersenyum untuk mengambil menyengat keluar 
dari nada.  
"Yakub, aku mohon. Tinggal bersamaku. "Saya akan 
jatuh ke lutut saya, jika saya bisa bergerak sama 
sekali.  
"Selama lima belas menit sementara aku merindukan 
perkelahian yang baik? Sehingga Anda dapat melarikan 
diri dari saya segera setelah kau pikir aku aman lagi? 
Anda sudah pasti bercanda. "  
"Aku tidak akan melarikan diri. Aku sudah berubah 
pikiran. Kami akan bekerja sesuatu, Yakub. Selalu ada 
kompromi. Jangan pergi! "  
"Kau bohong."  
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"Aku tidak. Kau tahu apa yang pembohong saya. Lihat 
di mataku. Aku akan tinggal jika Anda melakukannya. "  
Wajahnya mengeras. "Dan aku bisa menjadi orang yang 
terbaik di pesta pernikahan?"  
Itu adalah saat sebelum aku bisa berbicara, dan masih 
satu-satunya jawaban saya bisa memberikan padanya 
adalah, "Tolong."  
"Itu yang saya pikir," katanya, wajahnya akan tenang 
lagi, tapi untuk cahaya bergolak di matanya.  
"Aku cinta padamu, Bella," gumamnya.  
"Aku cinta padamu, Yakub," bisikku terbata-bata.  
Dia tersenyum. "Saya tahu bahwa lebih baik daripada 
yang Anda lakukan."  
Dia berbalik dan berjalan pergi.  
"Apa saja," aku berseru kepadanya dengan suara 
tercekik. "Apa pun yang Anda inginkan, Yakub. Tapi 
jangan melakukan ini! "  
Dia berhenti, menoleh perlahan-lahan.  
"Saya tidak benar-benar berpikir kau maksud itu."  
"Tetap," aku memohon.  
Ia menggelengkan kepala. "Tidak, aku akan pergi." Dia 
berhenti sejenak, seolah-olah memutuskan sesuatu. 
"Tapi aku bisa meninggalkan kepada nasib."  
"Apa maksudmu?" Aku tercekik.  
"Saya tidak perlu melakukan apa-apa yang disengaja - 
saya bisa melakukan yang terbaik untuk ranselku dan 
membiarkan apa yang terjadi terjadi." Dia mengangkat 
bahu. "Jika Anda bisa meyakinkan saya bahwa Anda 
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benar-benar ingin aku datang kembali - lebih daripada 
yang Anda ingin melakukan hal yang tidak 
mementingkan diri sendiri."  
"Bagaimana?" Saya bertanya.  
"Anda bisa bertanya kepada saya," usulnya.  
"Kembalilah," bisikku. Bagaimana mungkin ia meragukan 
bahwa aku sungguh-sungguh?  
Dia menggelengkan kepala, tersenyum lagi. "Itu tidak 
apa yang saya bicarakan."  
Aku butuh waktu satu detik untuk memahami apa yang 
ia katakan, dan semua sementara dia menatapku 
dengan ekspresi unggul ini - begitu yakin reaksi saya. 
Begitu realisasi hit, walaupun, aku muntahkan kata-
kata tanpa berhenti untuk menghitung biaya.  
"Maukah kau cium aku, Yakub?"  
Matanya membelalak kaget, kemudian menyipit curiga. 
"Kau menggertak."  
"Cium aku, Yakub. Cium aku, dan kemudian kembali lagi. 
"  
Dia ragu-ragu dalam bayangan, berperang dengan 
dirinya sendiri. Dia setengah berpaling lagi ke barat, 
memutar tubuhnya dariku sementara kaki tetap 
ditanam di mana mereka berada. Masih mencari diri, ia 
mengambil satu langkah pasti ke arahku, dan kemudian 
yang lain. Ia mengayunkan wajah sekitar memandangku, 
matanya ragu-ragu.  
Aku menatap kembali. Aku tidak tahu apa ekspresi di 
wajahku.  
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Yakub bergoyang ke belakang, dan kemudian melesat 
maju, menutup jarak di antara kami dalam tiga langkah 
panjang.  
Aku tahu dia akan mengambil keuntungan dari situasi. 
Aku menduganya. Aku memegang sangat masih - 
mataku terpejam, meringkuk jemariku mengepal di sisi 
saya - saat tangannya menangkap wajahku dan bibirnya 
menemukan saya dengan semangat yang tidak jauh dari 
kekerasan.  
Aku bisa merasakan marah sebagai mulutnya 
menemukan perlawanan pasif saya. Satu tangan pindah 
ke tengkukku, memutar menjadi kepalan di sekitar 
akar rambut. Sisi lain menyambar kasar di pundakku, 
gemetar aku, kemudian menyeret saya kepadanya. 
Tangannya terus ke bawah lenganku, menemukan 
pergelangan tangan saya dan menarik lenganku di 
sekitar lehernya. Aku meninggalkannya di sana, 
tanganku masih erat terkepal ke atas, tidak yakin 
seberapa jauh aku bisa pergi dalam keputusasaan 
untuk membuatnya tetap hidup. Semua sementara 
bibir, membingungkan lembut dan hangat, mencoba 
memaksa tanggapan dari saya.  
Begitu dia yakin saya tidak akan menjatuhkan lenganku, 
dia dibebaskan pergelangan tanganku, tangannya 
merasa dalam perjalanan ke pinggangku. Membakar 
tangan-Nya yang ditemukan di kulit punggungku, dan ia 
menarik saya ke depan, membungkuk tubuh saya 
terhadap-Nya.  
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Bibirnya menyerah tambang sejenak, tapi aku tahu dia 
tempat dekat dengan selesai. Mulutnya mengikuti garis 
rahang, dan kemudian menjelajahi leherku panjang. Ia 
membebaskan rambutku, meraih lengan saya yang lain 
untuk menarik itu di sekitar lehernya seperti yang 
pertama.  
Lalu kedua lengannya yang terbatas di pinggangku, dan 
bibirnya menemukan telingaku.  
"Anda dapat melakukan lebih baik daripada ini, Bella," 
bisiknya parau. "Kau overthinking itu."  
Aku menggigil ketika aku merasakan giginya merumput 
telingaku.  
"Itu benar," gumamnya. "Untuk sekali, biarkan diri 
Anda merasakan apa yang Anda rasakan."  
Aku menggelengkan kepala mekanik sampai salah satu 
tangannya luka kembali ke rambutku dan berhenti saya.  
Suaranya berubah asam. "Apakah Anda yakin ingin aku 
datang kembali? Atau apakah Anda benar-benar ingin 
aku mati? "  
Kemarahan bergoyang melalui aku seperti whiplash 
setelah pukulan berat. Itu terlalu banyak - ia tidak 
melawan adil.  
Sudah lenganku di lehernya, jadi aku mengambil dua 
genggam rambut - penikaman mengabaikan rasa sakit 
di tangan kanan - dan melawan, berjuang untuk menarik 
wajahku menjauhi.  
Dan Yakub disalahpahami.  
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Dia terlalu kuat untuk mengakui bahwa tanganku, 
mencoba menarik rambutnya oleh akar, dimaksudkan 
untuk menimbulkan rasa sakit padanya. Alih-alih 
marah, ia membayangkan gairah. Dia pikir aku akhirnya 
menanggapi kepadanya.  
Dengan terkesiap liar, ia membawa kembali ke mulut 
saya, jari-jarinya mencengkeram panik terhadap kulit 
di pinggangku.  
Guncangan kemarahan yang tidak seimbang lemah saya 
berpegang pada penguasaan diri tak terduga, respon 
ekstatis menggulingkan seluruhnya. Jika hanya ada 
kemenangan, aku mungkin telah mampu menolaknya. 
Tetapi mengucapkan defenselessness dari 
kegembiraan tiba-tiba retak tekad saya, cacat itu. 
Otak saya terputus dari tubuhku, dan aku mencium dia 
kembali. Terhadap semua alasan, bibirku bergerak 
dengan aneh, membingungkan cara-cara mereka tidak 
akan pernah pindah sebelum - karena saya tidak harus 
berhati-hati dengan Yakub, dan tentu saja dia tidak 
berhati-hati dengan saya.  
Jemariku mengencang di rambutnya, tapi aku 
menariknya lebih dekat sekarang.  
Dia di mana-mana. Sinar matahari yang menembus 
kelopak mataku berubah merah, dan warna cocok, 
sesuai dengan panas. Panas di mana-mana. Aku tidak 
bisa melihat atau mendengar atau merasakan apa-apa 
yang tidak Yakub.  
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Sepotong kecil otak saya yang mempertahankan 
kewarasan pertanyaan berteriak padaku.  
Mengapa aku tidak berhenti ini? Lebih buruk dari itu, 
mengapa aku tidak bisa menemukan dalam diriku 
bahkan keinginan untuk mau berhenti? Apa artinya 
bahwa aku tidak ingin dia berhenti? Bahwa tangan 
menempel ke bahunya, dan menyukai bahwa mereka 
lebar dan kuat? Bahwa tangan menarikku terlalu ketat 
terhadap tubuh, namun itu tidak cukup ketat untuk 
saya?  
Pertanyaan-pertanyaan itu bodoh, karena saya tahu 
jawabannya: saya telah berbohong kepada diriku 
sendiri.  
Yakub benar. Dia sudah benar selama ini. Ia lebih dari 
sekadar teman saya. Itulah sebabnya mengapa hal itu 
begitu sulit untuk mengatakan selamat tinggal - karena 
aku jatuh cinta padanya. Juga. Aku mencintainya, jauh 
lebih dari seharusnya, namun, masih tak cukup. Aku 
jatuh cinta padanya, tetapi itu tidak cukup untuk 
mengubah apa-apa; itu hanya cukup untuk menyakiti 
kita berdua lagi. Menyakiti dia lebih buruk daripada 
yang pernah saya miliki.  
Aku tidak peduli tentang lebih dari itu - daripada rasa 
sakit. Aku lebih dari pantas apa pun rasa sakit ini 
membuat saya. Aku berharap itu buruk. Aku berharap 
aku akan benar-benar menderita.  
Pada saat ini, ia merasa seolah-olah kita adalah orang 
yang sama. Sakitnya selalu dan akan selalu menjadi 
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sakit - sekarang kegembiraannya adalah 
kebahagiaanku. Aku merasa gembira, juga, namun 
kebahagiaannya juga entah bagaimana rasa sakit. 
Hampir nyata - itu terbakar kulitku seperti asam, 
penyiksaan yang lambat.  
Untuk satu singkat, tak pernah berakhir kedua, yang 
sama sekali jalan yang berbeda diperluas di belakang 
saya tutup mata basah air mata. Seolah-olah saya 
sedang mencari melalui saringan pikiran Yakub, saya 
bisa melihat persis apa yang aku akan menyerah, persis 
apa diri pengetahuan baru tidak akan menyelamatkan 
aku dari kehilangan. Aku bisa melihat Charlie dan 
Renée dicampur menjadi kolase aneh dengan Billy dan 
Sam dan La Push. Aku bisa melihat tahun berlalu, dan 
makna sesuatu ketika mereka lewat, mengubah aku. 
Aku bisa melihat merah-cokelat besar serigala yang 
aku cintai, selalu berdiri sebagai pelindung jika saya 
membutuhkannya. Untuk fragmen terkecil kedua itu, 
aku melihat dua kepala mengangguk-angguk kecil, anak-
anak berambut hitam, melarikan diri dari saya ke 
hutan akrab. Ketika mereka menghilang, mereka 
mengambil sisa dari visi dengan mereka.  
Dan kemudian, cukup jelas, saya merasakan serpihan 
sepanjang garis celah di hatiku sebagai bagian kecil 
keseleo itu sendiri menjauh dari keseluruhan.  
Bibir Yakub masih sebelum saya itu. Aku membuka 
mata dan ia sedang menatap saya dengan heran dan 
kegembiraan.  
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"Aku harus pergi," bisiknya.  
"Tidak"  
Dia tersenyum, senang dengan tanggapan saya. "Aku 
tidak akan lama," janjinya. "Tapi satu hal yang 
pertama. . .  
Dia membungkuk menciumku lagi, dan tidak ada alasan 
untuk menolak. Apa gunanya?  
Kali ini berbeda. Tangannya lembut di wajah dan bibir 
hangat lembut, tiba-tiba ragu-ragu. Itu singkat, dan 
sangat, sangat manis.  
Lengannya melingkar di sekitar saya, dan dia 
memelukku dengan aman sementara dia berbisik di 
telingaku.  
"Itu seharusnya ciuman pertama kami. Lebih baik 
terlambat daripada tidak sama sekali. "  
Dadanya, di mana ia tidak bisa melihat, air mata 
menggenang dan tumpah. 
 
 
 
 
 

24. SNAP KEPUTUSAN 
 

Aku tertelungkup TIDUR DI DALAM TAS, 
MENUNGGU keadilan untuk menemukan saya. Mungkin 
longsoran salju akan mengubur aku di sini. Aku 
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berharap itu akan. Aku tidak pernah ingin melihat 
wajahku di cermin lagi.  
Tidak ada suara untuk memperingatkan saya. Entah 
dari mana, Edward tangan dingin terhadap saya 
membelai rambut kusut. Aku bergidik dengan perasaan 
bersalah di sentuh.  
"Apakah Anda baik-baik saja?" Dia bergumam, 
suaranya cemas.  
"Tidak Aku ingin mati. "  
"Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan 
mengizinkannya. "  
Aku mengerang dan kemudian berbisik, "Kau mungkin 
akan berubah pikiran tentang itu."  
"Di mana Yakub?"  
"Dia pergi untuk melawan," aku bergumam ke lantai.  
Yakub telah meninggalkan kamp kecil dengan sukacita - 
dengan ceria "Aku akan segera kembali" - lari 
kecepatan penuh untuk membersihkan, sudah bergetar 
saat ia siap untuk beralih ke diri yang lain. Sekarang 
seluruh bungkus tahu segalanya. Seth Clearwater, 
mondar-mandir di luar tenda, adalah saksi intim aib 
saya.  
Edward terdiam lama. "Oh," akhirnya ia berkata.  
Nada suaranya khawatir saya bahwa saya tidak akan 
datang longsor cukup cepat. Aku mengintip ke arahnya 
dan, cukup yakin, matanya tidak terfokus ketika ia 
mendengarkan sesuatu yang saya lebih suka mati 
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daripada ia mendengar. Aku menjatuhkan wajahku 
kembali ke lantai.  
Hal tertegun saya ketika Edward terkekeh enggan.  
"Dan aku pikir aku melawan kotor," katanya dengan 
kagum. "Dia membuatku tampak seperti santo 
pelindung etika." Tangannya menyentuh bagian pipiku 
yang terbuka. "Aku tidak marah padamu, cinta. Yakub 
lebih licik daripada Aku memberinya kredit. Aku ingin 
kau tidak bertanya kepadanya, walaupun. "  
"Edward," bisikku ke nilon kasar. "Aku. . . Aku. . . Saya 
- "  
"Sst," ia terdiam saya, jari-jarinya lembut pipiku. 
"Bukan itu yang saya maksudkan. Hanya saja, dia akan 
mencium Anda tetap - bahkan jika Anda tidak jatuh 
untuk itu - dan sekarang saya tidak punya alasan untuk 
mematahkan wajahnya. Aku akan benar-benar 
menikmati itu juga. "  
"Fallen untuk itu?" Gumamku hampir incomprehensibly.  
"Bella, apakah Anda benar-benar percaya ia bahwa 
mulia? Bahwa ia akan keluar dalam nyala kemuliaan 
hanya untuk membuka jalan bagi saya? "  
Aku mengangkat kepalaku perlahan-lahan untuk 
bertemu pasiennya pandangannya. Ekspresi lembut, 
matanya penuh pengertian bukan jijik aku layak untuk 
melihat.  
"Ya, saya percaya bahwa," gumamku, dan kemudian 
memalingkan muka. Tapi aku tidak merasa marah pada 
Yakub untuk menipu saya. Tidak ada cukup ruang di 
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tubuhku untuk mengandung apa-apa selain kebencian 
aku merasa terhadap diriku sendiri.  
Edward tertawa pelan lagi. "Kau pembohong yang 
buruk, Anda akan percaya siapa saja yang memiliki 
sedikit keterampilan."  
"Mengapa tidak kau marah padaku?" Bisikku. "Kenapa 
kau tidak membenciku? Atau belum kau mendengar 
seluruh cerita belum? "  
"Saya rasa saya punya pandangan yang cukup 
komprehensif," katanya dalam cahaya, suara mudah. 
"Yakub membuat gambaran mental yang jelas. Aku 
merasa hampir sama buruknya untuk ransel seperti 
yang saya lakukan untuk diriku sendiri. Seth miskin 
semakin mual. Tapi Sam membuat Yakub fokus 
sekarang. "  
Aku memejamkan mata dan menggelengkan kepala 
kesakitan. Serat nilon yang tajam dari lantai tenda 
menggesek kulitku.  
"Kau hanya manusia," ia berbisik, membelai rambut 
saya lagi.  
"Itu pertahanan yang paling menyedihkan yang pernah 
saya dengar."  
"Tapi kau adalah manusia, Bella. Dan, seperti aku 
mungkin ingin sebaliknya, demikianlah ia. . . . Ada 
lubang dalam hidup Anda bahwa saya tidak bisa 
mengisi. Aku mengerti. "  
"Tapi itu tidak benar. Itulah yang membuat saya 
begitu mengerikan. Tidak ada lubang. "  
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"Kau mencintainya," ia bergumam lembut.  
Setiap sel dalam tubuh saya terasa sakit untuk 
menyangkalnya.  
"Aku cinta padamu lagi," kataku. Itu adalah yang 
terbaik yang bisa kulakukan.  
"Ya, aku tahu itu juga. Tetapi. . . ketika aku 
meninggalkan kau, Bella, aku meninggalkan Anda 
pendarahan. Yakub adalah satu menjahit Anda kembali 
lagi. Yang terikat untuk meninggalkan jejak - pada 
kalian berdua. Saya tidak yakin orang-jenis jahitan 
membubarkan mereka sendiri. Aku tidak bisa 
menyalahkan salah satu dari Anda untuk sesuatu yang 
aku perlu. Aku mungkin memperoleh pengampunan, tapi 
itu tidak membiarkan aku melarikan diri dari 
konsekuensi. "  
"Seharusnya aku tahu kau akan menemukan cara untuk 
menyalahkan diri sendiri. Tolong hentikan. Aku tak 
tahan. "  
"Apa yang akan Anda ingin saya katakan?"  
"Aku ingin kau meneleponku setiap nama buruk yang 
dapat Anda pikirkan, dalam setiap bahasa yang Anda 
tahu. Aku ingin kau katakan padaku bahwa kau muak 
padaku dan bahwa Anda akan pergi supaya aku bisa 
memohon dan merendahkan diri pada lutut saya bagi 
Anda untuk tinggal. "  
"Maafkan aku." Dia menghela napas. "Aku tidak bisa 
melakukan itu."  
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"Paling tidak berhenti berusaha untuk membuat saya 
merasa lebih baik. Biarkan saya menderita. Aku layak 
mendapatkannya. "  
"Tidak," gumamnya.  
Aku mengangguk perlahan. "Kau benar. Terus karena 
terlalu pengertian. Itu mungkin lebih buruk. "  
Dia diam sejenak, dan aku merasakan muatan di 
atmosfer, urgensi baru.  
"Ini semakin dekat," tandas saya.  
"Ya, beberapa menit lagi sekarang. Cukup waktu untuk 
mengatakan satu hal lagi. . . .  
Aku menunggu. Ketika ia akhirnya berbicara lagi, ia 
berbisik-bisik. "Aku bisa menjadi mulia, Bella. Aku 
tidak akan membuat Anda memilih di antara kami. 
Hanya akan bahagia, dan Anda dapat memiliki apa pun 
bagian dari diriku yang Anda inginkan, atau tidak sama 
sekali, kalau itu lebih baik. Jangan biarkan orang lain 
utang Anda merasa berutang mempengaruhi keputusan 
Anda. "  
Aku mendorong dari lantai, mendorong diri ke lututku.  
"Sialan, hentikan itu!" Aku berteriak padanya.  
Matanya melebar kaget. "Tidak - Anda tidak mengerti. 
Aku tidak hanya berusaha untuk membuat Anda 
merasa lebih baik, Bella, aku sungguh-sungguh. "  
"Aku tahu kau lakukan," aku mengerang. "Apa yang 
terjadi dengan melawan? Jangan mulai dengan 
pengorbanan diri yang mulia sekarang! Fight! "  
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"Bagaimana?" Ia bertanya, dan matanya kuno dengan 
kesedihan mereka.  
Aku bergegas ke pangkuannya, memeluk dia.  
"Saya tidak peduli bahwa itu dingin di sini. Saya tidak 
peduli bahwa saya bau seperti anjing sekarang. 
Membuat saya lupa betapa buruknya aku. Jadikan aku 
melupakan dia. Membuat saya lupa nama saya sendiri. 
Melawan! "  
Aku tidak menunggu dia untuk memutuskan - atau 
memiliki kesempatan untuk mengatakan ia tidak 
tertarik dengan kejam, tidak setia rakasa seperti saya. 
Aku menarik diri melawan dia dan melumat mulutku ke 
bibir salju yang dingin.  
"Hati-hati, cinta," gumamnya di bawah mendesak 
ciuman.  
"Tidak," aku menggeram.  
Dengan lembut mendorong wajahku beberapa senti ke 
belakang. "Anda tidak perlu membuktikan apa-apa 
padaku."  
"Aku tidak berusaha untuk membuktikan sesuatu. Kau 
bilang aku bisa memiliki bagian dari kalian saya 
inginkan. Aku ingin bagian ini. Saya ingin setiap bagian. 
"Aku melingkarkan lenganku di lehernya dan berusaha 
untuk mencapai bibirnya. Dia menunduk untuk 
menciumku kembali, tapi mulut dingin ragu sebagai 
ketidaksabaran saya tumbuh lebih jelas. Tubuhku 
membuat niatku jelas, memberi saya pergi. Tak pelak 
lagi, kedua tangannya bergerak untuk menahan saya.  
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"Mungkin ini bukan saat terbaik untuk itu," ia 
menyarankan, terlalu tenang untuk seleraku.  
"Kenapa tidak?" Aku menggerutu. Tidak ada gunanya 
melawan jika ia akan menjadi rasional; aku 
menjatuhkan lenganku.  
"Pertama, karena dingin." Dia mengulurkan tangan 
untuk menarik kantong tidur dari lantai, dia 
membungkus hal itu di sekitar saya seperti selimut.  
"Salah," kataku. "Pertama, karena Anda aneh moral 
untuk vampir."  
Dia terkekeh. "Baiklah, aku akan memberikan itu. 
Dingin yang kedua. Dan ketiga. . . baik, Anda benar-
benar bau, cinta. "  
Dia mengerutkan hidung.  
Desahku.  
"Keempat," gumamnya, menjatuhkan wajahnya sehingga 
dia berbisik di telingaku. "Kami akan mencoba, Bella. 
Aku akan membuat baik pada janjiku. Tapi aku lebih 
suka itu tidak sebagai reaksi terhadap Jacob Black. "  
Aku meringis, dan membenamkan wajahku di bahunya.  
"Dan kelima. . .  
"Ini adalah daftar yang sangat panjang," gumamku.  
Dia tertawa. "Ya, tapi apakah Anda ingin mendengarkan 
untuk berperang atau tidak?"  
Ketika ia berbicara, Seth melengking melolong di luar 
tenda.  
Tubuhku menegang ke suara. Saya tidak menyadari 
saya adalah mengepalkan tangan kiri menjadi tinju, 
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menggigit kuku dibalut sawit, sampai Edward 
mengambilnya dan membelai lembut jemariku keluar.  
"Ini akan baik-baik saja, Bella," janjinya. "Kita punya 
keterampilan, pelatihan, dan kejutan di pihak kita. Ini 
akan berakhir segera. Jika aku tidak benar-benar 
percaya bahwa, saya akan ke sana sekarang - dan Anda 
akan berada di sini, dirantai ke sebuah pohon atau 
sesuatu yang seperti itu. "  
"Alice sangat kecil," aku mengerang.  
Dia terkekeh. "Itu mungkin menjadi masalah. . . apakah 
mungkin bagi seseorang untuk menangkapnya. "  
Seth mulai menangis.  
"Apa yang salah?" Aku bertanya.  
"Dia hanya marah karena ia terjebak di sini bersama 
kami. Dia tahu pak terus dia keluar dari tindakan untuk 
melindunginya. Dia air liur untuk bergabung dengan 
mereka. "  
Aku cemberut di arah Seth.  
"Para bayi yang baru lahir telah sampai di ujung jalan - 
itu bekerja seperti pesona, Jasper jenius - dan mereka 
telah mencium bau yang di padang rumput, jadi mereka 
terbelah menjadi dua kelompok sekarang, seperti kata 
Alice," Edward bergumam, matanya terfokus pada 
sesuatu yang jauh. "Sam membawa kami berkeliling 
untuk kepala dari partai penyergapan." Dia begitu 
bertekad apa yang ia dengar bahwa ia menggunakan 
paket jamak.  



http://nengmieke.blogspot.com 

Tiba-tiba ia memandang ke arahku. "Tarik napas, 
Bella."  
Aku berjuang untuk melakukan apa yang dia bertanya. 
Aku bisa mendengar terengah-engah berat Seth tenda 
di luar dinding, dan aku mencoba untuk menjaga paru-
paru bahkan pada kecepatan yang sama, sehingga aku 
tidak akan kehabisan napas.  
"Kelompok pertama adalah di lapangan. Kita dapat 
mendengar pertempuran. "  
Gigi saya terkunci bersama.  
Dia tertawa sekali. "Kita bisa mendengar Emmett - dia 
menikmati dirinya sendiri."  
Aku membuat diriku menarik napas dengan Seth.  
"Kelompok kedua adalah bersiap-siap - mereka tidak 
memperhatikan, mereka tidak mendengar kita."  
Edward menggeram.  
"Apa?" Aku terkesiap.  
"Mereka berbicara tentang Anda." Giginya terkatup 
bersama-sama. "Mereka seharusnya untuk memastikan 
Anda tidak melarikan diri. . . . Nice bergerak, Leah! 
Mmm, dia cukup cepat, "ia bergumam setuju. "Salah 
satu bayi yang baru lahir menangkap bau kita, dan Leah 
membawanya turun sebelum ia sempat menoleh. Sam 
membantunya menghabisinya. Paulus dan Yakub punya 
satu lagi, tapi yang lain berada di defensif sekarang. 
Mereka tidak tahu apa yang harus membuat kita. 
Kedua belah pihak feinting. . . . Tidak, biarkan Sam 
memimpin. Tetap keluar dari jalan, "gumamnya. 
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"Pisahkan mereka - jangan biarkan mereka saling 
melindungi punggung."  
Seth rengek.  
"Itu lebih baik, mengantar mereka ke lapangan," 
Edward disetujui. Tubuhnya bergeser secara tidak 
sadar ketika ia mengamati, menegang untuk bergerak 
dia akan dibuat. Tangannya masih memegang milikku; 
aku memutar jari saya melalui. Setidaknya dia tidak di 
sana.  
Ketiadaan yang tiba-tiba suara adalah satu-satunya 
peringatan.  
Aliran mendalam Seth napas terputus, dan - seperti 
aku mondar-mandir dengan napas saya - saya 
perhatikan.  
Aku berhenti bernapas, terlalu - terlalu takut untuk 
bahkan membuat paru-paru saya bekerja sebagai aku 
menyadari bahwa Edward telah membeku menjadi 
balok es di sampingku.  
Oh, tidak. No No  
Yang telah hilang? Mereka atau kita? Mine, semua 
milikku. Apa kerugian saya?  
Begitu cepat sehingga aku tidak terlalu yakin 
bagaimana hal itu terjadi, aku berada di kakiku dan 
tenda compang-camping runtuh hancur di sekitar saya. 
Apakah Edward merobek jalan keluar? Mengapa?  
Aku berkedip, terkejut, ke cahaya terang. Seth semua 
saya bisa melihat, tepat di samping kami, wajahnya 
hanya enam inci dari Edward's. Mereka saling menatap 
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dengan konsentrasi mutlak tak terbatas selama satu 
detik. Matahari pecah dari kulit Edward dan dikirim 
berkilau Seth menari di bulu.  
Kemudian Edward berbisik mendesak, "Pergilah, Seth!"  
Serigala besar berputar dan menghilang ke dalam 
bayangan hutan.  
Punya dua seluruh detik berlalu? Rasanya seperti 
berjam-jam. Aku takut ke titik mual oleh pengetahuan 
bahwa sesuatu yang mengerikan telah kacau di 
lapangan. Aku membuka mulut untuk menuntut bahwa 
Edward membawa saya ke sana, dan lakukan sekarang. 
Mereka membutuhkan dia, dan mereka membutuhkan 
saya. Jika aku harus berdarah untuk menyelamatkan 
mereka, aku akan melakukannya. Aku akan mati untuk 
melakukannya, seperti istri ketiga. Aku tidak punya 
perak belati di tanganku, tapi aku akan menemukan 
cara --  
Sebelum aku bisa mendapatkan suku kata pertama, aku 
merasa seolah-olah aku sedang terlempar di udara. 
Tapi tangan Edward pernah lepaskan aku - aku hanya 
sedang dipindahkan, begitu cepat hingga sensasi 
seperti jatuh ke samping.  
Aku mendapati diriku dengan punggung menempel ke 
tebing curam. Edward berdiri di depan saya, memegang 
sikap bahwa saya langsung tahu.  
Relief mencuci melalui pikiran pada saat yang sama 
perut saya menjatuhkan melalui telapak kakiku.  
Aku disalahpahami.  
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Relief - tidak ada yang tidak beres di lapangan.  
Horror - krisis itu di sini.  
Edward memegang posisi defensif - setengah 
berjongkok, mengulurkan tangannya sedikit - bahwa 
saya diakui dengan kepastian memuakkan. Batu di 
belakang saya bisa saja dinding bata kuno Italia gang 
tempat ia berdiri di antara aku dan berjubah hitam 
Volturi prajurit.  
Sesuatu yang datang untuk kita.  
"Siapa?" Bisikku.  
Kata-kata itu melalui giginya dengan geraman yang 
lebih keras daripada yang saya harapkan. Terlalu 
keras. Itu berarti bahwa sudah terlalu terlambat 
untuk bersembunyi. Kami terjebak, dan itu tidak peduli 
siapa yang mendengar jawabannya.  
"Victoria," katanya, meludah kata, membuatnya 
menjadi kutukan. "Dia tidak sendirian. Dia 
menyilangkan aroma, setelah bayi yang baru lahir untuk 
menonton - ia tidak pernah dimaksudkan untuk 
berkelahi dengan mereka. Dia membuat taji-of-the-
saat keputusan untuk menemukan saya, menduga bahwa 
Anda akan mana pun aku berada. Dia benar. Kau benar. 
Itu selalu Victoria. "  
Dia cukup dekat sehingga ia bisa mendengar 
pikirannya.  
Relief lagi. Jika telah menjadi Volturi, kami berdua 
mati. Tapi dengan Victoria, tidak harus keduanya. 
Edward bisa bertahan. Dia adalah seorang pejuang 
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yang baik, sebaik Jasper. Jika ia tidak membawa 
terlalu banyak orang lain, dia bisa melawan jalan 
keluar, kembali ke keluarganya. Edward lebih cepat 
daripada siapa pun. Dia bisa datang.  
Aku sangat senang dia akan dikirim Seth pergi. Tentu 
saja, tidak ada satu Seth bisa berlari untuk meminta 
bantuan. Victoria telah waktunya keputusannya 
sempurna. Tapi setidaknya Seth aman; aku tidak bisa 
melihat serigala berpasir besar di kepalaku ketika aku 
pikir namanya - hanya lima belas tahun kurus berusia 
anak laki-laki.  
Tubuh Edward bergeser - hanya amat sangat, tetapi 
mengatakan kepada saya di mana mencarinya. Aku 
menatap bayang-bayang hitam hutan.  
Rasanya seperti mengalami mimpi buruk saya berjalan 
maju untuk menyambutku.  
Dua vampir beringsut perlahan ke lubang kecil kamp 
kami, mata niat, hilang apa-apa. Mereka berkilauan 
seperti berlian di bawah matahari.  
Aku nyaris tidak bisa melihat anak laki-laki berambut 
pirang - ya, dia hanyalah seorang anak laki-laki, 
meskipun ia berotot dan tinggi, mungkin usia saya 
ketika ia berubah. Matanya - merah yang lebih jelas 
daripada yang pernah lihat sebelumnya - tidak dapat 
menahan saya. Meskipun ia paling dekat dengan 
Edward, bahaya terdekat, aku tidak bisa 
mengawasinya.  
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Karena, beberapa meter ke samping dan beberapa kaki 
ke belakang, Victoria menatapku.  
Rambutnya jingga nya lebih terang daripada yang saya 
ingat, lebih bagaikan nyala. Tidak ada angin di sini, tapi 
api di sekitar wajahnya tampak bersinar sedikit, 
seolah-olah itu hidup.  
Matanya hitam dengan haus. Dia tidak tersenyum, 
seperti yang selalu ada dalam mimpi buruk saya - 
bibirnya ditekan menjadi garis ketat. Ada kualitas 
kucing yang mencolok dengan cara ia menahan tubuh 
melingkar, sebuah singa betina menunggu pembukaan 
untuk musim semi. Dia gelisah, tatapannya liar 
berkedip-kedip antara Edward dan saya, tetapi tidak 
pernah berhenti pada dirinya selama lebih dari 
setengah detik. Dia tidak bisa menjaga matanya dari 
wajah saya lagi daripada yang bisa menjaga saya dari 
miliknya.  
Ketegangan berguling-nya, hampir terlihat di udara. 
Aku bisa merasakan keinginan, memakan semua gairah 
yang menahannya dalam cengkeraman. Hampir seolah-
olah aku bisa mendengar pikirannya, juga, aku tahu apa 
yang sedang dipikirkannya.  
Dia begitu dekat dengan apa yang dia inginkan - fokus 
dari seluruh keberadaan selama lebih dari satu tahun 
sekarang hanya begitu dekat.  
Kematianku.  
Rencananya adalah sejelas itu praktis. Anak laki-laki 
berambut pirang besar akan menyerang Edward. 
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Begitu Edward cukup terganggu, Victoria akan 
menyelesaikan saya.  
Ini akan menjadi cepat - ia tidak punya waktu untuk 
permainan di sini - tapi akan teliti. Sesuatu yang 
mustahil untuk pulih dari. Sesuatu yang bahkan racun 
vampir tidak bisa memperbaiki.  
Dia harus menghentikan hatiku. Mungkin tangan 
mendorong melalui dadaku, menghancurkan itu. 
Sesuatu seperti itu.  
Jantung saya berdetak marah, keras, seolah-olah 
untuk membuatnya menargetkan lebih jelas.  
Raksasa jauh, dari jauh melintasi hutan hitam, lolongan 
serigala masih bergema di udara. Dengan Seth pergi, 
tidak ada cara untuk menafsirkan suara.  
Anak laki-laki berambut pirang tampak di Victoria dari 
sudut matanya, menunggu di perintah.  
Dia masih muda di lebih dari satu cara. Aku menebak 
dari merah cemerlang iris bahwa ia tidak bisa menjadi 
seorang vampir untuk waktu yang lama. Ia akan kuat, 
tapi tidak kompeten. Edward akan tahu bagaimana 
melawan dia. Edward akan bertahan.  
Victoria menyentakkan dagu ke arah Edward, tanpa 
kata memerintahkan anak ke depan.  
"Riley," kata Edward lembut, suara memohon.  
Anak laki-laki berambut pirang membeku, mata 
merahnya melebar.  
"Dia berbohong kepada Anda, Riley," Edward padanya. 
"Dengarkan aku. Dia berbohong kepada Anda sama 
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seperti dia berbohong kepada orang lain yang sekarang 
sedang sekarat di lapangan. Anda tahu bahwa dia 
berbohong kepada mereka, bahwa ia telah Anda 
berbohong kepada mereka, bahwa tak satu pun dari 
kalian yang pernah akan membantu mereka. Apakah 
begitu sulit untuk percaya bahwa dia berbohong 
kepada Anda juga? "  
Kebingungan menyapu wajah Riley.  
Edward bergeser beberapa senti ke samping, dan Riley 
secara otomatis dikompensasi dengan penyesuaian 
sendiri.  
"Dia tidak mencintaimu, Riley." Edward suara lembut 
menarik, hampir menghipnosis. "Dia tidak pernah. Ia 
mencintai seseorang bernama James, dan Anda tidak 
lebih dari alat untuk dia. "  
Ketika ia berkata nama James, Victoria's bibir ditarik 
kembali memamerkan gigi-meringis. Matanya tetap 
terpaku pada saya.  
Riley melemparkan panik melirik ke arahnya.  
"Riley?" Kata Edward.  
Riley secara otomatis kembali memusatkan perhatian 
Edward.  
"Dia tahu bahwa aku akan membunuh Anda, Riley. Dia 
ingin kamu mati sehingga ia tidak harus tetap berpura-
pura lagi. Ya - Anda telah melihat bahwa, bukan? Anda 
telah membaca keengganan di matanya, dugaan surat 
palsu dalam janji-janji. Kau benar. Dia tidak pernah 
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menginginkan Anda. Setiap ciuman, setiap sentuhan 
adalah kebohongan. "  
Edward pindah lagi, bergerak beberapa inci ke arah 
anak laki-laki, beberapa inci jauhnya dari saya.  
Pandangan Victoria memusatkan perhatian pada 
kesenjangan antara kami. Ini akan membawanya kurang 
dari satu detik untuk membunuh saya - dia hanya 
membutuhkan margin terkecil kesempatan.  
Lambat kali ini, Riley reposisi dirinya sendiri.  
"Anda tidak harus mati," Edward berjanji, matanya 
memegang anak itu. "Ada cara lain untuk hidup 
daripada cara dia menunjukkan kepada Anda. Ini tidak 
semua kebohongan dan darah, Riley. Anda dapat pergi 
sekarang. Anda tidak harus mati untuk kebohongan. "  
Edward menggeser kakinya ke depan dan ke samping. 
Ada ruang kaki di antara kami sekarang. Riley 
mengitari terlalu jauh, overcompensating kali ini. 
Victoria membungkuk ke depan bola ke kakinya.  
"Kesempatan terakhir, Riley," Edward berbisik.  
Wajah Riley putus asa ketika ia memandang ke Victoria 
untuk jawaban.  
"Dia adalah pembohong, Riley," kata Victoria, dan 
mulutku ternganga kaget di suaranya. "Aku sudah 
cerita tentang trik pikiran mereka. Kau tahu aku hanya 
mencintai kamu. "  
Suaranya tidak kuat, liar, catlike menggeram aku akan 
meletakkan dengan wajah dan sikap. Itu lembut, itu 
tinggi - yang kekanak-kanakan, sopran berdenting. 
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Jenis suara yang pergi dengan pirang ikal dan pink 
permen karet. Tidak masuk akal datang melalui 
dipamerkan, berkilau gigi.  
Riley's rahang menegang, dan dia menegakkan bahunya. 
Matanya kosong - tidak ada lagi kebingungan, tidak ada 
lagi kecurigaan. Tidak ada pikiran sama sekali. Dia 
menegang dirinya untuk menyerang.  
Tubuh Victoria tampaknya gemetar, ia begitu erat 
luka. Jari-jarinya siap cakar, menunggu Edward untuk 
bergerak hanya satu inci dariku.  
The menggeram berasal dari satu pun dari mereka.  
Sebuah bentuk cokelat raksasa terbang melalui pusat 
pembukaan, melemparkan Riley ke tanah.  
"Tidak!" Victoria seru, bayinya suara nyaring dengan 
percaya.  
Sebuah halaman dan setengah di depan saya, serigala 
yang besar dan merobek robek pada vampir pirang di 
bawahnya. Sesuatu yang putih dan keras membentur 
batu-batu oleh kakiku. Aku ngeri jauh dari itu.  
Victoria tidak menyayangkan satu lirikan untuk anak 
yang baru saja berjanji untuk cintanya. Matanya masih 
pada diriku, diisi dengan kekecewaan begitu ganas 
sehingga ia tampak gila.  
"Tidak," katanya lagi, melalui giginya, ketika Edward 
mulai bergerak ke arahnya, menghalangi jalan kepada 
saya.  
Riley berdiri lagi, tampak cacat dan cekung, tapi ia 
mampu melemparkan setan Seth menendang ke bahu. 
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Aku mendengar tulang yang mengering. Seth mundur 
dan mulai lingkaran, pincang. Riley tangan terentang, 
siap, walaupun ia nampaknya hilang bagian dari satu 
tangan. . . .  
Hanya beberapa meter dari yang memerangi, Edward 
dan Victoria sedang menari.  
Tidak cukup berputar-putar, karena Edward tidak 
membiarkan dia untuk posisi dirinya lebih dekat 
dengan saya. Dia sashayed kembali, bergerak dari sisi 
ke sisi, mencoba menemukan sebuah lubang di 
pertahanan. Dia membayangi gerak kaki-nya lithely, 
membuntutinya dengan konsentrasi sempurna. Dia 
mulai bergerak hanya sepersekian detik sebelum ia 
bergerak, membaca niat dalam pikirannya.  
Seth Riley menerjang dari samping, dan sesuatu 
merobek dengan mengerikan, kisi menjerit. Lain berat 
bongkahan putih terbang ke hutan dengan suara keras. 
Riley raung dalam kemarahan, dan Seth melewatkan 
kembali - lampu luar biasa di kakinya untuk ukuran - 
sebagai Riley mengambil babatan kepadanya dengan 
satu tangan hancur.  
Victoria adalah menenun melalui batang-batang pohon 
di ujung pembukaan kecil sekarang. Dia robek, kakinya 
menariknya ke arah keselamatan sementara matanya 
ingin sekali ke arahku seolah-olah aku adalah sebuah 
magnet, berputar-putar dia masuk aku bisa melihat 
hasrat yang membakar untuk membunuh berperang 
dengan insting bertahan hidup.  
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Edward bisa melihat bahwa, juga.  
"Jangan pergi, Victoria," ia bergumam dalam nada 
hipnotis yang sama seperti sebelumnya. "Anda tidak 
akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini."  
Dia menunjukkan gigi dan mendesis padanya, tetapi ia 
tampak tidak mampu bergerak lebih jauh dari saya.  
"Anda selalu dapat menjalankan kemudian," Edward 
mendengkur. "Masih banyak waktu untuk itu. Melainkan 
apa yang Anda lakukan, bukan? Itu sebabnya James 
terus Anda sekitar. Berguna, jika Anda ingin 
memainkan permainan yang mematikan. Seorang mitra 
dengan naluri luar biasa untuk melarikan diri. Dia 
seharusnya tidak meninggalkan Anda - ia bisa 
menggunakan kemampuan Anda ketika kita terjebak di 
Phoenix kepadanya. "  
Sebuah menggeram robek dari antara bibirnya.  
"Itu saja yang pernah ada untuk dia, walaupun. Konyol 
membuang begitu banyak energi dendam seseorang 
yang telah kurang kasih sayang untuk Anda daripada 
seorang pemburu untuk mount. Kau tak pernah lebih 
dari satu kenyamanan kepadanya. Aku akan tahu. "  
Bibir Edward berhenti di satu sisi saat ia mengetuk 
pelipisnya.  
Dengan dicekik memekik, Victoria melesat keluar dari 
pohon lagi, feinting ke samping. Edward menjawab, dan 
tarian mulai lagi.  
Saat itu, tertangkap tangan Riley Seth panggul, dan 
menyalak rendah terbatuk Seth keluar dari 
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tenggorokan. Seth mundur, bahunya bergerak-gerak 
seolah-olah ia sedang berusaha menghilangkan rasa 
sakit.  
Tolong, aku ingin memohon dengan Riley, tapi aku tidak 
bisa menemukan otot-otot untuk membuat mulut 
terbuka, untuk menarik udara dari paru-paru saya. 
Please, dia hanya seorang anak!  
Mengapa tidak Seth melarikan diri? Kenapa dia tidak 
lari sekarang?  
Riley menutup jarak antara mereka lagi, Seth 
mengemudi ke arah tebing di samping saya. Victoria 
tiba-tiba tertarik pada nasib pasangannya. Aku bisa 
melihatnya, dari sudut matanya, menilai jarak antara 
Riley dan aku. Seth Riley membentak, memaksa dia 
kembali lagi, dan Victoria mendesis.  
Seth tidak pincang lagi. Nya membawanya berputar-
putar di dalam inci dari Edward; ekornya menyapu 
punggung Edward, dan Victoria mata melotot.  
"Tidak, dia tidak akan berpaling pada saya," kata 
Edward, menjawab pertanyaan di Victoria kepala. Dia 
menggunakan pengalih perhatian nya meluncur dekat. 
"Anda memberikan kami dengan musuh bersama. Anda 
sekutu kami. "  
Dia menggertakkan giginya, berusaha untuk menjaga 
fokus pada Edward sendirian.  
"Lihat lebih dekat, Victoria," ia bergumam, menarik-
narik benang konsentrasinya. "Apakah dia benar-benar 
begitu mirip James rakasa dilacak di Siberia?"  
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Muncul matanya terbuka lebar, dan kemudian mulai 
berkedip-kedip liar dari Edward pada Seth kepada 
saya, berputar-putar. "Tidak sama?" Ia menggeram di 
sopran gadis kecil. "Mustahil!"  
"Tidak ada yang mustahil," Edward bergumam, suara 
selembut beledu ia pindah inci lain yang lebih dekat 
dengannya. "Kecuali apa yang Anda inginkan. Anda tidak 
akan pernah menyentuhnya. "  
Dia menggelengkan kepala, cepat dan tersentak-
sentak, berjuang hiburan, dan mencoba bebek di 
sekitarnya, tetapi ia berada di tempat untuk 
memblokir secepat dia memikirkan rencana. Wajahnya 
berkerut frustrasi, dan kemudian dia bergeser ke 
berjongkok lebih rendah, sebuah singa betina lagi, dan 
berjalan dengan sengaja maju.  
Victoria tidak berpengalaman, didorong naluri-bayi 
yang baru lahir. Dia mematikan. Bahkan aku bisa 
mengatakan perbedaan antara dia dan Riley, dan aku 
tahu bahwa Seth tidak akan bertahan begitu lama jika 
dia telah berjuang vampir ini.  
Edward bergeser juga, karena mereka ditutup pada 
satu sama lain, dan itu singa lawan singa betina.  
Tarian meningkat dalam tempo.  
Rasanya seperti Alice dan Jasper di padang rumput, 
yang kabur gerakan spiral, hanya tarian ini tidak begitu 
sempurna koreografer. Sit-up dan crackings tajam 
bergema dari tebing ketika seseorang menyelinap 
dalam pembentukan mereka. Tapi mereka bergerak 
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terlalu cepat bagi saya untuk melihat siapa yang 
membuat kesalahan. . . .  
Riley terganggu oleh kekerasan balet, matanya cemas 
bagi pasangannya. Seth menyerang, berderak dari 
sepotong kecil lain vampir. Riley berteriak dan 
meluncurkan pukulan menampar besar-besaran yang 
tertangkap Seth penuh di dadanya yang bidang. Seth 
tubuh besar melambung sepuluh kaki dan menabrak 
dinding batu di atas kepala dengan gaya yang 
tampaknya mengguncang seluruh puncak. Aku 
mendengar napas keluarkan dari paru-parunya, dan aku 
merunduk keluar dari jalan saat ia pulih dari batu dan 
jatuh di tanah beberapa meter di depanku.  
Rintihan rendah Seth melarikan diri melalui gigi.  
Fragmen tajam mandi batu abu-abu di atas kepala, 
menggaruk kulit terbuka. Sebuah batu spike bergerigi 
bergulir lengan kanan saya dan saya menangkapnya 
refleks. Mengepalkan jari-jari saya di sekitar pecahan 
panjang sebagai naluri bertahan hidup saya sendiri 
menendang di; karena tidak ada kesempatan 
penerbangan, tubuh saya - tidak peduli bagaimana 
gerakan itu tidak efektif - siap untuk berkelahi.  
Adrenalin tersentak melalui pembuluh darahku. Aku 
tahu penjepit itu memotong ke telapak tanganku. Aku 
tahu celah di buku jariku memprotes. Aku tahu itu, 
tapi aku tidak bisa merasakan rasa sakit.  
Balik Riley, semua aku bisa melihat api yang berliku-
liku Victoria rambut dan putih kabur. Metalik yang 
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semakin sering bentak dan air mata, desah dan 
terkejut hissings, membuat jelas bahwa tarian 
berubah mematikan bagi seseorang.  
Tapi mana seseorang?  
Riley melesat ke arahku, matanya yang merah 
cemerlang dengan kemarahan. Dia memelototi lemas 
gunung pasir berwarna bulu di antara kami, dan 
tangannya - hancur, patah tangan - meringkuk ke 
cakar. Mulutnya terbuka, melebar, giginya berkilau, 
saat ia siap untuk merobek tenggorokan keluar Seth.  
Tendangan kedua adrenalin memukul seperti sengatan 
listrik, dan semuanya tiba-tiba sangat jelas.  
Kedua perkelahian terlalu dekat. Seth tentang 
kehilangan, dan aku tidak tahu apakah Edward adalah 
menang atau kalah. Mereka butuh bantuan. Pengalih 
perhatian. Sesuatu untuk memberi mereka sebuah 
tepi.  
Tanganku mencengkeram batu lonjakan begitu erat 
bahwa dukungan dalam penjepit bentak.  
Apakah aku cukup kuat? Apakah aku cukup berani? 
Seberapa keras aku bisa menyingkirkan batu kasar ke 
dalam tubuh saya? Apakah ini membeli Seth cukup 
waktu untuk kembali ke kakinya? Apakah dia akan 
cepat sembuh cukup untuk pengorbanan saya untuk 
melakukan nya bagus?  
Aku menyapu beling titik di lengan, menarik kembali 
saya sweater tebal untuk mengekspos kulit, dan 
kemudian menekan ujung tajam ke lipatan di sikuku. 



http://nengmieke.blogspot.com 

Aku sudah punya bekas luka panjang di sana dari ulang 
tahun terakhir. Malam itu, saya mengalir darah telah 
cukup untuk menangkap setiap vampir perhatian, untuk 
membekukan mereka semua di tempat sesaat. Aku 
berdoa itu akan bekerja seperti itu lagi. Aku 
menguatkan diri dan mengisap dalam satu napas 
panjang.  
Victoria terganggu oleh suara saya terkesiap. Matanya, 
masih memegang salah satu bagian kecil dari kedua, 
bertemu dengan saya. Kemarahan dan rasa ingin tahu 
bercampur aneh di wajahnya.  
Aku tidak yakin bagaimana aku mendengar suara yang 
rendah dengan semua suara-suara lain bergema di 
dinding batu dan memukul-mukul di kepalaku. Detak 
jantung saya sendiri seharusnya sudah cukup untuk 
menenggelamkan itu. Tapi, dalam hitungan detik aku 
menatap mata Victoria, aku pikir aku mendengar akrab, 
jengkel mendesah.  
Dalam kedua pendek yang sama, tarian keras pecah 
berantakan. Itu terjadi begitu cepat bahwa semuanya 
sudah berakhir sebelum aku bisa mengikuti rangkaian 
peristiwa. Aku berusaha mengejar ketinggalan di 
kepalaku.  
Victoria telah terbang keluar dari formasi kabur dan 
menabrak pohon cemara tinggi sekitar setengah ke 
atas pohon. Dia menjatuhkan kembali ke bumi sudah 
membungkuk untuk musim semi.  
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Secara bersamaan, Edward - semua tapi tidak terlihat 
dengan kecepatan - telah memutar ke belakang dan 
menangkap Riley tidak curiga lengan. Itu tampak 
seperti Edward menjejakkan kaki melawan Riley 
kembali, dan mengangkat --  
Kecil perkemahan itu penuh dengan jeritan melengking 
Riley kesakitan.  
Pada saat yang sama, Seth meloncat berdiri, memotong 
sebagian besar pandangan saya.  
Tapi aku masih bisa melihat Victoria. Dan, meskipun ia 
tampak aneh cacat - seolah-olah dia tidak mampu 
menegakkan tubuh sepenuhnya - aku bisa melihat 
senyum aku telah bermimpi flash melintang di wajah 
liar.  
Dia digulung dan melompat.  
Sesuatu yang kecil dan putih bersiul melalui udara dan 
bertabrakan dengan pertengahan penerbangan. 
Dampak terdengar seperti ledakan, dan itu 
melemparkan terhadap pohon lain - ini satu patah 
setengah. Dia mendarat di berdiri lagi, berjongkok dan 
siap, tetapi Edward sudah berada di tempat. Relief 
membengkak dalam hatiku ketika aku melihat bahwa ia 
berdiri tegak dan sempurna.  
Victoria menendang sesuatu selain dengan lambaian 
kakinya yang telanjang - rudal yang telah melumpuhkan 
serangan nya. Menggelinding ke arahku, dan aku 
menyadari apa itu.  
Perutku mencelos.  
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Jari-jari masih berkedut; mencengkeram rumput, 
lengan Riley mulai menyeret dirinya sendiri tanpa 
berpikir di tanah.  
Seth Riley berputar-putar lagi, dan sekarang Riley 
mundur. Dia mundur dari maju werewolf, wajahnya 
kaku kesakitan. Dia mengangkat satu lengan membela 
diri.  
Seth bergegas Riley, dan vampir jelas tidak seimbang. 
Aku melihat Seth membenamkan giginya ke bahu Riley 
dan air mata, melompat kembali lagi.  
Dengan metalik memekakkan telinga memekik, Riley 
kehilangan lengan yang lain.  
Seth menggelengkan kepalanya, melemparkan lengan ke 
dalam hutan. Suara mendesis yang rusak yang datang 
melalui gigi Seth terdengar seperti tertawa-tawa.  
Menjerit Riley permohonan yang disiksa. "Victoria!"  
Victoria bahkan tidak bergeming oleh suara namanya. 
Matanya tidak berkedip sekali terhadap pasangannya.  
Seth diluncurkan sendiri maju dengan kekuatan yang 
merusak bola. Dorong membawa kedua Seth dan Riley 
ke pepohonan, di mana jeritan metalik disesuaikan oleh 
Riley jeritan. Jeritan yang tiba-tiba dipotong, 
sementara suara batu yang mencabik-cabik terus.  
Meskipun dia tidak terhindar Riley perpisahan sekilas, 
Victoria tampaknya menyadari bahwa ia sendiri. Dia 
mulai kembali menjauh dari Edward, hiruk pikuk 
kekecewaan menyala-nyala di matanya. Dia melempar 
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saya satu pendek, tatapan menderita kerinduan, dan 
kemudian dia mulai mundur lebih cepat.  
"Tidak," Edward membujuk, suaranya menggoda. 
"Jangan hanya sedikit lebih lama."  
Dia berbalik dan terbang menuju perlindungan hutan 
seperti anak panah dari busur.  
Tapi Edward cepat - peluru dari pistol.  
Ia menangkap terlindungi kembali di pinggir pepohonan 
dan, dengan satu terakhir, langkah sederhana, tarian 
berakhir.  
Mulut Edward menyentuh sekali di lehernya, seperti 
belaian. Teriakan yang memekik berasal dari upaya 
Seth mencakup semua suara lain, sehingga tidak ada 
suara yang jelas untuk membuat gambar salah satu 
kekerasan. Dia bisa saja menciumnya.  
Dan kemudian api rambut kusut tidak lagi terhubung ke 
seluruh tubuhnya. Jeruk menggigil gelombang yang 
jatuh ke tanah, dan terpental sekali sebelum bergulir 
ke arah pepohonan. 
 
 
 
 
 

25. MIRROR 
 

Aku PAKSA MY EYES - Frozen WIDE OPEN DENGAN 
SHOCK - untuk bergerak, sehingga aku tidak bisa 
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terlalu dekat memeriksa objek oval terbungkus helai-
helai menggigil, rambut berapi-api.  
Edward bergerak lagi. Cepat dan praktis dingin, ia 
dipotong-potong tanpa kepala mayat.  
Aku tidak bisa pergi kepadanya - aku tidak bisa 
membuat kaki saya menjawab; mereka melesat ke batu 
di bawah mereka. Tapi aku mengamati setiap tindakan-
nya teliti, mencari bukti-bukti bahwa ia telah 
dirugikan. Hatiku melambat menjadi sehat irama 
ketika aku menemukan apa pun. Ia lentur dan anggun 
seperti biasanya. Aku bahkan tidak bisa melihat air 
mata dalam pakaiannya.  
Dia tidak menatapku - di mana aku berdiri mematung di 
dinding tebing, ngeri - sementara ia menumpuk 
bergetar, bergerak-gerak anggota badan dan kemudian 
menutupinya dengan daun pinus kering. Dia masih 
belum bertemu dengan tatapan terkejut ketika ia 
melesat ke dalam hutan setelah Seth.  
Aku tidak punya waktu untuk pulih sebelum ia dan Seth 
kembali, Edward dengan tangan penuh Riley. Seth 
membawa bongkahan besar - batang tubuh - dalam 
mulutnya. Mereka menambahkan beban mereka ke 
tumpukan, dan Edward menarik persegi panjang perak 
dari saku. La membuka butana lebih ringan dan 
memegang api dengan rabuk kering. Itu tertangkap 
sekaligus; panjang jingga lidah-lidah api menjilat 
dengan cepat di atas tumpukan kayu.  
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"Ambil setiap potong," kata Edward samping yang 
rendah pada Seth.  
Bersama-sama, vampir dan manusia serigala 
menjelajahi perkemahan, sesekali melemparkan 
gumpalan kecil batu putih ke dalam api. Seth 
menangani potongan dengan giginya. Otakku tidak 
bekerja cukup baik bagi saya untuk memahami mengapa 
ia tidak berubah kembali ke bentuk dengan tangan.  
Edward terus menatap karyanya.  
Dan kemudian mereka lakukan, dan api yang mengamuk 
mengirimkan pilar tersedak ungu ke langit. Asap tebal 
meringkuk perlahan, tampak lebih padat daripada 
seharusnya; baunya seperti membakar dupa, dan aroma 
itu tidak nyaman. Itu berat, terlalu kuat.  
Seth dibuat bahwa suara terkekeh lagi, jauh di dalam 
dada.  
Senyum terlintas di wajah tegang Edward.  
Edward mengulurkan lengan, tangannya bergelung 
menjadi kepalan. Seth tersenyum lebar, 
memperlihatkan deretan panjang belati gigi, dan 
menabrak hidung tangan terhadap Edward.  
"Senang kerja sama tim," Edward bergumam.  
Seth terbatuk tertawa.  
Kemudian Edward menghela napas panjang, dan 
berbalik perlahan ke arahku.  
Aku tidak mengerti ekspresinya. Matanya waspada 
seakan-akan aku musuh lain - lebih dari waspada, 
mereka takut. Namun dia tidak menunjukkan rasa 
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takut sama sekali ketika ia menghadapi Victoria dan 
Riley. . . . Pikiranku macet, tertegun dan tidak berguna 
sebagai tubuh saya. Aku menatapnya, bingung.  
"Bella, cinta," katanya dengan nada paling lembut, 
berjalan ke arahku dengan kelambatan yang 
berlebihan, mengangkat tangan, telapak tangan ke 
depan. Linglung seperti saya, itu mengingatkan saya 
aneh seorang tersangka mendekati seorang polisi, 
menunjukkan bahwa ia tidak bersenjata. . . .  
"Bella, bisa anda menjatuhkan batu, please? Hati-hati. 
Jangan sakiti dirimu sendiri. "  
Aku sudah lupa semua tentang senjata mentah, 
walaupun aku sadar sekarang bahwa aku begitu sulit 
menangkap bahwa buku jariku menjerit protes. Itu 
rebroken? Carlisle akan menempatkan saya di gips 
pasti kali ini.  
Edward ragu-ragu beberapa meter dari saya, 
tangannya masih di udara, matanya masih takut.  
Aku butuh waktu beberapa detik untuk mengingat 
bagaimana untuk menggerakkan jari. Lalu batu jatuh ke 
tanah, sementara tanganku tetap membeku di posisi 
yang sama.  
Edward santai sedikit ketika tangan kosong, tapi tidak 
datang lebih dekat.  
"Anda tidak perlu takut, Bella," Edward bergumam. 
"Kau aman. Aku tidak akan menyakitimu. "  
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Hanya janji yang menakjubkan bingung lebih lanjut. 
Aku menatapnya seperti seorang dungu, mencoba untuk 
mengerti.  
"Ini akan baik-baik saja, Bella. Aku tahu kau takut 
sekarang, tapi sekarang sudah lewat. Tidak ada 
seorang pun yang akan menyakiti Anda. Aku tidak akan 
menyentuh Anda. Aku tidak akan menyakitimu, 
"katanya lagi.  
Mataku berkedip marah, dan saya menemukan suara 
saya. "Kenapa kau terus mengatakan itu?"  
Aku mengambil langkah goyah ke arahnya, dan ia 
bersandar jauh dari muka.  
"Apa yang salah?" Bisikku. "Apa maksudmu?"  
"Apakah kau. . . "Mata emas-Nya tiba-tiba sama 
bingungnya seperti aku. "Apakah kau tidak takut 
padaku?"  
"Takut Anda? Kenapa? "  
Aku terhuyung-huyung maju selangkah lagi, dan 
kemudian tersandung sesuatu - mungkin kaki saya 
sendiri. Edward menangkap saya, dan aku 
membenamkan wajahku di dadanya dan mulai terisak.  
"Bella, Bella, aku sangat menyesal. Sudah berakhir, 
sudah berakhir. "  
"Aku baik-baik," aku terkesiap. "Aku baik-baik saja. 
Aku. Freaking out. Berikan padaku. Satu menit. "  
Pelukannya mengencang di sekitar saya. "Aku sangat 
menyesal," ia gumam lagi dan lagi.  
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Aku berpegang padanya sampai aku bisa bernapas, dan 
kemudian aku mencium dia - dadanya, bahunya, 
lehernya - setiap bagian dari padanya bahwa aku bisa 
mencapai. Perlahan, otak saya mulai bekerja lagi.  
"Apakah Anda baik-baik saja?" Aku menuntut antara 
ciuman. "Apakah dia menyakitimu sama sekali?"  
"Saya benar-benar baik-baik saja," ia berjanji, 
membenamkan wajahnya di rambut saya.  
"Seth?"  
Edward terkekeh. "Lebih dari baik. Sangat senang 
dengan dirinya sendiri, sebenarnya. "  
"Yang lain? Alice, Esme? Serigala?  
"Semua baik-baik saja. Itu di sana juga. Itu berjalan 
lancar sama seperti yang saya janjikan. Kami mendapat 
yang terburuk di sini. "  
Aku membiarkan diriku menyerap bahwa untuk 
beberapa saat, biarkan meresap dan menetap di 
kepalaku.  
Keluarga dan teman-teman saya aman. Victoria tidak 
pernah datang setelah aku lagi. Semuanya sudah 
berakhir.  
Kami semua akan baik-baik saja.  
Tapi aku tidak bisa sepenuhnya menerima kabar baik 
ketika aku masih sangat bingung.  
"Katakan padaku mengapa," aku bersikeras. "Kenapa 
kau pikir aku akan takut padamu?"  
"Aku menyesal," katanya, minta maaf lagi-lagi - untuk 
apa? Aku tidak tahu. "Jadi maaf. Aku tidak ingin kau 
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melihatnya. Melihat saya seperti itu. Aku tahu aku 
harus memiliki ketakutan Anda. "  
Aku harus memikirkan hal itu selama satu menit, 
tentang cara ragu-ragu dia mendekati saya, tangannya 
di udara. Seperti aku akan dijalankan jika dia bergerak 
terlalu cepat. . . .  
"Serius?" Akhirnya aku bertanya. "Kau. . . apa? 
Mengira kau akan takut aku pergi? "Aku mendengus. 
Mendengus baik; suara tidak bisa bergetar atau 
istirahat selama mendengus. Kedengarannya 
mengesankan begitu saja.  
Dia meletakkan tangannya di bawah dagu dan 
memiringkan kepala ke belakang untuk membaca 
wajahku.  
"Bella, aku hanya" - ia ragu-ragu dan kemudian 
memaksa kata-kata itu - "Saya hanya dipenggal dan 
dipotong-potong sebuah makhluk makhluk tidak dua 
puluh meter dari Anda. Yang tidak mengganggu Anda? 
"  
Dia mengerutkan dahi padaku.  
Aku mengangkat bahu. Mengangkat bahu juga bagus. 
Sangat bosan. "Tidak juga. Aku hanya takut bahwa 
Anda dan Seth akan terluka. Aku ingin membantu, tapi 
hanya ada begitu banyak yang bisa kulakukan. . . .  
Ekspresi marah yang tiba-tiba membuat suara saya 
kembali pingsan.  
"Ya," katanya dengan nada ketus. "Anda stunt kecil 
dengan batu. Kau tahu bahwa kau hampir memberiku 
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serangan jantung? Bukan hal yang termudah untuk 
melakukannya, itu. "  
Nya memandang dgn marah marah membuatnya sulit 
untuk menjawab.  
"Aku ingin membantu. . . Seth terluka. . . .  
"Seth hanya berpura-pura bahwa ia terluka, Bella. Ini 
adalah trik. Dan kemudian Anda. . . ! "Dia 
menggelengkan kepala, tak mampu menyelesaikan. 
"Seth tidak bisa melihat apa yang Anda lakukan, jadi 
aku harus melangkah masuk Seth agak kecewa bahwa 
ia tidak dapat mengklaim satu kekalahan tangan 
sekarang."  
"Seth. . . berpura-pura? "  
Edward mengangguk tegas.  
"Oh."  
Kami berdua memandang Seth, yang sengaja 
mengabaikan kita, mengawasi api. Puas terpancar dari 
setiap rambut di bulunya.  
"Yah, aku tidak tahu itu," kataku, pada pelanggaran 
sekarang. "Dan itu tidak mudah menjadi satu-satunya 
orang yang tak berdaya di sekitar. Tunggu saja sampai 
aku vampir! Aku tidak akan duduk di sela-sela waktu 
berikutnya. "  
Emosi Selusin beterbangan di wajahnya sebelum ia 
menetap untuk menjadi geli. "Lain kali? Apakah Anda 
mengantisipasi perang lain segera? "  
"Dengan keberuntungan saya? Siapa yang tahu? "  



http://nengmieke.blogspot.com 

Dia memutar bola matanya, tapi aku bisa melihat 
bahwa dia terbang - relief itu membuat kami berdua 
pusing. Semuanya sudah berakhir.  
Atau. . . itu?  
"Tunggu sebentar. Kau tidak mengatakan sesuatu 
sebelum -? "Aku tersentak, mengingat apa sebenarnya 
itu telah sebelumnya - apa yang aku akan berkata 
kepada Yakub? Saya berdenyut-denyut jantung pecah 
keluar yang menyakitkan, sakit mengalahkan. Sulit 
untuk percaya, hampir mustahil, tapi bagian yang paling 
sulit hari ini tidak di belakang saya - dan kemudian aku 
soldiered on. "Sekitar satu komplikasi? Dan Alice, 
perlu paku ke jadwal untuk Sam. Kau bilang itu akan 
menjadi dekat. Apa yang akan menjadi dekat? "  
Mata Edward berkelap-kelip kembali ke Seth, dan 
mereka bertukar pandangan dimuat.  
"Yah?" Saya bertanya.  
"Tidak apa-apa, sungguh," kata Edward cepat. "Tapi 
kita harus dalam perjalanan. . . .  
Dia mulai menarik saya ke tempat di punggungnya, tapi 
aku kaku dan menarik.  
"Tentukan apa-apa."  
Edward mengambil wajahku di antara kedua telapak 
tangannya. "Kami hanya punya waktu sebentar, jadi 
jangan panik, oke? Aku mengatakan bahwa kamu tidak 
punya alasan untuk takut. Percayalah, please? "  
Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan tiba-tiba 
teror - berapa banyak lagi yang bisa saya menangani 



http://nengmieke.blogspot.com 

sebelum aku pingsan? "Tidak ada alasan untuk merasa 
takut. Mendapatkannya. "  
Dia mengatupkan bibirnya sejenak, memutuskan apa 
yang harus kukatakan. Dan kemudian ia menoleh tiba-
tiba di Seth, seolah-olah serigala memanggilnya.  
"Apa yang dia lakukan?" Tanya Edward.  
Seth rengek; itu adalah cemas, gelisah suara. Hal itu 
membuat rambut di belakang leher saya meningkat.  
Semuanya sudah mati diam selama satu detik tanpa 
henti.  
Dan kemudian Edward tersentak, "Tidak!" Dan salah 
satu tangannya terbang keluar seolah-olah untuk 
meraih sesuatu yang saya tidak bisa melihat. "Jangan -
!"  
Sebuah kejang Seth bergoyang melalui tubuh, dan 
lolongan, terik dengan kesakitan, robek dari paru-
parunya.  
Edward jatuh berlutut tepat pada saat yang sama, 
mencengkeram sisi kepalanya dengan kedua tangannya, 
wajahnya berkerut kesakitan.  
Aku menjerit bingung sekali dalam ketakutan, dan 
berlutut di sampingnya. Bodohnya, aku mencoba 
menarik tangan dari wajahnya; telapak tangan saya, 
basah dengan keringat, turun dari marmer kulit.  
"Edward! Edward! "  
Matanya terfokus pada saya; dengan usaha yang jelas, 
ia menarik gigi terkatup terpisah.  
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"Tidak apa-apa. Kita akan baik-baik saja. It's - "la 
berhenti, dan meringis lagi.  
"Apa yang terjadi?" Aku berteriak sementara Seth 
melolong dalam kesedihan.  
"Kami baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja, "Edward 
terkesiap. "Sam - membantunya -"  
Dan aku sadar dalam detik itu juga, ketika ia berkata 
nama Sam, bahwa dia tidak berbicara tentang dirinya 
sendiri dan Seth. Tidak ada kekuatan tak terlihat 
menyerang mereka. Kali ini, krisis tidak ada di sini.  
Dia menggunakan paket jamak.  
Aku akan membakar semua adrenalin saya. Tubuhku 
tidak ada lagi. Aku terkulai, dan Edward tertangkap 
sebelum aku bisa mencapai jalan buntu. La melompat 
berdiri, aku dalam pelukannya.  
"Seth!" Edward berteriak.  
Seth berjongkok, masih tegang kesakitan, tampak 
seolah-olah ia bermaksud memulai dirinya ke dalam 
hutan.  
"Tidak!" Edward memerintahkan. "Anda langsung 
pulang. Sekarang. Secepat kau bisa! "  
Seth merintih, menggelengkan kepala besar dari sisi 
ke sisi.  
"Seth. Percayalah padaku. "  
Serigala besar menatap mata Edward menderita untuk 
satu detik yang panjang, dan kemudian ia berdiri tegak 
dan terbang ke pepohonan, menghilang seperti hantu.  
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Edward memeluk erat-erat di dadanya, dan kemudian 
kami juga melaju melalui hutan gelap, mengambil jalan 
yang berbeda daripada serigala.  
"Edward." Aku berjuang untuk memaksa kata-kata 
melalui tenggorokan mengerut. "Apa yang terjadi, 
Edward? Apa yang terjadi dengan Sam? Mana kita 
akan pergi? Apa yang terjadi? "  
"Kita harus kembali ke lapangan," ia berkata kepadaku 
dengan suara rendah. "Kami tahu ada kemungkinan yang 
baik ini terjadi. Sebelumnya pagi ini, Alice melihat itu 
dan memberikannya melalui Sam pada Seth. The 
Volturi memutuskan sudah waktunya untuk bersyafaat. 
"  
The Volturi.  
Terlalu banyak. Pikiranku menolak untuk memahami 
kata-kata, pura-pura tidak bisa mengerti.  
Pohon-pohon tersentak melewati kami. Dia berlari 
menuruni bukit begitu cepat sehingga merasa seolah-
olah kita sedang jatuh, jatuh di luar kendali.  
"Jangan panik. Mereka tidak datang untuk kita. It's 
just normal kontingen penjaga yang biasanya 
membersihkan kekacauan semacam ini. Tidak ada yang 
penting, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka. 
Tentu saja, mereka tampaknya telah berjangka waktu 
kedatangan mereka sangat hati-hati. Yang membuat 
saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di Italia 
akan menangisi jika bayi yang baru lahir ini telah 
mengurangi ukuran keluarga Cullen. "Kata-kata itu 
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melalui gigi, keras dan suram. "Aku akan tahu dengan 
pasti apa yang mereka pikirkan ketika mereka sampai 
ke lapangan."  
"Apakah itu sebabnya kami akan kembali?" Bisikku. 
Bisakah saya menangani ini? Gambar jubah hitam 
merayap mengalir ke dalam pikiran tidak bersedia, dan 
aku tersentak menjauh dari mereka. Aku sedang dekat 
dengan titik.  
"Itu bagian dari alasan. Sebagian besar, maka akan 
lebih aman bagi kita untuk menyajikan sebuah front 
saat ini. Mereka tidak memiliki alasan untuk 
melecehkan kita, tapi. . . Jane dengan mereka. Jika dia 
pikir kami hanya berdua di suatu tempat jauh dari yang 
lain, mungkin menggoda dia. Seperti Victoria, Jane 
mungkin akan menebak bahwa aku dengan Anda. 
Demetri, tentu saja, adalah dengan dia. Dia bisa 
menemukan aku, jika Jane memintanya. "  
Aku tidak mau berpikir nama itu. Aku tidak ingin 
melihat bahwa menyilaukan indah, wajahnya seperti 
anak kecil dalam kepalaku. Sebuah suara aneh keluar 
dari tenggorokanku.  
"Ssst, Bella, shh. Itu semua akan baik-baik saja. Alice 
bisa melihatnya. "  
Alice bisa melihat? Tetapi. . . lalu di mana adalah 
serigala? Di mana pak?  
"The pack?"  
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"Mereka harus pergi dengan cepat. Yang Volturi tidak 
menghormati gencatan senjata dengan manusia 
serigala. "  
Aku bisa mendengar napasku semakin cepat, tapi aku 
tidak bisa mengendalikannya. Aku mulai terkesiap.  
"Saya bersumpah mereka akan baik-baik saja," Edward 
berjanji padaku. "Para Volturi tidak akan mengenali 
bau - mereka tidak akan menyadari serigala di sini; 
spesies isn'ta ini mereka kenal. Kemasan akan baik-
baik. "  
Aku tidak dapat memproses penjelasannya. 
Konsentrasi saya robek-cabik oleh rasa takut. Kita 
akan baik-baik saja, ia telah katakan sebelumnya. . . 
dan Seth, melolong kesakitan. . . Edward telah 
menghindari pertanyaan pertama saya, bingung saya 
dengan Volturi. . . .  
Saya sangat dekat dengan tepi - hanya menempel 
dengan ujung jari saya.  
Pohon-pohon itu kabur balap yang mengalir di 
sekitarnya seperti giok perairan.  
"Apa yang terjadi?" Bisikku lagi. "Sebelum. Ketika 
Seth melolong? Ketika kau terluka? "  
Edward ragu-ragu.  
"Edward! Katakan padaku! "  
"Semuanya sudah berakhir," bisiknya. Aku hampir tak 
bisa mendengarnya di kecepatan angin nya dibuat. 
"Para serigala tidak menghitung setengah mereka. . . 
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mereka pikir mereka telah mereka semua. Tentu saja, 
Alice tidak bisa melihat. . . .  
"Apa yang terjadi?!"  
"Salah satu bayi yang baru lahir bersembunyi. . . . Leah 
menemukannya - ia menjadi bodoh, sombong, berusaha 
untuk membuktikan sesuatu. Dia bertunangan dia 
sendirian. . . .  
"Leah," aku mengulangi, dan aku terlalu lemah untuk 
merasa malu untuk kelegaan yang membanjiri melalui 
saya. "Apakah dia akan baik-baik saja?"  
"Leah tidak terluka," Edward bergumam.  
Aku menatapnya selama beberapa detik.  
Sam - membantunya - Edward tersentak. Dia, bukan 
dia.  
"Kita hampir di sana," kata Edward, dan ia menatap 
titik tetap di langit.  
Secara otomatis, mataku mengikuti. Ada awan 
berwarna ungu tua menggantung rendah di atas pohon. 
Awan? Tapi itu begitu cerah tidak normal. . . . Tidak, 
tak ada awan - aku mengenali asap tebal, persis seperti 
yang ada di perkemahan kami.  
"Edward," kataku, suaraku hampir tak terdengar. 
"Edward, seseorang terluka."  
Aku pernah mendengar penderitaan Seth, melihat 
penyiksaan di wajah Edward.  
"Ya," bisiknya.  
"Siapa?" Aku bertanya, walaupun, tentu saja, aku 
sudah tahu jawabannya.  
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Tentu saja. Tentu saja.  
Pohon-pohon itu melambat di sekitar kami saat kami 
datang ke tempat tujuan kami.  
La butuh waktu lama untuk menjawab.  
"Yakub," katanya.  
Aku bisa mengangguk sekali.  
"Tentu saja," bisikku.  
Dan kemudian aku menyelinap ke tepi aku menempel ke 
dalam kepalaku.  
Semuanya menjadi gelap.  
Aku pertama kali menyadari tangan dingin 
menyentuhku. Lebih dari satu pasang tangan. 
Memegang lengan saya, palem melengkung agar sesuai 
pipiku, jari membelai dahiku, dan lebih ringan menekan 
jari ke pergelangan tanganku.  
Lalu aku menyadari suara-suara. Mereka hanya 
berdengung pada awalnya, dan kemudian mereka 
tumbuh dalam volume dan kejelasan seperti seseorang 
menyalakan radio.  
"Carlisle - itu sudah lima menit." Edward suara, cemas.  
"Dia akan datang di saat dia sudah siap, Edward." 
Carlisle suara, selalu tenang dan yakin. "Dia sudah 
terlalu banyak untuk berurusan dengan hari ini. Biarkan 
pikirannya melindungi dirinya sendiri. "  
Tapi pikiranku tidak dilindungi. Itu terjebak dalam 
pengetahuan yang tidak meninggalkan aku, bahkan 
dalam ketidaksadaran - rasa sakit yang merupakan 
bagian dari kegelapan.  
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Aku merasa benar-benar terputus dari tubuh saya. 
Seperti Aku terkurung di beberapa sudut kecil kepala 
saya, tidak lagi di kontrol. Tapi aku tidak bisa berbuat 
apa-apa. Aku tidak bisa berpikir. Penderitaan terlalu 
kuat untuk itu. Tidak ada jalan keluar dari itu.  
Yakub.  
Yakub.  
Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. . .  
"Alice, berapa lama yang kita miliki?" Edward 
bertanya, suaranya masih tegang; Carlisle kata-kata 
menenangkan tidak membantu.  
Dari jauh, Alice suara. Itu cerah ceria. "Lima menit. 
Dan Bella akan membuka mata dalam tiga puluh tujuh 
detik. Aku tidak akan ragu bahwa dia bisa mendengar 
kita sekarang. "  
"Bella, Sayang?" Ini Esme lembut, suara menghibur. 
"Bisakah kau mendengarku? Kau aman sekarang, 
Sayang. "  
Ya, aku selamat. Apakah itu benar-benar penting?  
Kemudian bibirnya dingin di telingaku, dan Edward 
berbicara kata-kata yang memungkinkan saya untuk 
melarikan diri dari penyiksaan yang telah saya 
terkurung di dalam kepalaku sendiri.  
"Dia akan hidup, Bella. Jacob Black adalah 
penyembuhan ketika aku berbicara. Dia akan baik-baik 
saja. "  



http://nengmieke.blogspot.com 

Sebagai rasa sakit dan ketakutan mereda, aku 
menemukan jalan kembali ke tubuh saya. Kelopak mata 
saya bergetar.  
"Oh, Bella," Edward menghela napas lega, dan bibirnya 
menyentuh saya.  
"Edward," bisikku.  
"Ya, aku di sini."  
Aku punya kelopak mataku untuk membuka, dan aku 
menatap hangat emas.  
"Yakub tidak apa-apa?" Saya bertanya.  
"Ya," janjinya.  
Aku melihat matanya dengan hati-hati untuk beberapa 
tanda-tanda bahwa dia menenangkan aku, tapi mereka 
sangat jelas.  
"Aku memeriksanya sendiri," kata Carlisle kemudian; 
Aku menoleh untuk mencari wajahnya, hanya beberapa 
meter jauhnya. Ekspresi Carlisle serius dan 
meyakinkan pada saat yang sama. Mustahil untuk 
keraguan padanya. "Hidupnya tidak dalam bahaya. Dia 
adalah penyembuhan pada tingkat yang luar biasa, 
meskipun luka-luka cukup luas bahwa itu akan tetap 
menjadi beberapa hari sebelum dia kembali normal, 
bahkan jika tingkat perbaikan memegang mantap. 
Segera setelah kami selesai di sini, aku akan melakukan 
apa yang saya bisa untuk membantunya. Sam mencoba 
membuatnya fase kembali ke bentuk manusia. Yang 
akan membuat memperlakukan dia lebih mudah. 
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"Carlisle tersenyum sedikit. "Aku belum pernah ke 
sekolah dokter hewan."  
"Apa yang terjadi padanya?" Bisikku. "Seberapa buruk 
adalah luka-lukanya?"  
Wajah Carlisle serius lagi. "Serigala lain sedang dalam 
kesulitan -"  
"Leah," aku menarik napas.  
"Ya. Dia mengetuk pintu keluar dari jalan, tetapi ia 
tidak punya waktu untuk membela diri. Bayi yang baru 
lahir mendapat memeluknya. Sebagian besar tulang-
tulang di sebelah kanan setengah dari tubuhnya 
hancur. "  
Aku tersentak.  
"Sam dan Paul tiba di sana pada waktunya. Dia sudah 
memperbaiki ketika mereka membawanya kembali ke 
La Push. "  
"Dia akan kembali normal?" Saya bertanya.  
"Ya, Bella. Dia akan tidak punya kerusakan permanen. "  
Aku menarik napas panjang.  
"Tiga menit," kata Alice pelan.  
Aku berjuang, vertikal mencoba. Edward menyadari 
apa yang saya lakukan dan membantu saya untuk 
berdiri.  
Aku menatap pemandangan di depan saya.  
The Cullens berdiri dalam formasi setengah lingkaran 
mengelilingi api unggun. Hampir tidak ada api terlihat, 
hanya tebal, asap hitam ungu, melayang-layang seperti 
penyakit terhadap rumput cerah. Jasper berdiri paling 
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dekat dengan asap tampak padat, dalam bayangan 
sehingga kulitnya tidak glitter cemerlang di bawah 
sinar matahari cara lain tidak. Dia memiliki kembali 
padaku, bahu tegang, lengannya sedikit diperpanjang. 
Ada sesuatu di sana, dalam bayangan. Sesuatu dia 
membungkuk dengan intensitas waspada. . . .  
Aku terlalu mati rasa untuk merasa lebih dari kejutan 
ringan ketika aku menyadari apa itu.  
Ada delapan vampir di lapangan.  
Gadis itu meringkuk menjadi bola kecil di samping api, 
memeluk kakinya. Dia sangat muda. Lebih muda 
daripada aku - dia tampak mungkin lima belas, 
berambut hitam dan sedikit. Matanya terfokus pada 
saya, dan iris adalah mengejutkan, cemerlang merah. 
Lebih terang daripada Riley, hampir bercahaya. 
Mereka berputar liar, lepas kendali.  
Edward melihat ekspresi bingung.  
"Dia menyerah," katanya kepada saya dengan tenang. 
"Itu yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Hanya 
Carlisle akan berpikir menawarkan. Jasper tidak 
menyetujui. "  
Aku tidak bisa mengalihkan pandangan saya jauh dari 
tempat kejadian di samping api. Jasper sedang 
menggosok kosong pada lengan kirinya.  
"Apakah Jasper baik-baik saja?" Bisikku.  
"Dia baik-baik. Racun sengatan. "  
"Dia digigit?" Aku bertanya, ngeri.  
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"Dia sedang berusaha untuk menjadi di mana-mana 
sekaligus. Mencoba untuk memastikan bahwa Alice tak 
ada hubungannya, sebenarnya. "Edward menggelengkan 
kepalanya. "Alice tidak memerlukan bantuan siapa pun."  
Alice meringis ke arahnya cinta sejati. "Terlalu 
Melindungi bodoh."  
Perempuan muda itu tiba-tiba mendongak seperti 
binatang dan melolong nyaring.  
Jasper menggeram ke arahnya dan dia merasa ngeri 
kembali, tapi jari-jarinya digali ke dalam tanah seperti 
cakar dan dicambuk kepalanya maju-mundur dalam 
penderitaan. Jasper maju selangkah ke arahnya, 
tergelincir lebih dalam ke dalam mendekam. Edward 
bergerak dengan santai berlebihan, mengubah tubuh 
kita sehingga ia adalah antara gadis dan aku. Aku 
mengintip di lengannya untuk menonton gadis meronta-
ronta dan Jasper.  
Jasper Carlisle berada di sisi dalam sekejap. Menahan 
dia meletakkan tangannya di anak terbaru lengan.  
"Apakah kau berubah pikiran, muda?" Carlisle tanya, 
tenang seperti biasa. "Kami tidak mau menghancurkan 
Anda, tetapi kami akan jika Anda tidak bisa 
mengendalikan diri."  
"Bagaimana kau bisa bertahan?" Gadis itu mengerang 
dalam tinggi, suara jernih. "Aku ingin dia."-Nya merah 
terang iris terfokus pada Edward, melalui dia, di luar 
kepadaku, dan kukunya robek melalui tanah yang keras 
lagi.  
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"Anda harus tahan," Carlisle serius padanya. "Anda 
harus melakukan kontrol. Hal ini dimungkinkan, dan ini 
adalah satu-satunya hal yang akan menyelamatkan 
Anda sekarang. "  
Gadis mencengkeram tangan bertatahkan kotoran di 
kepalanya, mengeong pelan.  
"Bukankah kita menjauh dari dia?" Aku berbisik, 
menarik lengan Edward. Bibir gadis itu menarik kembali 
giginya ketika ia mendengar suara, ekspresinya salah 
satu dari siksaan.  
"Kita harus tinggal di sini," gumam Edward. "Mereka 
datang ke ujung utara lapangan sekarang."  
Hatiku meledak dalam sprint ketika aku mengamati 
kliring, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa melewati 
selubung asap tebal.  
Setelah kedua sia-sia mencari, pandanganku merayap 
kembali ke vampir perempuan muda. Dia masih 
mengawasiku, matanya setengah gila.  
Aku bertemu gadis tatapan untuk waktu yang lama. 
Chin-panjang rambut hitam membingkai wajahnya yang 
pualam pucat. Sulit untuk mengatakan apakah wajahnya 
cantik, bengkok karena mereka dengan kemarahan dan 
haus. Mata merah liar yang dominan, - sulit untuk 
berpaling dari. Dia memelototiku kejam, gemetar dan 
menggeliat-geliat setiap beberapa detik.  
Aku menatapnya, terpesona, bertanya-tanya apakah 
aku sedang melihat ke dalam cermin masa depan saya.  
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Kemudian Jasper Carlisle dan mulai kembali ke kita 
semua. Emmett, Rosalie, dan Esme semua buru-buru 
berkumpul di sekitar tempat Edward berdiri dengan 
Alice dan aku. Sebuah front persatuan, seperti 
Edward mengatakan, dengan aku di hati, di tempat 
yang paling aman.  
Aku merobek perhatian saya dari gadis liar untuk 
mencari monster yang mendekat.  
Masih ada untuk melihat. Aku melirik Edward, dan 
matanya terkunci lurus ke depan. Aku mencoba 
mengikuti tatapannya, tapi hanya ada asap - tebal, 
berminyak asap memutar ke tanah rendah, meningkat 
malas, bergelombang terhadap rumput.  
Itu mengepul ke depan, lebih gelap di tengah.  
"Hmm," gumam suara yang mati dari kabut. Aku 
mengenali sikap apatis sekaligus.  
"Selamat datang, Jane." Nada suara Edward dingin 
sopan.  
Bentuk gelap semakin dekat, memisahkan diri dari 
kabut, memperkuat. Aku tahu itu akan menjadi Jane di 
depan - jubah yang paling gelap, hampir hitam, dan 
angka terkecil oleh lebih dari dua kaki. Aku nyaris 
tidak bisa membuat keluar malaikat Jane fitur di 
bawah naungan topi runcing.  
Keempat tokoh terselubung abu-abu raksasa di 
belakangnya juga agak kenal. Aku yakin aku mengenali 
salah satu yang terbesar, dan sementara aku menatap, 
mencoba untuk mengkonfirmasi kecurigaan saya, Felix 



http://nengmieke.blogspot.com 

mendongak. Dia membiarkan kap mundur sedikit 
sehingga aku bisa melihat dia mengedip padaku dan 
tersenyum. Edward sangat masih di sisiku, erat 
memegang kendali.  
Jane Tatapan bergerak perlahan di wajah-wajah 
bercahaya dari Cullens dan kemudian menyentuh pada 
bayi gadis di samping api yang baru lahir itu kepalanya 
di tangannya lagi.  
"Aku tidak mengerti." Jane suara datar, tapi tidak 
begitu tertarik seperti sebelumnya.  
"Dia telah menyerah," Edward menjelaskan, menjawab 
kebingungan dalam pikirannya.  
Mata gelap Jane berkelebat ke wajahnya. "Menyerah?"  
Felix dan bayangan lain bertukar pandang.  
Edward mengangkat bahu. "Carlisle memberinya 
pilihan."  
"Tidak ada pilihan bagi mereka yang melanggar 
aturan," kata Jane datar.  
Carlisle berbicara kemudian, suaranya ringan. "Itu di 
tangan Anda. Selama dia bersedia untuk menghentikan 
serangannya pada kami, aku melihat tidak perlu 
menghancurkannya. Dia tidak pernah diajarkan. "  
"Itu tidak relevan," Jane bersikeras.  
"Seperti yang Anda inginkan."  
Jane menatap Carlisle dalam ketakutan. Dia 
menggelengkan kepala amat sangat, dan kemudian 
disusun wajahnya.  
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"Aro berharap bahwa kami akan mendapatkan cukup 
jauh barat untuk melihat Anda, Carlisle. Dia kirim 
salam. "  
Carlisle mengangguk. "Saya akan sangat menghargai 
jika Anda akan menyampaikan saya padanya."  
"Tentu saja." Jane tersenyum. Wajahnya hampir 
terlalu indah ketika animasi. Dia memandang ke arah 
asap. "Tampaknya bahwa Anda telah melakukan 
pekerjaan kita untuk kita hari ini. . . untuk sebagian 
besar. "Matanya berkedip-kedip ke sandera. "Hanya 
profesional keluar dari rasa ingin tahu, berapa banyak 
mereka? Mereka meninggalkan cukup bangun 
kehancuran di Seattle. "  
"Delapan belas, termasuk yang satu ini," jawab Carlisle.  
Jane terbelalak, dan ia memandang api lagi, sepertinya 
untuk menilai kembali ukuran itu. Felix dan yang lain 
lagi bayangan bertukar pandang.  
"Delapan belas?" Ia mengulangi, suaranya terdengar 
tidak yakin untuk pertama kalinya.  
"Semua yang baru," kata Carlisle acuh. "Mereka tidak 
terampil."  
"Semua?" Suaranya berubah tajam. "Lalu siapa 
pencipta mereka?"  
"Namanya Victoria," jawab Edward, tidak ada emosi 
dalam suaranya.  
"Apa?" Jane bertanya.  
Edward memiringkan kepala ke arah timur hutan. Mata 
Jane tersentak dan terfokus pada sesuatu yang jauh 
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di kejauhan. Pilar yang lain dari merokok? Aku tidak 
melihat pergi untuk memeriksa.  
Jane menatap ke timur untuk waktu yang lama, dan 
kemudian memeriksa kembali dekat api unggun.  
"Ini Victoria - ia berada di samping delapan belas di 
sini?"  
"Ya. Dia hanya punya satu dengan lainnya. Dia tidak 
semuda ini di sini, tapi tak lebih dari satu tahun. "  
"Dua puluh," Jane menghela napas. "Siapa yang 
berurusan dengan pencipta?"  
"Aku," Edward padanya.  
Jane menyipit, dan ia menoleh ke gadis di samping api.  
"Kau di sana," katanya dengan suara mati keras 
daripada sebelumnya. "Namamu."  
Melontarkan bayi yang baru lahir memelototi jahat 
Jane, bibirnya menempel erat.  
Jane tersenyum kembali angelically.  
Gadis bayi yang baru lahir itu menjawab jeritan 
menusuk telinga; tubuhnya melengkung kaku menjadi 
terdistorsi, posisi tidak wajar. Aku memalingkan muka, 
melawan dorongan untuk menutupi telinga. Aku 
mengertakkan gigi, berharap untuk mengendalikan 
perutku. Jeritan ditingkatkan. Aku mencoba untuk 
berkonsentrasi pada wajah Edward, halus dan tanpa 
emosi, tapi yang membuat saya ingat ketika itu telah 
Edward bawah tatapan menyiksa Jane, dan aku merasa 
sakit. Aku memandang Alice sebaliknya, dan Esme di 
sebelahnya. Wajah mereka kosong sebagai.  
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Akhirnya, itu tenang.  
"Nama Anda," kata Jane lagi, suaranya inflectionless.  
"Bree," gadis itu tersentak.  
Jane tersenyum, dan gadis itu menjerit lagi. Aku 
menahan napas sampai suara penderitaan nya berhenti.  
"Dia akan memberitahu Anda sesuatu yang ingin tahu," 
kata Edward melalui gigi. "Anda tidak perlu melakukan 
itu."  
Jane mendongak, tiba-tiba humor biasanya mati di 
mata. "Oh, aku tahu," katanya kepada Edward, nyengir 
dia sebelum dia berbalik kembali ke vampir muda, 
Bree.  
"Bree," kata Jane, suaranya dingin lagi. "Apakah 
ceritanya benar? Apakah ada dua puluh antara kamu? "  
Gadis terbaring terengah-engah, sisi wajahnya 
menempel di bumi. Dia berbicara dengan cepat. 
"Sembilan belas atau dua puluh, mungkin lebih, aku 
tidak tahu!" Dia merasa ngeri, takut bahwa 
ketidaktahuan mungkin membawa putaran lain 
penyiksaan. "Sara dan satu yang namanya saya tidak 
tahu masuk ke dalam perkelahian di jalan. . . .  
"Dan ini Victoria - dia menciptakan kamu?"  
"Aku tidak tahu," katanya, berkedip lagi. "Riley pernah 
mengatakan namanya. Aku tidak melihat malam itu. . . 
sangat gelap, dan terasa sakit. . . . "Bree bergidik. "Dia 
tidak ingin kita dapat berpikir tentang dirinya. Dia 
mengatakan bahwa pikiran kita tidak aman. . . .  
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Jane mata berkedip untuk Edward, dan kemudian 
kembali ke gadis itu.  
Victoria telah merencanakan hal ini dengan baik. Jika 
ia tidak mengikuti Edward, di sana akan ada cara untuk 
mengetahui dengan pasti bahwa dia terlibat. . . .  
"Ceritakan tentang Riley," kata Jane. "Mengapa dia 
membawa Anda ke sini?"  
"Riley mengatakan kepada kami bahwa kami harus 
menghancurkan mata kuning aneh di sini," Bree 
mengoceh dengan cepat dan sukarela. "Dia mengatakan 
akan mudah. Dia berkata bahwa kota itu milik mereka, 
dan mereka datang untuk mendapatkan kita. Dia 
mengatakan begitu mereka pergi, semua darah akan 
menjadi milik kita. Dia memberikan baunya. "Bree 
mengangkat satu tangan dan menusuk jari ke arahku. 
"Dia bilang kita akan tahu bahwa kami mempunyai hak 
coven, karena ia akan bersama mereka. Dia mengatakan 
siapa pun bangkit pertama bisa saja dia. "  
Aku mendengar rahang Edward flex di sampingku.  
"Tampaknya Riley salah tentang bagian yang mudah," 
Jane dicatat.  
Bree mengangguk, tampak lega bahwa percakapan telah 
diambil ini tentu saja tidak menyakitkan. Dia duduk 
dengan hati-hati. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. 
Kami berpisah, tapi yang lain tidak pernah datang. Dan 
Riley meninggalkan kami, dan ia tidak datang untuk 
membantu seperti ia berjanji. Dan kemudian begitu 
membingungkan, dan semua orang di potong. "Dia 
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bergidik lagi. "Aku takut. Aku ingin melarikan diri. 
Bahwa satu "- ia memandang Carlisle -" kata mereka 
tidak akan menyakiti aku jika aku berhenti melawan. "  
"Ah, tapi itu bukan hadiah untuk menawarkan, muda," 
Jane gumam, suaranya yang lembut anehnya sekarang. 
"Broken menuntut konsekuensi aturan."  
Bree menatapnya, tidak mengerti.  
Jane menatap Carlisle. "Apakah Anda yakin Anda punya 
semuanya? Separuh lainnya yang memisahkan diri? "  
Wajah Carlisle sangat halus saat ia mengangguk. "Kita 
berpisah juga."  
Jane setengah tersenyum. "Saya tidak dapat 
menyangkal bahwa aku terkesan." Bayangan besar di 
belakangnya bergumam setuju. "Aku belum pernah 
melihat coven lolos dari ofensif besar utuh. Apakah 
Anda tahu apa yang ada di balik itu? Sepertinya 
perilaku ekstrim, mengingat cara Anda tinggal di sini. 
Dan mengapa gadis kuncinya? "Matanya berhenti tidak 
mau saya pendek selama satu detik.  
Aku menggigil.  
"Victoria menyimpan dendam terhadap Bella," Edward 
padanya, suaranya datar.  
Jane tertawa - suara itu emas, tertawa mendidih anak 
yang bahagia. "Yang ini tampaknya mengeluarkan reaksi 
aneh dalam hati," ia mengamati, tersenyum langsung ke 
arahku, wajahnya ceria.  
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Edward menegang. Aku menatapnya tepat pada 
waktunya untuk melihat wajahnya berpaling, kembali ke 
Jane.  
"Maukah kamu tidak melakukan itu?" Ia bertanya 
dengan suara tegang.  
Jane tertawa lagi ringan. "Hanya mengecek. Tidak ada 
salahnya dilakukan, rupanya. "  
Aku menggigil, sangat bersyukur bahwa kesalahan aneh 
di sistem saya - yang telah melindungi saya dari Jane 
yang terakhir kali kami bertemu - masih berlaku. 
Edward lengan menegang di sekitar saya.  
"Yah, tampaknya tidak banyak yang tersisa untuk kita 
lakukan. Aneh, "kata Jane, apatis merayap kembali ke 
suaranya. "Kita tidak terbiasa diberikan tidak perlu. 
Terlalu buruk kami ketinggalan berperang. 
Kedengarannya seperti itu akan menghibur untuk 
menonton. "  
"Ya," Edward menjawab dengan cepat, suaranya tajam. 
"Dan kau begitu dekat. Sayang kau tidak datang hanya 
setengah jam sebelumnya. Mungkin maka Anda bisa 
memenuhi tujuan Anda di sini. "  
Jane bertemu Edward silau dengan mata tergoyahkan. 
"Ya. Cukup Sayang keadaan ternyata, bukan? "  
Edward mengangguk sekali untuk dirinya sendiri, 
kecurigaannya dikonfirmasi.  
Jane berpaling untuk melihat bayi yang baru lahir Bree 
lagi, wajahnya benar-benar bosan. "Felix?" Ia gumam.  
"Tunggu," sela Edward.  
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Jane mengangkat satu alis, tapi Edward menatap 
Carlisle sementara ia berbicara dengan suara yang 
mendesak. "Kita bisa menjelaskan peraturan kepada 
kaum muda satu. Dia tampaknya tidak mau belajar. Dia 
tidak tahu apa yang dia lakukan. "  
"Tentu saja," jawab Carlisle. "Kami pasti akan siap 
untuk mengambil tanggung jawab untuk Bree."  
Ekspresi Jane terbagi antara geli dan tidak percaya.  
"Kami tidak membuat pengecualian," katanya. "Dan kita 
tidak memberikan kesempatan kedua. Itu buruk bagi 
reputasi kami. Yang mengingatkan saya. . . "Tiba-tiba, 
matanya tertuju pada saya lagi, dan wajah montok 
berlesung. "Caius akan sangat tertarik untuk 
mendengar bahwa kau masih manusia, Bella. Mungkin 
dia akan memutuskan untuk mengunjungi. "  
"Tanggal sudah ditetapkan," kata Alice Jane, 
berbicara untuk pertama kalinya. "Mungkin kita akan 
datang untuk mengunjungi Anda dalam beberapa 
bulan."  
Jane senyumnya memudar, dan ia mengangkat bahu 
acuh tak acuh, tak pernah melihat Alice. Ia berbalik 
menghadap Carlisle. "Senang berkenalan dengan Anda, 
Carlisle - Aro pikir aku melebih-lebihkan. Nah, sampai 
kita bertemu lagi. . .  
Carlisle mengangguk, ekspresinya sedih.  
"Jaga itu, Felix," kata Jane sambil mengangguk ke arah 
Bree, suaranya menetes kebosanan. "Aku mau pulang."  
"Jangan menonton," Edward berbisik di telingaku.  
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Aku hanya terlalu bersemangat untuk mengikuti 
instruksi. Aku pernah melihat lebih dari cukup untuk 
satu hari - lebih dari cukup untuk satu seumur hidup. 
Aku memejamkan mata rapat-rapat bersama dan 
berbalik wajahku ke dada Edward.  
Tapi aku masih bisa mendengar.  
Ada yang dalam, gemuruh menggeram, dan kemudian 
melengking tajam yang merasa sangat akrab. Suara itu 
memotong cepat, dan kemudian satu-satunya suara 
adalah memuakkan berderak dan patah.  
Menggosok tangan Edward cemas terhadap bahuku.  
"Ayo," kata Jane, dan aku mendongak pada waktunya 
untuk melihat bagian belakang jubah abu-abu tinggi 
melayang ke arah asap melingkar. Bau dupa itu kuat 
lagi - segar.  
Mantel kelabu menghilang ke dalam kabut tebal. 
 
 
 
 
 

26. ETIKA 
 

COUNTER DI THE BATHROOM ALICE'S COVERED 
DENGAN WS ribuan produk yang berbeda, semuanya 
mengklaim untuk mempercantik seseorang permukaan. 
Karena semua orang di rumah ini baik sempurna dan 
kedap air, aku hanya bisa berasumsi bahwa ia membeli 
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sebagian besar hal-hal ini dengan saya dalam pikiran. 
Aku membaca label dengan kaku, terkena limbah.  
Aku berhati-hati untuk tidak melihat di cermin 
panjang.  
Alice menyisir rambut saya dengan lambat, berirama 
gerak.  
"Itu cukup, Alice," kataku datar. "Saya ingin kembali 
ke La push."  
Berapa banyak jam sudah aku menunggu Charlie 
akhirnya meninggalkan rumah Billy sehingga aku bisa 
melihat Yakub? Setiap menit, tidak tahu apakah Yakub 
masih bernapas atau tidak, tampak seperti sepuluh 
turunan. Dan kemudian, ketika akhirnya aku sudah 
diizinkan untuk pergi, untuk melihat sendiri bahwa 
Yakub masih hidup, waktu yang telah pergi begitu 
cepat. Aku merasa seperti baru saja menarik napas 
sebelum Alice menelepon Edward, bersikeras bahwa 
saya mengikuti konyol ini menginap façade. Rasanya 
begitu signifikan. . . .  
"Yakub masih tak sadarkan diri," jawab Alice. "Carlisle 
atau Edward akan menelepon ketika dia sudah bangun. 
Lagi pula, Anda perlu pergi melihat Charlie. Dia Billy 
ada di rumah, ia melihat bahwa Carlisle dan Edward 
kembali dari perjalanan mereka, dan dia pasti akan 
curiga ketika Anda tiba di rumah. "  
Aku sudah cerita saya hafal dan dikuatkan. "Aku tidak 
peduli. Aku ingin berada di sana ketika Yakub bangun. "  
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"Anda perlu memikirkan Charlie sekarang. Kau sudah 
hari yang panjang - maaf, aku tahu bahwa tidak dimulai 
untuk menutup itu - tetapi itu tidak berarti bahwa 
Anda dapat syirik tanggung jawab Anda. "Suaranya 
terdengar serius, hampir menegur. "Ini lebih penting 
sekarang daripada sebelumnya bahwa Charlie tetap 
aman dalam gelap. Memainkan peran Anda yang 
pertama, Bella, dan kemudian Anda bisa melakukan apa 
yang Anda inginkan kedua. Bagian dari menjadi Cullen 
sedang teliti bertanggung jawab. "  
Tentu saja dia benar. Dan jika bukan karena alasan 
yang sama ini - alasan yang lebih kuat dari pada semua 
rasa takut dan rasa sakit dan rasa bersalah - Carlisle 
tidak akan pernah dapat berbicara saya ke sisi 
meninggalkan Yakub, sadar atau tidak.  
"Pulanglah," Alice memerintahkan. "Bicaralah pada 
Charlie. Menyempurnakan alibi Anda. Membuat dia 
aman. "  
Aku berdiri, dan darah mengalir ke kaki saya, 
menyengat seperti pricks seribu jarum. Aku sudah 
duduk diam untuk waktu yang lama.  
"Itu pakaian yang menggemaskan pada Anda," Alice 
rayu.  
"Hah? Oh. Er - terima kasih lagi untuk pakaian, 
"gumamku keluar dari sopan santun daripada syukur 
nyata.  
"Anda memerlukan bukti," kata Alice, matanya lugu dan 
lebar. "Apa itu perjalanan tanpa belanja baju baru? Ini 
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sangat menyanjung, kalau aku bilang begitu diriku 
sendiri. "  
Aku berkedip, tak mampu mengingat apa yang dia 
berpakaian aku masuk aku tidak bisa menjaga pikiran 
dari skittering pergi setiap beberapa detik, serangga 
lari dari cahaya. . . .  
"Yakub adalah baik-baik saja, Bella," kata Alice, mudah 
menafsirkan keasyikan saya. "Tidak ada terburu-buru. 
Jika Anda menyadari betapa ekstra Carlisle morfin 
harus memberinya - apa dengan suhu pembakaran it 
off begitu cepat - Anda akan tahu bahwa ia akan 
keluar sebentar. "  
Setidaknya dia tidak kesakitan. Belum.  
"Apakah ada sesuatu yang ingin bicara tentang 
sebelum kau pergi?" Tanya Alice simpatik. "Kamu harus 
lebih dari sekadar trauma."  
Aku tahu apa yang ia ingin tahu tentang. Tapi aku 
punya pertanyaan lain.  
"Apakah aku akan seperti itu?" Aku bertanya padanya, 
suaraku pelan. "Seperti gadis Bree di padang rumput?"  
Ada banyak hal yang saya perlu memikirkan, namun aku 
sepertinya tidak bisa mengeluarkannya dari kepala 
saya, yang baru lahir yang hidup sekarang lain - tiba-
tiba - selesai. Wajahnya, berkerut dengan keinginan 
untuk darah, tertinggal di belakang kelopak mataku.  
Alice mengelus lenganku. "Setiap orang berbeda. Tapi 
sesuatu seperti itu, ya. "  
Aku sangat masih, mencoba membayangkan.  
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"Ini berjalan," janjinya.  
"Berapa lama lagi?"  
Dia mengangkat bahu. "Beberapa tahun, mungkin 
kurang. Ini mungkin berbeda untuk anda. Aku belum 
pernah melihat orang pergi melalui ini yang dipilih itu 
sebelumnya. Harus menarik untuk melihat bagaimana 
hal itu mempengaruhi Anda. "  
"Menarik," aku mengulangi.  
"Kami akan membuat Anda keluar dari masalah."  
"Aku tahu itu. Aku percaya padamu. "Suaraku monoton, 
mati.  
Alice's dahi berkerut. "Jika Anda khawatir tentang 
Carlisle dan Edward, aku yakin mereka akan baik-baik 
saja. Saya percaya Sam mulai mempercayai kami. . . 
baik, untuk percaya Carlisle, setidaknya. Ini hal yang 
baik juga. Aku membayangkan suasana menjadi sedikit 
tegang ketika harus rebreak Carlisle yang patah - "  
"Tolong, Alice."  
"Maaf."  
Aku menarik napas panjang untuk menenangkan diri. 
Yakub telah mulai penyembuhan terlalu cepat, dan 
beberapa dari tulang-tulangnya telah menetapkan 
salah. Dia sudah keluar dingin untuk proses, tapi masih 
sulit untuk dipikirkan.  
"Alice, bisa saya mengajukan pertanyaan? Tentang 
masa depan? "  
Dia tiba-tiba waspada. "Kau tahu aku tidak melihat 
semuanya."  



http://nengmieke.blogspot.com 

"Bukan itu, tepatnya. Tapi Anda melihat masa depan 
saya, terkadang. Kenapa begitu, menurutmu, ketika 
tidak ada yang lain bekerja pada saya? Tidak apa Jane 
dapat dilakukan, atau Edward atau Aro. . . "Kalimat 
saya melemah dengan tingkat minat saya. Rasa ingin 
tahu mengenai hal ini sudah berlalu, sangat dibayangi 
oleh lebih menekan emosi.  
Alice, bagaimanapun, menemukan pertanyaan yang 
sangat menarik. "Jasper, juga, Bella - bakatnya 
bekerja pada tubuh Anda sama saja seperti yang 
terjadi pada orang lain. Itulah bedanya, apakah Anda 
melihatnya? Jasper kemampuan mempengaruhi tubuh 
fisik. Dia benar-benar tenang sistem anda ke bawah, 
atau menggairahkan itu. Ini bukan ilusi. Dan aku 
melihat penglihatan dari hasil, bukan alasan-alasan dan 
pemikiran di balik keputusan yang menciptakan mereka. 
Ini di luar pikiran, bukan ilusi, baik; realitas, atau 
setidaknya satu versi dari itu. Tapi Jane dan Edward 
dan Aro dan Demetri - mereka bekerja di dalam 
pikiran. Jane hanya menciptakan ilusi rasa sakit. Dia 
tidak benar-benar melukai tubuh Anda, Anda hanya 
berpikir Anda merasakannya. Anda lihat, Bella? Anda 
aman di dalam pikiran Anda. Tidak ada yang bisa 
menghubungi Anda di sana. Tidak heran bahwa Aro 
begitu penasaran tentang kemampuan masa depan 
Anda. "  
Ia mengamati wajahku untuk melihat apakah saya 
mengikuti logika. Sebenarnya, kata-katanya semua 
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mulai berlari bersama-sama, suku kata dan suara 
kehilangan makna. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada 
mereka. Namun, aku mengangguk. Berusaha tampil 
seperti aku mendapatkannya.  
Dia tidak tertipu. Dia membelai pipiku dan bergumam, 
"Dia akan baik-baik saja, Bella. Aku tidak perlu sebuah 
visi untuk tahu itu. Apakah Anda siap untuk pergi? "  
"Satu hal lagi. Dapatkah saya mengajukan pertanyaan 
lain tentang masa depan? Aku tidak mau spesifik, 
hanya gambaran umum. "  
"Aku akan melakukan yang terbaik," katanya, ragu-ragu 
lagi.  
"Apakah anda masih melihat saya menjadi seorang 
vampir?"  
"Oh, itu mudah. Tentu, aku lakukan. "  
Aku mengangguk perlahan.  
Dia mengamati wajahku, matanya tak terduga. "Apa 
kau tidak tahu pikiran Anda sendiri, Bella?"  
"Aku lakukan. Aku hanya ingin memastikan. "  
"Aku hanya yakin seperti anda, Bella. Kau tahu itu. Jika 
Anda berubah pikiran, apa yang saya lihat akan 
berubah. . . atau menghilang, dalam kasus Anda. "  
Desahku. "Itu tidak akan terjadi, walaupun."  
Dia memeluk saya. "Saya minta maaf. Aku tidak bisa 
benar-benar berempati. Memori pertama saya adalah 
melihat wajah Jasper di masa depan saya, saya selalu 
tahu bahwa ia adalah tempat hidup saya dipimpin. Tapi 
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aku bisa bersimpati. Aku sangat menyesal anda harus 
memilih antara dua hal yang baik. "  
Aku mengibaskan lengannya. "Jangan merasa kasihan 
padaku." Ada orang-orang yang pantas simpati. Aku 
tidak salah satu dari mereka. Dan tidak ada pilihan 
untuk membuat - hanya ada patah hati yang baik untuk 
menghadiri sekarang. "Aku akan pergi berurusan 
dengan Charlie."  
Aku mengemudi truk saya pulang, tempat Charlie 
sedang menunggu sama Alice curiga seperti yang 
diharapkan.  
"Hei, Bella. Bagaimana perjalanan belanja Anda? "Ia 
menyapa saya ketika saya masuk ke dapur. Dia telah 
tangan terlipat di depan dada, matanya menatap 
wajahku.  
"Panjang," kataku datar. "Kami baru saja pulang."  
Charlie dinilai suasana hatiku. "Saya kira Anda sudah 
mendengar tentang Jake, kalau begitu?"  
"Ya. Sisa dari Cullens mengalahkan kami pulang. Esme 
memberitahu kami di mana Carlisle dan Edward itu. "  
"Apakah kau baik-baik saja?"  
"Khawatir tentang Jake. Begitu aku membuat makan 
malam, aku akan turun ke La Push. "  
"Aku bilang motor itu berbahaya. Saya harap ini 
membuat Anda menyadari bahwa aku tidak main-main. "  
Aku mengangguk ketika aku mulai mengeluarkan 
barang-barang keluar dari lemari es. Charlie duduk 
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sendiri di di meja. Dia tampaknya berada dalam 
suasana hati yang lebih cerewet daripada biasanya.  
"Saya rasa Anda tidak perlu khawatir tentang Jake 
terlalu banyak. Siapa pun yang dapat menyumpahi 
dengan energi seperti itu akan sembuh. "  
"Jake terjaga ketika Anda melihatnya?" Saya 
bertanya, berputar untuk menatapnya.  
"Oh, yeah, dia terjaga. Anda harus telah mendengar 
dia - sebenarnya, lebih baik Anda tidak. Saya tidak 
berpikir ada orang di La Push yang tidak bisa 
mendengarnya. Aku tidak tahu di mana dia mengangkat 
bahwa kosakata, tapi aku harap dia tidak menggunakan 
bahasa semacam itu di sekitar Anda. "  
"Dia punya alasan yang cukup bagus hari ini. Bagaimana 
dia melihat? "  
"Messed up. Teman-temannya membawa dia masuk 
Untung mereka anak laki-laki besar, karena anak yang 
setumpuk. Carlisle mengatakan kaki kanan patah, dan 
lengan kanannya. Pretty much seluruh sisi kanan 
tubuhnya sampai hancur ketika ia menghancurkan 
sepeda sialan itu. "Charlie menggelengkan kepalanya. 
"Jika aku pernah mendengar dari Anda naik lagi, Bella -
"  
"Tidak masalah di sana, Ayah. Anda tidak akan. Apakah 
Anda benar-benar berpikir Jake's oke? "  
"Tentu, Bella, jangan khawatir. Dia sendiri cukup untuk 
menggodaku. "  
"Tease Anda?" Aku bergema shock.  
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"Yeah - di antara ibu menghina seseorang dan 
mengambil nama Tuhan dengan sia-sia, ia berkata, 
'Pasti kau senang dia mencintai Cullen bukannya saya 
hari ini, ya, Charlie?'"  
Aku berbalik kembali ke lemari es sehingga ia tidak 
bisa melihat wajahku.  
"Dan aku tidak bisa membantah. Edward lebih matang 
daripada Yakub ketika datang ke keselamatan Anda, 
saya akan memberinya sebanyak itu. "  
"Yakub banyak dewasa," gumamku membela diri. "Saya 
yakin ini bukan salahnya."  
"Aneh hari ini," Charlie merenung setelah satu menit. 
"Kau tahu, aku tidak menaruh banyak saham dalam 
takhayul omong kosong, tapi aneh. . . . Rasanya seperti 
Billy tahu sesuatu yang buruk akan terjadi dengan 
Jake. Dia merasa gugup sebagai kalkun pada 
Thanksgiving sepanjang pagi. Saya tidak berpikir ia 
mendengar apa-apa aku berkata kepadanya.  
"Dan kemudian, aneh dari itu - ingat kembali pada 
bulan Februari dan Maret ketika kami semua yang 
kesulitan dengan serigala?"  
Aku membungkuk untuk mendapatkan wajan dari 
lemari, dan bersembunyi ada tambahan atau dua detik.  
"Ya," gumamku.  
"Saya harap kita tidak akan punya masalah dengan itu 
lagi. Pagi ini, kami berada di perahu, dan Billy tidak 
membayar perhatian kepada saya atau ikan, ketika 
tiba-tiba, Anda bisa mendengar mengeong serigala di 
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hutan. Lebih dari satu, dan, anak laki-laki, bukan keras. 
Terdengar seperti mereka benar ada di desa. Aneh 
adalah, Billy memutar perahu sekitar dan langsung 
menuju kembali ke pelabuhan seperti mereka 
menelepon untuk dirinya secara pribadi. Bahkan tidak 
mendengar aku bertanya apa yang dia lakukan.  
"Suara berhenti sebelum kami mendapat kapal 
berlabuh. Tetapi tiba-tiba Billy di terbesar untuk 
tidak terburu-buru melewatkan pertandingan, 
meskipun kami telah jam masih. Dia bergumam 
beberapa omong kosong tentang menunjukkan 
sebelumnya. . . permainan yang hidup? Aku berkata 
kepadamu, Bella, itu aneh.  
"Yah, dia menemukan beberapa permainan dia berkata 
dia ingin menonton, tapi kemudian ia hanya 
mengabaikannya. Dia sedang menelepon sepanjang 
waktu, memanggil Sue, dan Emily, dan teman Anda itu 
kakek Quil. Tidak bisa membuat apa yang ia cari - ia 
hanya mengobrol santai dengan mereka nyata.  
"Lalu lolongan mulai lagi tepat di luar rumah. Aku tidak 
pernah mendengar hal seperti itu - aku merinding di 
lenganku. Aku bertanya Billy - harus berteriak atas 
suara - jika ia sudah menetapkan perangkap di halaman 
rumahnya. Terdengar seperti hewan sedang sakit 
serius. "  
Aku meringis, tetapi Charlie begitu terjebak dalam 
cerita yang ia tidak menyadari.  
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"Tentu saja aku lupa semua tentang itu hanya sampai 
detik ini, karena saat itulah Jake membuat rumah. 
Satu menit itu adalah serigala mengeong, dan kemudian 
Anda tidak bisa mendengarnya lagi - tenggelam memaki 
Jake benar keluar. Punya satu set paru-paru 
kepadanya, anak itu tidak. "  
Charlie berhenti selama satu menit, wajahnya serius. 
"Lucu bahwa beberapa baik harus datang keluar dari 
kekacauan ini. Saya tidak berpikir mereka akan pernah 
melupakan bahwa bodoh prasangka mereka telah 
melawan Cullens di sana. Tapi seseorang bernama 
Carlisle, dan Billy benar-benar bersyukur ketika dia 
muncul. Saya pikir kita harus Jake sampai ke rumah 
sakit, tapi Billy ingin tetap pulang, dan Carlisle setuju. 
Saya rasa Carlisle tahu apa yang terbaik. Murah hati 
dia untuk sign up yang panjang seperti rumah 
panggilan. "  
"Dan. . . "Ia berhenti sejenak, seolah-olah tidak mau 
mengatakan sesuatu. Dia menghela napas, dan 
kemudian melanjutkan. "Dan Edward benar-benar. . . 
baik. Dia tampak seperti khawatir tentang Jacob 
seperti Anda - seperti itu adalah saudaranya terbaring 
di sana. Pandangan matanya. . . "Charlie menggelengkan 
kepalanya. "Dia pria yang baik, Bella. Saya akan 
mencoba untuk mengingatnya. Tidak ada janji, 
walaupun. "Dia menyeringai padaku.  
"Aku tidak akan terus Anda untuk itu," gumamku.  
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Charlie meregangkan kaki dan mengerang. "Senang 
berada di rumah. Anda tidak akan percaya betapa 
ramai Billy mendapat tempat kecil. Tujuh Jake teman-
teman semua squished diri menjadi ruang depan kecil - 
aku hampir tidak bisa bernapas. Pernahkah Anda 
memperhatikan bagaimana anak-anak Quileute orang-
orang besar semua? "  
"Ya, aku punya."  
Charlie menatapku, matanya tiba-tiba lebih terfokus. 
"Sungguh, Bella, Carlisle kata Jake akan berada di atas 
dan di sekitar dalam waktu singkat. Kata itu tampak 
jauh lebih buruk daripada itu. Dia akan baik-baik saja. 
"  
Aku hanya mengangguk.  
Yakub telah tampak begitu. . . aneh rapuh ketika aku 
bergegas turun untuk menemuinya segera setelah 
Charlie pergi. La sudah kawat gigi di mana-mana - 
Carlisle mengatakan tidak ada gunanya plester, 
secepat ia penyembuhan. Wajahnya pucat dan telah 
ditarik, sangat sadar meskipun ia pada saat itu. Pecah. 
Besar seperti dirinya, ia akan tampak sangat rapuh. 
Mungkin yang baru saja imajinasi saya, ditambah 
dengan pengetahuan bahwa saya harus istirahat dia.  
Kalau saja aku bisa disambar petir dan dibagi dalam 
dua. Lebih menyakitkan. Untuk pertama kalinya, 
menyerah menjadi manusia sejati merasa seperti 
pengorbanan. Seperti itu mungkin terlalu banyak 
kehilangan.  
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Aku meletakkan Charlie makan malam di meja sebelah 
siku dan menuju pintu.  
"Eh, Bella? Bisakah Anda hanya menunggu sebentar? "  
"Apakah aku lupa sesuatu?" Aku bertanya, menatap 
piringnya.  
"Tidak, tidak. Aku. . . ingin bertanya sesuatu. "Charlie 
mengerutkan kening dan memandang lantai. "Silakan 
duduk - ini tidak akan lama."  
Aku duduk di hadapannya, sedikit bingung. Aku 
berusaha fokus. "Apa yang Anda butuhkan, Ayah?"  
"Inilah inti dari itu, Bella." Charlie memerah. "Mungkin 
aku hanya merasa. . . takhayul setelah bergaul dengan 
Billy ketika ia sedang begitu aneh sepanjang hari. Tapi 
aku punya ini. . . firasat. Aku merasa seperti. . . Aku 
akan kehilangan dirimu segera. "  
"Jangan konyol, Ayah," gumamku merasa bersalah. "Kau 
ingin aku pergi ke sekolah, bukan?"  
"Hanya janji padaku satu hal."  
Aku ragu-ragu, siap untuk membatalkan. "Oke. . .  
"Maukah Anda memberitahu saya sebelum Anda 
melakukan sesuatu yang besar? Sebelum kau kabur 
dengan dia atau apa? "  
"Ayah. . . , "Aku mengerang.  
"Aku serius. Aku tidak akan ribut-ribut. Beri saja saya 
pemberitahuan terlebih dahulu. Berikan saya 
kesempatan untuk memeluk Anda selamat tinggal. "  
Ngeri mental, aku mengangkat tanganku. "Ini konyol. 
Tapi, jika itu membuatmu bahagia,. . . Aku janji. "  
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"Terima kasih, Bella," katanya. "Aku cinta padamu, 
Nak."  
"Aku cinta padamu, juga, Ayah." Aku menyentuh 
bahunya, dan kemudian mendorong menjauh dari meja. 
"Kalau kau perlu sesuatu, aku akan berada di Billy."  
Aku tidak menoleh ke belakang saat aku berlari keluar. 
Ini hanya sempurna, hanya apa yang saya butuhkan 
sekarang. Aku menggerutu sendiri sepanjang jalan ke 
La Push.  
Carlisle Mercedes hitam tidak di depan rumah Billy. 
Yang baik dan buruk. Jelas, aku perlu bicara dengan 
Yakub sendirian. Namun aku masih berharap aku bisa 
memegang tangan Edward, seperti saya sebelumnya, 
ketika Yakub tak sadarkan diri. Mustahil. Tapi aku 
rindu Edward - itu terasa seperti siang yang sangat 
panjang sendirian dengan Alice. Aku seharusnya yang 
membuat jawaban saya cukup jelas. Aku sudah tahu 
bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Edward. Kenyataan 
itu tidak akan membuat ini kurang menyakitkan.  
Aku mengetuk pelan di pintu depan.  
"Masuklah, Bella," ujar Billy. Raungan truk saya mudah 
untuk mengenali.  
Aku membiarkan diriku masuk  
"Hei, Billy. Apakah ia bangun? "Saya bertanya.  
"Dia bangun sekitar setengah jam yang lalu, tepat 
sebelum dokter pergi. Pergilah masuk saya pikir dia 
sudah menunggu untuk Anda. "  
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Aku tersentak, dan kemudian menarik napas panjang. 
"Terima kasih."  
Aku ragu-ragu di pintu kamar Yakub, tidak yakin 
apakah mengetuk. Aku memutuskan untuk mengintip 
pertama, berharap - pengecut bahwa saya - yang 
mungkin dia pergi kembali tidur. Aku merasa seperti 
saya dapat menggunakan hanya beberapa menit lagi.  
Aku membuka pintu sedikit dan bersandar ragu-ragu 
masuk  
Yakub sedang menunggu untuk saya, wajah tenang dan 
halus. Yang cekung, kurus tampak sudah pergi, tapi 
hanya kekosongan hati-hati mengambil tempatnya. 
Tidak ada animasi di matanya yang gelap.  
Sulit untuk melihat wajahnya, tahu bahwa aku 
mencintainya. Itu membuat lebih banyak perbedaan 
daripada yang saya akan berpikir. Aku bertanya-tanya 
apakah hal itu selalu menjadi hal sulit baginya, selama 
ini.  
Untungnya, ada orang yang menyelimutinya dengan 
selimut. Lega rasanya tidak harus melihat tingkat 
kerusakan.  
Aku melangkah masuk dan menutup pintu pelan-pelan di 
belakangku.  
"Hai, Jake," gumamku.  
Dia tidak menjawab pada awalnya. Dia menatap 
wajahku lama. Kemudian, dengan susah payah, ia 
mengatur ekspresinya menjadi senyum agak mengejek.  
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"Yeah, aku pikir semacam itu mungkin seperti itu." Dia 
menghela napas. "Hari ini benar-benar mengambil 
memburuk. Pertama-tama saya memilih tempat yang 
salah, kehilangan memerangi terbaik, dan Seth 
mendapatkan semua kemuliaan. Kemudian Leah harus 
idiot mencoba untuk membuktikan dia setangguh kami 
semua dan aku harus menjadi orang tolol yang 
menyelamatkan dia. Dan sekarang ini. "Dia melambaikan 
tangan kirinya ke arahku di mana aku ragu-ragu dekat 
pintu.  
"Bagaimana keadaanmu?" Gumamku. Apa pertanyaan 
bodoh.  
"Sedikit teler. Dr Fang tidak yakin berapa banyak obat 
sakit yang saya butuhkan, jadi dia akan dengan trial 
and error. Pikir dia berlebihan itu. "  
"Tapi kau tidak kesakitan."  
"Tidak Setidaknya, aku tidak bisa merasakan luka-luka, 
"katanya sambil tersenyum mengejek lagi.  
Aku menggigit bibir. Aku tidak pernah akan bisa 
melewati ini. Kenapa tidak ada yang pernah mencoba 
membunuh saya ketika saya ingin mati?  
Humor yang kecut kiri wajahnya, dan matanya 
menghangat. Dahinya berkerut, seperti sedang 
khawatir.  
"Bagaimana dengan Anda?" Ia bertanya, terdengar 
benar-benar prihatin. "Apakah kau baik-baik saja?"  
"Aku?" Aku menatapnya. Mungkin dia telah mengambil 
terlalu banyak obat. "Kenapa?"  
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"Yah, maksudku, aku cukup yakin bahwa dia tidak akan 
benar-benar menyakitimu, tapi aku tidak yakin 
seberapa buruk itu akan terjadi. Aku sudah pergi agak 
gila dengan khawatir tentang Anda sejak aku 
terbangun. Aku tidak tahu apakah kau akan diizinkan 
untuk mengunjungi atau apa. Ketegangan mengerikan. 
Bagaimana hasilnya? Apakah ia berarti bagi Anda? 
Maaf kalau itu buruk. Aku tidak bermaksud untuk anda 
harus melalui hal itu saja. Aku berpikir aku akan 
berada di sana. . . .  
Aku butuh satu menit untuk lebih mengerti. Dia terus 
mengoceh, tampak lebih banyak dan lebih canggung, 
sampai aku mendapatkan apa yang ia katakan. Lalu aku 
bergegas untuk meyakinkannya.  
"Tidak, tidak, Jake! Aku baik-baik. Terlalu halus, 
sungguh. Tentu saja dia tidak berarti. Saya berharap! "  
Matanya melebar dalam apa yang tampak seperti 
horor. "Apa?"  
"Dia bahkan tidak marah padaku - dia bahkan tidak 
marah padamu! Dia begitu tidak mementingkan diri 
sendiri itu membuat saya merasa lebih buruk lagi. Aku 
berharap dia akan berteriak pada saya atau sesuatu. 
Ini tidak seperti aku tidak layak. . . baik, jauh lebih 
buruk bahwa mendapatkan berteriak. Tapi dia tidak 
peduli. Dia hanya ingin aku bahagia. "  
"Dia tidak marah?" Yakub bertanya, percaya.  
"Tidak Dia. . . terlalu baik. "  
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Jacob menatap selama beberapa menit, dan kemudian 
ia tiba-tiba mengerutkan kening. "Yah, sialan!" 
Geramnya.  
"Ada apa, Jake? Apakah sakit? "Tanganku melayang 
sia-sia saat aku melihat sekeliling untuk obat.  
"Tidak," ia menggerutu dalam nada jijik. "Aku tidak 
percaya ini! Dia tidak memberikan ultimatum atau apa? 
"  
"Not even close - ada apa denganmu?"  
Dia merengut dan menggelengkan kepalanya. "Aku 
semacam mengandalkan reaksinya. Persetan semuanya. 
Ia lebih baik daripada aku pikir. "  
Cara dia mengatakan itu, walaupun marah, 
mengingatkan saya Edward's penghargaan kepada 
Yakub kurangnya etika dalam tenda pagi ini. Yang 
berarti bahwa Jake masih berharap, masih berjuang. 
Aku meringis saat itu menusuk dalam.  
"Dia tidak bermain permainan apapun, Jake," aku 
berkata pelan.  
"Pasti dia. Dia bermain setiap bit keras seperti saya, 
hanya dia tahu apa yang dia lakukan dan aku tidak. 
Jangan salahkan aku karena dia manipulator yang lebih 
baik daripada saya - saya belum cukup lama untuk 
mempelajari semua trik. "  
"Dia tidak memanipulasi aku!"  
"Ya, dia! Kapan kau akan bangun dan menyadari bahwa 
dia tidak sempurna seperti yang Anda pikir dia? "  
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"Setidaknya dia tidak mengancam untuk bunuh diri 
untuk membuat aku mencium dia," bentakku. Begitu 
kata-kata itu keluar, aku memerah dengan kecewa. 
"Tunggu. Berpura-pura bahwa tidak menyelinap keluar. 
Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak 
akan mengatakan apa pun tentang itu. "  
Dia menarik napas panjang. Ketika ia berbicara, ia 
lebih tenang. "Kenapa tidak?"  
"Karena aku tidak datang ke sini untuk menyalahkan 
Anda untuk apa pun."  
"Itu benar, meskipun," katanya datar. "Aku tidak 
melakukan itu."  
"Aku tidak peduli, Jake. Aku tidak marah. "  
Dia tersenyum. "Aku tidak peduli, baik. Aku tahu kau 
akan memaafkan aku, dan saya senang saya 
melakukannya. Aku akan melakukannya lagi. Setidaknya 
aku punya uang sebanyak itu. Setidaknya aku membuat 
Anda melihat bahwa Anda benar-benar mencintai saya. 
Yang layak sesuatu. "  
"Apakah itu? Apakah benar-benar lebih baik daripada 
jika aku masih dalam gelap? "  
"Jangan Anda pikir Anda harus tahu bagaimana 
perasaanmu - hanya supaya tidak membawa Anda 
dengan kejutan suatu hari nanti ketika sudah 
terlambat dan Anda yang sudah menikah vampir?"  
Aku menggelengkan kepala. "Tidak - aku tidak berarti 
lebih baik bagi saya. Aku berarti lebih baik untuk 
Anda. Apakah itu membuat keadaan lebih baik atau 
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lebih buruk bagi Anda, karena saya tahu bahwa saya 
sedang jatuh cinta dengan Anda? Ketika itu tidak 
membuat perbedaan either way. Apakah lebih baik, 
lebih mudah bagi Anda, jika aku tidak pernah 
petunjuk-petunjuk di? "  
Dia mengambil pertanyaan saya serius seperti aku 
bersungguh-sungguh, berpikir dengan hati-hati 
sebelum ia menjawab. "Ya, itu lebih baik kau tahu," dia 
akhirnya memutuskan. "Kalau kau tidak figured it out. . 
. Aku akan selalu bertanya-tanya apakah keputusan 
Anda akan berbeda jika Anda punya. Sekarang aku 
tahu. Aku melakukan segala yang aku bisa. "Dia menarik 
napas dalam goyah, dan memejamkan mata.  
Kali ini aku tidak - tidak bisa - menahan diri untuk 
menghiburnya. Aku menyeberangi ruangan kecil itu dan 
berlutut di dekat kepalanya, takut untuk duduk di 
tempat tidur kalau-kalau aku berdesak-desakan dan 
menyakiti hatinya, dan membungkuk untuk menyentuh 
dahiku ke pipi.  
Yakub mendesah, dan meletakkan tangannya di 
rambutku, memegang saya di sana.  
"Aku sangat menyesal, Jake."  
"Aku selalu tahu ini ditembak panjang. Itu bukan 
salahmu, Bella. "  
"Bukan kau juga," aku mengerang. "Tolong."  
Dia menarik diri untuk melihat saya. "Apa?"  
"Ini adalah salahku. Dan aku sangat muak diberi tahu 
itu tidak. "  
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Dia menyeringai. Itu tidak menyentuh mata. "Kau ingin 
aku menyeret Anda atas bara?"  
"Sebenarnya. . . Saya rasa saya lakukan. "  
Dia mengatupkan bibirnya ketika ia mengukur betapa 
aku bersungguh-sungguh. Sebuah Senyum di wajahnya 
sebentar, dan kemudian ia memutar ekspresi menjadi 
sengit cemberut.  
"Berciuman saya kembali seperti itu dapat dimaafkan." 
Dia meludahkan kata-kata padaku. "Kalau kau tahu kau 
hanya akan mengambilnya kembali, mungkin Anda 
seharusnya tidak begitu meyakinkan tentang hal itu."  
Aku meringis dan mengangguk. "Aku sangat menyesal."  
"Maaf tidak membuat sesuatu yang lebih baik, Bella. 
Apa yang Anda pikirkan? "  
"Aku tidak," bisikku.  
"Kau seharusnya mengatakan kepada saya untuk pergi 
mati. Itu yang Anda inginkan. "  
"Tidak, Yakub," aku merintih, berjuang melawan tunas 
air mata. "Tidak! Pernah. "  
"Kau tidak menangis?" Ia bertanya, suaranya tiba-tiba 
kembali ke nada normal. Dia bergerak-gerak tak sabar 
di ranjang.  
"Ya," aku bergumam, tertawa lemah pada diriku sendiri 
melalui air mata yang tiba-tiba isak tangis.  
Dia mengubah posisi tubuhnya, melemparkan kaki baik 
dari tempat tidur seolah-olah ia akan mencoba untuk 
berdiri.  
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"Apa yang kamu lakukan?" Aku menuntut melalui air 
mata. "Berbaringlah, idiot, Anda akan menyakiti diri 
sendiri!" Aku melompat berdiri dan mendorong bahu 
baik turun dengan dua tangan.  
Dia menyerah, bersandar dengan terengah rasa sakit, 
tapi dia menarikku pinggangku dan menarikku ke 
tempat tidur, melawan sisi baik. Aku meringkuk di 
sana, mencoba untuk menahan isak tangis konyol 
melawan kulit panas.  
"Aku tidak percaya kau menangis," gumamnya. "Kau 
tahu aku baru saja mengatakan hal-hal itu karena kau 
ingin aku. Aku tidak bermaksud mereka. "Tangannya 
menggosok terhadap bahuku.  
"Aku tahu." Aku menarik napas, napas panjang, 
mencoba mengendalikan diri. Bagaimana aku akhirnya 
menjadi orang yang menangis sementara ia melakukan 
hal yang menghibur? "Itu semua masih benar, 
walaupun. Terima kasih karena mengatakan keras-
keras. "  
"Apakah saya mendapatkan poin untuk membuat kamu 
menangis?"  
"Tentu, Jake." Aku mencoba tersenyum. "Sebanyak 
yang Anda inginkan."  
"Jangan khawatir, Bella, Sayang. Ini semua akan 
berhasil. "  
"Aku tidak melihat bagaimana caranya," gumamku.  
Dia menepuk-nepuk bagian atas kepalaku. "Aku akan 
menyerah dan menjadi baik."  
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"Lebih permainan?" Aku bertanya-tanya, memiringkan 
daguku sehingga aku bisa melihat wajahnya.  
"Mungkin." Dia tertawa dengan sedikit usaha, dan 
kemudian mengernyit. "Tapi aku akan mencoba."  
Aku mengerutkan kening.  
"Jangan terlalu pesimis," ia mengeluh. "Beri aku sedikit 
kredit."  
"Apa yang Anda maksud dengan 'baik'?"  
"Aku akan menjadi temanmu, Bella," katanya pelan. 
"Saya tidak akan meminta lebih dari itu."  
"Saya pikir itu terlalu terlambat untuk itu, Jake. 
Bagaimana kita bisa menjadi teman, ketika kita saling 
mencintai seperti ini? "  
Ia menatap langit-langit, tatapannya niat, seolah-olah 
ia sedang membaca sesuatu yang tertulis di sana. 
"Mungkin. . . itu akan menjadi persahabatan jarak jauh. 
"  
Aku mengepalkan gigi bersama-sama, senang ia tidak 
melihat wajah saya, berjuang melawan isak tangis yang 
mengancam akan menyalip lagi. Aku perlu menjadi kuat, 
dan aku tidak tahu bagaimana. . . .  
"Kau tahu bahwa cerita dalam Alkitab?" Yakub 
bertanya tiba-tiba, masih membaca langit-langit 
kosong. "Yang dengan raja dan dua perempuan berebut 
bayi?"  
"Tentu. King Solomon. "  
"Itu benar. Raja Salomo, "ulangnya. "Dan dia berkata, 
memotong anak di setengah. . . tapi itu hanya sebuah 



http://nengmieke.blogspot.com 

ujian. Hanya untuk melihat siapa yang akan memberikan 
mereka berbagi untuk melindunginya. "  
"Ya, aku ingat."  
Ia kembali menatap wajahku. "Aku tidak akan 
memotong Anda dalam setengah lagi, Bella."  
Aku mengerti apa yang dikatakannya. Dia mengatakan 
bahwa dia mencintaiku yang paling, bahwa menyerah 
membuktikannya. Aku ingin membela Edward, untuk 
mengatakan Yakub bagaimana Edward akan melakukan 
hal yang sama jika aku mau, jika aku akan 
membiarkannya. Aku adalah orang yang tidak akan 
meninggalkan klaim saya di sana. Tapi tidak ada 
gunanya dalam memulai sebuah argumen yang hanya 
akan menyakiti hatinya lagi.  
Aku memejamkan mata, berusaha untuk mengendalikan 
rasa sakit. Aku tidak bisa memaksakan itu padanya.  
Kami terdiam sejenak. Dia sepertinya menunggu aku 
mengatakan sesuatu, aku berusaha memikirkan sesuatu 
untuk dikatakan.  
"Bolehkah aku memberi tahu Anda apa yang paling 
buruk adalah?" Ia bertanya ragu-ragu ketika aku 
berkata apa-apa. "Apakah kau keberatan? Aku akan 
menjadi baik. "  
"Apakah itu membantu?" Bisikku.  
"Mungkin. Tak ada salahnya. "  
"Apa bagian terburuk, kalau begitu?"  
"Semakin buruk bagian adalah mengetahui apa yang 
akan terjadi."  
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"Apa yang mungkin terjadi." Aku menghela napas.  
"Tidak" Yakub menggeleng. "Aku benar-benar tepat 
untuk Anda, Bella. Pasti usaha bagi kita - nyaman, 
mudah bernapas. Aku adalah jalan alamiah hidup Anda 
akan diambil. . . . "Dia menatap ke luar angkasa untuk 
beberapa saat, dan aku menunggu. "Jika dunia adalah 
cara yang seharusnya, jika tidak ada monster dan tidak 
ada keajaiban. . .  
Aku bisa melihat apa yang dilihatnya, dan aku tahu 
bahwa dia benar. Jika dunia adalah tempat itu waras 
seharusnya, Yakub dan aku akan bersama-sama. Dan 
kami akan dengan senang hati. Dia adalah belahan 
jiwaku di dunia - akan menjadi jodoh saya masih jika 
klaimnya tidak dibayangi oleh sesuatu yang kuat, 
sesuatu yang begitu kuat sehingga tidak bisa eksis di 
dunia yang rasional.  
Apakah itu di luar sana untuk Yakub, juga? Sesuatu 
yang akan truf jodoh? Aku harus percaya bahwa hal 
itu.  
Dua berjangka, dua belahan jiwa. . . terlalu banyak 
untuk setiap satu orang. Dan sangat tidak adil bahwa 
saya tidak akan menjadi satu-satunya untuk 
membayarnya. Yakub sakit sepertinya terlalu tinggi 
harganya. Ngeri membayangkan harga itu, aku 
bertanya-tanya apakah aku akan ragu-ragu, jika aku 
tidak kehilangan Edward sekali. Jika aku tidak tahu 
bagaimana rasanya hidup tanpa dia. Aku tidak yakin. 
Pengetahuan yang begitu dalam bagian dari diriku, aku 
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tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan merasa 
tanpa itu.  
"Dia seperti obat bagi Anda, Bella." Suaranya masih 
lembut, sama sekali tidak kritis. "Saya melihat bahwa 
Anda tidak bisa hidup tanpa dia sekarang. Terlambat. 
Tapi aku akan sehat untuk Anda. Bukan obat, saya akan 
menjadi udara, matahari. "  
Sudut mulut saya muncul di sebuah sayu setengah 
tersenyum. "Dulu aku menganggap Anda seperti itu, 
kau tahu. Seperti matahari. Matahari pribadi saya. 
Anda keluar dari awan seimbang baik untukku. "  
Dia menghela napas. "Awan aku bisa mengatasinya. Tapi 
aku tidak bisa melawan dengan gerhana. "  
Aku menyentuh wajahnya, meletakkan tanganku ke pipi. 
Dia menghela napas menyentuh saya dan memejamkan 
mata. Ia sangat tenang. Selama satu menit aku bisa 
mendengar detak jantung, dan bahkan lambat.  
"Katakan padaku bagian terburuk untukmu," bisiknya.  
"Saya pikir mungkin ide yang buruk.  
"Tolong."  
"Saya rasa ini akan menyakitkan."  
"Tolong."  
Bagaimana bisa saya menolak apa-apa kepadanya pada 
saat ini?  
"Bagian yang paling buruk. . . "Aku ragu-ragu, dan 
kemudian biarkan kata-kata yang tumpah dalam banjir 
kebenaran. "Yang terburuk adalah bahwa aku melihat 
seluruh hal - keseluruhan hidup kita. Dan aku ingin itu 
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buruk, Jake, aku ingin semuanya. Saya ingin tinggal di 
sini dan tidak pernah bergerak. Aku ingin mencintai 
Anda dan membuat Anda bahagia. Dan aku tidak bisa, 
dan itu membunuh saya. Ini seperti Sam dan Emily, 
Jake - aku tidak pernah punya pilihan. Aku selalu tahu 
tidak akan berubah. Mungkin itu sebabnya aku sedang 
bergumul melawan kamu begitu keras. "  
Dia tampak berkonsentrasi pada pernapasan merata.  
"Aku tahu aku tidak seharusnya memberitahu Anda 
bahwa."  
Ia menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak Aku 
senang kau melakukannya. Terima kasih. "Dia mencium 
puncak kepalaku, dan kemudian dia menghela napas. 
"Aku akan bersikap baik sekarang."  
Aku mendongak, dan ia tersenyum.  
"Jadi, kau akan menikah, ya?"  
"Kita tidak perlu bicara tentang itu."  
"Saya ingin tahu beberapa detail. Aku tidak tahu kapan 
aku akan berbicara dengan Anda lagi. "  
Saya harus menunggu selama satu menit sebelum aku 
bisa bicara. Ketika Aku cukup yakin bahwa suaraku 
tidak akan pecah, aku menjawab pertanyaannya.  
"Ini bukan ide saya. . . tetapi, ya. Ini berarti banyak 
baginya. Menurutku, kenapa tidak? "  
Jake mengangguk. "Itu benar. Ini bukan seperti hal 
yang besar - dalam perbandingan. "  
Suaranya sangat tenang, sangat praktis. Aku 
menatapnya, ingin tahu tentang bagaimana ia 
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mengelola, dan yang merusak itu. Dia bertemu mataku 
sejenak, dan kemudian memutar kepala menjauh. Aku 
menunggu untuk berbicara sampai napasnya terkendali.  
"Ya. Sebagai perbandingan, "aku setuju.  
"Berapa lama Anda telah meninggalkan?"  
"Itu tergantung pada berapa lama Alice untuk menarik 
sebuah pernikahan bersama-sama." Aku menahan 
erangan, membayangkan apa yang akan dilakukan Alice.  
"Sebelum atau sesudah?" Ia bertanya pelan.  
Aku tahu apa maksudnya. "Setelah."  
Dia mengangguk. Ini melegakan baginya. Aku bertanya-
tanya berapa banyak malam tanpa tidur memikirkan 
saya lulus telah diberikan kepadanya.  
"Apakah kau takut?" Bisiknya.  
"Ya," aku berbisik kembali.  
"Apa yang kamu takut?" Aku hampir tak bisa 
mendengar suaranya sekarang. Ia menatap tanganku.  
"Banyak hal." Saya bekerja untuk membuat suara saya 
lebih ringan, tapi aku tetap jujur. "Aku belum pernah 
jauh dari masokis, jadi aku tidak mengharapkan rasa 
sakit. Dan aku berharap ada cara untuk menjauhkannya 
- Saya tidak ingin dia menderita dengan saya, tetapi 
saya rasa tidak ada cara apapun di sekitarnya. Ada 
berurusan dengan Charlie, juga, dan Renée. . . . Dan 
kemudian setelah itu, saya berharap saya akan bisa 
mengendalikan diri segera. Mungkin aku akan menjadi 
seperti ancaman bahwa paket akan membawa saya 
keluar. "  
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Dia mendongak dengan ekspresi tidak setuju. "Aku 
akan melumpuhkan salah seorang dari saudara-saudara 
saya yang mencoba."  
"Terima kasih."  
Dia tersenyum setengah hati. Lalu dia mengerutkan 
kening. "Tapi bukankah itu lebih berbahaya daripada 
itu? Dalam semua cerita, mereka bilang itu terlalu 
keras. . . mereka kehilangan kendali. . . orang mati. . . . 
"Dia menelan ludah.  
"Tidak, aku tidak takut itu. Silly Jacob - jangan kau 
tahu lebih baik daripada percaya cerita vampir? "  
Dia jelas tidak menghargai usaha saya humor.  
"Yah, pokoknya, banyak yang perlu dikhawatirkan. Tapi 
worth it, pada akhirnya. "  
Dia mengangguk enggan, dan aku tahu bahwa ia sama 
sekali tidak setuju dengan saya.  
Aku menggeliat leherku hingga berbisik di telinganya, 
meletakkan pipiku menempel di kulit hangat. "Kau tahu 
aku mencintaimu."  
"Aku tahu," desah, lengannya semakin erat secara 
otomatis di pinggangku. "Kau tahu betapa aku berharap 
itu sudah cukup."  
"Ya."  
"Aku akan selalu menunggu di sayap, Bella," ia berjanji, 
keringanan nadanya dan melonggarkan lengannya. Aku 
menarik diri dengan yang membosankan, menyeret rasa 
kehilangan, merasakan merobek pemisahan ketika aku 
meninggalkan bagian dari diriku di belakang, di sana di 
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tempat tidur di sebelahnya. "Anda akan selalu memiliki 
pilihan cadangan jika Anda menginginkannya."  
Aku berusaha tersenyum. "Sampai hatiku berhenti 
berdetak."  
Dia menyeringai kembali. "Kau tahu, aku pikir mungkin 
aku akan tetap membawa Anda - mungkin. Saya rasa itu 
tergantung pada seberapa banyak Anda bau. "  
"Haruskah aku kembali untuk melihat Anda? Atau kau 
lebih suka aku tidak? "  
"Saya akan memikirkannya masak-masak dan 
mendapatkan kembali kepada Anda," katanya. "Saya 
mungkin perlu perusahaan untuk menjaga dari gila. 
Bedah vampir extraordinaire bilang aku tidak bisa fase 
sampai ia memberikan apa-apa - ini mungkin 
mengacaukan cara tulang ditetapkan. "Yakub membuat 
wajah.  
"Jadilah baik dan melakukan apa yang Carlisle 
memberitahu Anda lakukan. Anda akan lebih cepat 
sembuh. "  
"Tentu, tentu."  
"Aku bertanya-tanya kapan itu akan terjadi," kataku. 
"Ketika gadis yang tepat akan menangkap mata Anda."  
"Jangan terlalu berharap, Bella." Suara Yakub tiba-
tiba masam. "Meskipun aku yakin itu akan melegakan 
bagi Anda."  
"Mungkin, mungkin tidak. Saya mungkin tidak akan 
berpikir dia cukup baik untuk Anda. Aku bertanya-
tanya bagaimana aku akan cemburu. "  
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"Itu mungkin bagian jenis menyenangkan," akunya.  
"Biar tahu kalau kau ingin aku datang kembali, dan aku 
akan berada di sini," aku berjanji.  
Dengan menghela napas, ia berpaling pipinya ke arahku.  
Aku membungkuk dan mencium wajahnya lembut. "Love 
you, Jacob."  
Ia tertawa ringan. "Love you lagi."  
Dia mengamati saya berjalan keluar dari kamarnya 
dengan ekspresi yang tak terduga di matanya yang 
hitam. 
 
 
 
 
 

27. KEBUTUHAN 
 

AKU TIDAK GET SANGAT JAUH SEBELUM 
MENGEMUDI menjadi tidak mungkin.  
Ketika aku tidak bisa melihat lagi, aku membiarkan ban 
saya menemukan bahu kasar dan berguling perlahan-
lahan berhenti. Aku merosot di kursi dan membiarkan 
kelemahan aku akan bertempur di kamar Jacob 
menghancurkanku. Lebih buruk bahwa aku berpikir - 
kekuatan itu mengejutkan. Ya, aku telah benar untuk 
menyembunyikan ini dari Yakub. Tidak seorang pun 
akan pernah melihat ini.  
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Tapi aku tidak sendirian untuk waktu yang lama - hanya 
tepat untuk Alice cukup lama untuk melihat aku di sini, 
dan kemudian beberapa menit membawanya datang. 
Pintu berderit terbuka, dan dia menarikku ke dalam 
pelukannya.  
Awalnya itu buruk. Karena ada yang lebih kecil adalah 
bagian dari diriku - yang lebih kecil, tapi semakin keras 
dan marah setiap menit, berteriak-teriak di sisa saya - 
yang mendambakan yang berbeda senjata. Jadi 
kemudian ada rasa bersalah segar untuk musim sakit.  
Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membiarkan 
aku menangis sampai aku mulai tersedu-sedu keluar 
nama Charlie.  
"Apakah Anda benar-benar siap untuk pulang?" Ia 
bertanya ragu-ragu.  
Aku berhasil menyampaikan, setelah beberapa kali 
mencoba, bahwa itu tidak akan membaik dalam waktu 
dekat. Aku perlu untuk melewati Charlie sebelum 
terlambat mendapat cukup baginya untuk panggilan 
Billy.  
Jadi, dia mengantarku pulang - untuk sekali bahkan 
tidak semakin dekat truk saya batas kecepatan 
internal - menjaga satu lengan terbungkus erat di 
sekitar saya. Sepanjang jalan, saya berjuang untuk 
kontrol. Sepertinya ditakdirkan menjadi usaha pada 
awalnya, tapi aku tidak menyerah. Hanya beberapa 
detik, batinku. Hanya waktu untuk beberapa alasan, 
atau beberapa kebohongan, dan kemudian aku bisa 
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rusak lagi. Aku harus bisa melakukan itu banyak. Aku 
buru-buru di dalam kepalaku, mencari mati-matian 
untuk cadangan kekuatan.  
Ada cukup bagi saya untuk menenangkan isak tangis - 
menahan mereka tetapi tidak mengakhirinya. Air mata 
tidak memperlambat. Aku tidak bisa menemukan 
apapun menangani bahkan mulai bekerja dengan 
mereka.  
"Tunggu aku di atas," gumamku ketika kami berada di 
depan rumah.  
Dia memeluk saya lebih dekat untuk satu menit, dan 
kemudian ia pergi.  
Begitu di dalam, aku langsung menuju tangga.  
"Bella?" Charlie memanggil saya dari tempat biasa di 
sofa ketika aku berjalan dengan.  
Aku menoleh ke arahnya tanpa bicara. Matanya disadap 
lebar, dan ia melompat ke kakinya.  
"Apa yang terjadi? Adalah Yakub. . . ? "Ia bertanya.  
Aku menggelengkan kepala marah, berusaha untuk 
menemukan suara saya. "Dia baik-baik, dia baik-baik 
saja," aku berjanji, suara saya rendah dan serak. Dan 
Yakub baik-baik saja, secara fisik, yang semua Charlie 
mengkhawatirkan saat ini.  
"Tapi apa yang terjadi?" Dia meraih bahuku, matanya 
masih cemas dan lebar. "Apa yang terjadi padamu?"  
Aku harus tampak lebih buruk daripada yang saya 
bayangkan.  
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"Tidak ada, Ayah. Aku. . . hanya perlu berbicara dengan 
Yakub tentang. . . beberapa hal yang sulit. Aku baik-
baik. "  
Kecemasan tenang, dan digantikan oleh penolakan.  
"Apakah ini benar-benar waktu yang terbaik?" Ia 
bertanya.  
"Mungkin tidak, Dad, tapi saya tidak punya alternatif - 
itu baru saja sampai ke titik di mana saya harus 
memilih. . . . Kadang-kadang, tidak ada cara untuk 
berkompromi. "  
Ia menggelengkan kepalanya perlahan. "Bagaimana dia 
mengatasinya?"  
Aku tidak menjawab.  
Dia menatap wajahku sejenak, dan kemudian 
mengangguk. Itu pasti jawaban cukup.  
"Saya harap Anda tidak mengacaukan kesembuhannya."  
"Dia seorang penyembuh cepat," gumamku.  
Charlie menghela napas.  
Aku bisa merasakan kontrol slip.  
"Aku akan berada di kamarku," kataku kepadanya, 
mengangkat bahu keluar dari bawah tangannya.  
" 'Kay," Charlie setuju. Dia mungkin bisa melihat 
bangunan air mulai meningkat. Tidak ada yang lebih 
buruk dari Charlie takut air mata.  
Aku berjalan ke kamarku, buta dan tersandung.  
Begitu di dalam, aku berjuang dengan gesper gelang 
saya, berusaha untuk membatalkan dengan jari 
gemetar.  
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"Tidak, Bella," Edward berbisik, menangkap tanganku. 
"Ini merupakan bagian dari siapa Anda."  
Dia menarikku ke dalam buaian lengannya sebagai 
pecah isak tangis bebas lagi.  
Terpanjang hari ini tampaknya membentang dan 
seterusnya. Aku bertanya-tanya apakah semua itu akan 
berakhir.  
Tapi, meskipun malam menyeret tanpa ampun, bukan 
malam terburuk dalam hidupku. Aku mengambil 
kenyamanan dari itu. Dan aku tidak sendirian. Ada 
banyak kenyamanan dalam hal itu juga.  
Charlie takut ledakan emosional mencegahnya 
memeriksa saya, meskipun saya tidak tenang - ia 
mungkin tidak mendapatkan tidur lebih banyak 
daripada aku.  
My hindsight tampak jelas malam ini tak tertahankan. 
Aku bisa melihat setiap kesalahan yang kubuat, setiap 
bit dari bahaya yang telah kulakukan, hal-hal kecil dan 
hal-hal besar. Setiap sakit aku akan menyebabkan 
Yakub, setiap luka aku telah Edward, ditumpuk menjadi 
tumpukan rapi bahwa aku tidak bisa mengabaikan atau 
menyangkal.  
Dan aku sadar bahwa aku telah salah selama ini 
tentang magnet. Bukan karena Edward dan Jacob 
bahwa aku sudah mencoba kekuatan bersama, itu 
adalah dua bagian dari diriku, Edward Bella dan 
Jacob's Bella. Tapi mereka tidak bisa eksis bersama-
sama, dan aku seharusnya tidak pernah mencoba.  
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Aku telah melakukan begitu banyak kerusakan.  
Pada suatu saat di malam hari, saya teringat janji yang 
kubuat pada diriku sendiri awal pagi ini - bahwa aku 
tidak akan pernah membuat Edward melihat saya 
meneteskan air mata lain untuk Jacob Black. Pikiran 
membawa pada putaran Edward histeria yang takut 
lebih daripada menangis. Tapi itu berlalu juga, ketika 
mencapai titik ajalnya.  
Edward Said kecil, ia hanya memelukku di atas tempat 
tidur dan biarkan aku merusak kemejanya, noda itu 
dengan air garam.  
Butuh waktu lebih lama daripada yang saya pikir itu 
akan lebih kecil, rusak sebagian dari diriku menangis 
sendiri keluar. Itu terjadi, meskipun, dan aku akhirnya 
cukup lelah untuk tidur. Ketidaksadaran tidak 
membawa bantuan penuh dari rasa sakit, hanya 
mematikan rasa, menumpulkan kemudahan, seperti 
obat. Membuatnya lebih tertahankan. Tapi itu masih 
ada; aku menyadari hal itu, bahkan tidur, dan yang 
membantu saya untuk membuat penyesuaian yang perlu 
saya lakukan.  
Pagi membawa dengan itu, jika tidak pandangan yang 
lebih cerah, sebagai ukuran paling tidak kontrol, 
beberapa penerimaan. Secara naluriah, aku tahu bahwa 
air mata baru di hatiku akan selalu sakit. Itu hanya 
akan menjadi bagian dari diriku sekarang. Waktu akan 
membuat lebih mudah - itulah yang setiap orang selalu 
berkata. Tapi aku tidak peduli jika waktu disembuhkan 
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saya atau tidak, asalkan Yakub bisa lebih baik. Bisa 
bahagia lagi.  
Ketika aku bangun, tidak ada disorientasi. Aku 
membuka mata - akhirnya kering - dan bertemu dengan 
tatapan cemas.  
"Hei," kataku. Suaraku serak. Aku berdeham.  
Dia tidak menjawab. Dia mengamati saya, menunggu 
untuk memulai.  
"Tidak, aku baik-baik saja," aku berjanji. "Itu tidak 
akan terjadi lagi."  
Matanya menegang pada kata-kata saya.  
"Aku menyesal bahwa Anda harus melihat bahwa," 
kataku. "Itu tidak adil bagi Anda."  
Dia meletakkan tangannya di kedua sisi wajahku.  
"Bella. . . apakah Anda yakin? Apakah Anda membuat 
pilihan yang tepat? Aku tidak pernah melihat Anda 
dalam kesakitan yang sangat - "Suaranya pecah pada 
kata terakhir.  
Tapi aku tahu sakit parah.  
Aku menyentuh bibirnya. "Ya."  
"Saya tidak tahu. . . . "Alisnya berkerut. "Kalau itu 
menyakitkan hatimu begitu banyak, bagaimana bisa itu 
mungkin hal yang tepat bagi Anda?"  
"Edward, aku tahu siapa aku tidak bisa hidup tanpa."  
"Tapi. . .  
Aku menggelengkan kepala. "Kau tidak mengerti. Anda 
mungkin cukup berani atau cukup kuat untuk hidup 
tanpa aku, kalau itu yang terbaik. Tapi aku tidak akan 
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pernah bisa bahwa pengorbanan diri. Aku harus 
bersama Anda. Ini satu-satunya cara aku bisa hidup. "  
Dia masih tampak ragu. Aku seharusnya tidak pernah 
membiarkan dia tinggal bersamaku tadi malam. Tapi 
aku sudah membutuhkan begitu banyak. . . .  
"Berikan buku itu, akan kamu?" Aku bertanya sambil 
menunjuk lewat bahunya.  
Alisnya menarik bersama-sama dalam kebingungan, 
tetapi ia memberikannya kepada saya dengan cepat.  
"Ini lagi?" Ia bertanya.  
"Saya hanya ingin menemukan satu bagian ini aku ingat. 
. . untuk melihat bagaimana dia mengatakannya. . . . 
"Aku membolak-balik buku, mencari halaman yang saya 
inginkan dengan mudah. Sudut adalah anjing-eared dari 
berkali-kali aku berhenti di sini. "Cathy's a rakasa, 
tapi ada beberapa hal yang harus benar," gumamku. 
Aku membaca baris pelan, terutama untuk diriku 
sendiri. "" Jika semuanya binasa, dan ia tetap, aku 
harus tetap terus, dan jika semua yang lain tetap, dan 
ia dimusnahkan, alam semesta akan berpaling kepada 
orang asing yang besar. ' "Aku mengangguk, sekali lagi 
untuk diriku sendiri. "Aku tahu persis apa maksudnya. 
Dan aku tahu siapa aku tidak bisa hidup tanpa. "  
Edward mengambil buku dari tanganku dan membalik 
ke seberang ruangan - itu mendarat dengan bunyi 
gedebuk ringan di mejaku. Dia memeluk pinggangku.  
Sebuah senyum kecil menyalakan wajah sempurna, 
walaupun masih khawatir berjajar dahinya. "Heathcliff 
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punya saat, juga," katanya. Dia tidak perlu buku untuk 
mendapatkannya kata sempurna. Dia menarikku 
mendekat dan berbisik di telingaku, " 'Aku tidak bisa 
hidup tanpa hidup! Aku tak bisa hidup tanpa jiwaku! "  
"Ya," aku berkata pelan. "Itu maksudku."  
"Bella, aku tidak tahan bagi Anda untuk menjadi 
sengsara. Mungkin. . .  
"Tidak, Edward. Aku sudah membuat kekacauan nyata 
hal, dan aku akan harus hidup dengan itu. Tapi aku tahu 
apa yang saya inginkan dan apa yang saya butuhkan. . . 
dan apa yang akan saya lakukan sekarang. "  
"Apa yang akan kita lakukan sekarang?"  
Aku tersenyum hanya sedikit di koreksi, dan kemudian 
aku menghela napas. "Kita akan pergi melihat Alice."  
Alice di teras bawah langkah, terlalu berlebihan untuk 
menunggu kami masuk. Dia tampak hendak masuk ke 
sebuah tarian perayaan, begitu gembira dia tentang 
berita dia tahu aku ada di sana untuk menyampaikan.  
"Terima kasih, Bella!" Ia bernyanyi saat kami keluar 
dari truk.  
"Tunggu, Alice," aku memperingatkan dia, mengangkat 
tangan untuk menghentikan dia gembira. "Aku punya 
beberapa batasan untuk Anda."  
"Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Saya hanya memiliki 
tiga belas sampai Agustus paling lambat, Anda memiliki 
hak veto di daftar tamu, dan jika saya berlebihan pada 
apa pun, Anda tidak akan pernah bicara padaku lagi. "  
"Oh, oke. Well, yeah. Kau tahu aturan, kemudian. "  
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"Jangan khawatir, Bella, itu akan menjadi sempurna. 
Apakah Anda ingin melihat gaun? "  
Saya harus mengambil beberapa napas dalam-dalam. 
Apa pun membuatnya bahagia, aku berkata kepada 
diriku sendiri.  
"Tentu."  
Alice tersenyum puas.  
"Mm, Alice," kataku, menjaga santai, tenang nada 
dalam suaraku. "Kapan kau ambilkan gaun?"  
Mungkin tidak banyak dari sebuah acara. Edward 
meremas tanganku.  
Alice memimpin jalan ke dalam, menuju tangga. "Hal-
hal ini memakan waktu, Bella," Alice menjelaskan. Nada 
suaranya tampak. . . mengelak. "Maksudku, aku tidak 
yakin hal itu akan jadi begini, tapi ada kemungkinan 
yang jelas. . . .  
"Kapan?" Aku bertanya lagi.  
"Perrine Bruyere memiliki daftar tunggu, Anda tahu," 
katanya, defensif sekarang. "Fabric karya tidak 
terjadi dalam semalam. Jika aku tidak berpikir ke 
depan, Anda akan mengenakan sesuatu dari rak! "  
Tidak terlihat seperti aku akan mendapatkan jawaban 
yang jelas. "Per - siapa?"  
"Dia bukan desainer utama, Bella, jadi tidak perlu 
untuk melemparkan Hissy cocok. Dia punya janji, 
meskipun, dan dia mengkhususkan diri dalam apa yang 
saya butuhkan. "  
"Aku tidak melempar cocok."  
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"Tidak, kau tidak." Dia menatap wajah tenang saya 
curiga. Kemudian, ketika kami berjalan ke kamarnya, ia 
menoleh pada Edward.  
"Anda - keluar."  
"Kenapa?" Saya bertanya.  
"Bella," dia mengerang. "Kau tahu aturan. Dia tidak 
boleh melihat gaun sampai hari. "  
Aku menarik napas dalam-dalam lagi. "Itu tidak 
masalah bagi saya. Dan kau tahu dia sudah melihatnya 
di kepala Anda. Tapi kalau itu bagaimana Anda inginkan. 
. . .  
Ia mendorong Edward kembali pintu. Dia bahkan tidak 
melihatnya - matanya pada saya, waspada, takut 
meninggalkan aku sendirian.  
Aku mengangguk, berharap ekspresi saya sudah cukup 
tenang untuk meyakinkan dirinya.  
Alice menutup pintu di wajahnya.  
"Baiklah!" Gumamnya. "Ayo."  
Ia meraih pergelangan tangan saya dan menyeret saya 
ke lemari - yang lebih besar daripada kamar tidur saya 
- dan kemudian menyeretku ke sudut belakang, di mana 
tas pakaian putih panjang punya rak semua untuk 
dirinya sendiri.  
Dia membuka ritsleting tas dalam satu gerakan 
menyapu, dan kemudian menyelipkannya dengan hati-
hati dari gantungan. Dia melangkah mundur, memegangi 
tangannya ke berpakaian seperti dia menampilkan 
permainan tuan rumah.  
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"Yah?" Tanyanya terengah-engah.  
Saya menilai itu untuk waktu yang lama, bermain 
dengan sedikit. Ekspresi wajahnya berubah khawatir.  
"Ah," kataku, dan aku tersenyum, membiarkan dia 
santai. "Aku lihat."  
"Bagaimana pendapatmu?" Ia bertanya.  
Itu adalah Anne of Green Gables visi lagi.  
"Itu sempurna, tentu saja. Tepat. Anda seorang jenius. 
"  
Dia tersenyum. "Aku tahu."  
"Sembilan belas-delapan belas?" Aku menebak.  
"Lebih atau kurang," katanya, mengangguk. "Beberapa 
saya adalah desain, kereta, cadar. . . . "Dia menyentuh 
satin putih ketika dia berbicara. "Yang renda vintage. 
Apakah Anda suka? "  
"Sungguh indah. Ini hanya tepat untuknya. "  
"Tapi itu hanya tepat bagi Anda?" Ia bersikeras.  
"Ya, saya pikir itu adalah, Alice. Saya pikir ini cuma apa 
yang saya butuhkan. Aku tahu kau akan melakukan 
pekerjaan yang besar ini. . . jika Anda dapat menjaga 
diri dalam cek. "  
Dia tersenyum.  
"Dapatkah saya melihat gaun Anda?" Saya bertanya.  
Dia berkedip, wajahnya kosong.  
"Bukankah Anda memesan gaun pengiring pengantin 
anda pada waktu yang sama? Aku tidak ingin 
pendamping saya memakai sesuatu dari rak. "Aku pura-
pura meringis ngeri.  
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Dia memeluk pinggangku. "Terima kasih, Bella!"  
"Bagaimana mungkin kamu tidak melihat bahwa satu 
datang?" Godaku, mencium rambut runcing. "Beberapa 
psikis Anda!"  
Alice menari kembali, dan wajahnya cerah dengan 
antusiasme segar. "Aku punya begitu banyak yang 
harus dilakukan! Pergi bermain dengan Edward. Aku 
harus bekerja. "  
Dia berlari keluar dari ruangan, berteriak-teriak, 
"Esme!" Ketika ia menghilang.  
Aku mengikuti langkah saya sendiri. Edward menunggu 
saya di lorong, bersandar di dinding berdinding kayu.  
"Itu sangat, sangat baik dari Anda," katanya kepada 
saya.  
"Dia tampak bahagia," aku setuju.  
Dia menyentuh wajahku, matanya - terlalu gelap, sudah 
begitu lama sejak dia meninggalkan aku - mencari 
ekspresi saya teliti.  
"Mari kita pergi dari sini," tiba-tiba ia menyarankan. 
"Mari kita pergi ke padang rumput."  
Kedengarannya sangat menarik. "Saya kira saya tidak 
perlu bersembunyi lagi, kan?"  
"Tidak Bahaya ada di belakang kami. "  
Dia diam, berpikir, saat ia berlari. Angin bertiup di 
wajahku, hangat sekarang bahwa badai itu benar-benar 
berlalu. Awan menutupi langit, seperti yang biasa 
mereka lakukan.  



http://nengmieke.blogspot.com 

Padang rumput itu yang damai, bahagia tempat hari ini. 
Patches aster musim panas sela rumput dengan 
percikan putih dan kuning. Aku berbaring, mengabaikan 
sedikit kelembaban tanah, dan mencari gambar di 
awan. Mereka terlalu bahkan, terlalu halus. Tidak ada 
gambar, hanya lembut, selimut abu-abu.  
Edward berbaring di sampingku dan menggenggam 
tanganku.  
"Agustus ketiga belas?" Ia bertanya sambil lalu 
setelah beberapa menit keheningan yang nyaman.  
"Itu memberi saya sebulan sampai ulang tahun saya. 
Aku tidak ingin memotongnya terlalu dekat. "  
Dia menghela napas. "Esme adalah tiga tahun lebih tua 
dari Carlisle - teknis. Apakah kau tahu itu? "  
Aku menggelengkan kepala.  
"Itu tidak ada bedanya dengan mereka."  
Suaraku tenang, sebuah tandingan untuk 
kecemasannya. "Umur saya tidak benar-benar penting. 
Edward, saya siap. Aku telah memilih hidup saya - 
sekarang saya ingin memulai hidup itu. "  
Dia mengelus rambutku. "Daftar tamu hak veto?"  
"Saya benar-benar tidak peduli, tapi aku. . . "Aku ragu-
ragu, tidak ingin menjelaskan satu ini. Terbaik untuk 
menyelesaikannya. "Saya tidak yakin apakah Alice akan 
merasa perlu untuk mengundang. . . beberapa manusia 
serigala. Aku tidak tahu apakah. . . Jake akan merasa 
seperti. . . seperti dia harus datang. Seperti itulah 
yang tepat untuk dilakukan, atau bahwa saya akan 
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mendapat perasaan saya terluka jika dia tidak. Dia 
seharusnya tidak harus melalui itu. "  
Edward terdiam sebentar. Aku menatap ujung puncak 
pepohonan, hampir hitam terhadap cahaya langit 
kelabu.  
Tiba-tiba, Edward mencengkeram pinggang dan 
menarikku ke dadanya.  
"Katakan padaku kenapa kau melakukan ini, Bella. 
Mengapa Anda memutuskan, sekarang, untuk 
memberikan gratis Alice pemerintahan? "  
Aku mengulangi untuknya percakapan saya dengan 
Charlie malam terakhir sebelum aku pergi menemui 
Yakub.  
"Itu tidak akan adil untuk menjaga Charlie keluar dari 
ini," aku menyimpulkan. "Dan itu berarti Renée dan Phil. 
Aku mungkin juga membiarkan Alice telah dia 
menyenangkan juga. Mungkin itu akan membuat seluruh 
hal yang mudah untuk Charlie jika dia mendapatkan 
selamat tinggal yang layak. Bahkan jika dia berpikir itu 
terlalu dini, aku tidak mau menipu dia dari kesempatan 
untuk berjalan aku menyusuri lorong. "Aku meringis 
mendengar kata-kata, lalu mengambil napas dalam-
dalam lagi. "Setidaknya ayah dan ibu saya dan teman-
temanku akan tahu bagian terbaik dari pilihan saya, 
yang paling aku boleh memberi tahu mereka. Mereka 
akan tahu aku telah memilih kamu, dan mereka akan 
tahu kita bersama-sama. Mereka akan tahu aku 
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bahagia, di mana pun aku. Saya pikir itu yang terbaik 
yang bisa saya lakukan untuk mereka. "  
Edward memegang wajahku, mencari itu untuk waktu 
yang singkat.  
"Deal batal," katanya tiba-tiba.  
"Apa?" Aku terkesiap. "Kau mundur keluar? Tidak! "  
"Aku tidak mundur, Bella. Aku akan tetap menjaga sisi 
tawar-menawar. Tapi kau off the hook. Apa pun yang 
Anda inginkan, tanpa pamrih. "  
"Kenapa?"  
"Bella, aku melihat apa yang Anda lakukan. Anda 
mencoba untuk membuat orang lain bahagia. Dan aku 
tidak peduli dengan perasaan orang lain. Aku hanya 
perlu kau bahagia. Jangan khawatir tentang 
mematahkan berita kepada Alice. Aku akan 
mengurusnya. Aku berjanji ia tidak akan membuat 
Anda merasa bersalah. "  
"Tapi aku -"  
"Tidak Kami melakukan ini dengan cara Anda. Karena 
cara saya tidak bekerja. Aku menelepon Anda keras 
kepala, tapi lihatlah apa yang telah kulakukan. Aku 
sudah menempel dengan ketegaran konyol seperti ide 
saya apa yang terbaik bagi Anda, meskipun itu hanya 
menyakiti Anda. Melukai Anda begitu dalam, waktu dan 
waktu lagi. Aku tidak percaya diri lagi. Anda dapat 
memiliki kebahagiaan Anda. Cara saya selalu salah. 
Jadi. "Dia bergeser di bawah saya, mengkuadratkan 
bahunya. "Kami melakukannya dengan cara Anda, Bella. 
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Malam. Hari ini. Lebih cepat lebih baik. Aku akan 
berbicara dengan Carlisle. Aku berpikir bahwa mungkin 
jika kami memberi Anda cukup morfin, itu tidak akan 
terlalu buruk. Ini patut dicoba. "Dia menggertakkan 
gigi.  
"Edward, tidak ada -"  
Dia meletakkan jarinya ke bibirku. "Jangan khawatir, 
Bella, cinta. Aku belum lupa sisa tuntutan Anda. "  
Kedua tangannya di rambutku, bibirnya bergerak pelan 
- tapi sangat serius - terhadap saya, sebelum aku 
menyadari apa yang dikatakannya. Apa yang ia lakukan.  
Tidak ada banyak waktu untuk bertindak. Kalau aku 
menunggu terlalu lama, aku tidak akan mampu 
mengingat mengapa aku harus menghentikannya. 
Sudah, aku tidak bisa bernapas benar. Tanganku 
mencengkeram kedua lengannya, menarik diri erat 
padanya, mulutku menempel di dan menjawab setiap 
pertanyaan yang tak terucapkan tanya nya.  
Aku berusaha menjernihkan kepala, untuk menemukan 
cara untuk berbicara.  
Dia berguling dengan lembut, menekan aku ke rumput 
yang sejuk.  
Oh, sudahlah! saya gembira sekali sisi kurang mulia. 
Kepalaku penuh dengan rasa manis dari napasnya.  
Tidak, tidak, tidak, aku berdebat dengan diriku 
sendiri. Aku menggelengkan kepala, dan mulutnya 
pindah ke leher saya, memberi saya kesempatan untuk 
bernapas.  
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"Berhenti, Edward. Tunggu. "Suaraku lemah seperti 
saya akan.  
"Kenapa?" Bisiknya ke dalam rongga tenggorokanku.  
Aku bekerja keras untuk menaruh beberapa 
menyelesaikan ke nada. "Saya tidak ingin melakukan ini 
sekarang."  
"Jangan kau?" Ia bertanya, senyum dalam suaranya. Ia 
menggerakkan bibirnya kembali ke saya dan membuat 
berbicara mustahil. Panas menjalari pembuluh darahku, 
membakar di mana menyentuh kulit.  
Aku berusaha fokus. Butuh usaha besar hanya untuk 
memaksa tanganku untuk membebaskan diri dari 
rambutnya, untuk memindahkan mereka ke dadanya. 
Tapi aku melakukannya. Dan kemudian aku 
mendorongnya melawan dia, berusaha untuk mendorong 
dia pergi. Aku tidak bisa sukses sendirian, tetapi ia 
menjawab ketika aku tahu dia akan.  
Ia mundur beberapa inci untuk menatapku, dan 
matanya tidak melakukan apa pun untuk membantu 
menyelesaikan. Mereka api hitam. Mereka menyala.  
"Kenapa?" Ia bertanya lagi, suaranya rendah dan kasar. 
"Aku cinta padamu. Aku ingin kau. Sekarang. "  
Kupu-kupu di perutku membanjiri tenggorokan. Ia 
mengambil keuntungan dari kebisuan saya.  
"Tunggu, tunggu," aku mencoba untuk mengatakan di 
sekitar bibirnya.  
"Bukan untuk saya," gumamnya dalam 
ketidaksepakatan.  
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"Tolong?" Aku terkesiap.  
Dia mengerang, dan menjauhkan diri dari saya, 
berguling telentang lagi.  
Kami berdua berbaring di sana selama satu menit, 
berusaha untuk memperlambat pernapasan kita.  
"Katakan padaku mengapa tidak, Bella," ia bertanya. 
"Ini tidak lebih baik tentang aku."  
Segala sesuatu di dunia ini tentang dirinya. Betapa 
konyol harapkan.  
"Edward, ini sangat penting bagi saya. Saya akan 
melakukan ini dengan benar. "  
"Siapa definisi yang benar?"  
"Punyaku."  
Dia berguling ke siku dan menatapku, ekspresinya 
mencela.  
"Bagaimana kau akan melakukan ini dengan benar?"  
Aku menarik napas panjang. "Bertanggung jawab. 
Segala sesuatu dalam urutan yang benar. Aku tidak 
akan meninggalkan Charlie dan Renée tanpa resolusi 
terbaik yang bisa saya berikan kepada mereka. Aku 
tidak akan menyangkal Alice dia menyenangkan, jika 
aku memiliki pula pernikahan. Dan aku akan mengikat 
diri kepada Anda dalam setiap manusia, sebelum saya 
meminta Anda untuk membuat saya abadi. Aku 
mengikuti semua aturan, Edward. Jiwa Anda lebih jauh, 
terlalu penting bagi saya untuk mengambil risiko 
dengan. Anda tidak akan bergeming saya di ini. "  
"Aku yakin aku bisa," gumamnya, matanya menyala lagi.  
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"Tapi kau tidak akan," kataku, berusaha untuk menjaga 
tingkat suaraku. "Tidak tahu bahwa ini adalah apa yang 
saya benar-benar membutuhkan."  
"Anda tidak melawan adil," tuduhnya.  
Aku tersenyum padanya. "Jangan pernah berkata aku."  
Dia tersenyum kembali, sendu. "Jika Anda berubah 
pikiran. . .  
"Kau akan menjadi yang pertama tahu," aku berjanji.  
Hujan mulai menetes melalui awan saat itu, beberapa 
tetes tersebar yang membuat samar thuds saat 
mereka memukul rumput.  
Aku melotot ke langit.  
"Aku akan membawamu pulang." Dia menyapu butiran 
kecil air dari pipiku.  
"Hujan bukan masalah," gerutuku. "Ini hanya berarti 
bahwa sudah waktunya untuk pergi melakukan sesuatu 
yang akan sangat tidak menyenangkan dan bahkan 
mungkin sangat berbahaya."  
Matanya membelalak kaget.  
"Ini hal yang baik Anda antipeluru." Aku menghela 
napas. "Aku akan membutuhkan cincin itu. Saatnya 
untuk memberitahu Charlie. "  
Dia tertawa melihat ekspresi di wajahku. "Sangat 
berbahaya," dia setuju. Dia tertawa lagi dan kemudian 
merogoh saku celana jeans. "Tapi setidaknya tidak 
perlu untuk perjalanan sampingan."  
Dia sekali lagi menyelipkan cincin ke tempatnya di jari 
tangan kiriku.  
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Mana akan tinggal - dibayangkan selama sisa keabadian. 
 
 
 
 
 

EPILOG - PILIHAN 
 
JACOB BLACK  
"Yakub, apakah Anda pikir ini akan mengambil terlalu 
banyak lagi?" Leah menuntut. Sabar. Merengek.  
Gigiku terkatup bersama-sama.  
Seperti orang dalam kemasan, Leah tahu segalanya. Dia 
tahu mengapa aku datang ke sini - ke tepi bumi dan 
langit dan laut. Sendirian. Dia tahu bahwa ini semua 
aku inginkan. Hanya sendirian.  
Tapi Leah akan memaksanya perusahaan pada saya, 
toh.  
Selain menjadi gila kesal, aku merasa puas selama 
beberapa detik. Karena aku bahkan tidak harus 
berpikir tentang cara mengontrol kesabaran. Sekarang 
itu mudah, sesuatu yang aku baru saja melakukannya, 
alami. Kabut merah tidak mandi di atas mataku. Tidak 
panas menggigil tulang punggungku. Suaraku tenang 
ketika aku menjawab.  
"Langsung dari tebing, Leah." Aku menunjuk ke salah 
satu di kakiku.  
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"Sungguh, Nak." Dia mengabaikan aku, melemparkan 
dirinya ke dalam terkapar di tanah di sampingku. "Kau 
tak tahu betapa sulitnya ini untukku."  
"Untukmu?" Butuh waktu satu menit untuk percaya 
bahwa dia serius. "Anda harus menjadi yang paling 
mementingkan diri sendiri orang hidup, Leah. Aku tak 
suka mimpi menghancurkan dunia tempat Anda hidup - 
satu tempat yang mengorbit matahari adalah tempat 
dimana anda berdiri - jadi aku tidak akan memberitahu 
Anda bagaimana saya sedikit peduli apa masalah Anda. 
Pergi. Pergi. "  
"Coba lihat ini dari perspektif saya sebentar, oke?" 
Lanjutnya seolah-olah saya tidak mengatakan apa-apa.  
Jika ia berusaha untuk memecahkan suasana hati saya, 
itu berhasil. Aku mulai tertawa. Suara terluka dalam 
cara yang aneh.  
"Berhenti mendengus dan membayar perhatian," 
tukasnya.  
"Kalau aku berpura-pura mendengarkan, akan kau 
pergi?" Aku bertanya, melirik ke arah permanen di 
wajahnya cemberut. Aku tidak yakin apakah dia punya 
ekspresi lain lagi.  
Aku ingat kembali ketika aku selalu berpikir bahwa 
Leah itu cukup, bahkan mungkin indah. Itu sudah lama 
sekali. Tidak ada yang berpikir seperti itu-nya 
sekarang. Kecuali untuk Sam. Dia tidak pernah akan 
memaafkan dirinya sendiri. Seperti itu adalah 
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kesalahan bahwa dia berubah menjadi perampas pahit 
ini.  
Dia cemberut memanas, seolah-olah dia bisa menebak 
apa yang saya pikirkan. Mungkin bisa.  
"Ini membuat saya sakit, Jacob. Dapatkah Anda 
membayangkan apa rasanya ini saya? Saya bahkan 
tidak suka Bella Swan. Dan kau punya aku berduka atas 
ini lintah-kekasih seperti aku jatuh cinta dengan dia 
juga. Dapatkah Anda melihat mana yang mungkin 
sedikit membingungkan? Aku bermimpi tentang 
berciuman tadi malam! Apa yang harus saya lakukan 
dengan itu? "  
"Apakah saya peduli?"  
"Saya tidak tahan berada di kepala Anda lagi! 
Dapatkan di atasnya sudah! Dia akan menikah dengan 
hal itu. Dia akan mencoba untuk mengubah menjadi 
salah satu dari mereka! Saatnya untuk pindah, Nak. "  
"Diam," aku menggeram.  
Akan salah untuk menyerang kembali. Aku tahu itu. 
Aku menggigit lidahku. Tapi ia akan menyesal jika ia 
tidak berjalan pergi. Sekarang.  
"Dia mungkin hanya akan membunuhnya pula," kata 
Leah. Menyeringai. "Semua cerita mengatakan bahwa 
terjadi lebih sering daripada tidak. Mungkin 
pemakaman penutupan akan lebih baik daripada 
pernikahan. Ha. "  
Kali ini aku harus bekerja. Aku memejamkan mata dan 
melawan rasa panas dalam mulutku. Aku mendorong dan 
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mendorong terhadap slide api ke punggungku, gulat 
untuk menjaga bentuk tubuh bersama-sama ketika 
saya mencoba untuk menjabat terpisah.  
Ketika saya masih di kontrol lagi, aku melotot ke 
arahnya. Dia sedang menonton tanganku sebagai 
tremor melambat. Tersenyum.  
Lelucon.  
"Kalau kau marah tentang jender kebingungan, Leah. . . 
, "Kataku. Lambat, menekankan setiap kata. "Bagaimana 
menurut Anda kami semua seperti melihat Sam melalui 
mata Anda? Sudah cukup buruk bahwa Emily harus 
berurusan dengan fiksasi Anda. Dia tidak 
membutuhkan kita orang terengah-engah setelah dia 
juga. "  
Marah seperti aku, aku masih merasa bersalah ketika 
aku melihat rasa sakit kejang menembak di wajahnya.  
Dia buru-buru berdiri - berhenti hanya untuk meludah 
ke arah saya - dan berlari untuk pepohonan, bergetar 
seperti garpu tala.  
Aku tertawa muram. "Kau kehilangan."  
Sam akan memberikan neraka untuk itu, tapi itu sia-
sia. Leah tidak akan bug lagi. Dan aku akan 
melakukannya lagi jika aku punya kesempatan.  
Karena kata-katanya itu masih ada, menggaruk-garuk 
diri ke otak, rasa sakit itu begitu kuat sehingga saya 
hampir tidak bisa bernapas.  
Tidak peduli begitu banyak sehingga Bella'd dipilih 
orang lain atas saya. Bahwa penderitaan itu tidak ada 
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sama sekali. Bahwa kepedihan aku bisa hidup bersama 
selama sisa bodoh, terlalu lama, menggeliat-keluar 
kehidupan.  
Tapi itu memang penting bahwa dia memberikan 
segalanya - bahwa ia membiarkan hatinya berhenti dan 
kulitnya es di atas dan pikirannya memutar ke 
beberapa kepala pemangsa mengkristal. A rakasa. 
Seorang asing.  
Saya akan berpikir tidak ada yang lebih buruk dari itu, 
tidak lebih menyakitkan di seluruh dunia.  
Tapi, jika ia membunuhnya. . .  
Sekali lagi, aku harus melawan kemarahan. Mungkin, 
jika tidak untuk Leah, itu akan baik untuk membiarkan 
panas mengubah saya menjadi makhluk yang bisa 
menangani dengan lebih baik. Sebuah makhluk dengan 
naluri jauh lebih kuat daripada emosi manusia. Hewan 
yang tidak bisa merasakan sakit dengan cara yang 
sama. Rasa sakit yang berbeda. Beberapa varietas, 
setidaknya. Tapi Leah berlari sekarang, dan aku tidak 
mau berbagi pikirannya. Aku mengumpat ke bawah 
napas untuk mengambil pergi yang melarikan diri juga.  
Tanganku gemetar meskipun saya. Apa yang 
mengguncang mereka? Kemarahan? Agony? Aku tidak 
yakin apa yang saya berjuang sekarang.  
Aku harus percaya bahwa Bella akan bertahan. Tapi 
yang membutuhkan kepercayaan - kepercayaan aku 
tidak ingin merasa, sebuah kepercayaan dalam 
kemampuan lintah untuk membuatnya tetap hidup.  
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Ia akan berbeda, dan aku bertanya-tanya bagaimana 
hal itu akan mempengaruhi saya. Apakah akan sama 
seperti jika dia telah meninggal, untuk melihatnya 
berdiri di sana seperti batu? Seperti es? Ketika bau 
terbakar di dalam lubang hidung dan memicu naluri 
untuk merobek, untuk air mata. . . Bagaimana itu? 
Bisakah aku ingin membunuhnya? Bisakah aku tidak 
ingin membunuh salah satu dari mereka?  
Aku melihat membengkak gulung ke arah pantai. 
Mereka menghilang dari pandangan di bawah ujung 
tebing, tapi aku mendengar mereka mengalahkan 
terhadap pasir. Aku mengawasi mereka sampai 
terlambat, lama setelah gelap.  
Pulang mungkin ide yang buruk. Tapi aku merasa lapar, 
dan aku tidak bisa memikirkan rencana lain.  
Aku membuat wajah saat aku menarik lenganku melalui 
selempang terbelakang dan meraih kruk. Kalau saja 
Charlie tidak melihat saya hari itu dan menyebarkan 
berita saya "kecelakaan sepeda motor." Bodoh alat 
peraga. Aku membenci mereka.  
Lapar akan mulai terlihat lebih baik ketika aku masuk 
rumah dan mendapat melihat wajah ayahku. Ia punya 
sesuatu di benaknya. Mudah untuk mengatakan - dia 
selalu berlebihan itu. Bersikap santai.  
Dia juga berbicara terlalu banyak. Dia mengoceh 
tentang hari sebelum aku bisa sampai ke meja. Dia 
tidak pernah mengoceh seperti ini kecuali ada sesuatu 
yang dia tidak ingin mengatakan. Aku mengabaikan dia 
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sebaik mungkin, berkonsentrasi pada makanan. 
Semakin cepat aku tersedak itu turun. . .  
. . . dan Sue berhenti oleh hari ini. "Ayahku suara 
keras. Sulit untuk diabaikan. Seperti biasa. "Amazing 
wanita. Dia lebih tangguh daripada beruang, yang itu. 
Aku tidak tahu bagaimana ia berurusan dengan putri 
miliknya, walaupun. Sekarang Sue, dia akan membuat 
satu neraka dari serigala. Leah lebih dari seekor 
serigala. "Dia terkekeh di leluconnya sendiri.  
Dia menunggu sebentar untuk tanggapan saya, tapi 
sepertinya tidak melihat kosong, bosan-out-of-my-
ekspresi pikiran. Kebanyakan hari-hari yang disadap 
dia. Aku berharap dia akan tutup mulut tentang Leah. 
Aku sedang mencoba untuk tidak berpikir tentang dia.  
"Seth jauh lebih mudah. Tentu saja, Anda lebih mudah 
daripada saudara Anda juga, sampai. . . baik, Anda 
memiliki lebih banyak berurusan dengan daripada yang 
mereka lakukan. "  
Aku menghela napas, panjang dan dalam, dan menatap 
keluar jendela.  
Billy terdiam terlalu lama kedua. "Kami mendapat surat 
hari ini."  
Aku tahu bahwa ini adalah subjek ia menghindari.  
"Surat?"  
"A. . . undangan pernikahan. "  
Setiap otot di tubuh saya terkunci di tempatnya. 
Sebuah bulu panas tampaknya kuasnya punggungku. 
Aku memegangi meja untuk menjaga tangan mantap.  
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Billy terus seperti ia tidak menyadarinya. "Ada catatan 
di dalam yang ditujukan kepada Anda. Aku tidak 
membacanya. "  
Dia menarik gading amplop tebal dari tempat itu 
terjepit di antara kakinya dan sisi kursi rodanya. Ia 
meletakkannya di atas meja di antara kami.  
"Anda mungkin tidak perlu untuk membacanya. Tidak 
terlalu penting apa isinya. "  
Bodoh psikologi terbalik. Aku menarik amplop dari 
meja.  
Baru beberapa berat, kaku kertas. Mahal. Terlalu 
mewah untuk Forks. Kartu di dalamnya yang sama juga 
dilakukan-up dan formal. Bella'd tidak ada 
hubungannya dengan hal ini. Tidak ada tanda-tanda dia 
selera pribadi dalam lapisan tembus, kelopak-halaman 
tercetak. Aku berani bertaruh dia tidak suka sama 
sekali. Aku tidak membaca kata-kata, bahkan tidak 
melihat tanggalnya. Aku tidak peduli.  
Ada sepotong gading tebal kertas yang dilipat menjadi 
dua bagian dengan nama saya ditulis tangan dengan 
tinta hitam di bagian belakang. Aku tidak mengenali 
tulisan tangan, tapi sebagus sisanya. Selama setengah 
detik, saya bertanya-tanya apakah lintah itu menjadi 
sombong.  
Aku membukanya.  
Jacob  
Aku melanggar aturan dengan mengirimkan Anda ini. 
Dia takut menyakiti Anda, dan ia tidak ingin membuat 
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Anda merasa berkewajiban dengan cara apapun. Tapi 
aku tahu bahwa, jika hal-hal yang telah pergi ke arah 
lain, saya ingin pilihan.  
Aku berjanji akan menjaganya, Yakub. Terima kasih - 
untuk dirinya - untuk semuanya.  
Edward  
"Jake, kita hanya memiliki satu meja," ujar Billy. Dia 
sedang menatap tangan kiriku.  
Jemariku menjepit di atas kayu cukup keras itu benar-
benar dalam bahaya. Aku mengendurkan mereka satu 
per satu, memusatkan perhatian pada tindakan itu 
sendiri, dan kemudian mengepalkan tangan bersama-
sama sehingga aku tidak bisa mematahkan apa-apa.  
"Ya, tidak masalah pula," Billy menggumam.  
Aku bangkit dari meja, mengangkat bahu keluar dari t-
shirt saat aku berdiri. Mudah-mudahan Leah sudah 
pulang sekarang.  
"Tidak terlalu terlambat," Billy menggumam ketika aku 
menekan pintu depan keluar dari jalan.  
Aku berlari sebelum aku menabrak pohon, pakaian saya 
berserakan di belakang saya seperti jejak remah - 
seolah-olah saya ingin menemukan jalan kembali. Itu 
hampir terlalu mudah sekarang untuk fase. Aku tidak 
perlu berpikir. Tubuhku sudah tahu ke mana aku pergi 
dan sebelum aku memintanya untuk, hal itu memberi 
saya apa yang saya inginkan.  
Aku punya empat kaki sekarang, dan aku sedang 
terbang.  
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Pohon kabur menjadi lautan mengalir hitam di sekitar 
saya. Otot-otot saya berkumpul dan dirilis dalam usaha 
irama. Aku bisa berlari seperti ini selama berhari-hari 
dan aku tidak akan lelah. Mungkin, kali ini, aku tidak 
akan berhenti.  
Tapi aku tidak sendirian.  
Jadi maaf, Embry berbisik di kepalaku.  
Aku bisa melihat melalui matanya. Dia berada jauh, ke 
utara, tetapi ia telah berbalik dan berlari untuk 
bergabung dengan saya. Aku menggeram dan 
mendorong diri lebih cepat.  
Tunggu bagi kami, Quil mengeluh. Dia lebih dekat, baru 
mulai keluar dari desa.  
Tinggalkan aku sendirian, aku menggeram.  
Aku bisa merasakan kekhawatiran di kepalaku, 
berusaha keras seperti aku mungkin tenggelam dalam 
suara angin dan hutan. Ini adalah apa yang saya paling 
dibenci - melihat diriku melalui mata mereka, lebih 
buruk lagi sekarang bahwa mata mereka penuh rasa 
kasihan. Mereka melihat kebencian, tetapi mereka 
terus mengejar-ngejar saya.  
Sebuah suara baru terdengar di kepalaku.  
Biarkan dia pergi. Sam berpikir begitu lembut, tapi 
masih perintah. Embry dan Quil melambat untuk 
berjalan-jalan.  
Jika saja aku bisa berhenti mendengar, berhenti 
melihat apa yang mereka lihat. Kepalaku begitu penuh 
sesak, tapi satu-satunya cara untuk menjadi sendirian 
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lagi adalah untuk menjadi manusia, dan aku tidak tahan 
rasa sakit.  
Fase kembali, Sam mengarahkan mereka. Aku akan 
menjemputmu, Embry.  
Pertama, maka kesadaran lain memudar dalam 
keheningan. Hanya Sam yang tersisa.  
Terima kasih, aku berhasil berpikir.  
Pulang ke rumah ketika Anda bisa. Kata-kata itu 
samar-samar, melemah ke kekosongan kosong saat ia 
pergi juga. Dan aku sendirian.  
Jadi jauh lebih baik. Sekarang aku bisa mendengar 
samar-samar gemerisik daun yang kusut di bawah kuku 
saya, bisikan dari sayap burung hantu di atasku, 
samudra - jauh, jauh di sebelah barat - mengerang 
melawan pantai. Dengarlah ini, dan tidak lebih. 
Merasakan apa-apa tetapi kecepatan, tidak ada tapi 
tarikan otot, urat, dan tulang, bekerja bersama secara 
harmonis sebagai kilometer menghilang di belakangku.  
Jika keheningan di kepalaku berlangsung, aku akan 
pernah kembali. Aku tidak akan menjadi yang pertama 
untuk memilih formulir ini lebih dari yang lain. 
Mungkin, jika aku berlari cukup jauh, saya tidak akan 
pernah mendengar lagi. . . .  
Aku mendorong kakiku lebih cepat, membiarkan Jacob 
Black menghilang di belakangku. 
 

***** TAMAT ***** 
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