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                                                  ¤ CAPITOLUL   I ¤ 
                                  -NU VREAU SĂ MERG! TE ROG, MAMĂ...  
 
    Era mijlocul verii, douăzeci şi cinci iulie mai exact când, din apartamentul de la etajul doi al 
unui bloc nu prea înalt, de culoarea cărămizii şi cu geamuri albe de pe Aleea Florilor de Tei din 
nordul Londrei, răzbea până în şosea, ca şi în celelalte seri ale săptămânii trecute, acelaşi glas 
care nu contenea cu rugăminţile trecând dintr-o cameră într-alta:
  -Nu vreau să merg!!! Te rog, mamă... Gândeşte-te la noi, o vară întreagă izolaţi de lume şi în 
mijlocul pustietăţii chiar pe cealaltă parte a Pământului... se lamenta Margo încercând să pară 
cât mai îngrozită rotind teatral un glob pământesc între degete.
  -Marge, despre ce vorbeşti? Scumpo, casa bunicilor tăi e la cel mult trei ore cu avionul de aici 
şi nu, nu se află de cealaltă parte a Pământului. Pe lângă asta trebuie să înţelegi că tatăl tău şi 
cu mine ne gândim doar la binele vostru şi în acest caz cea mai bună alegere pare să fie 
Transilvania.
    Mutându-şi privirea spre celălalt colţ al camerei, fetiţa mai adăuga plină de speranţă:
  -Tată, voi fi cuminte... Margo îşi dorea în acel moment să mai adauge "pentru tot restul anului" 
dar s-a răzgândit repede. Ştia cât de multe se puteau întâmpla într-o zi darămite până la 
sfârşitul anului.
    De după maldărul de dosare, cărţi de drept şi agende cu numere de telefon, doi ochi căprui 
încercau să privească pentru o clipă înainte de a se întoarce înapoi la citit, fetiţa cu chipul 
mohorât şi cu părul de culoarea castanei care stătea rezemată de uşă:
  -Marge, dacă acest proces nu ar însemna atât de mult pentru noi, nu ţi-am cere niciodată asta 
ţie sau fratelui tău. Imaginează-ţi, este o şansă unică să fim promovaţi şi mai mult de atât, avem
şansa să luptăm pentru o cauză în care credem cu adevărat. Chiar simţim că ceea ce i se 
întâmplă lui Alistar este nedrept şi avem nevoie de timp ca să-i pregătim o apărare excelentă! 
Afară de asta, bunicii voştri păreau atât de încântaţi când le-am telefonat să le spun că vă veţi 
petrece vara la ei încât... şi telefonul de pe birou suna din nou: alo, da... m-am uitat peste 
dosarele pe care mi le-aţi trimis şi cred că trebuie să acţionăm cât mai curând... O să-l 
contactez chiar azi pe şeful Camerei de Comerţ, el ne va lămuri dacă e înţelept să folosim 
alibiul domnului Farewell...în prima instanţă a procesului, vreau să spun....sigur! 
  Cu aceste cuvinte Eddie, tatăl Margăi îşi încheia grăbit convorbirea pentru ca mai apoi să 
ridice receptorul din nou... În ultimile zile acesta s-a transformat într-un tip ciudat sau cel puţin 
aşa li se părea copiilor care l-au văzut luptându-se la propriu cu imprimanta şi cu calupurile de 
hârtie, capsându-şi cravata într-un dosar şi lipind notiţe în tot apartamentul. Margo şi Matty 
înţelegeau că tatăl lor trecea printr-o perioadă dificilă şi aglomerată la serviciu dar nu puteau 
pricepe pe deplin rostul plicurilor pentru scrisori în aparatul de prăjit pâine sau ce căutau cărţile 
şi ochelarii de citit în frigider. Adevărul era că acesta era prea ocupat cu studierea cazului lui 
Alistar Farewell ca să mai observe orice altceva. De câteva zile se comporta de parcă s-a mutat
cu totul în biroul său de la capătul palierului iar lucrul cel mai important din lume pentru el părea 
să fie răspunsul la telefon. Tocmai de aceea copiii simţeau că şansele de a le schimba părerea 
părinţilor lor cu privire la vacanţa de vară în Transilvania se diminuau pe zi ce trece.
    Lăsându-şi posomorâtă braţele în jos, Margo traversa holul cu paşi legănaţi şi ofta din când 
în când. În camera de zi mama ei se oprea din împachetat şi cu privirea în tavan încerca să-şi 
amintească dacă nu cumva a omis ceva iar Matty părea deja resemnat şi împăcat cu gândul că 
a doua zi avea să meargă în România la bunici. S-a hotărât că nu avea de ce să se mai 
gândească la asta şi încerca să se înveselească privindu-l pe blănosul Columbus cum alerga 
de zor în roata din cuşca lui mai ceva ca la un maraton. După ce s-a aşezat în fotoliu, Margo şi-



a rezemat gânditoare fruntea în palma stângă şi a spus:                                                                
-Mamă, îţi aminteşti când Enervus l-a mâncat pe Pană Papagalul? E cel mai afurisit motan din 
lume iar atunci bunicii i-au luat apărarea! Matty s-a oprit din hilizit pentru câteva secunde 
uitându-se milos la hamsterul său energic. Spera ca îngâmfatul de Enervus Gheruţă să-şi ţină 
labele departe de mult îndrăgitul său prieten.                                                                                 
-Poate cineva a deschis uşiţa coliviei şi a zburat. Scumpo, toate aceste lucruri sunt doar în 
mintea ta! Încetează să mai creezi scenarii!! Oricum... am stabilit deja: mâine avem un avion de 
prins spre Transilvania!! Margo s-a repezit în camera ei chiar în momentul când o lacrimă 
izbutea să treacă graniţa ploapelor. A închis uşa şi a intrat în cortul de sub patul suspendat. Tot 
ce putea auzi era vocea mamei răsunând într-un ecou ,,Încetează să mai creezi scenarii!!". 
"SCENARII". Da, acel cuvânt o durea cel mai mult. La fel ca şi bunicii ei, mama nu o credea, 
dar ea ştia... L-a văzut pe nesuferitul de motan cum se întorcea din hambar mândru şi cu nasul 
pe sus, păşind alene ca şi cum tocmai atunci se trezea dintr-un somn adânc dar ceva îl dădea 
de gol şi anume o pană albă, rătăcită printre mustăţile-i lungi. Albul acela contrasta exagerat de 
mult cu blana-i neagră, lucioasă şi cu ochii-i verzi şi vicleni ca ai unei vulpi. Poate de aceea ea 
nu a putut uita niciodată modul neplăcut în care a sfârşit nevinovatul papagal.   
  "Neplăcut" pentru sine, căci dacă era să-l întrebi pe Enervus... aceea a fost o cină destul de 
plăcută, chiar gustoasă iar stomacul său de motan era de regulă destul de înţelegător în privinţa
penelor. Aşa că Margo sau oricine altcineva putea să-i poarte pică în voie. Nu numai că a 
scăpat basma curată din toată acea poveste dar nu a avut nici indigestie. Ceea ce nu i-a priit au
fost într-adevăr lamentările patetice ale tuturor: "O, vai, ce i s-o fi întâmplat sărmanului 
papagal?", "Oare unde o fi?". Credea că n-o să se mai termine dar şi-a ales un loc confortabil la
umbra teiului din curte şi a decis şă nu-şi piardă răbdarea şi a avut dreptate. Atunci când i s-a 
făcut foame din nou şi a mers până în bucătărie ca să adulmece ce se mai pregătea, nu a auzit 
pe nimeni scoţând vreo vorbă de adormit copiii despre păsăroiul acela total nefolositor. ...şi nu-i 
părea rău de el...la urma urmei a primit peste măsură atenţia tuturor...doar pentru că avea pene.
...şi ce-i cu asta? El unul avea o blană rară, cel puţin aşa credea. Era în mod sigur motan de 
rasă, o putea dovedi, doar şi-a cunoscut strămoşii de la conacul Alifante. Au fost cu toţii motani 
cu statut şi postură demnă de animal de rasă! Aşa era şi el... În mod sigur!

                                        
                                                        *

    După sughiţuri de plâns şi un oftat prelung, Margo rămânea cu privirea înseninată. Cum nu-şi
putea face părinţii să se răzgândească în legătură cu plecarea în Transilvania, avea să aibă 
timp berechet să-l facă pe Enervus să-şi regrete faptele. Se gândea la asta în timp ce stătea 
rezemată de pervazul ferestrei privind afară. Simţea că avea să-i fie tare dor de Aleea Florilor 
de Tei şi de momentele minunate petrecute acolo. Nici nu a plecat şi deja îşi dorea ca timpul să 
treacă foarte repede şi să se întoarcă înapoi chiar dacă asta însemna venirea toamnei şi 
începerea unui nou an şcolar.
    Matty şi ea nu ştiau sigur ce aveau să facă o vară întreagă în Sibiu, oraşul din Transilvania în
care bunicii lor locuiau. Îşi spuneau că aveau să se plictisească, că pentru prima dată în istorie 
aveau să-şi termine temele pentru vacanţă în lipsa altor lucruri de făcut. Un lucru însă era cert: 
nu aveau să-şi dezamăgească părinţii. 
    Eduard şi Alexandra Cupper, părinţii Margăi şi ai lui Mathias erau avocaţi de profesie şi au 
fost aleşi cu o săptămână în urmă să-l reprezinte pe antreprenorul de succes Alistar Farewell 
într-un proces intentat împotriva lui de către deţinătorii unei case de bijuterii de renume numită 
Millet Criogenarium. Era acuzat că a vândut casei de bijuterii respective ceasuri şi mai multe 
coliere de damă făcute din materiale ieftine, ce imitau aurul după ce el însuşi a garantat că erau
valoroase. Ar fi obţinut apoi o sumă foarte mare de bani pentru că reprezentaţii casei de 



bijuterii, după cum ei au afirmat, l-au crezut atunci pe cuvânt. Nu aveau de ce să nu o facă iar 
după spusele lor, de abia câteva zile după aceea şi după numeroase investigaţii s-a descoperit 
că bijuteriile erau false. La prima vedere, Alistar Farewell nu avea nici un motiv să apeleze la un
asemenea truc şi asta pentru că era cel mai bogat om din Islanda, al doilea cel mai bogat om 
din Marea Britanie şi pe locul opt în lume. Deţinea un luxos lanţ hotelier, două fabrici de 
ciocolată, patru insule private în Oceanul Indian, o imensă fabrică de jucării şi acţiuni la cele mai
importante companii de publicitate din Marea Britanie. Trecând peste numeroasele sale achiziţii 
şi investiţii în lumea întreagă, Alistar Farewell era cunoscut în mare parte datorită operelor sale 
de binefacere. Acesta construia spitale şi şcoli în cele mai sărace locuri din Africa şi oferea 
atâtor oameni neajutoraţi sau bolnavi şansa unei vieţi mai bune.
    Chiar anul acela, cu câteva luni în urmă magazinele sale din Europa şi din Africa şi-au 
deschis porţile pentru a oferi jucării, rechizite, îmbrăcăminte şi dulciuri gratuite copiilor care le 
treceau pragul. Magazinele, numite impropriu aşa pentru că de fapt erau nişte clădiri enorme de
câte doisprezece etaje fiecare erau ticsite cu toate lucrurile pe care un copil şi le putea dori: 
păpuşi, roboţei care se transformau din bicicletă în robot iar apoi în stilou, elicoptere cu 
telecomandă, trenuri în miniatură, bărcuţe şi piscine gonflabile, ursuleţi giganţi de pluş, costume
de pirat şi multe altele. Rafturile cu dulciuri nu erau nici ele mai prejos. După ce le promiteau 
părinţilor că aveau să le mănânce pe rând, copiii îşi umpleau buzunarele cu caramele, 
bomboane învelite în fistic şi cu miezul cremos din lapte de cocos şi vanilie, cu pişcoturi sau 
croissante cu gem de fructe.
    Margo şi Matty au fost şi ei la un magazin al lui Alistar din apropierea apartamentului lor din 
Londra, de unde au ieşit cu braţele pline de jucării pe care abia le-au cărat până acasă fiind 
nevoiţi să ia metroul şi de două ori autobuzul. Margo şi-a ales o rochie de culoarea piersicii care
se desfăcea până în podea în zeci de volănaşe din stofă fină, bomboane cu alune, jeleuri în 
formă de animale şi o sumedenie de carioci, acuarele, blocuri de desen şi cărţi de lecturi. Matty 
şi-a ales o armură ce a zăngănit tot drumul spre casă, o sabie de samurai fuosforescentă şi un 
zmeu chinezesc pe care era pictat în roşu capul unui dragon. Cei doi s-au distrat de minune 
sfârşitul acela de săptămână având în vedere că Matty a adormit în armură iar Margo a pictat 
timp de două zile un perete întreg din camera ei şi nu şi-a dat jos rochia de prinţesă nici măcar 
atunci când a făcut baie.
    Cu alte cuvinte, vestea că un om precum Alistar Farewell, atât de putred de bogat şi atât de 
nemărginit de generos s-ar fi pretat unei afaceri josnice precum vinderea unor bijuterii false a 
înlemnit o lume întreagă. Deschizând televizorul din bucătărie, Eddie şi Alexandra au surprins 
momentul în care Alistar ieşea încătuşat şi înconjurat de forţe de ordine din castelul său din 
Islanda. Vizibil tulburat de cele ce se petreceau, Alistar a avut totuşi puterea să spună spre 
camerele ce-l filmau că era nevinovat. Margo, care în acel moment se războia cu fratele ei pe 
paleta de ping-pong, a scos un ţipăt de uimire când a privit spre ecranul televizorului. Era scris 
cu majuscule că Alistar putea primi ani grei de închisoare dacă era găsit vinovat. Deşi nu-i 
venea să creadă ceea ce auzea, Margo nu-şi imagina pe atunci că vestea aceea avea să-i 
schimbe şi ei viaţa şi mai ales planurile de vacanţă pentru care a manifestat timp de un an un fel
de veneraţie absolută.
 
                                                            *
 
  Cu o săptămână înainte de a se încheia anul şcolar, cei patru membri ai familiei Cupper 
savurau o friptură delicioasă de miel cu garnitură de fasole verde la restaurantul "Două prăjini şi
o libelulă mofturoasă" de pe strada Greenleavesly nr. patruzeci şi cinci. Printre îmbucături şi 
molfăieli aceştia discutau despre cât de frumoasă urma să fie vacanţa lor la Atena, despre cât 
de mult aveau să se bucure de soare şi despre cât de obosiţi aveau să fie învăţând să înoate. 
    În timp ce li se aducea desertul: o savarină de mărimea unui colac de salvare, ornată cu gem 



de căpşuni şi frişcă, Eddie primea un telefon care îl punea serios pe gânduri. Acesta a tăcut mai
apoi tot restul cinei. Nu a surâs nici măcar atunci când Alexandra şi Matty şi-au făcut mustăţi din
frişcă sau atunci când Margo a înghiţit nota de plată pe care a confundat-o cu o bucată de 
pandişpan. Au mâncat pe săturate şi erau atât de bine dispuşi încât atunci când, mai târziu în 
acea seară, Eddie le-a spus că Leonard, asistentul şi bunul prieten al domnului Farewell i-a ales
pe Alexandra şi pe el să se ocupe de caz, s-au bucurat cu toţii şi au mers la culcare de-a 
dreptul fericiţi. De abia a doua zi, au discutat faptul că erau nevoiţi să anuleze biletele de avion 
pentru Grecia şi rezervările la hotelul de lângă clădirea Parlamentului elen.                                  
Eddie şi Alexandra au acceptat oferta lui Leonard ceea ce-i făcea conştienţi de faptul că aveau 
să fie ocupaţi cel puţin trei săptămâni cu interogarea martorilor şi cu adunarea dovezilor care să
demonstreze nevinovăţia lui Alistar şi apoi încă o săptămână sau două cu procesul în sine. De 
fapt nu aveau timp nici să se gândească la o vacanţă, darămite să mai şi călătorească.
 
 
                                      
                                                      ¤ CAPITOLUL  II ¤
 
                                            SFÂRŞITUL  ANULUI  ŞCOLAR
 
 
 
    Era vineri, o dimineaţă frumoasă de vară, probabil cea mai frumoasă din tot anul dacă 
excludem dimineaţa de Crăciun. A venit în sfârşit douăzeci şi şase iulie ca o mare 
binecuvântare şi aducea sfârşitul anului şcolar.  
    Afară razele soarelui se răsfrângeau în sclipiri săltăreţe luminând Aleea Florilor de Tei iar cei 
doi copii erau treziţi ca de obicei cu mirosul îmbietor de lapte fiert şi de clătite şi cu sărutul 
mamei pe obraz.
    Câteva momente mai târziu Margo tremura de emoţie. Nu ştia ce să facă cu mâinile, de abia 
îşi mai simţea picioarele iar asigurările pe care Eddie i le dădea - că totul avea să fie bine o 
ocoleau cu precizie. Alexandra i-a ondulat o oră părul în baie iar după aceea Margo a îmbrăcat 
o rochie albastră de mătase şi a încălţat sandale albe. Matty era convins că sora lui avea să 
arate nemaipomenit de bine în poze. Spre deosebire de Margo, Matty purta amprenta unui 
zâmbet pe buze şi atât. Acesta nu tremura şi nici nu-şi făcea griji că vântul avea să-i deranjeze 
părul sau că costumaţia lui de fluture avea să se şifoneze în maşină. Considera că doar Margo 
îşi făcea cele mai inutile griji şi de obicei până se porneau la un asemenea eveniment dura o 
veşnicie. Fie ciorapii nu se asortau cu sandalele, apoi alţi ciorapi nu se asortau cu rochia iar 
panglica din păr fie era prea mare, fie avea o dungă roşie, o alta se potrivea cu totul dar parcă 
era mai bine fără panglică pentru că...în contextul buclelor...
    În cele din urmă...înainte de a deschide uşa de la intrare era momentul retuşurilor. 
"Retuşurile" în familia Cupper constau în cele mai importante lucruri, ce de regulă erau luate în 
calcul în ultimile momente înainte de plecare şi cu toţii enumerau întrebări esenţiale: "Tată, 
unde îţi sunt pantalonii?" sau "Cine ştie unde sunt cheile maşinii? Nu putem pleca nicăieri fără 
ele!" sau  ''Ştiu că deja suntem în întărziere copii dar unde-mi este servieta, telefonul, dosarul 
care-mi trebuie astăzi, paşaportul, agenda, medicamentele...'' şi aşa mai departe.
    În acea zi totuşi, cei patru Cupper puteau răsufla uşuraţi. Se îndreptau spre lift şi fiecare 
părea în regulă. Şi-au amintit chiar să ia şi florile pentru doamna învăţătoare a Margăi, simţeau 
că meritau măcar să se felicite pentru asta dar au fost cu toţii atât de preocupaţi cu pregătirile 
că nu au avut timp să privească cel puţin o dată pe geam. Ar fi observat astfel, puhoiul de 
fotografi şi reporteri ce îi aştepta pe porţiunea de iarbă tunsă scurt din faţa clădirii.
    Cum au deschis uşa de la intrare, puzderia de ochi s-a îndreptat în direcţia lor aproape în 



acelaşi timp. Cât ai clipi, venind toţi într-un suflet i-au întâmpinat cu zeci de bliţuri şi de întrebări.
Matty a spus uşor "...uau!" şi i-a cercetat imediat cu privirea pe părinţii lui curios să afle ce se 
petrecea iar Margo simţea în piept un fior asemănător celui pe care îl avea stând pe scaunul de 
la dentist şi se gândea dacă aşa se simţeau cu adevărat şi celebrităţile.
    Alexandra şi Eddie nu s-au pierdut cu firea chiar dacă un astfel de tratament din partea presei
le era străin iar bliţurile aparatelor de fotografiat aproape că îi orbeau. Margo şi Matty îşi urmau 
încă nedumeriţi mama spre maşină în timp ce tatăl lor se străduia să facă faţă asaltului de 
întrebări:
  -Aţi fost desemnaţi avocaţii domnului Farewell... Cum pretindeţi să-i demonstraţi nevinovăţia 
când totul arată că este vinovat?
  -Pe cine veţi chema în loja martorilor?
  -Mai susţine Farewell că e nevinovat? Să-i transmiteţi că e cam singurul care crede asta!
  -Conform anchetei autorităţilor, bijuteriile false au fost introduse ilegal în Islanda. Unde anume 
au fost ele fabricate?
    În tot acest timp Eddie se hotăra asupra unui răspuns diplomatic şi pe cât posibil obiectiv:
  -Martorii pe a căror mărturie contăm şi probele din acest caz vor rămâne sub anonimat până în
ziua procesului. Vă asigurăm că analizăm fiecare detaliu în parte. Dorim să păstrăm 
confidenţialitatea asupra provenienţei obiectelor falsificate. Vă rugăm să înţelegeţi că cereţi 
lămuriri asupra unor chestiuni deosebit de sensibile dar vă asigurăm că utilizăm cu folos toate 
informaţiile pe care le deţinem pentru a identifica adevăratul făptaş.
    Drumul de doar câţiva metri până la maşina din stradă nu li s-a părut copiilor niciodată mai 
anevoios decât atunci dar nu se gândeau la asta ci la cât de uşor puteau oamenii să acuze pe 
cineva şi să arate nepăsători cu degetul chiar dacă Alistar nu a fost judecat încă. Li se părea de 
necrezut! Margo şi Matty stăteau uluiţi în scaunele din spate ale maşinii ce se îndrepta spre 
şcoală. Au rămas fără cuvinte şi asta nu se întâmpla foarte des. Acum sperau şi ei ca părinţii lor
să dovedească corectitudinea lui Alistar şi să-l ajute să iasă de la închisoare.

 
                                                                *
 
    Tuturor copiilor li se părea că şcoala era mai luminoasă şi mai însufleţită decât în restul 
anului. Scena care găzduia masa profesorilor era decorată cu flori şi cu crenguţe verzi iar sălile 
de curs unde învăţau de obicei erau transformate. Desenele cu peisaje şi portretele pe care le-
au realizat în anul acela erau agăţate pe pereţii holurilor sau pe panourile din cancelarie iar 
baloanele şi dragonii din hârtie creponată pluteau domol undeva deasupra tuturor înfăţişând o 
fărâmă din lumea fabuloasă a basmelor.
    În timp ce părinţii şi Matty îşi ocupau locurile în faţa scenei, Margo se îndrepta spre sala ei de
clasă. Încă de pe hol, de când a auzit bine-cunoscuta voce piţigăiată, Margo şi-a dat seama că 
buna dispoziţie a tuturor de până atunci era sortită eşecului. Beatrice, colega ei de clasă le-a 
chemat pe celelalte fete de acolo la banca ei ca să le povestească în avans cât de bine avea să
se distreze în vacanţă vizitând Parisul şi atracţiile sale: grandiosul muzeu Luvru, bine-
cunoscutul Turn Eiffel şi desigur superbul Disneyland.             
  Beatrice era o fetiţă slăbuţă, puţin mai înaltă decât Margo, avea părul negru tuns bob, forma 
pătrăţoasă a bărbiei şi nasul cârn. Ceea ce era cunoscut de către toată lumea era că Beatrice 
nu avea niciodată nevoie de vreun motiv întemeiat pentru a-i împroşca pe ceilalţi cu sarcasmul 
ei veninos şi de obicei turuia în stânga şi în dreapta despre tot ce întâlnea cu privirea. Te puteai 
considera cel mai mare ghinionist dacă Betty a prins de veste că ai făcut o mică greşeală de 
gramatică, că cerneala din stilou ţi s-a terminat sau dacă pentru masa de prânz nu aveai decât 
un măr. Era şi mai rău atunci când, cu vigilenţa unei tornade, te pâra doamnei învăţătoare că ţi-
ai uitat un creion colorat acasă sau că învelitoarea unei cărţi nu avea şi etichetă. Degeaba au 



încercat atâţia să o aibă ca şi prietenă, răutăţile ei gratuite vizau pe toată lumea. De cum se 
aşeza în penultima bancă din mijlocul sălii de curs, începea să-i privească pe ceilalţi 
micşorându-şi ochii de felină. În câteva clipe Betty avea datele necesare pentru o analiză 
amănunţită asupra lucrurilor pe care dacă nu le-ar fi menţionat, ar fi rămas insesizabile pentru 
ceilalţi.   
    De cum a zărit-o, Beatrice a şi invitat-o pe Margo să li se alăture:
  -Marg! încerca să-i transforme numele într-unul cât mai băieţos. Tocmai discutam unde o să 
ne petrecem cu toţii vacanţa...de fapt doar ea a vorbit până atunci pe tema acelui subiect cam o
jumătate de oră iar acum de abia îşi trăgea sufletul. Eu o să merg în Franţa, începea Betty să 
povestească înfumurată încercând să se impună discuţiei încă o dată dar Margo a întrerupt-o:
  -Eu o să merg în România, la bunicii mei din Transilva...
    Beatrice însă nici nu a lăsat-o să continue de parcă ceea ce spunea Margo era atât de 
plictisitor încât devenea dureros. Imediat după aceea Betty şi-a întors faţa crispată spre o altă 
colegă.  
  -Dar tu, Eliana? Sper că nu-l vei mai ajuta pe tatăl tău vitreg la fermă şi anul acesta sau măcar 
sperăm că vei înceta să mai petreci la fel de mult timp cu câinii şi pisicile! Ce dezgustătooor!!!
    Roşind uşor, Eliana a reuşit să lege câteva cuvinte în ciuda vocii ei tremurânde:
  -V-oi m-mer-ge î-într-o t-tabără de v-vară în S-s-scoţia. Nu ar fi fost atât de emoţionată dacă 
Betty nu ar fi încercat în ultima jumătate de oră să convingă pe toată lumea că extravaganţele 
de orice fel erau un lucru obişnuit pentru familia ei şi că erau incomparabile de departe cu 
excursiile amărâte ale celorlalţi.
    Fiindcă de grupul lor se apropia Andrew, alt motiv de vrajbă între Beatrice şi oricare altă fată, 
aceasta l-a informat imediat:
  -Ahmm! Vorbeam despre vacanţa aceasta. Eu o să merg în Franţa cu părinţii mei! şi făcând un
uşor semn cu mâna în partea ei stângă Betty mai adăuga: Se pare că Eliana va merge într-o 
tabără în Siberia!
  -Scoţia! o corecta Eliana roşind şi mai tare.
  -...iar Margo va merge în Transilvania, la bunici...se pare...spunea Beatrice făcând o grimasă 
în încercarea de a-şi înăbuşi râsul iar apoi continua: ce o să facem cu tine Marg dacă o să te 
întorci metamorfozată în vreun lup păros sau în vreo stafie? Nu am vrea să o mai supunem pe 
doamna învăţătoare şi altor şocuri. Nu ar mai rezista, săraca, cu tot ce i-aţi făcut anul ăsta!
    Margo aproape că răbufnea şi ar fi apostrofat-o furioasă pe Beatrice dacă Andrew nu ar fi 
intervenit adresându-i-se cu simpatie şi vădind sinceritate, cu mâna dreaptă acoperindu-şi 
cravata de pe piept, ceea ce-l făcea şi mai drăguţ:
  -Ooo, e sigur!! Marge, te invidiez! Am citit atâtea despre Transilvania, despre Castelul Bran al 
Contelui Dracula, despre spirite malefice şi strigoi şi despre Cavalerii Ordinului Dragonului. 
Strigoii din Munţii Carpaţi sunt nemuritori, trăiesc ziua la fel ca şi orice om normal ocupându-se 
cu diferite îndeletniciri iar odată cu venirea nopţii iau forma unor siluete translucide care bântuie 
cimitirele şi înălţimile pădurilor iar acest lucru se întâmplă de secole!
  -Deci nu vei avea nimic împotrivă dacă singurele suveniruri pe care ţi le voi aduce vor fi nişte 
dinţi falşi de vampir, cărţi poştale înfăţişând Castelul Bran şi împrejurimile şi un dicţionar de 
buzunar cu denumirile latineşti ale blestemelor din acele locuri?
  -Nicidecum! îi mărturisea Andrew.
    Şi-au zâmbit unul altuia îndreptându-se spre holul ce dădea spre ieşirea principală ieşind 
apoi în curtea şcolii unde festivitatea de premiere aproape că începea.
    Directorul şcolii, un bărbat de vârstă mijlocie, înalt, bine-făcut şi care avea vocea baritonală şi
puţin răguşită, stătea aplecat deasupra microfonului ţinând un “mic” discurs despre conduita 
excepţională a elevilor "săi" în anul acela dar chipurile care îl priveau se schimonoseau într-o 
manieră fără precedent. Cu toţii încercau să înlăture disconfortul cauzat urechilor lor de o voce 
groasă ca cea a domnului director, răsfrântă în bubuielile sistemului audio.



    Peste câteva minute domnul director părea că termina a-şi spune cuvântul când, printr-o 
piruetă s-a întors din nou asupra microfonului. Din public era propagat până dincolo de gardurile
şcolii un oftat unanim de dezamăgire. Binevoitoare doamnele învăţătoare s-au arătat 
nerăbdătoare să înceapă premierea iar domnul director nu a avut încotro şi si-a abandonat 
nehotărât discursul în mijlocul unei fraze. Spectatorii însă s-au prefăcut că nu au băgat de 
seamă şi l-au aplaudat încântaţi. 
    Au urmat pe rând în dreptul microfonului doamnele învâţâtoare ale cleselor întâia A, B , C ŞI 
D. Acestea erau înzestrate, Slavă Cerului, cu voci subţiri şi melodioase.
    Margo simţea un fior perindându-i-se prin tot corpul. Ea era în clasa a doua B şi doamna ei 
învăţătoare urma să vină curând în faţa microfonului să anunţe premianţii. Nici nu a apucat să 
se gândească bine la asta că o femeie nu prea înaltă care avea părul auriu rotit într-un coc 
asemenea unei cochilii de melc a şi înaintat în faţa zecilor de ochi. Avea privirea blândă şi făcea
gesturi graţioase în încercarea de a nu scăpa din mâini diplomele şi coroniţele pentru copii.
  -Premiul întâi! şi a făcut o pauză pentru ca luminiţele albastre să cerceteze albul hârtiei: 
Andrew Davies, Eliana Walker, Isabella Rhobinson Thomson şi Maria Margaret Cupper.
    În aplauzele şi uralele familiilor celor menţionaţi printre care şi Eddie, Alexandra şi Matty, 
Margo păşea pe scenă alături de colegii ei ţinând în mâini buchetul de flori. Plină de farmec, 
doamna învăţătoare i-a oferit diploma şi coroniţa şi i-a spus încetişor la ureche "Felicitări!". În 
acest timp Alexandra apăsa încordată butonul de sus a aparatului de fotografiat de parcă Margo
avea să se evapore în momentele ce urmau iar Eddie nici nu a observat că era singurul dintre 
spectatori care încă mai aplauda.
    Străbătând mulţimea pentru a ajunge la părinţii ei, Margo putea auzi numele celor care 
obţineau premiul al doilea printre care şi Beatrice şi se întreba cum avea să reacţioneze 
aceasta. Răspunsul nu a întârziat să i se arate. Supărată foc, Betty şi-a aruncat buchetul de flori
la picioarele oamenilor din primul rând şi a coborât nervoasă de pe scenă. Cu toţii şi-au întors 
capul în urma ei iar directorul s-a foit stânjenit în scaunul de lângă scenă. Cei care o cunoşteau 
pe Beatrice s-au dat repede la o parte din calea ei, pesemne ştiau ce însemna pericolul.  
Doamna învăţătoare însă a continuat în acelaşi ritm să acorde premiile şi celorlalţi elevi şi asta 
pentru că nu dorea să facă haz de necaz, ştia că peste câteva momente toţi cei prezenţi aveau 
să uite incidentul. Nu şi mama Beatricei care a trebuit să îndure loviturile şi ţipetele şi colac 
peste pupăză Betty o mai învinuia şi pentru că nu i-a oferit destule cadouri doamnei învăţătoare 
ca s-o înduplece să-i ofere şi ei premiul întâi. Mama încerca să o liniştească dar în zadar:
  -Scumpo, nu cred că atenţiile noastre ar fi schimbat ceva!
  -Ba da!!! Nu pot să cred că nu ţi-a păsat de rezultatele mele! E doar vina ta!!! şi după aceste 
cuvinte Betty s-a mai trântit încă o dată la pământ încrucişându-şi furioasă braţele.
    După acordarea premiilor, Margo şi părinţii ei s-au dus la serbarea lui Matty de la grădinţă. 
Mai lipseau câteva luni şi Mathias trecea în clasa întâi, aceea fiind ultima dată când se mai 
întâlnea cu doamna lui educatoare.
    Mutându-şi pentru o clipă privirea de la piesa de teatru pusă în scenă de cei mici îmbrăcaţi în 
albine, fluturaşi şi zâne, Margo zărea prin fereastra deschisă o fetiţă cu chipul umflat de plâns, 
era chiar Beatrice. Margo s-a trezit alergând afară şi îndreptându-se spre colega ei. De ce făcea
acest lucru, nici ea nu era pe deplin sigură dar spera că după ce avea să o îmbărbăteze, Betty 
avea să se simtă mai bine.  
  -Premiul doi nu e atât de rău la urma urmei... se gândea Margo, doar e urmat de premiul trei şi
de menţiune! Aceasta însă s-a lovit ca de ceva tare când i-a întâlnit privirea tăioasă şi vocea 
plină de severitate a colegei ei de clasă:
  -Nu am nevoie de compasiunea ta prefăcută! Acesta este de fapt şi unicul tău talent - să le intri
pe sub piele unora. Aaa şi... resemnare uşoară părinţilor tăi după pierderea procesului!!  Sunt 
sigură că nu vor face faţă!
    După ce a terminat de rostit aceste cuvinte, Beatrice şi-a întors spatele şi şi-a continuat 



liniştită drumul spre maşina ce trebuia să o ducă acasă. Dintr-un motiv anume, faţa consternată 
a Margăi o făcea pe Beatrice să se simtă mai bine, la fel cum şi vânătăile pe care i le-a cauzat 
preaînţelegătoarei ei mame o făceau să se simtă mai bine.
    Margo a stat încremenită pentru câteva minute în acelaşi loc din curtea şcolii unde Betty i-a şi
spus mai devreme acele cuvinte dar ea ştia că nu şi-a dorit altceva decât să ajute. De cum a 
zărit-o a pornit în direcţia Beatricei dintr-un impuls, aşa făcea de fiecare dată când simţea că 
putea fi de folos cuiva. Acum însă îşi târâia picioarele înapoi pe holurile grădiniţei. Nu înţelegea 
un lucru - cu ce a greşit? S-a trântit în cele din urmă într-un scaun şi deşi urmărea cu privirea 
restul scenetei de la serbare, nu putea auzi nimic. De abia după ce Matty a sărit să o 
îmbrăţişeze şi să îi ofere o bucată de tort Margo s-a simţit precum trezită dintr-un vis. Realiza că
Beatrice avea un suflet întunecat pentru că alegea să creadă că cei din jur îi doreau răul şi de 
aceea se răzbuna pe toată lumea atunci când avea ocazia. Era un cerc vicios şi Margo putea 
vedea de ce dar şi-a propus atunci să nu se mai gândească la ceea ce s-a întâmplat.
 
 
                                                    ¤ CAPITOLUL  III ¤
 
                                          PRÂNZUL  LA  VIOLA  ŞI  ERNIE
 
 
    După ce au ajuns înapoi acasă pe la ora prânzului, Alexandra şi Eddie plănuiau să petreacă 
în familie cele câteva ore care le mai rămâneau până ce aveau să urce la bordul aeronavei ce 
decola la ora şase.
    Deodată, soneria de la uşa de la intrare a început să sune şi cu toţii sperau să nu fie încă un  
reporter. Se întâmpla de regulă ca aceştia să nu se mulţumească cu o singură declaraţie şi să-
şi ducă traiul căutând în mod disperat o poveste fascinantă.
    Alexandra a deschis uşa îngrijorată iar ceilalţi care până atunci au stat pe podeaua din 
sufragerie făcând un puzzle, s-au aburcat uşor clătinându-şi capul în stânga şi în dreapta curioşi
să vadă cine era. Zărind o claie de păr portocaliu cei trei au revenit cu privirile la ceea ce făceau
înainte.
    Viola Crump, soţia lui Ernie Crump de aproape jumătate de secol şi proprietara 
apartamentului de la etajul unu, a venit să-i invite pe Eddie şi pe Alexandra dar şi pe cei doi 
copii la prânzul de rămas bun pe care ea l-a preparat. Alexandra vrea să-i spună cât mai 
politicos un nu şi să-şi ceară scuze argumentând că încă mai aveau de pus câteva lucruri în 
bagaje şi că trebuiau să fie şi cu privirea pe ceas, avionul lor părăsind aeroportul în mai puţin de
patru ore. Viola însă, nu contenea cu laudele în privinţa supei de legume pentru care a pierdut 
jumătate din zi să o prepare.
  -Bineînţeles, m-am tot învârtit prin bucătărie astăzi! Ernie mă tot bătea la cap să mergem la 
picnic dar eu i-am spus că luăm prânzul cu draga de Alexandra, cu Eddie şi copiii. Apropo, cât 
de rău îmi pare că plecaţi!! zicea Viola încercând să pară cât mai tristă deşi nu-i stătea în fire să
fie aşa. Totuşi... am pregătit o supă excelentă, continua ea, ar fi mare păcat să nu veniţi!
    După ce s-a înţeles din priviri cu Eddie, Alexandra i-a spus Violei că aveau să fie acolo. Nu a 
făcut asta doar pentru că se simţea vinovată faţă de vecina lor, care după spusele ei chiar a 
trudit pentru a pregăti prânzul ci şi pentru a scăpa de turuiala caracteristică acesteia, imposibil 
de întrerupt altfel.
    Viola era o femeie încă extrem vioaie deşi avea peste şaptezeci de ani. Avea privirea ageră, 
era spontană în tot ce întreprindea şi de regulă, ritmul vorbirii nu putea ţine pasul cu sumedenia 
de gânduri şi idei ce dădeau năvală toate deodată. Aceasta purta haine colorate, preferatele ei 
fiind cele cu imprimeuri florale pe care erau cusute mărgele şi paiete sclipitoare. Se machia 
destul de ţipător folosind foarte mult fard de obraji într-o nuanţă de roşu aprins iar părul de 



culoarea oranjadei arăta mai mereu ca şi când ar fi fost victima unui atac al vreunui grup de 
păsări.
    Soţul ei Ernie a fost un dirijor de orchestră renumit în Londra timp de câteva decenii şi chiar 
dacă s-a pensionat cu mult timp în urmă, acesta tot nu a renunţat la obiceiurile sale. Locatarii 
blocului în care locuia s-au familiarizat cu deprinderea acestuia de a asculta muzică clasică cu 
sonorul casetofonului dat la maximum tocmai în dimineţile zilelor de duminică când le era 
somnul mai drag. Ca urmare a unei cariere îndelungate de dirijor, era obligat şi să trăiască cu 
reflexele bizare ale braţelor care puteau să se mişte brusc într-o anumită direcţie fără să dea 
vreo înştiinţare. Era ca şi cum braţele lui Ernie îşi duceau propria lor existenţă, independente de
orice sugestie a acestuia.
    Din cauza braţelor, nu trebuia să stai niciodată prea aproape de bătrânul dirijor. Odată, Eddie
a avut ghinionul să rămână blocat în lift împreună cu Ernie şi nici el nu ştie cum a supravieţuit. 
Cert este că după ce a fost scos de acolo avea faţa purpurie şi umflată. Tehnicienii l-au întrebat 
alarmaţi dacă a explodat ceva înăuntru în timp ce ei încercau să repornească liftul. Eddie a dat 
din cap în semn că nu şi s-a retras fără a da mai multe explicaţii. Le-a destăinuit mai târziu 
Alexandrei şi copiilor că Ernie încercând să-şi folosească mâinile apăsând pe toate butoanele 
deodată, a suspendat liftul la jumătatea distanţei dintre parter şi etajul unu. Apoi a urmat 
încăpăţânarea acestuia de a vedea de unul singur ce se întâmpla cu uşile şi cum braţele nu-l 
ascultau deloc, nu era greu să-ţi imaginezi ce s-a petrecut după aceea.
    Trecând peste defectul braţelor, oricine îl întâlnea pe Ernie îşi putea da imediat seama cât de
pasionat era acesta în privinţa muzicii, era de altfel favoritul şi unicul său subiect de discuţie.
    Cu câţiva ani în urmă, într-o seară de august un tânăr a adus un grup de mariachi in faţa 
blocului de vis-a-vis a apartamentului lui Ernie. Acolo locuia iubita, şi aşa cum spera, viitoarea 
lui soţie şi îşi dorea să o impresioneze cu o serenadă. A început să cânte alături de mariachi 
două melodii: "El Carretero" şi "No Volvere". Cum femeia de la balcon părea încântată, mariachi
au continuat cu interpretarea cântecului devenit celebru "Cielito Lindo". În acest timp, Ernie deja
schimbat în pijamale se foia în patul său făcând eforturi colosale să adoarmă. De la un timp, i-a 
luat şi perna Violei de sub cap ca să-şi astupe urechile cu ea şi nu mai avea astâmpăr. Se 
zvârcolea şi se tot foia ca şi cum avea cea mai cumplită durere de dinţi sau de parcă era supus 
celor mai crâncene torturi medievale. Apoi a început să ţipe cât de groaznic era tot ceea ce 
auzea:
  -Ar trebui să respecte timpii...unu-doi, unu-doi! Iar după pauză urma Re, NU Sol!! Iar refrenul 
este în Do Minor! MI-NOR!!!
    Ernie era în general un om răbdător şi ar fi iertat orice dar nu şi acele greşeli. Pentru el 
distanţa dintre liniile portativului era mai mare decât distanţa dintre cer şi pământ şi de aceea i 
se părea imposibil ca cineva să greşească o notă muzicală. Pur şi simplu...nu credea că aşa 
ceva putea fi uman!
    În timp ce mariachi încă mai cântau, Ernie s-a ridicat din pat hotărât să oprească ceea ce el 
considera a fi "absolut nefiresc". Şi-a luat din comoda cu sertare puşca de vânătoare pe care 
fratele lui i-a dăruit-o de Crăciun şi se îndrepta cu paşi mari spre fereastră. Viola alerga după el.
  -Viola, dragă, dă-te din calee! E brutal...toate aceste bazaconii! Trebuie să-i opresc!!!
    Viola ţipa şi tremura din toţi rărunchii. Aproape că i-a cedat inima când Ernie a apăsat pe 
trăgaciul armei. I-au bubuit urechile iar şocul i-a străfulgerat carnea până la oase. Nu ştia cum a
mai avut puterea să-l tragă pe Ernie din dreptul ferestrei înainte ca acesta să împuşte pe cineva
dar a făcut-o şi au alunecat amândoi pe podea. Oricât de ciudat era, în acel moment Ernie 
părea fericit – s-a făcut linişte.
    Mariachi au luat-o la sănătoasa cu tot cu chitarele lor, femeia din balcon s-a ascuns repede 
iar tânărul care mai devreme îi cânta iubitei lui stătea acum temător lipit cu spatele de pereţii 
blocului. 
    După doar câteva minute Aleea Florilor de Tei era împânzită de poliţişti. Aceştia doreau să 



afle ce s-a întâmplat şi de ce au fost anunţaţi că s-a auzit un foc de armă. Au început să 
interogheze locatarii tuturor blocurilor din apropiere şi i-au chemat în stradă pentru declaraţii şi 
pe Eddie şi Alexandra. Era miezul nopţii în acea vară iar aceştia au ieşit somnoroşi în faţa 
blocului în pijamale şi în papuci de casă. Deşi ştiau adevărul, au spus la fel precum Viola şi 
Ernie: că mariachi au venit cu pocnitori de acasă pe care chiar ei le-au eliberat în stradă. La fel 
a declarat şi un alt cuplu care locuia pe acelaşi etaj cu bătrânul dirijor.
    Oamenii de la blocurile învecinate nu prea ştiau ce să răspundă. Spuneau că au auzit şi ei un
zgomot puternic asemenea unui foc de armă şi sperau ca tânărul să nu fi atentat la propria viaţă
şi să fi adus acolo mariachi doar pentru a acoperi zgomotele pistolului. Pentru poliţişti, afirmaţii 
de genul acela nu prea aveau sens având în vedere că tânărul era teafăr şi nevătămat.
    Pe la ora patru a dimineţii Aleea Florilor de Tei devenea din nou liniştită şi asta pentru că 
oamenii Departamentului de Poliţie se retrăgeau cu maşinile lor concluzionând că nişte 
cântăreţi amatori de muzică mexicană s-au purtat asemenea unor huligani folosind explozibili 
de natură ilegală. 
  -...şi deformând în neştiinţa lor o minunăţie de cântec... mai şoptea Ernie înainte să adoarmă 
în acea dimineaţă.
 
                                                    
                                                                    *
 
    Aşa cum au promis, toţi membrii familiei Cupper coborau scările ce duceau la etajul unu ca 
să ia prânzul cu Viola şi Ernie. Nici nu au trebuit să apese butonul soneriei că Viola le-a şi 
deschis uşa zâmbind larg. Era machiată ţipător şi avea părul tapat prin care ieşeau bucăţi de 
material şi elastice asemănătoare ambalajelor de bomboane. Cu toţii au făcut un pas înapoi mai
mult speriaţi decât surprinşi scoţând diferite sunete. Oricine i-ar fi auzit ar fi crezut că aceştia au 
căzut în gol de la etajul de mai sus şi-i dureau foarte tare articulaţiile.
  -Ooo...îhm...oo! Uau! Viola...arăţi "minunat", cu adevărat..."minunat"!
    Deşi îi privea cu ochii unui căţeluş vesel, Viola nu le observa chipurile năucite ca aflate în faţa
scufundării Titanicului, ci tresărea de bucurie la auzul atâtor vorbe măgulitoare. Toată firea ei, 
de altfel, părea că ţopăia şi facea piruete. Se comporta ca şi când de o săptămână nu a băut 
altceva decât băuturi energizante şi bineînţeles, nu a avut răbdare să privească măcar o 
secundă în oglinda de pe hol deşi a trecut pe acolo de două sute patruzeci şi trei de ori în 
ultimul sfert de oră. Ar fi observat că şi-a luat cămaşa cu margarete roşii pe dos iar rujul stacojiu
i s-a mutat pe dinţii din faţă de la atâta zâmbit.
    Viola îşi conducea mulţumită musafirii în balcon unde bătea vântul şi era mai răcoare. 
Trecând prin camera de zi, cei patru puteau vedea pernile canapelelor sfâşiate pe alocuri, uşile 
dulapurilor brăzdate de zgârieturi, jucării de pluş ronţăite şi împrăştiate peste tot şi o faţă 
brodată de masă agăţată de candelabru, pesemne că cineva încerca să o protejeze. Margo şi 
ceilalţi puteau să jure că vecinii lor trăiau în casă cu un fel de mamifer preistoric când în 
întâmpinare li s-au ivit doi ochi lucioşi, negri şi rotunzi asemenea unor bile de biliard. Era un 
chihuahua alb ce părea izbitor de mic în comparaţie cu stricăciunile pe care le-a cauzat, cel mai 
probabil din amuzament.
    Ernie îi aştepta la capătul unei mese pătrăţoase, îmbrăcat în partea de sus cu un maieu iar 
pantalonii îi avea agăţaţi de umeri cu două curele lungi. Era încântat de musafiri, doar cu cine 
altcineva mai putea discuta despre opera La Traviata a lui Giuseppe Verdi sau despre 
Anotimpurile lui Vivaldi?
    Eddie şi Alexandra s-au aşezat cu spatele la Aleea Florilor de Tei, Margo şi Matty în faţa lor 
iar Viola a ocupat doar pentru o fracţiune de secundă scaunul de la celălalt capăt al mesei. 
    Fără prea multe introduceri, bătrânul Ernie le povestea:
  -Încă de mic copil Giuseppe exersa la o spinetta dezacordată, un fel de clavecin... dar ochii ce 



îl priveau erau mai degrabă captivaţi de mişcarea în vânt a singurei şuviţe de păr pe care Ernie 
o mai avea decât erau de povestea acestuia.
    Au primit apoi fiecare dintre ei câte un castron din supa lăudată peste măsură a Violei şi 
asupra căreia şi-au plimbat neobişnuit de mult privirea. În acele farfurii de abia puteai observa 
urmă de legume şi asta dacă foloseai o lupă de dimensiunea unei palme. Matty îşi imagina că 
aşezat pe o bicicletă minusculă aflată în castron, pedala cu spor încercând să prindă o bucăţică 
de morcov iar Margo după ce a izbutit să găsească o rămăşiţă dintr-o macaroană se simţea ca 
la pescuit. Ce mai...să se hrănească din acel castron era un plan prea optimist. 
    Viola îi mai întrerupea istorisirile lui Ernie pentru a le spune certăreţ:
  -Vaaai...dar numai atât? Dar mai mâncaţi!!
    Ernie nici nu a remarcat că le-a fost adusă supa pentru că a povestit din secolul al 
paisprezecelea până in secolul al şaptesprezecelea şi prin urmare, mai avea încă patru secole 
până ajungea în prezent dar ceilalţi încercau să-i evite privirile Violei schimonosindu-se în fel şi 
chip zicând că au mâncat destul de bine acasă, înainte să-i cheme sau că au avut o durere de 
burtă toată ziua.
    Felul următor punea capac prânzului făcându-i să regrete că au gustat supa. Viola garanta că
era vorba despre o reţetă delicioasă de compot de piersici aromatizat cu esenţă de anason iar 
ei nu se îndoiau că asta ar fi trebuit să fie, doar că aşa cum părea, compotul a fost ''aromatizat'' 
din neatenţie cu câteva gâze ameţite, ajunse acolo în urma unei sesiuni de prins muşte a lui 
Ernie.
    Dacă la felul anterior, Margo se imagina pescuind, cel mai probabil plutind liniştită pe o 
bărcuţă, acum se vedea pe un vapor industrial iar Matty nu se mai sătura să privească înotul 
sporadic al micilor vieţuitoare care adorau să se bălăcească de parcă se aflau pe o plajă din 
Florida.
    Alexandra nu ştia după ce să o mai trimită pe Viola la bucătărie ca să aibă timp să verse 
toate castroanele cu compot în poşeta ei de umăr. Ernie nu ar fi observat oricum fiind ''prezent'' 
în acel moment la un concert a lui Ceaikovski, în Rusia.
    La final, Viola a mai adus un platou cu brioşe proaspăt scoase din cuptor. De cum le-a văzut, 
Bizoux, micul chihuahua a escaladat piciorul lui Eddie şi mai că a reuşit să se urce pe masă. 
Încercând să-l înlăture cu cotul, Eddie s-a trezit prins cu dinţii de manşeta cămăşii. Nervoasa 
piticanie era scoasă din sărite că i se iveau atât de multe obstacole în cursa pentru brioşe şi în 
câteva momente o parte din mânecă era deja făcută zdrenţe. Speriat că dinţii aveau să-i ajungă
şi la încheietura mâinii, doar a văzut canapelele, Eddie s-a ridicat de pe scaun şi a început să-şi
scuture braţul în toate direcţiile. Suspendat în aer, irascibilul chihuahua a început să mârâie 
ameninţător, murind de ciudă că distanţa dintre el şi brioşe tocmai se făcea mai mare. De pe 
Eddie curgeau apele, era săturat de situaţie şi nu mai ştia ce să facă. În cele din urmă, printr-o 
smucitură a mâinii, acesta şi-a trimis adversarul cu colţi peste balcon.
    Toată lumea a făcut ochii mari şi îşi ţinea înmărmurită respiraţia, inclusiv Ernie care nu a 
crezut până în acel moment că manşeta sfârtecată şi ţipetele copiilor erau semn a ceva rău. 
Viola tocmai venea din bucătărie cu nişte şerveţele în mâini şi după ce a zărit oribila scenă s-a 
rezemat de un scaun crezând că nu mai vedea bine. Un moment mai târziu cu toţii şi-au făcut 
curaj şi au privit în jos:
  -Pe toate mătăniile din lume! exclama Ernie.
  -Pe toţi sfinţii! şoptea Alexandra acoperindu-şi buzele cu degetele mâinii care până atunci au 
stat încleştate.
    Imaginea pe care ochii celor prezenţi o percepeau încă înceţoşat din cauza şocului, de pe 
balconul apartamentului 2 al blocului cu numărul douăzeci de pe Aleea Florilor de Tei din 
Londra, avea să rămână mărturie nepoţilor, strănepoţilor şi stră-strănepoţilor că Bizoux, micul 
chihuahua alb era cel mai norocos câine din lume. Cu toţii au binecuvântat arhitectul căruia i-a 
venit în cap cu şaisprezece ani în urmă, atunci când se construia blocul, să ridice o fântână 



arteziană chiar sub balconul apartamentului de la etajul întâi.
    Ţipetele de bucurie şi aclamaţiile se auzeau până în şosea de parcă cineva a câştigat la 
loterie. Viola a ieşit val-vârtej pe uşă şi chiar ea se mira cum nu şi-a rupt picioarele pe scări 
încercând să ajungă cât mai repede cu un vraf de prosoape la Bizoux. L-a găsit în regulă. Apa 
rece i-a mai potolit toanele şi acum acesta tremura de parcă ar fi stat la congelator.
    Toată acea varietate de trăiri şi palpitaţii şi-a lăsat amprenta, Eddie şi Alexandra resimţind 
oboseala. Şi-au luat la revedere de la Ernie care îi ruga să mai rămână pentru că deşi a ajuns în
prezent cu povestirea nu a izbutit să menţionze nimic despre tobe şi alte instrumente de 
percuţie. Alexandra şi copiii au lăudat-o pe doamna Crump pentru aşa un prânz "de sărbătoare"
iar Eddie şi-a cerut pentru a zecea oară scuze. Ce-i drept nu a intenţionat să-i ofere acel zbor în
aer micului chihuahua iar Ernie l-a asigurat că totul era în ordine.
 
 
                        
                                                              ¤ CAPITOLUL  IV ¤
 
                                                          CĂLĂTORIA  CU  AVIONUL 
 
 
    Aeroportul era neîncăpător pentru atâţia oameni care veneau şi plecau din Londra în 
vacanţă. Era un haos total în sălile de aşteptare şi pe coridoare. Părea că cineva a adus 
dinadins toţi acei oameni acolo pentru a-i pune să participe la un concurs pe nevăzute şi cine 
reuşea să prindă zborul pentru care avea bilet primea o medalie.
    Era o cursă istovitoare de la uşa de la intrare până la cel mai apropiat ghişeu. Deşi se ţineau 
de mâini membrii familiei Cupper se mai pierdeau prin mulţime, îmbrâncelile celorlalţi reuşind 
să-i despartă. Apoi se strigau din toţi rărunchii unul pe celălalt pentru a se găsi.
    Eddie fie se ridica pe vârfuri în speranţa că avea să-i zărească dar imediat treceau prin faţa 
lui femei africane cu turbane sau cântăreţe de operă cu coafuri înalte, ceea ce îi bloca vederea, 
fie se lăsa în jos ghemuindu-se dar imediat era împins cu genunchii şi bagajele celorlalţi 
călători.
    Metoda sunetului părea a fi cea mai eficientă până şi ceilalţi le-au urmat exemplul ţipând şi ei 
cât îi ţineau plămânii. Fiecare încerca să-l depăşească în intensitate pe cel de lângă el pentru a-
şi găsi rudele. Apoi în încercarea de a ajunge în zona de verificare a bagajelor de mână se 
pierdeau ei înşişi de familiile lor şi începeau să ţipe din nou. 
    De afară taximetriştii se încruntau să vadă ce se petrecea înăuntru şi se apropiau de 
geamuri. Iniţial au crezut că erau reduceri la vreun magazin din zona de relaxare a pasagerilor 
dar nu-şi puteau explica urletele. La fel ca şi taximetriştii, angajaţii aeroportului nu au mai asistat
niciodată la o asemenea aglomeraţie. În acea zi s-au amânat peste treizeci de zboruri pentru 
că, fie doar un membru al familiei răzbea până în avion doar ca să-şi roadă unghiile în 
aşteptarea celorlalţi treisprezece, fie avioanele erau goale în întregime. Stewardesele îngrijorate
anunţau piloţii care sunau pentru explicaţii la Departamentul de Informaţii al aeroportului.
  -Ce se întâmplă? Sunt Richard Olsen, pilotul cursei Londra-New York. Trebuia să decolăm 
acum doisprezece minute... acesta mai întreba şi dacă pasagerii şi-au anulat biletele deşi i se 
părea aproape de neimaginat ca toţi cei o sută patruzeci şi trei de pasageri să aibă altceva de 
făcut în acea zi.
  -Nu, domnule! Ahmm, mai aşteptaţi puţin...or să apară ei...
    Piloţii şi asistenţii lor de zbor erau pur şi simplu consternaţi la auzul acestor "lămuriri":
  -Să mai aşteptăm??? Că...or să apară ei?!? pufneau indignaţi în faţa unei asemenea 
incoerenţe. Oricine le-ar fi răspuns la telefon îşi spuneau că aveau să ceară să fie concediaţi.
    Margo şi Mathias s-au pierdut de doisprezece ori de părinţi şi de nouă ori unul de celălalt. 



Erau sătuli până peste cap de acel joc de-a v-aţi ascunselea iar Alexandra şi Eddie în 
încercarea de a-l vedea şi pe Columbus urcat în avion ducându-l responsabililor cu animalele 
erau plini de vânătăi şi nu-şi mai simţeau degetele de la picioare de câte ori au fost călcate.
    Traversând pasarela ce ducea la avion ca şi după douăzeci de ani petrecuţi în sălbăticie: cu 
nasturii bluzelor căzuţi, cu zgârieturi pe faţă, cu părul scărmănat şi şchiopătând din cauza 
degetelor strivite cu toţii se simţeau precum nişte epave.
    Cele aproape trei ore petrecute în aer, parcurgând distanţa Londra-Bucureşti le-au venit cu 
folos. Stewardesele, care nu au mai văzut oameni mai chinuiţi de soartă le-au adus gheaţă 
pentru vânătăi, prosoape ude pentru comprese, răcoritoare şi spaghete cu somon.
    După ce au ajuns în Bucureşti, oraşul-capitală al României Eddie şi Alexandra au luat trenul 
spre Sibiu iar când s-au văzut cu toţii ajunşi în compartimentul lor de tren au răsuflat uşuraţi ca 
după o cursă cu obstacole. Margo şi Matty nu se dezlipeau de părinţii lor îmbrăţişându-i din nou.
Ştiau că odată ajunşi în Transilvania, la conacul bunicilor lor trebuiau să se despartă. Alexandra
şi Eddie şi-au trimis deja bagajele în capitala Islandei de unde Leonard, asistentul lui Alistar le-a
telefonat să-i înştiinţeze că le punea la dispoziţie un apartament spaţios şi tot ce aveau nevoie.
 
 
 
                                                            
                                                                            *
 
    Trenul înainta cu repeziciune în noape dându-i impresia lui Matty că se afla într-o navetă 
spaţială orbitând în jurul Pământului de la mii de kilometri depărtare în spaţiu.
    Alexandra privea nostalgică pe geam şi putea vedea din când în când câte o clădire care era 
luminată şi care i se părea cunoscută. I se părea incredibil cum acele locuri erau încă 
neschimbate deşi ea a plecat din Sibiu în urmă cu nouă ani. Era adevărat că a mai venit de 
câteva ori în România să-şi vadă părinţii dar asta a fost demult.
    Alexandra l-a cunosccut pe Eddie cu mai bine de nouă ani în urmă chiar în Transilvania. 
După ce a absolvit liceul, Eddie a venit la Sibiu să acorde o mână de ajutor băştinaşilor care se 
confruntau cu inundaţiile ce le-au distrus gospodăriile în acea primăvară. Mâlul le-a intrat în 
case, le-a nimicit culturile de cereale şi plantaţiile de legume iar apa le-a împrăştiat lucrurile 
peste tot, chiar şi pe cele mai voluminoase. Era un lucru obişnuit pentru oamenii de acolo să-şi 
găsească frigiderul în fundul grădinii sau şifonierul în faţa primăriei. Şcolile arătau precum nişte 
dărăpânături şi copiii şi-au întrerupt şcoala pentru că nu aveau unde să înveţe iar oamenii 
aveau disperată nevoie de ajutor pentru a se pune pe picioare. 
    Eddie şi Alexandra dar şi mulţi alţi tineri au muncit o vară întreagă alături de sibieni. Când a 
venit vremea să plece cei doi au realizat că nu se puteau despărţi. Aveau multe în comun şi 
împărtăşeau aceleaşi gânduri despre prietenie, familie şi despre lumea înconjurătoare. La 
sfârşitul acelei veri s-au căsătorit în Sibiu şi deşi îşi lăsa părinţii cu inima îndurerată, Alexandra 
l-a urmat pe Eddie la Londra. S-au înscris şi au fost admişi amândoi la Facultatea de Drept. Un 
an mai târziu venea pe lume Margo şi-i făcea mai fericiţi ca niciodată fascinându-i cu ochii ei 
visători şi cu numeroasele gângureli interesante iar peste alţi doi ani deveneau părinţii lui Matty, 
băieţelul cu cel mai frumos surâs din lume.
    Era cu mult trecut de miezul nopţii şi compartimentul familiei Cupper era singurul din tot trenul
care avea lumina aprinsă. Chiar dacă ar fi trebuit să se odihnească măcar pentru câteva ore, 
Alexandra şi Eddie au ales să mai studieze dosarele martorilor în procesul lui Alistar. Îşi 
spuneau că cineva minţea, că Alistar Farewell nu ar fi vândut niciodată vreun fel de podoabă şi 
cu atât mai puţin una falsă. Nu ar fi avut de ce să facă un asemenea lucru. Asta era indiscutabil.
Alistar nu era întocmai tipul de om care ajungând la fundul sacului îşi amaneta bunurile pentru 
a-şi acoperi datoriile. Fără alte cuvinte, pentru oricine din familia Farewell banii nu erau o 



problemă iar Eddie şi Alexandra ştiau că acela era unul motivele trainice care putea să-i ajute 
să demonstreze nevinovăţia clientului lor.
    Lumina a început să pâlpâie uşor în timp ce trenul trecea pe sub un pod iar Alexandra după 
ce şi-a pus ochelarii de citit deoparte, i-a învelit pe cei doi copii somnoroşi cu o păturică. A surâs
puţin pentru că Margo şi Matty arătau atât de simpatic încercând să reziste pleoapelor care 
asemenea unei cortine anunţau "Spectacolul s-a terminat! Pe data viitoare!". 
    Alexandra ştia că până la urma urmei copiii ei aveau să descopere magia satului şi oraşului 
transilvănean şi aveau să le îndrăgească, aşa cum a făcut-o şi ea. Acel loc pe care l-a numit 
acasă vreme de douăzeci de ani i-a făcut un favor imens, acela că i-a permis să viseze. Primul 
lucru pe care şi-l amintea despre Transilvania era că acolo timpul venea să-şi odihnească alaiul 
numeros de clipe şi zăbovea fără a da semne că se grăbea. În vremea copilăriei Alexandra 
obişnuia să hoinărească pe pământurile moşiei pe care o asemuia unui ţinut întins din lumea 
basmelor şi-şi imagina că prinţii şi prinţesele din poveşti trăiau în copacii din grădină şi se 
hrăneau cu fructe. A văzut odată, după ploaie un greiere care încerca să traverseze un petec de
apă vâslind cu spor dintr-o petală de trandafir. A fost surprinsă pe atunci să afle că lumea pe 
care o cunoştea însemna mult mai mult decât oamenii şi problemele lor.                                      
Alexandra i-a sărutat uşor de noapte bună pe cei doi copii fiind sigură că aveau să fie în regulă 
şi că moşia avea să-i cucerească. Matty a mai privit o dată coridorul, foile albe de pe braţele 
tatălui său şi s-a lăsat legănat după aceea de amintirea unui cântec până a ajuns în lumea 
viselor.
 
 
 
 
                                                          ¤ CAPITOLUL  V ¤
 
                                                          MOŞIA  ALIFANTE
 
 
  Câteva ore mai târziu, soarele se ivea precum un giuvaer pe cerul limpede purtând în inima lui 
focul şi mângâia cu atingerea-i lină colinele încărcate de păpădii şi zumzet de albine
    Eddie ţinând pe genunchi câteva dosare cu istoricul tranzacţiilor firmei Millet Criogenarium a 
aţipit nu de mult. Cu privirea spre geam sărutată uşor de lumina caldă a dimineţii, Alexandra 
simţea cum cineva îi scotocea prin suflet şi prin minte aruncându-i de acolo toate frământările şi
gândurile ce nu reflectau realitatea lumii înconjurătoare.
    Este de necrezut cât de multe lucruri nefolositoare pot depozita de-a lungul timpului sufletul şi
mintea unui om. Ele sunt ca şi cămara, debaraua sau podul unei case în care păstrăm lucrurile 
cărora nu le mai găsim vreo întrebuinţare. Dacă le lăsăm acolo prefăcându-ne că am uitat de 
ele, nu va mai rămâne loc pentru ceea ce merită arhivat şi nu se învecheşte niciodată precum 
amintirile plăcute şi...iubirea.
    Asemenea murmurului apei ce spune povestea veşnicei frumuseţi, iubirea înalţă sufletul spre 
grandoarea nemuririi, îi dezvăluie că are aripi şi-i arată cum să le folosească şi îl înobilează cu 
strălucire diferenţiindu-l de oricare alt licăr de lumină rătăcit prin Univers.
    Iubirea aduce cu sine sensibilitatea, fericirea dar şi responsabilitatea şi grija pe care le-o 
purtăm celorlalţi. Cum altfel am putea explica sacrificiile pe care părinţii sau bunicii şi chiar fraţii 
sau prietenii le-au făcut pentru noi? Iubirea este liantul firilor noastre chiar dacă facem parte din 
generaţii diferite, vorbim limbi diferite sau locuim în ţări diferite. 
    Iubirea este de asemenea, cea mai importantă monedă de schimb a omenirii, oricât de ciudat
ar părea. Pătrundem în lumea părinţilor noştri purtând simbolul iubirii lor şi încă din primele clipe
ale călătoriei noastre primim o sumedenie de bancnote şi monezi. Bineînţeles nu sub forma pe 



care o cunoaştem ci sub forma îmbrăţişărilor călduroase, a grijii şi a întregii afecţiunii lor. 
Suntem apoi destul de strângători până când întâlnim flori, copaci şi animale şi alţi oameni care 
au nevoie de câţiva bănuţi din averea noastră. De fapt, pe parcursul întregii vieţi primim şi 
dăruim "bancnote" şi "monezi", zâmbete şi momente de neuitat.
    Chiar dacă ştia că-i trezea, Alexandra s-a hotărât să le lărgească somnoroşilor puţin conturile
din Banca Dragostei cu câteva sărutări. Matty a început să murmure ceva frecându-se mofturos
la ochi şi apoi a privit în jur. Tot atunci s-au trezit şi Eddie şi Margo care la rândul lor au privit 
curioşi pe geam să vadă unde erau.
  -Când ajungem? Am impresia că suntem în trenul ăsta de când eram mic copil! spunea Margo 
oftând şi întinzându-se din toate încheieturile.
  -Mai sunt doar câteva minute... i-a răspuns Alexandra care începea atunci să ordoneze 
lucrurile.
  -Ce binee! Îmi vuieşte capul şi-mi ţiuie urechile de la atâta zgomot de tren! se plângea Eddie.
  -Care zgomot, tată? Credeam că e sforăitul tău! chicotea Margo iar după aceea şi ceilalţi se 
simţeau mai destinşi. Hmm, totuşi se prea poate să fi fost stomacul lui Matty, tată, sau chiar cel 
al lui Columbus. Doar ştim cu toţii ce apetit au amândoi... 
  -Heei, deşi mi-a fost foame nu am spus nimic!! intervenea uşor enervat Matty.
  -Sigur că nu...maţele tale au făcut-o, chicotea din nou Margo.
  -Şi mie mi-e foame! adăuga Eddie.
  -Şi mie. De abia aştept să ajungem! concluziona Alexandra.
    Uite aşa, aproape în orice conversaţie sau glumă în familia Cupper se aducea vorba despre 
mâncare. De cele mai multe ori o făceau Matty sau Margo care erau în creştere şi aveau nevoie
de gustări destul de des pentru oasele lor dar nici Columbus nu a refuzat vreodată o porţie 
generoasă de floricele de porumb sau grisine. Ce? Deşi nu părea că a fost vreodată în creştere 
la cât de mic era, avea şi el un metabolism rapid. Un biscuite în minus şi pentru Columbus asta 
era o tragedie. Doar nu era o furnică să se hrănească cu vreo jumătate de firmitură. El era un 
hamster, un mamifer feroce. Speria până şi gâzele cu săriturile sale în aer iar pisicile care îl 
priveau fără să clipească salivând, erau cel mai probabil fascinate de condiţia lui atletică. Asta 
trebuia să fie iar lui îi plăcea să dea câte o demonstraţie de câte ori era privit. Ştiţi,nu vroia să-şi 
dezamăgească fanii.
 
              
                                                              *
 
    Trenul încetinea intrând în gara din Sibiu. Afară, pe peron erau mulţi oameni care aşteptau: 
unii gânditori, alţii încruntaţi iar alţii păreau nerăbdători şi ţopăiau de fericire ori făceau 
încontinuu cu mâna. Când trenul s-a oprit de tot Eddie a arătat cu degetul spre cineva şi a 
început să bată uşor în geam iar Alexandra a spus uimită:
  -Ooo, tata! Nici nu mă aşteptam să-l regăsesc altfel!
    Un bărbat înalt, care nu părea a face parte din decorul încărcat cu oameni grăbiţi şi copii 
neastâmpăraţi, stătea drept aşteptând. Era calm şi netulburat de mica zăpăceală ce tocmai s-a 
creat în jurul lui. Anton Alifante, acesta era numele său, era tatăl Alexandrei şi bunicul Margăi şi 
al lui Mathias, avea în jur de şaizeci de ani şi era un reprezentant fidel al eleganţei. Nu 
concepea să părăsească pământurile moşiei lui sau cel puţin conacul dacă nu era îmbrăcat 
conform stilului pe care l-a adoptat dintotdeauna. 
    Chiar şi atunci în acea zi de iunie când mercurul a urcat mult de tot în termometre, bătrânul 
Alifante nu a renunţat la costumul din stofă cu vestă şi sacou şi la cămaşa albă de bumbac 
desfăcută la guler pentru a face loc eşarfei bej de mătase cu imprimeuri. În picioare purta 
pantofi albi din piele de viţel pe care erau conturate cu aţă argintie flori de trifoi, la mână avea 
un masiv ceas elveţian din aur alb şi o pălărie uşoară de mătase pe cap. Mai avea la el şi 



bastonul său din lemn de fag cu mâner din piele maro fără de care nu pleca nicăieri.
    După ce a făcut faţă cu destoinicie toropelii de afară şi îmbrâncelilor oamenilor gălăgioşi din 
jur, Anton Alifante se îndrepta acum spre Alexandra şi Eddie pe care i-a zărit coborând din tren 
şi a tresărit când i-a revăzut pe Matty şi pe Margo venind în spatele părinţilor lor. Era surprins 
cât de mult copiii au crescut de când i-a văzut ultima oară şi se întreba dacă îi mai putea lua în 
braţe la fel cum o făcea atunci când ei erau mai mici.
    S-au îmbrăţişat minute în şir şi tuturor le străluceau ochii de bucurie. Deşi copiii nu şi-l 
aminteau foarte bine simţeau aceeaşi căldură şi afecţiune pentru bătrânul din faţa lor aşa cum 
făceau şi părinţii lor.
    După ce au ieşit pe uşa gigantică din lemn masiv a gării, s-au urcat cu toţii în maşina ce îi 
aştepta iar în acest timp Margo şi Matty nu conteneau cu noutăţile reuşind să-şi copleşească 
bunicul. Acesta a aflat despre serbarea de sfârşit de an şcolar şi că nepoata lui a obţinut 
premiul întâi, că "cel mai generos om din lume" a fost arestat şi că părinţii lor îi erau avocaţi, că 
blănosul Columbus era încântat să-l cunoască, că stewardesele le-au oferit bomboane de 
ciocolată înainte să coboare din avion şi câte altele.
    Tocmai îi povesteau bunicului făcând risipă de gesturi cum tatăl lor l-a aruncat peste balcon 
pe Bizoux care s-a iritat că nu a putut "pune laba" pe brioşele Violei când un bătrân a deschis o 
poartă neagră din fier forjat lăsând maşina să înainteze pe pământurile moşiei Alifante. Copiii s-
au oprit din povestit şi împreună cu părinţii lor priveau vădind admiraţie plopi a căror vârfuri 
parcă atingeau albastrul cerului, brazi bogaţi în ramuri de un verde închis şi apoi multitudinea de
ogoare colorate pe întinderea cărora se găseau răsfiraţi lucrători, cai, căruţe şi unelte. După 
aceea urmau livezi cu copaci cu fructe, grădini doldora de zarzavat, gardul de mirt şi grădinile 
cu flori ce înconjurau conacul.
    În cele din urmă maşina lor a poposit în faţa conacului, o casă impunătoare vopsită în galben,
cu jaluzele albe din lemn şi cu acoperişul din şindrilă roşiatică caracteristică Sibiului. De cum au 
păşit pe poteca pavată cu piatră de râu din faţa conacului au şi fost învăluiţi de un miros dulce 
de trandafiri. Le-a ieşit în cale un căţel cu picioarele scurte şi cu blana bej care sărea vesel în 
sus de parcă îl frigeau pietrele pe care călca. Îi întâmpina şi Elena, slujnica soţilor Alifante care 
încerca din răsputeri să schiţeze un zâmbet dar acesta se împotrivea să se arate. Avea şi ea 
motivele ei să nu sară pe vârfuri de fericire aşa cum făcea Louie, căţelul.
    Alexandra, Eddie şi cei doi copii au mai fost la conac de două ori în urmă cu patru ani când 
au stat o săptămână în vacanţa de vară şi câteva zile în luna decembrie, de Crăciun şi i-au 
oferit atunci destule motive Elenei să nu-i aştepte din nou prea încântată.
    Elena îşi putea aminti destul de bine când într-o dimineaţă, cu două zile înainte de Crăciun 
Matty a trezit-o din somn. Băiatul era îmbrăcat haotic ca de mâna unui orb şi era vânăt de frig. 
Din cale afară de revoltat Matty i-a spus că cineva i-a furat zăpada. Ridicându-se mai întâi pe 
coate, buimacă de somn, Elena i-a spus să se liniştească, că probabil a visat şi că mai era 
destulă zăpadă afară. Auzind-o Matty s-a bosumflat şi mai tare. Era mâhnit şi i-a spus că 
degeaba s-a sforţat să care zăpada în sufragerie, că vinovatul răutăcios o ascundea pe undeva.
În acel moment Elena a făcut ochii mari, i-a dispărut complet somnul şi s-a dat iute jos din pat. 
A ieşit în fugă din camera ei, a trecut pe lângă camera Matildei, bucătăreasa, care încă mai 
sforăia, a traversat holul de unde începeau scările ce duceau la etaj şi s-a oprit abia când a 
simţit mochetele mustind sub tălpi. Sufrageria era inundată iar sub un scaun era azvârlită o 
găletuşă din plastic. Elena a înţeles în acel moment ceea ce Matty i-a spus mai devreme. 
Gândea că neavând somn, băiatul care avea doar doi ani pe atunci s-a îmbrăcat "cât de bine a 
putut" şi a plecat afară să facă un om de zăpadă. Realizând însă că era prea frig s-a hotărât să 
care zăpada în casă şi să îl facă acolo. Mai târziu în acea dimineaţă toată lumea era în pijamale
şi desculţă cărând mobilierul din sufragerie în alte camere şi storcând o sumedenie de cârpe.
    Nici Margo, care era mai mare decât fratele ei cu doi ani, nu a scutit-o pe Elena de necazuri. 
Era vară, sâmbătă după-amiază şi toată lumea aranja câte ceva, mătura sau ştergea praful. 



Margo a coborât în holul de la intrare şi a privit în jur după ceva de făcut, voia să ajute şi să-i 
facă pe ceilalţi mândri de ea. A pus ochii în sfârşit pe acvariu şi îşi dorea să-l facă curat lună. Şi-
a suflecat mânecile şi şi-a adus din dulăpiorul din bucătărie mai multe perii. A curăţat pereţii 
acvariului şi ar fi fost îndeajuns atât, i-ar fi făcut pe ceilalţi foarte fericiţi dacă nu s-ar fi decis apoi
şi că peştii aveau nevoie de o lustruire zdravănă pentru că nu ar fi "lucit" destul. Aşa că pentru a
obţine efectul dorit a adus din baie o pungă cu detergent şi a turnat-o pe toată în acvariu 
regretând că era doar pe jumătate plină. Chiar voia să-i facă foarte curaţi...lucioşi! Venind de 
afară cu nişte pături, Elena a încremenit văzând-o pe Margo cu mâinile până la cot în acvariul 
ce dădea pe afară de spume şi clăbuci. Fetiţa era sigură că a făcut o treabă nemaipomenită şi 
nu înţelegea de ce nimeni nu o felicita.
    Elena s-a chinuit ore întregi după aceea să extermine toate balonaşele de săpun pentru că 
acvariul se comporta asemenea unui vulcan activ iar bunicul a mers a doua zi în oraş să 
cumpere alţi peştişori, aceia găsindu-şi sfârşitul în apa contaminată din acvariu.
 
 
 
                                                                      *
 
 
  Elena le-a luat din bagaje şi s-a făcut repede nevăzută iar bunica a ieşit din casă cu braţele 
deschise şi îmbujorată de emoţie. Nu i-a mai văzut de aproape patru ani şi acum o auzeau 
zicând cu vocea tremurândă:
  -Dragii mei, ce mari v-aţi făcut!
  -O, bunico! Nu putem să credem că suntem aici! Ce mai faci? întreba Margo.
  -Acasă...ca întotdeauna. V-am aşteptat atât...O să aveţi o vară minunată, sper! O să vă placă 
aici, nu-i aşa?
  -Cred că ne place deja. Natura de aici o să ne facă să ne simţim liberi şi... vremea e frumoasă 
pe aici? se interesa Margo din nou.
  -O, vremea e absolut minunată aici vara! Matty, tu ce crezi? îl privea entuziasmată bunica.
  -Da, bunico, e frumos...spunea Matty timid şi nu părea pe deplin convins dar bunica ştia exact 
cum să-i înveselească şi cum să-i facă să treacă mai uşor de despărţirea de părinţii lor ce avea 
să urmeze.
  -Matilde şi cu mine am pregătit nişte bunătăţi... Vreţi să vedeţi ce anume?
  -Ce bine că întrebi bunico! Suntem lihniţi! au răspuns imediat Margo şi Matty pornind mai 
voioşi înspre conac.
    Înăuntru mirosul de plăcinte cu brânză şi supă le gâdila simţurile. Cât ai clipi cei doi copii dar 
şi Alexandra şi Eddie s-au îngrămădit buluc pe uşa de la bucătărie. Ca şi când jucau "Scaunele 
Muzicale" cu toţii s-au repezit să prindă un loc deşi erau destule. Matilde avea deja pregătite 
platouri cu şuncă, măsline, castraveţi şi caşcaval pe care le-a scos din frigider iar ceilalţi o 
lăudau pentru o aşa idee genială. După aceea au mâncat câte două castroane fiecare de supă 
de pui şi câte una din plăcintele cu brânză şi stafide ale bunicii care s-a dovedit a fi pe măsura 
mirosului - foarte, foarte delicioasă. I-a plăcut şi lui Columbus care deşi a mâncat o porţie mare 
tot la tăvile cu plăcinte se zgâia iar nasul lui părea că o lua razna. S-a potolit însă când l-a 
mirosit pe Enervus prin preajmă care se tot gudura pe la picioarele tuturor ca să fie şi el băgat 
în seamă. Cum Eddie şi Alexandra nu erau obişnuiţi cu pisicile pentru că nu aveau una, tot îşi 
mutau picioarele evitându-l iar Margo i-a legat un şerveţel pe ochi atunci când nu o vedea 
nimeni. Rămas în beznă Enervus se târâia înapoi şi se lovea din toate direcţiile de câte un picior
de scaun sau de câte un perete. Lui Matty nu-i venea să creadă cât de amuzant era motanul iar
sora lui i-a spus încetişor între două hohote de râs:
  -Ei, poate vara asta nu va fi atât de plictisitoare până la urmă! 



 
 
 
                                                        ¤ CAPITOLUL  VI ¤
                                                    
                                                    SEARA   FANTOMELOR                 
 

    După ce Eddie şi Alexandra au plecat, cei doi copii au privit îndelung în urma maşinii ce se 
îndepărta trecând de grădinile cu flori şi de gardul de mirt până ce nu se mai zărea deloc. Ca 
să-i înveselească, bunica i-a învitat să le arate camerele lor iar bunicul le-a promis că merge să 
afle dacă scrânciobul pe care l-a comandat era gata.
    Camere lor erau situate la etaj, în partea dreaptă a scărilor una lângă cealaltă. Prima era cea 
a Margăi şi avea dulapuri albe, oglindă, pat cu baldachin şi covoraş alb din lână. Pe rafturile din 
camera ei, Margo a găsit o sumedenie de cărţi de poveşti şi păpuşi vechi confecţionate din 
materiale textile iar veioza din colţ avea pânza pictată cu pălării, pantofi şi rochii pentru ca 
atunci când lumina era aprinsă seara să reflecte toate acele forme pe tavan şi pe pereţii 
camerei.
    Camera lui Matty era la fel de luminoasă, cu dulapurile vopsite în alb doar că patul lui nu 
avea baldachin iar covorul era albastru. Matty avea şi o masă de birou pe care erau înşirate mai
multe bărcuţe din lemn, o tablă din şah şi soldăţei din bronz. După perdeaua voluminoasă Matty
a mai descoperit o locomotivă de tren în miniatură. De cum a văzut-o băiatul s-a şi urcat pe ea 
şi a făcut un tur al camerei. Era minunat! Bunicii lor chiar şi-au dat silinţa să-i facă mai fericiţi, 
aşa că în semn de mulţumire Margo şi Matty şi-au îmbrăţişat bunica care îi aştepta în dreptul 
uşii. 
    Pe numele ei, Maria Alifante, bunica celor doi era o femeie de statură mijlocie, zveltă şi avea 
un păr auriu încântător. Spre deosebire de soţul ei, Anton Alifante care avea un chip 
aristocratic, Maria avea privirea caldă iar zâmbetul ei te înveselea inevitabil. Era o femeie 
darnică şi miloasă şi nu-şi întorcea privirea de la problemele celorlalţi, motiv pentru care toţi 
lucrătorii moşiei o iubeau şi o ascultau.
    Întrerupând îmbrăţişările drăgăstoase ale celor trei, Elena venea să-i anunţe că Luc tocmai le
asambla scrânciobul în spatele casei. Printre urale şi ţipete de bucurie Margo şi Matty au luat-o 
la fugă pe scări şi nu s-au oprit până nu au ajuns în faţa uriaşului care nu avea nevoie de scară 
ca să ajungă cu mâinile la ramura groasă a teiului pentru a lega funiile. Luc era un băiat înalt, 
atât de înalt că avea de trei ori înălţimea celorlalţi. Avea braţele lungi ca nişte mături iar părul 
îndreptat în sus asemenea unor spice de grâu îl făcea să pară nesfârşit. Era ciolănos şi destul 
de slăbănog pentru statura lui gigantică, astfel că atunci când mergea dădea impresia că 
întreaga lui fiinţă se dezmembra de parcă era o păpuşă făcută din lemn. Hainele pe care le 
purta în mod obişnuit erau atât de largi încât atunci când erau spălate şi puse la uscat păreau 
nişte imense prelate iar papucii lui erau mai spaţioşi decât nişte coveţi şi realizarea lor a 
necesitat întreaga rezervă de piele de viţel pe care moşia o deţinea.
  -Ooo...Margee, Matty... scrânciobul este aproape gata! spunea emoţionat uriaşul manevrând 
funiile groase şi bucata de lemn la fel ca pe o jucărie.
    Prinzându-l fiecare de un picior, copiii l-au îmbrăţişat rugându-l ca după ce avea să termine 
de legat funiile să meargă cu ei în livadă pentru a le culege cireşe.
    Luc l-a luat pe micul Mathias pe umeri şi toţi trei au pornit pe drumul ce parcă ducea înspre 
soare, globul de foc alunecând uşor în jos cuibărindu-se după dealurile calde tinzând după un 
pui de somn. Mai înalt decât majoritatea copacilor din livadă, Luc le-a cules copiilor cele mai 
coapte şi mai arătoase cireşe până ce a adunat un morman şi asta chiar dacă Margo şi Matty i-
au spus că nu puteau mânca atât. Uriaşul era fericit şi entuziasmat că avea să aibă toată vara 



prieteni cu care să vorbească şi care să-l însoţească. De fapt, nu mai avea răbdare să le 
asculte poveştile despre şcoală, vremea din Londra, Viola şi Ernie şi despre filmele cu 
supereroi. Cu burţile pline şi cu buzunarele hainelor încărcate de cireşe cei trei se întorceau 
spre conac pălăvrăgind despre cum era să mergi la cinematograf, despre cât de gustoase erau 
floricelele cu caramel şi că ecranul de cinema era mare cât un perete întreg dar de fapt nu era 
televizor ci un proiector. Luc i-a întrebat ce era acela un proiector iar Margo îi explica întregul 
mecanism în timp ce Matty îi povestea nerăbdător despre o viitoare posibilă supremaţie a 
roboţilor în viaţa reală.
  Prin dreptul gardului de mirt cei trei s-au oprit, Matty şi Margo intrând într-o polemică în ceea 
ce privea sfârşitul unui film de animaţie pe care l-au urmărit cu ceva timp în urmă şi pe care 
amândoi şi-l aminteau diferit.
  Deodată ceva ciudat le-a distras atenţia şi privind în direcţia conacului cei doi copii au ţipat de 
uimire. Chiar dacă afară nu bătea nici câtuşi de puţin vântul iar cerul senin nu dădea nici un 
semn de furtună, conacul părea prins în mrejele unei forţe necunoscute care muta totul de la 
locul său cu o răutate diavolească. Perdelele ferestrelor fluturau în vânt, hârtii, haine, prosoape, 
papuci ieşeau ca azvârlite prin geamurile deschise în larg şi a căror jaluzele din lemn se 
bălăngăneau zgomotos de pereţii casei. Uşile erau şi ele trântite puternic atunci când se 
aşteptau mai puţin şi ceea ce îi deruta era că nu vedeau pe nimeni făcând asta. Elena alerga 
prin curte, cu o mână încercând să-şi ţină rochia în frâu şi cu alta sforţându-se să prindă 
ceaunul care a fost ridicat în aer şi în care Matilde avea pregătită mâncare pentru acea seară. 
Din nefericire, slujnica nu a reuşit să-l prindă şi în secunda următoare aceasta era murdărită de 
tocăniţa ce-i curgea pe tot corpul, din creştetul capului până la glezne.
  -Ce, ce sse petrece?? au reuşit să rostească Margo şi Matty într-un glas, năuciţi de-a binelea 
în faţa dezordinei făcută parcă cu bagheta unui magician.
  -Aaa, se întâmplă destul de des, aproape în fiecare săptămână! E chiar distractiv de urmărit 
uneori. Data trecută fantomele aruncau cu ouă crude în toată lumea... aproape că mi-am rupt 
piciorul alunecând pe nişte albuşuri în timp ce mă grăbeam să ajung la Matilde care striga din 
toţi rărunchii după ajutor. Fantomele au încuiat-o în cămară şi i-au turnat în cap două ligheane 
cu făină.
  -Fffantome?! Ai spus FAN-TO-ME?!?
  -Mda, păi... bunicii voştrii nu v-au spus nimic? Se spune că străbunicii voştrii, părinţii bunicilor 
voştrii care au avut parte de o moarte subită s-au reîntors din lumea de dincolo, spiritele lor 
creând toată această nebunie. Cu toţii bănuiesc că ar fi vorba despre ei, deşi nu se poate spune
cu certitudine întrucât registrele moşiei au fost date dispărute şi nimeni ştie cu exactitate dacă 
au mai existat şi alţi proprietari înainte de străbunicii voştri. Eu unul nu cred că e vorba despre 
cineva din familia Alifante care a murit şi care înceracă acum să dea vreun semn. Cred doar că 
aceste fantome caută să se distreze pe cinste.
  -Luc, eşti sigur că ai auzit bine toate aceste lucruri? De ce părinţii şi bunicii nu ne-au spus 
nimic? Şi cum o să locuim noi într-o casă bântuită de fantome?! spunea Margo dintr-o răsuflare 
tremurând la gândul că trebuiau să se întoarcă din nou la conac.
  -Nu vă faceţi griji! Fantomele nu bântuie conacul zi şi noapte iar când o fac le puteţi simţi cu 
uşurinţă prezenţa şi puteţi părăsi conacul pentru un timp, zicea Luc plimbându-şi privirea de la 
hainele prinse în spinii trandafirilor şi atârnând ciudat la hârtiile şi cărţile împrăştiate prin toată 
curtea. Cred că părinţii voştri nu ştiu nimic despre asta iar domnul şi doamna Alifante nu au vrut 
să vă sperie, ei înşişi încearcă să se comporte ca şi când nu ar acorda prea multă atenţie 
acestor întâmplări. Până la urmă fantomele cu fantomele şi viii cu viii!
    Zicala era "morţii cu morţii şi viii cu viii" însă Margo s-a hotărât să nu-l corecteze pe Luc care 
până la urmă avea dreptate în ceea ce spunea. Ea şi Matty nu voiau să vină în Transilvania 
pentru că, gândeau ei, aveau să se plictisească şi dacă mai aflau că pe acolo se mai perindau 
în voie şi nişte fantome ar fi refuzat categoric. Mai bine rămâneau cu Viola şi Ernie, chiar dacă 



părinţii i-ar fi găsit numai piele şi os nemaifiind în stare să guste altceva gătit de Viola vreodată, 
cu hainele făcute ferfeniţe de Bizoux şi dintre toate simţurile cu auzul lipsă, din cauza volumului 
la care Ernie asculta muzică clasică.
  Afară se întuneca iar cei doi copii nu păreau grăbiţi în a se întoarce la conac ci meditau la 
situaţia aceea neobişnuită ivită pe neaşteptate. Se întrebau cum aveau să reziste toată vara 
acolo, ce aveau să le facă fantomele şi cum aveau să se ferească de ele.
  -Haide! le-a spus Luc însufleţit. Sunt sigur că bunicii voştri vă aşteaptă să luaţi cina!
  -Luc, te rog, rămâi cu noi!! îl implora Matty ţinându-l strâns de un deget. Tot ce s-a petrecut 
mai devreme şi întunericul de afară i se părea înfricoşător micului Mathias care îşi dorea arzător
părinţii înapoi. De ce au trebuit să plece şi să-i lase acolo? El şi Margo erau pierduţi! Putea 
vedea deja într-unul din colţurile minţii morminte proaspăt săpate şi pietre de mormânt ce 
aşteptau să fie înscripţionate cu numele lor - al lui şi al Margăi. Fiorii îi cutremurau întreaga 
făptură şi ştia că din păcate nu avea cum să poată ştearge curând acel gând din fişierele 
memoriei.
  -Uite, nu trebuie să vă fie frică! Şi... aţi face bine să nu vă fie! Fantomele pot sesiza frica şi 
atunci deveniţi victima lor preferată, doar aţi văzut ce i-au făcut Elenei. Haideţi! Vă conduc până 
în casă, apoi eu trebuie să plec, iau cina cu tata şi apoi o să mă culc, sunt frânt de oboseală!
  Luc locuia cu tatăl lui care era unul dintre lucrătorii moşiei iar casa lui, la fel ca şi a celorlalţi 
muncitori nu era departe de conac. Luc i-a condus până în holul conacului iar apoi s-a retras 
piticindu-se de tot pentru a încăpea pe uşă. Bunica lor tocmai aşeza pe masa din bucătărie 
pâinea şi un bol cu salată. 
  Elena era în baie curăţindu-se de tocăniţă iar Matilde plângea în camera ei, fantomele au 
înfăşurat-o mai devreme din cap până în picioare în hârtie igienică ca să nu vadă când i se lua 
ceaunul. Maria a fost la ea şi a ajutat-o să se întindă în pat ca să adoarmă însă plânsul ei sonor 
încă se mai auzea creând o atmosferă de înmormântare. Bunicul a ajuns şi el obosit după ce a 
fost să plătească lucrătorii pe acea săptămână. S-au aşezat cu toţii la masă cufundaţi în 
propriile gânduri iar când plânsul Matildei a mai pierdut din intensitate bunicul s-a hotărât să-i 
întrebe pe copii dacă le-a plăcut scrânciobul. Margo şi Matty i-au răspuns amândoi printr-o 
mişcare afirmativă a capului, nu erau în stare nici să vorbească după cele întâmplate. Şi-au 
cerut apoi voie să mergă la culcare, nu le era atât de foame pentru că au mâncat cireşe în acea 
după-amiază.
  Bunicii nu au menţionat nimic despre dezordinea făcută de fantome sau despre motivul 
acestora. 
  -Apropo, trebuiau să aibă un motiv serios ca să dea buzna aşa! se gândeau cei doi copii.
  După un sfert de oră, bunica a trecut prin camerele lor ca să le spună noapte bună şi să-i 
învelească. Le-a spus fericită cât de mult i-a aşteptat şi cât de mult se bucura de faptul că în 
sfârşit puteau petrece timp împreună. Margo murea de curiozitate şi întrebarea despre fantome 
îi stătea pe buze. Voia să ştie mai multe însă simţea că nu era momentul să întrebe, nu în seara
aceea oricum dar avea să cerceteze. Îşi promitea că avea să cerceteze!
  După plecarea bunicii, Margo a început să numere formele pe care lumina veiozei le proiecta 
pe tavan iar Matty în camera alăturată îl mângâia pe Columbus pe care l-a luat cu el în pat. Nu 
trebuia să-l ferească pe blănos doar de Enervus Gheruţă, acum şi de fantome. L-a străfulgerat 
gândul că a avut şansa de a-şi face părinţii să-şi schimbe părerea şi să nu-i aducă în 
Transilvania însă a irosit-o lamentabil. De abia acum realiza că arsenalul de rugăminţi, lacrimi şi
implorări ale surorii lui avea o logică. Îşi dorea să dea timpul înapoi şi să fie alături de părinţii lui 
şi asta pentru că: 
  -...pentru că Eddie, tatăl meu le-ar veni de hac fantomelor!!! spunea băiatul printre lacrimi. Da, 
cu zgomotul maşinii de tuns iarba, le-ar fugări peste tot cu bâta de baseball şi le-ar înnebuni cu 
mirosul tare de cafea şi cu ţipătul alarmei pentru fum!
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  Margo s-a trezit speriată. Respira des de parcă încerca să agonisească tot aerul ce îi era pus 
la dispoziţie. A avut un coşmar şi acum privea încremenită tavanul camerei şi încerca să se 
convingă că a fost doar un coşmar.
  -Nu, cărţile nu zboară şi nu te pot răni iar gardul de mirt nu te poate prinde în mrejele-i 
încurcate! Uff, doar un vis neplăcut...
    Gândindu-se încă la asta, Margo a ieşit pe hol în pijamale iar bunicul a salutat-o vesel în timp
ce se ducea grăbit să ia micul dejun. Privind înspre coridor, Margo l-a văzut şi pe Enervus stând
pe un dulăpior şi uitându-se la ea printre gene ceea ce i-a amintit de Beatrice şi de privirea ei de
mâţă îngâmfată:
    -Perfect! Cred că se distreză de minune la Paris iar eu...eu nu...
    După ce a intrat în camera lui Matty care încă dormea, imaginea cuştii lui Columbus care 
avea uşiţa deschisă şi care părea pustie s-a izbit incontrolabil de retina ochilor ei.
    -Nu din nou! Nesuferitul! Nesuferitul de Enervus!!
    Matty s-a trezit destul de repede, puţin confuz la început dar a sărit ca ars din pat după ce a 
auzit numele de "Enervus" iar "Nesuferitul" era practic acelaşi lucru cu Enervus. Au început apoi
să-l caute pe micul hamster pe sub pat, prin dulapuri, pe după perdea şi dacă Matty nu l-ar fi 
găsit pe blănos dormind în papucii lui de casă, curând băiatul ar fi izbucnit în plâns.
    Margo i-a explicat fratelui ei că era o imprudenţă să-l scoată pe Columbus din cuşca lui, în 
special atunci când Enervus era prin preajmă. Motanul se putea strecura cu uşurinţă în orice 
cotlon al conacului. De fapt, nimeni nu cunoştea conacul mai bine decât Enervus. El ştia fiecare 
ascunziş şi crăpătură şi nu aveai cum să-l păcăleşti. Faptul că încă mai erau câţiva şoareci în 
viaţă era o chestiune de timp sau mai bine spus, lui Enervus îi lipsea cheful. Era vară şi prea 
cald afară ca el să mai aibă şi alte preocupări afară de statul la umbră şi mai mult de atât îşi 
putea obţine masa mult mai uşor de la Matilde care îi ceda cu uşurinţă. Ştia însă că atunci când 
avea să-şi schimbe meniul, naivii aceia băgăcioşi nu aveau nici o şansă.
    Matty i-a dat dreptate surorii lui. Trebuiau să fie prudenţi!
    L-au pus pe Columbus înapoi în cuşca lui şi cu papucii de casă în picioare au pornit amândoi 
spre bucătărie. Bunicul a plecat deja la treburile lui, bunica o ajuta pe Elena la culesul 
căpşunilor pentru dulceaţă iar Matilde pregătea un tort. Margo a ales să mănânce pâine cu unt 
şi gem cu ceai de mentă iar Matty înfuleca o plăcintă urmând apoi să bea un pahar de lapte.  
Când au mers înapoi în camerele lor să se schimbe i-au dus lui Columbus un biscuite. Acesta l-
a luat cu grijă în lăbuţele lui mici ca pe un valoros disc de vinil şi a început să-l ronţăie fericit.
  Câteva momente mai târziu, Margo şi Mathias traversau cărarea din spatele conacului trecând
pe lângă cei doi tei care suspendau scrânciobul, spre casele lucrătorilor. Pe Luc îl puteau vedea
de la depărtare, capul lui zărindu-se printre hogeagurile caselor. Uriaşul era cu Louie şi 
construia ceva ce trebuia să fie o bicicletă pentru că avea două cercuri ce păreau a fi de 
dimensiunea unor planete mai mici. Margo şi Matty au început să-i de o mână de ajutor lui Luc 
dar li s-a părut o muncă foarte grea. Toate piesele bicicletei erau foarte grele şi de dimensiuni 
foarte mari şi se sforţau din toate încheieturile să le ridice. Acest lucru i se părea foarte amuzant
noului şi singurul lor prieten uriaş care râdea cu poftă urmârindu-i. Copiii şi-au petrecut apoi 
timpul hoinărind prin hambar, mâncând zmeură, jucându-se cu mieii şi privindu-l pe Luc cum lua
trântă după trântă învăţând să meargă pe bicicletă.
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                                                      MĂTUŞA   VERONICA
 
  
  Era o după-amiază perfectă. Afară era cald, parfumul florilor din grădină plutea domol pe 
aripile vântului iar vrăbiuţele lăudau neobosite năframa de smarald verde a nucilor şi a teilor şi 
catifeaua înmiresmată a trandafirilor. Grădina era scăldată, pur şi simplu, în lumină, zumzet şi 
parfum.
  Margo stătea în scrânciob şi privea licărirea razelor de lumină care încercau să străbată 
frunzele jucăuşe ale copacilor asemenea bliţurilor aparatului de fotografiat. Matty şi-a adus 
dintr-o baracă mai multe unelte printre care un ciocan mare, cuie şi nişte bucăţi de lemn ca să 
construiască căsuţe pentru păsări. Luc a plecat de vreo oră să-l ajute pă tatăl lui să care lemne 
iar bunicul schimba uleiul maşinii. Bunica o ajuta pe Matilde la gătit - pregăteau peşte prăjit şi 
piure de mazăre iar Elena lega cu sârmă ceaunul de plita sobei pentru ca fantomele să nu 
folosească mâncarea şi data viitoare pe post de mască de păr.
  O maşină colorată cu portierele verde deschis şi cu acoperişul desfăcut se apropia uşor, 
aproape fără zgomot. Şoferul a oprit în dreptul gardului de mirt şi o femeie nu prea înaltă, 
subţirică şi cu ochii curioşi cerceta împrejurimile. Peste câteva momente aceasta a coborât din 
maşină ţinând într-o mână o umbrelă de soare şi în cealaltă un coş cu nuiele deasupra căruia 
stătea ca acoperământ un prosop alb cusut pe alocuri cu fir argintiu. Aceasta înainta spre conac
în timp ce şoferul dădea semne că o aşteaptă. Femeia purta mănuşi albe din dantelă, o cămaşă
românească de mătase cusută cu mărgele şi o fustă din bumbac de un verde închis şi cu maci 
roşii brodaţi care depăşea doar puţin linia genunchilor. Părul îl avea strâns într-un coc uşor 
dezordonat, suficient însă să pară elegant şi deloc sever.
    Margo i-a ieşit înainte şi privea cu admiraţie cum făptura necunoscută din faţa ei păşea plină 
de farmec pe poteca pietruită ca şi când ar fi avut o pereche de aripi ascunse la spate care o 
făceau să plutească. Veronica s-a apropiat şi i-a atins delicat obrazul Margăi:
  - Tu trebuie să fi Margaret! Cât mă bucur să te văd! Erai mai mică când te-am văzut ultima 
dată iar acum eşti o frumuseţe de fată. De abia aştept să-l cunosc pe fratele tău, Mathias, nu-i 
aşa? Eu sunt Veronica, sora bunicii tale. Poţi să-mi spui mătuşă dacă vrei...
  - Margo! Poţi să-mi spui Margo, Marge, Marga, M, Margaret...Scuze cred că deja vorbesc prea
mult, adăuga fetiţa scuzându-se emoţionată.
  - Chiar deloc! Îmi doresc să aflu cât mai multe despre voi. Sper că vom petrece măcar câteva 
zile împreună vara aceasta! Uite, v-am adus ciocolată şi tarte cu brânză sărată. Le-am făcut 
chiar azi dimineţă!
    Primind îmbujorată coşul, Margo îşi spunea în gând că mătuşa Veronica pe care nu şi-o 
amintea foarte bine era o prezenţă foarte plăcută şi îi amintea de învăţătoarea ei pe care o 
îndrăgea, cu adevărat, foarte mult. Margo a anunţat repede la bucătărie că aveau un oaspete 
iar bunica ei a ieşit să vadă cine era în timp ce Matilde a început să pregătească cafea, aşa 
făcea de fiecare dată când cineva trecea pe la conac sau venea să-i viziteze.
    Matty era şi el de-a dreptul emoţionat să-şi cunoască mătuşa că şi-a dat din greşeală cu 
ciocanul peste degete când a văzut chipul străin ce se apropia de el însă nu peste mult timp 
părea că cei doi se înţelegeau de minune. Matty i-a arătat Veronicăi proiectul lui la început de 
drum, de a construi vrăbiuţelor căsuţe din lemn pe care să le agaţe în copaci. După aceea Luc 
putea pune acolo în fiecare zi firmituri şi apă.
  - În acest mod, povestea el, ele nu ar mai trebui să coboare pe pământ după hrană unde 
Enervus le aşteaptă viclean cu gheruţele ascuţite!
  Matty a făcut de asemenea şi prezentările. L-a introdus pe Columbus ca şi "prieten şi tovarăş 
în vremuri de răscruce" iar când au mers cu toţii în foişor băiatul i-a oferit galant mătuşii lui o 
farfurie cu o felie din tortul pe care Matilde l-a preparat în acea zi.
  Au vorbit destul de mult iar copiii erau încântaţi de noua lor cunoştiinţă pe care au promis că 



aveau să o viziteze. O conduceau acum pe mătuşa lor la maşina aflată în dreptul gardului de 
mirt în timp ce bunicii sporovăiau despre o sumedenie de lucruri: despre vreme, despre 
secerişul grâului, despre nunta la care trebuiau să meargă a doua zi, despre mâncarea de 
păstăi cu sos de ouă şi mărar, despre oamenii din sat şi aşa mai departe.
    Dintr-o dată cineva le amintea despre ce au evitat să vorbească şi anume... despre fantome!
    În mai puţin de câteva clipe o vântoasă puternică s-a abătut asupra moşiei la fel ca şi în 
seara precedentă ridicând în aer şi apoi izbind de pământ tot ce întâlnea în cale. Oftând Maria 
şi Anton Alifante şi-au întors neputiincioşi privirea înspre conac. Simţeau pe umeri apăsarea 
situaţiei care se tot desfăşura de ani buni şi căreia nu i se puteau împotrivi. Au chemat de-a 
lungul timpului preoţi care au venit cu bidoane de apă sfinţită şi cu numeroase icoane şi cărţi de 
rugăciuni, cu crucifixe şi cu mai multe cadelniţe din care ieşea fum gros de tămâie. Au mai 
chemat şi vrăjitoare care au stropit şi ele peste tot cu licori şi poţiuni stranii şi nimic. Fantomele 
se dovedeau a fi încă nesătule de a le facă viaţa un coşmar. Apoi s-au hotărât să-i cheme şi pe 
vânătorii de fantome. Aceştia aveau nişte aparate de detectat energia sufletor rătăcite care 
bâzâiau încontinuu şi care le-au dat fiori. Chiar dacă au sperat că acele lucruri aveau să fie 
folositoare, toate s-au dovedit a fi în zadar pentru că nu s-a produs nici o schimbare.
  Haosul de haine, farfurii şi covoare plutea acum răsucindu-se în toate direcţiile ca şi când ar fi 
făcut parte din spectacolul pus în scenă de către un magician neexperimentat. Margo i-a 
aruncat o privire mătuşii. Simţea că pe chipul acesteia se succedau furia, neliniştea, întristarea 
şi încă ceva...un sentiment pe care nu l-a putut desluşi pentru că Veronica s-a întors şi a plecat 
grăbită spre maşina ce o aştepta. Margo a rămas însă pe gânduri întrebându-se dacă nu cumva
mătuşa ei ştia mai multe decât bunicii ei.
  
 
                    
                                                                  *
                                                                
 
  În ciuda celor petrecute în timpul serii, a doua zi s-au trezit cu toţii destul de odihniţi. Margo şi 
Matty îşi dădeau seama uşuraţi că nu au visat nimic neliniştitor. Columbus îşi făcea înviorat 
antrenamentele în cercul său rotativ, Enervus îşi lua masa afară alături de Louie, căruia îi mai 
învineţea din când în când nasul, nemulţumit de timpul său modest asupra castronului cu lapte 
iar Elena trăncănea prin toată casa cum îi era de altfel obiceiul dimineaţa. Se părea că 
supărarea i se trăgea din faptul că după ce se ostenea "precum un măgar" să le pună pe toate 
la locul lor, "nişte arătări neobrăzate" făcând referire la fantomele ce bântuiau săptămânal 
conacul, se hlizeau până se înverzeau de râs pe seama ei aruncând pe geam tot ce găseau în 
cale. Bunica era în camera ei pregătind haine pentru ea şi bunicul deoarece în seara aceea 
trebuiau să meargă la nunta unor cunoştiinţe. Era de fapt vorba despre un cuplu de tineri 
îndrăgostiţi care au lucrat la moşie cu un an în urmă.
    După ce s-au trezit Margo şi Matty nu au avut răbdare nici să ia micul dejun şi s-au îndreptat 
spre casa lui Luc. Erau nerăbdători să afle mai multe despre mătuşa Veronica şi despre 
fantome. 
    Luc îşi repara bicicleta pentru că încercând să înveţe cum să-şi ţină echilibrul s-a lovit "din 
greşeală" de mai tot ce exista prin curte. În timp ce-l ajutau pe uriaşul lor prieten să fixeze la loc 
spiţele, copiii l-au întrebat ce ştia despre mătuşa lor. Luc le-a spus că Veronica era scriitoare, că
locuia singură şi că adora liniştea. Cum îi plăcea să grădinărească, avea o grădină 
impresionantă de flori şi câteva pisici pe care le-a salvat de la o morte sigură luându-le la ea de 
pe străzi. Când se plimba prin sat, Luc o vedea adesea coborând din maşina ei colorată şi 
îndreptându-se fie spre băcănie fie spre biblioteca oraşului. Câteodată Veronica mai trecea şi 
pe la moşie să se intereseze de lucrători sau de recolte, ea încă deţinând o parte din 



pământurile ce înconjurau conacul.
  Margo şi Matty l-au ascultat atenţi pe Luc şi tot ce avea acesta de spus despre mătuşa lor însă
de la o vreme au devenit îngânduraţi. Amândoi fixau şuruburile bicicletei tăcuţi ceea ce l-a făcut 
pe uriaş să-i întrebe dacă totul era în regulă:
  - Hei, e totul bine? Veronica este o persoană de treabă, o persoană întru totul normală...
  - Nu e asta! i-a răspuns Margo. Bunicii noştri se duc în seara asta la o nuntă şi probabil o să 
zăbovească acolo ore bune... Cum o să ne descurcăm noi singuri să facem faţă fantomelor?
  - Dar nu veţi fi singuri! Elena şi Matilde vor fi cu voi! încerca Luc să-i liniştească.
  - Pfuff!! Elena şi Matilde!? Vrei să încetezi cu asta!?! Cele două se tem şi de umbra lor. 
Probabil nu vor face altceva decât să plângă sau vor da bir cu fugiţii. Nu ne putem bizui pe ele! 
  - Mai bine să-i sunăm pe mama şi pe tata. Vreau să vină după noi! intervenea Matty arătând 
cu totul afectat. 
    Margo nu a scos nici un cuvânt după aceea, pesemne că ipoteza lui Matty, aceea de a-şi 
suna părinţii nu era total scoasă din discuţie.
  - Dacă vă face să vă simţiţi mai în siguranţă, vă promit că voi sta de veghe în noaptea aceasta 
chiar în faţa conacului! Îmi voi aduce mai multe pături. Voi sta chiar confortabil!
  - Chiar? Îţi mulţumim Luc! strigau surprinşi cei doi copii simţindu-se deja mai bine.
    Cât de mult se bucurau că puteau conta pe noul lor prieten. Nu erau siguri dar probabilitatea 
ca fantomele să se întoarcă şi în acea seară era una mare. Măcar puteau să-l strige pe Luc 
dacă fantomele încercau să-i împingă pe scări sau să-i închidă în beci. Nu ştiau la ce să se 
aştepte aşa că şi-au făcut o mulţime de gânduri iar mintea lor ţesea o sumedenie de scenarii.
    Margo şi Matty au mai stat cu Luc câteva ore ajutându-l să-şi repare bicicleta iar apoi s-au 
îndreptat spre conac însoţiţi de Louie care ţopăia de fericire pentru că era ora prânzului. Matilde
a pregătit pui cu smântână care era, se pare, felul preferat de mâncare al lui Enervus şi asta 
pentru că motanul a mieunat încontinuu cât tava a stat la cuptor dând de înţeles că oferea 
tăcere în schimbul unei porţii din deliciosul preparat.
    Peste câteva momente, cu toţii stăteau în jurul mesei şi se răcoreau cu câte un pahar de 
limonadă iar Matilde a răscumpărat liniştea de la motanul perseverent care, de cum şi-a primit 
farfuria a început să molfăie mulţumit. Louie a fost şi el servit şi ţopăia mai tare decât înainte 
simţind că prinde aripi de la atâta bucurie. Nu-i venea să creadă că persoana lui favorită din 
întreaga lume, bucătăreasa, nu a uitat de el.
    La vremea prânzului, nu doar familia Alifante se odihnea şi lua prânzul ci şi toţi lucrătorii 
moşiei. Prânzul era un obicei păstrat cu sfinţenie în Transilvania şi oamenii de acolo fie că se 
aflau la casele lor, fie că munceau pământul se adunau în familie în jurul mesei. Legume, ouă 
fierte, piftie, toate acestea îi ajutau să capete noi forţe de muncă.
    Dacă priveai de undeva de sus în timpul amiezii, puteai vedea cum lucrătorii pământurilor 
moşiei Alifante se strângeau câte doi-trei la umbra unui copac şi formau un cerc în jurul 
alimentelor aduse de acasă. Mâncau supă, brânză, roşii, cârnaţi după care pepene roşu şi alte 
fructe iar la final se odihneau câte un sfert de oră înainte de a se întoarce înapoi la treburile lor.
 
 
 
                                                    ¤  CAPITOLUL  VIII  ¤
 
                    PRIMA  ÎNTÂLNIRE  CU  ALISTAR  ŞI  ADUNAREA  DOVEZILOR
 
  
    La vremea prânzului în acea zi la Reykjavik, capitala Islandei, Eddie şi Alexandra se aflau în 
camera de aşteptare a unei închisori temporare în care Alistar Farewell era ţinut sub observaţie.
S-au ridicat în picioare când un bărbat înalt, cu faţa palidă şi suptă şi cu părul încărunţit intra pe 



uşă vizibil slăbit. Era condus de către un gardian care îl ţinea de braţ, mai mult ca bărbatul să 
nu leşine decât din motive de securitate.
    Cei doi avocaţi îl priveau înmărmuriţi. Bărbatul din faţa lor părea ameţit de foame. Starea 
gravă de sănătate a lui Alistar îi surprindea şi îi îngrijora deopotrivă. Acesta s-a plâns de 
mâncarea puţină şi de frig, de gândacii şi şoarecii care "îi ţineau de urât", de patul fără saltea şi 
plapumă şi de lipsa săpunului sau a oricărui tip de detergent. 
    Nu doar că Alistar arăta fizic foarte rău dar era şi cu moralul la pământ. Spunea că adevăraţii 
vinovaţi, oamenii care doreau să-i facă rău, aveau un avantaj formidabil, acela că erau în 
libertate dispunând de toate mijloacele şi drepturile pe care lui închisoarea i le îngrădea. 
Adversarii lui puteau crea acuzaţii mincinoase care să-l ţină departe de lumina soarelui pentru 
tot restul vieţii. Era convins că până în ziua procesului, ce-i care-l acuzau aveau să caute 
moduri prin care să manipuleze articolele Codului Penal şi să pună la punct strategii prin care 
să câştige încrederea juraţilor şi într-un final verdictul judecătoarei.
    Eddie şi Alexandra făceau totul ca să-l încurajeze spunându-i că adevărul era arma supremă 
care nu-i putea ajuta cu nimic pe acuzatorii săi pentru că asta ar fi însemnat să se demasce 
singuri.
  - Alistar, nu-ţi mai fă singur idei ce nu sunt! Judecătoarea O'Donell este o persoană care nu 
poate fi cumpărată. Ea la fel ca şi noi caută să ajute adevărul să iasă la suprafaţă. Nu cred că 
mai este necesar nici să menţionăm că nici un avocat al acuzării nu-i va ţine teorie doamnei 
judecătoare despre articolele juridice. Doamna O'Donell este în fruntea Tribunalului din 
Reykjavik şi nimeni nu stăpâneşte mai bine decât ea normele sistemul juridic şi practica 
judiciară.
  - Aşa e, îl asigura şi Alexandra. Chiar dacă nu poţi vedea acum lucrurile într-o lumină mai 
bună, îţi pot spune că ai un avantaj imens pe care îl subapreciezi. Eşti un om drept şi ceea ce ţi 
se întâmplă se datorează unei înscenări puse la cale de oamenii care gândesc murdar. Probabil
că au mai înşelat şi alţi oameni sau chiar pe statul islandez dar de data asta se înşeală dacă 
cred că vor scăpa basma curată. Alistar, nu privi acest proces ca şi pe un coşmar sau ca şi pe 
un joc pe care crezi că îl vei pierde deşi nu mă îndoiesc că îţi este greu! Priveşte totul ca pe o 
şansă de a le încurca socotelile unor oameni profitori şi de a le arăta tuturor că ai fost mereu un 
om cinstit!
  - Fără doar şi poate, trebuie să fim puternici!! concluziona Eddie. Un om nevinovat care luptă 
pentru dreptate este mereu cu un pas înaintea celui făţarnic care se zbate să demonstreze 
lucrurile în care nici măcar el nu crede.
    Gardianul a bătut puternic cu degetele în uşă anunţându-i că timpul lor era pe sfârşite. Înainte
să plece, Eddie şi Alexandra l-au îmbrăţişat pe Alistar şi i-au strâns mâna ca sâ-l îmbărbăteze. 
Acesta părea mai însufleţit decât înainte şi a înţeles că merita să lupte pentru libertatea sa, în 
special pentru că nu a greşit cu nimic ca să fie la închisoare.
    Înainte să plece, Alexandra şi Eddie i-au dat lui Alistar cuvântul că aveau să facă tot ce se 
putea pentru a face lumină în acel caz şi nu vorbeau baliverne...
    Astfel că după ce l-au lăsat pe Alistar singur, cei doi au completat mai întâi o cerere în care îi 
cereau preşedintelui penitenciarului să dea dovadă de seriozitate în acordarea deţinuţilor 
lucrurile necesare pentru dormit şi pentru igiena personală dar solicitau şi o uşoară flexibilitate 
cu privire la hrana deţinuţilor. Propuneau ca rudele acuzaţilor să fie lăsate să le aducă mâncare 
şi haine cel puţin o dată pe săptămână. În acest mod primind mâncare de acasă, Alistar se 
putea pune pe picioare.
    Apoi Eddie şi Alexandra au ieşit grăbiţi pe poarta închisorii şi s-au urcat într-o maşină cu 
geamuri fumurii la volanul căreia îi aştepta Leonard. Acesta din urmă a pornit imediat 
autovehiculul şi s-au îndreptat apoi spre Sediul Central al firmei Millet Criogenarium. 
    Leonard a parcat maşina foarte discret vis-a-vis de clădirea firmei de bijuterii a cărei faţadă 
impunătoare era toată din sticlă. S-au mutat apoi toţi trei pe bancheta din spate şi s-au pus pe 



aşteptat ţinând în mâini aparate performante de fotografiat. Au aflat că avea să aibă loc o 
şedinţă importantă la sediul firmei şi acum mureau de curiozitate să afle cine avea să se 
prezinte. Informaţia despre şedinţă au primit-o de la o persoană pe care Leonard a plătit-o să se
infiltreze în interiorul companiei. Aceasta s-a prezentat la interviul de angajare şi a primit postul 
de secretară al unuia dintre directorii firmei. După ce a fost angajată tânăra a început să 
investigheze şi cu siguranţă a încercat tot ce se putea în săptămâna ce a trecut. A rămas mereu
peste program ca să cerceteze istoricul programelor folosite de calculator,  s-a strecurat pe furiş
în camera unde erau arhivate portofolii cu date despre toate bijuteriile din visteria firmei, a 
sustras de acolo mai multe hârtii şi într-una din zile a reuşit chiar să intre în posesia unei 
înregistrări video când managerul executiv al firmei şi-a lăsat pentru câteva minute seiful din 
biroul său deschis. Tânăra nu ştia exact ce conţinea înregistrarea dar s-a hotărât că merita să 
afle. Aşa că i-a trimis-o repede lui Leonard prin curierul special, acesta i-a făcut o copie şi în 
doar câteva clipe înregistrarea era din nou în mâinile ei. Secretara a trecut prin momente 
infernale în acea zi. A creat o diversiune pentru a putea pune caseta la loc, mai precis, şi-a dat 
singură foc maşinii în parcarea de la subsol, fumul a declanşat alarma de incediu şi în câteva 
secunde toată lumea a fost evacuată.  S-a creat o confuzie destul de mare, toţi funcţionarii 
alergau impacientaţi pe scări, curentul electric s-a oprit şi în toată acea grabă nimeni nu şi-a mai
adus aminte de seif, ceea ce i-a oferit tinerei prilejul perfect să pună înregistrarea la loc fără ca 
nimeni să o observe. 
    Mai târziu în acea zi, colegii dar şi şefii ei i-au tramsmis păreri de rău pentru automobilul 
avariat. De fapt, a mai rămas doar scheletul din metal din ceea ce a fost o atrăgătoare maşină 
sport. Deşi încerca să pară sfâşiată şi îndurerată, nu o mira deloc aspectul final al maşinii, doar 
ea a vărsat motorină peste tot, îmbibând scaunele şi mochetele în lichidul uşor inflamabil.  Când
poliţia a întrebat-o dacă ştia cine putea fi vinovatul tânăra s-a gândit la un nume ce deriva din 
meniul de la McDonalds - Mac Burger. Nu cunoştea pe nimeni numindu-se aşa, desigur, dar 
pornind pe o pistă falsă avea să-i ţină ocupaţi pe poliţişti pentru o vreme.
    Toate acestea nu au fost în zadar. Chiar în seara acelei zile Leonard i-a telefonat aducându-i 
la cunoştiinţă că hârtiile pe care ea le-a sustras din camera-arhivă conţineau datele unei întâlniri
secrete între asociaţii firmei şi alţi oameni misterioşi a căror identitate era trecută în hârtii cu X, 
Y, Z ŞI HK. Leonard, Eddie şi Alexandra credeau că aceştia erau oamenii de contact din 
străinătate ai firmei de bijuterii care, cel mai probabil, se ocupau cu tranzacţiile bijuteriilor pe 
piaţa neagră. Leonard nu avea dubii că au fost ei cei care au introdus bijuteriile false în Islanda 
şi au creat toată acea poveste drept acoperire. Mai mult de atât, ceea ce Leonard a descoperit 
pe caseta video pe care tânăra i-a trimis-o îi punea mintea pe jar, două persoane una arătând 
exact precum Alistar şi alta părând a fi bijutierul acestuia erau surprinse în momentul în care 
vindeau bijuteriile reprezentanţilor Millet Criogenarium. Leonard însă era sigur că fie oamenii 
aceia erau actori şi purtau măşti fie înregistrarea a fost prelucrată pe calculator dar sub nici o 
formă aceia nu erau adevăraţii Alistar şi prietenul său, un bătrân bijutier.  Eddie şi Alexandra i-
au transmis imediat lui Leonard că aveau să folosească înregistrarea ca dovadă a complotului 
împotriva lui Alistar. Erau siguri că aveau să facă furori în sala de judecată analizând conţinutul 
acelei casete.                                            
                                                              
                                                            *
                                                                     
    Peste patruzeci şi cinci de minute în care au stat încordaţi pe bancheta din spate a maşinii, 
aşteptarea lua sfârşit pentru Alexandra, Leonard şi Eddie. Una după alta, maşini luxoase 
staţionau pentru un minut sau două la intrarea în clădirea inscripţionată cu majuscule "Millet 
Criogenarium". Oamenii misterioşi erau înconjuraţi masiv de gărzi de corp şi Leonard împreună 
cu cei doi avocaţi găseau destul de dificil sarcina de a le surprinde chipul în întregime. Cu toate 
acestea, ei trei făceau o mulţime de poze şi nu pierdeau din vedere nimic.



    După ce mica paradă de maşini scumpe şi gărzi de corp s-a risipit, Leonard a trecut din nou 
la volanul maşinii şi părăseau şi ei locul pe care l-au ocupat până atunci. Într-o oarecare măsură
erau mulţumiţi. Pozele, erau siguri, arătau precum un puzzle şi asta din cauză că gărzile de 
corp ai oamenilor misterioşi au acţionat precum un paravan dar cel puţin, au fost acolo şi i-au 
surprins! Acum tot ce trebuiau să facă era să ducă fotografiile unui poliţist care avea acces la 
baza de date de recunoaştere a populaţiei.
 
 
 
                                    
                                                      ¤  CAPITOLUL  IX  ¤
 
                                          NEPOFTIŢII  MUSAFIRI  NOCTURNI
 
 
 
    În Sibiu, Anton şi Maria, aranjaţi şi dichisiţi, coborau scările iar copiii le admirau hainele 
elegante şi le făceau complimente. Elena şi Matilde tocmai terminau de împachetat un cadou pe
care ele îl făceau mirilor. Era un set de castroane din porţelan şi câteva ceşti pictate din 
ceramică. Bunicul a luat cutia frumos învelită şi a aşezat-o în maşină şi le-a amintit Margăi şi lui 
Mathias să fie cuminţi şi să se schimbe în pijamale înainte să meargă  la culcare. Bunica o ruga 
pe Elena să închidă toate ferestrele şi îi atrăgea atenţia Matildei să fie cu ochii în patru în 
special în bucătărie, să nu lase vreun vas cu mâncare la îndemână sau cămara descuiată. 
    Înainte să plece, bunicii au îmbrăţişat-o pe Margo şi apoi pe Matty şi le-au spus că aveau să 
încerce să se întoarcă cât mai repede. 
    Deşi îi credeau pe cuvânt pe bunici şi înţelegeau că aceştia nu aveau încotro decât să 
meargă la acea nuntă, Margo şi Matty ar fi dat orice ca în momentul acela să se fi aflat 
împreună cu părinţii lor, în apartamentul lor din Londra sau chiar în Islanda, departe de fantome 
şi lipsiţi de griji.
    În timp ce maşina se îndepărta dincolo de grădina de flori, de grădinile de zarzavat şi de 
gardul de mirt cei doi copii încă mai priveau în direcţia drumului cu feţele lipsite de expresie la 
fel ca cele ale unor statui. La îndemnul Elenei care dorea să încuie uşa, copiii au intrat în casă 
şi au rămas neclintiţi acolo pentru o vreme în holul de la intrare, incapabili să se mişte, să 
gândească limpede sau doar să gândească ceva. Frica îi stăpânea în totalitate şi simţeau că 
acela era cel mai îngrozitor sentiment care i-a influenţat vreodată într-un mod atât de negativ. 
Un zgomot puternic i-a făcut să tresare şi tare s-ar fi supărat pe Luc dacă nu ar fi nădăjduit 
amândoi că prietenul lor le putea veni în ajutor. Uriaşul doar a atins puţin cu vârful degetelor 
sale fereastra dar aproape că a scos-o din ţâţâni.
  - Luc chiar nu ştie că are mâinile mari! oftau copiii.
  - Marge, Matt! Eu o să stau lângă butucii aceia...arăta Luc cu mâna înspre dreapta însă copiii 
nu puteau vedea pe geam decât o părticică din tricoul lui gri. Mă puteţi vedea de la fereastra 
voastră şi dacă mă strigaţi de acolo vă pot auzi!
  - Bine! Te rugăm să rămâi acolo până bunicii se întorc. Poţi să duci o scară în dreptul ferestrei 
mele? îl ruga Margo. Elena a încuiat uşa şi avem nevoie de o ieşire de urgenţă în caz că 
lucrurile devin agitate aici înăuntru! 
  - E o idee bună. Aşa am să fac! ...şi amintiţi-vă ce v-am spus despre frică... nu vă mai gândiţi 
la asta! Încercaţi să vă menţineţi mintea ocupată cu altceva, poate ar trebui să jucaţi un joc sau 
să citiţi ceva amuzant în seara asta! le propunea Luc, a cărui obraz ocupa toată suprafaţa 
ferestrei iar Margo şi Matty păreau că vorbeau cu peretele.
  - În regulă, Luc! Vom merge sus să ne jucăm cu Columbus şi să citim ceva!



  - Da, ar fi bine! Pa! adăuga Luc retrăgându-se. 
  S-a făcut ora şapte, apoi şapte şi jumătate şi când au privit ceasul încă o dată nu le-a venit să 
creadă că era trecut deja de ora nouă. S-au schimbat repede în pijamale, o vreme s-au jucat cu 
simpaticul hamster care îi gâdila intrându-le sub haine, apoi au jucat şah dar s-au plictisit 
repede iar în cele din urmă au ales să citească ghicitori şi proverbe. Erau surprinşi şi într-un fel 
cu adevărat uşuraţi că fantomele nu i-au vizitat în seara aceea. Îşi doreau să se bage sub 
plapumă pentru că le era somn dar au hotărât ca înainte de asta să meargă să vadă dacă 
Matilde şi Elena erau în regulă. Nu le-au auzit deloc de când bunicii au plecat şi liniştea nu era 
întocmai ceea ce le stătea slujnicelor în fire, în special Elenei pe care o puteai auzi în mod 
normal de la o poştă pălăvrăgind.
    Au pornit amândoi pe scări în direcţia camerei Elenei şi înspre cea a Matildei. În timp ce 
traversau holul de la parter Margo şi Matty se întrebau dacă nu cumva fantomele au închis 
slujnicele pe undeva pentru că prea au fost ele silenţioase toată seara. Au deschis uşa Elenei, 
apoi pe cea a Matildei şi le-au văzut pe amândouă dormind buştean iar când au trecut prin 
bucătărie au înţeles de ce. Lângă două pahare goale se afla un flacon pe care scria 
"somnifere". Cei doi copii au ridicat din umeri. Nu ştiau că Elena şi Matilde luau aşa ceva dar 
hei, să ai insomnie şi să încerci să ţi-o tratezi era probabil un lucru normal atunci când trăiai într-
o casă bântuită.
    După ce au urcat scările şi au intrat amândoi în camera Margăi hotărâţi să rămână împreună 
până bunicii lor se întorceau, copiii au aruncat o privire pe fereastră. L-au văzut pe Luc stând pe
nişte pături, cu cotul rezemat de un butuc şi încercând din răsputeri să nu adoarmă. Margo şi 
Matty au deschis fereasra şi i-au spus să mergă să se culce pentru că fantomele nu au dat nici 
un semn în seara aceea. În timp ce închideau fereastra la loc, copiii îl priveau amuzaţi pe Luc 
care de abia se putea ţine pe picioare. Un uriaş ca şi el obosea foarte repede şi avea nevoie de 
mai multe ore de odihnă decât un om normal. Copiii sperau să nu se împidice de vreun copăcel 
şi îşi spuneau cât de caraghios ar fi fost să-l găsească pe Luc a doua zi tolănit în grădina cu flori
a bunicii. Ar fi turtit totul sub greutatea lui dar măcar ar fi putut da vina pe fantome.
    Mergând la culcare celor doi nu le venea să creadă că au supravieţuit acelei seri şi că, mai 
mult de atât, au găsit şi un lucru pozitiv despre fantome: le puteau învinovăţi de orice.
 
 
                                                            
                                                              *
 
  Margo a adormit pe loc. Toată agitaţia acelei zile şi temerile i-au consumat pe deplin energia. 
În ultimile ore arăta ca şi cum era gata să se prăbuşească de oboseală şi imediat după ce 
obrazul i-a atins moliciunea pernei a şi căzut într-un somn adânc la fel cum o picătură de 
cerneală este absorbită instantaneu de sugativa uscată.
  Matty însă, nu putea adormi. Stătea cu micul Columbus pe piept şi privea undeva înspre tavan
cu ochii deschişi în întuneric lăsându-şi gândurile să se legene în abisul nopţii negre. Se întreba
cum se putea explica existenţa fantomelor şi cum era posibil ca acestea să aibă nişte puteri 
extraordinare precum acelea. Cum făceau oare să ridice totul în aer şi să creeze furtună? 
Gândurile îi fugeau şi la părinţii lui care se aflau în Islanda şi apoi ele poposeau şi în 
închisoarea lui Alistar pe care şi-o imagina fiind un loc întunecat, solitar şi înfricoşător sau cel 
puţin aşa a auzit la grădiniţă.
  "Zdup" şi alte sunete la fel de ciudate i-au risipit într-o clipă lui Matty toate gândurile care până 
atunci s-au lungit diforme în întunericul camerei. Zgomotele veneau de undeva de pe hol sau 
din bibliotecă, nu era sigur şi pentru un moment a crezut că s-au întors bunicii lui. Nu a auzit 
însă, cheia răsucindu-se în uşă, vocea lor sau scârţâitul scărilor. Deci trebuia să fie altcineva! 
  - Oare Matilde şi Elena s-au trezit şi caută ceva la etaj? Dar de ce nu aprind lumina pentru 



Dumnezeu? Marge, MARGE!
  - La-să-mă-să-dorm!!!
  - Nu e chiar momentul! Aud ceva...
  - Ce? Eu nu aud nimic!...omule, ai visat...Culcă-te la loc!
  - Am-stat-treaz-tot-timpul! Trezeşte-te îţi spun! E cineva! insista Matty.
  - Aprinde veioza şi verifică singur!
  - Ai înebunit!?!
  - Hrr! (sforăit)
  - De ne crezut! Matty dădea enervat din cap dar ştia ce o putea trezi pe Margo... A început să 
o zgâlţâie şi i-a şoptit la ureche: fantome!
  - Unde? şi ca dintr-un foc, Margo s-a urcat în vârful patului.
  - Zic şi eu...nu sunt sigur!
  - Slap! o palmă peste obrazul lui Mathias. Era clar, Margo îl putea nimeri şi pe întuneric.
  - Auu, mâna mea! 
  - Doar nu te gândeşti că am să-ţi cer scuze... şi nici obrazul meu nu o s-o facă! se văita Matty 
masându-şi o parte a feţei.
  - Shh! Cred că am auzit ceva...
  - Dăă!!!  zicea Matty.
    Amândoi îşi puteau auzi respiraţia iar inima le străpungea pieptul cu fiecare bătaie. Un 
moment mai târziu şi alte zgomote...
  - Nu, nu pot fi Elena şi Matilde! Au luat amândouă somnifere şi oricum sunt prea fricoase să 
umble cu noaptea în cap la etaj pe întuneric... şoptea gânditoare Margo în timp ce parcă făcea 
recapitulare. Nu poate fi Luc - pentru că zgomotele vin din interiorul casei...nici Enervus, îţi 
aminteşti, l-am lăsat afară... Mai rămân două posibilităţi: fie sunt hoţi, fie sunt fantomele.
  - Sper că sunt hoţi! spunea cu o voce plângăreaţă băiatul. Îşi amintea că a păstrat dorinţa de la
serbarea de ziua lui de naştere pentru urgenţe. Nu a folosit-o niciodată! Aceea era o urgenţă şi 
spera că încă mai era valabilă. A închis ochii şi cu pumnii strânşi a început să şoptească ceva:
  - Vreau... adică nu! Îmi doresc...
  - Ce!? Nu avem timp pentru asta! şi în secunda următoare Margo se îndrepta pe întuneric spre
uşa camerei ei. A stat nemişcată un moment, apoi a pus mâna pe clanţă şi şi-a făcut loc prin 
întredeschizătura uşii.
  - Stai! Doar nu vrei să te duci acolo...
    Matty nu şi-a terminat de spus dorinţa. L-a băgat iute pe Columbus în buzunarul de la piept al
pijamalei şi a plecat după sora lui. A găsit uşa orbeşte iar apoi s-a izbit în Margo. Matty îşi putea
simţi vibraţia bătăilor inimii până în vârful degetelor. După ce au mai stat puţin să asculte, erau 
siguri - zgomotele veneau din bibliotecă. Se auzea foşnet de hârtii şi hârşâit de cărţi târâite pe 
rafturi şi apoi trântite pe podea. De asemenea, cineva cotrobăia prin sertarele mesei de scris şi 
muta scaunele şi taburetele dintr-o parte într-alta. Lumina era stinsă, ceea ce îi făcea pe copii 
să se îndoiască că era vorba de hoţi. Cine plănuieşete un jaf în biblioteca unui conac şi 
sfârşeşte doar în a se învârti pe acolo în întuneric?
  Biblioteca se afla la celălalt capăt al palierului, în partea opusă a camerelor Margăi şi ai lui 
Matty. Ca să ajungă la bibliotecă cei doi copii trebuiau să traverseze holul dar nu erau siguri că 
asta era o idee întocmai bună. Au ezitat pentru câteva momente dar nu i se puteau împotrivi 
curiozităţii. Dacă îşi doreau să afle cine era trebuiau să meargă până la capăt. Margo şi-a întins 
mâna spre întrerupătorul din dreptul uşii bibliotecii simţind pe umeri greutatea angajamentului 
pe care şi-l lua. Becul s-a aprins prompt, în contrast cu mişcările greoaie ale fetei. Da, mişcări 
greoaie - pentru că povestea se repetă de fiecare dată atunci când ajungi în punctul culminant, 
acel punct culminant care seamănă atât de mult cu tine stând pe marginea prăpastiei încercând
să răspunzi la întrebarea: "Chiar crezi că este o idee bună?". E subconştientul tău care  
încearcă să te facă să câştigi timp, uneori pentru a-ţi salva viaţa, alteori doar pentru a te face să



întârzii. Oricum ar fi, el doar îşi face treaba.
  Un moment de confuzie aproape jenantă. Atât de ciudată încât Columbus care până atunci a  
vrut să surprindă totul aburcându-se de marginea buzunarului bluzei de pijama, acum şi-a dus 
lăbuţele la ochi şi s-a ascuns repede la pieptul lui Matty. Simţea că situaţia îl depăşea. Mai bine 
să nu vadă nimic, aşa n-avea cum să aibă coşmaruri!
  Margo şi Matty au rămas locului câteva clipe buimăciţi. “Spectacolul” care se desfăşura în faţa 
lor era de neînţeles, o privelişte nostimă la care nici unul dintre ei nu se aştepta. Două siluete 
fumurii ţineau deasupra capului câte o carte fiecare şi asta pentru că nu suportau lumina. Mai 
mult de atât, părea că lumina a fost cea care le-a şi oprit chiar atunci din a distruge şi restul 
bibliotecii.
  Un impuls straniu, focul din pieptul lor care arunca scântei şi fără să mai zăbovească cei doi 
copii au alergat înăuntru. Chiar în momentul în care Margo a pus mâna pe o lanternă şi a 
aprins-o ca să le orbească de tot, fantomele s-au făcut nevăzute. Au dispărut. Cărţile pe care le-
au ţinut deasupra capului până atunci au căzut cu zgomot pe masa de scris, singurul obiect ce 
mai putea fi desluşit în întregime dintre oceanul de hârtii împrăştiate.
  Era cu mult trecut de miezul nopţii şi cei doi copii stăteau gânditori şi cu mintea măcinată de 
întrebări în dreptul uşii unei camere devastate, singura de altfel cu lumina aprinsă din întreg 
conacul. Un conac înconjurat de întuneric, stafii şi taine ce curând aveau să fie înţelese.
 
 
 
                                                                *
 
  A doua zi, cei trei tovarăşi de aventură nocturnă Matty, Margo şi Columbus coborau somnoroşi
în bucătărie. Bunicii lor tocmai discutau despre dezastrul pe care "arătăniile afurisite" au fost 
atât de "binevoitoare" să îl lase în urmă. Povesteau cum dis-de-dimineaţă întorcându-se de la 
nuntă au găsit uşa bibliotecii deschisă larg şi înăuntru, azvârlite în maldăre, registre ale moşiei, 
cărţi şi manuscrise mototolite şi deformate de îndoituri.
  Celor doi Alifante li se părea culmea culmilor şi a ciudăţeniei că Elena şi  Matilde nu au auzit 
nimic. Ba chiar au mărturisit că au avut o noapte nemaipomenit de odihnitoare şi că s-au simţit 
ca legănate de mâinile protectoare ale răposaţilor lor părinţi.
  Copiii erau şi ei întrebaţi dacă au auzit zgomote sau alte bubuituri stranii şi dacă s-au speriat 
tare. Apoi, bunicii i-au asigurat că nu aveau să-i mai lase singuri vreodată:
  - Pentru că doar aşa te poţi simţi alături de cineva care preferă să se lungească şi să se lăfăie 
în tihnă până dimineaţa fără să se sinchisească numai să se gândească şi la ceilalţi! ziceau 
Maria şi Anton făcând referire în mod evident la cele două slujnice.
  După aceea Matty a început repede să povestească:
  - Staţi să vă spun ce s-a întâmplat! Eram în camera Margăi şi...
  În clipa imediat următoare Matty s-a oprit să ia o gură de aer şi spera să-şi poată continua 
povestirea presărată cu momente de suspans despre cât de curajoşi au fost ei în noaptea ce a 
trecut însă Margo i-a făcut semn să tacă şi apoi l-a lovit cu piciorul pe sub masă. Pentru ea, 
Matty nu a început deloc inspirat. Acum băiatul se înroşea de supărare...şi de durere. Semnul 
din sprânceană ar fi fost de ajuns dar nu, Margo trebuia să-i învineţească şi piciorul.
  - Scumpule, ce s-a întâmplat!? Te simţi bine?
  - Mda, bunico! Cred, îhm, cred că mi-a rămas ceva în gât! şi Matty a tuşit de câteva ori în timp 
ce sora lui continua sec:
  - ...şi citeam ghicitori. Eu am câştigat desigur. Apoi am jucat şah şi cum era mai plictisitor ca 
niciodată să-l urmăresc pe Matty mutându-şi pionii mai nehotărât decât un mim care e rugat să 
ţină un discurs, am decis să ne ducem la culcare. Şi în rest...nu am auzit nimic, nici măcar un 
bâzâit de gâză. Am dormit duşi! Poate fantomele au fost în bibliotecă înainte să plecaţi la nuntă,



când noi eram afară şi de aceea nimeni nu a auzit nici un scârţâit!
  Pentru Matty era clar...sora lui minţea de îngheţau apele. Bunicii  însă dădeau convinşi din cap
că aşa trebuia să fie. Nici unul dintre ei nu a pus piciorul în bibliotecă în ziua precedentă şi era 
foarte posibil, sau cel puţin aşa li se părea a fi logic celor doi Alifante, că haosul din bibliotecă a 
fost săvârşit cu două seri în urmă, atunci când i-a vizitat Veronica.
 
 
 
                                      
                                                  ¤  CAPITOLUL  X  ¤
 
                                      SECRETUL  MĂTUŞII  VERONICA
 
 
    Au luat cu toţii micul dejun, Margo a ajutat-o pe Matilde să facă ordine în bucătărie, bunicii au
plecat în bibliotecă să pună lucrurile la punct, Elena a plecat şi ea la treburile ei iar Matty stătea 
supărat pe scărille ce duceau la etaj. Când în sfârşit a zărit-o pe sora lui, băiatul i-a spus cu 
înverşunare:
  - Ai nişte explicaţii serioase de dat, domnişoaro!
  - Îmi pare rău! Chiar îmi pare rău pentru piciorul tău. O să mă revanşez! Ce spui dacă te las în 
scrânciob până mâine...sau te ajut să pui şindrila caselor pentru păsări?
  - Nu prea cred, i-a replicat rece Matty.
  - Uite, trebuia să mă consulţi înainte... încerca Margo să îl îmbuneze.
  - Nu ştiam că trebuie să te consult înainte să spun adevărul! Oricum, ce te-a apucat acolo? 
...niciun scârţâit? Bineînţeles, dacă te-aş fi lăsat să dormi, în mod evident nu ai fi auzit nici un 
scârţâit. Fantomele te-ar fi putut lua cu totul pe sus...şi nimic.
  - În regulă. Înţeleg ce vrei să spui dar am o explicaţie! Vino în camera mea!
    Margo a închis uşa şi a continuat să redea şirul gândurilor.
  - Când am intrat în bucătărie azi dimineaţă flaconul de somnifere nu mai era acolo, ci doar 
paharele. Când eu şi Matilde am rămas singure am întrebat-o de somnifere. Ceea ce mi-a spus 
mi-a confirmat bănuielile. Mi-a spus că nici ea nici Elena nu iau nici un fel de medicament, 
darămite somnifere. Eu cred...sunt convinsă de fapt, că fantomele le-au adormit ca să poată 
controbăi în linişte şi pe întuneric în bibliotecă. Doar ai văzut că lumina le displăcea. Probabil au
uitat de noi sau pur şi simplu n-au crezut că le puteam întrerupe...
  - Perfect! Curând camerele noastre or să arate ca şi biblioteca. Trebuia să mă laşi să le spun 
bunicilor, ei ar şti ce-i de făcut...
  - Pentru Dumnezeu! Bunicii ar şti ce-i de făcut? Ar fi făcut ceva cu mult timp în urmă dar cum 
să te împotriveşti unei fantome, năluci sau orice erau spiritele acelea. Dar am o presimţire că 
mătuşa Veronica ştie mai multe decât ne-a spus. Aş vrea să vii cu mine să-l rugăm pe bunicul 
să ne lase să mergem să o vedem.
  - Eşti conştientă, nu... că toate "presimţirile" tale de până acum s-au transformat în catastrofe 
inevitabile? adăuga Matty aruncând o privire serioasă în trecut. Nu cred că vreau să mai fac 
parte din nou din vreun plan de-al tău vreodată!
  - Matt, te rog... Nu fi atât de categoric!îi sugera Margo detaşată. Dacă nu facem nimic 
înseamnă că ne acceptăm rolurile de victime şi vara de abia a început! Nu ai simţit şi tu că ele 
căutau ceva? Ei bine... noi o să găsim acel ceva înaintea lor! 
  - Off! Se întâmplă din nou Marge! Vrei să rezolvi problemele celorlalţi şi asta nu poate fi de 
bine, dădea Matty dezaprobator din cap şi oftând din când în când.
  - Doar că acum sunt şi puţin problemele noastre, nu? concluziona Margo cu un zâmbet isteţ pe
buze, fericită că tocmai a câştigat acel argument.



  După ce şi-au schimbat hainele: rochie simplă roz, fundă de păr, ciorapi albi, pantofi trandafirii,
bolero alb (Margo) şi pantaloni scurţi de un verde închis, tricou maro, sandale maro (Matty) au 
pornit amândoi în direcţia bibliotecii. L-au găsit pe bunicul cu ochelarii pe nas aşezând 
preocupat lucrurile înapoi pe rafturi. 
  Bătrânului Alifante i s-a părut o idee bună că Margo şi Matty voiau să-şi viziteze mătuşa şi a 
chemat un lucrător al moşiei ca să-i conducă cu maşina.
  Peste un sfert de oră copiii se aflau în faţa casei Veronicăi, dinaintea ei era o grâdină cu flori şi
prispa lungă şi încărcată cu viţa de vie ce cădea în jos de undeva de sub streşină asemenea 
unei perdele. Nu era o casă foarte mare, nu se asemăna nici pe departe cu conacul dar cu 
siguranţă Veronica se simţea foarte fericită acolo. Şi asta pentru că locul acela părea foarte 
primitor iar casa avea un aspect tradiţional şi simplu.
    Copiii au urcat treptele. În partea dreapă a uşii, o pisică cu blana pufoasă torcea liniştită 
legânându-se în balansoarul din lemn al Veronicăi. Simţindu-le prezenţa, pisica a deschis 
somnoroasă ochii şi a început să caşte cu poftă etalându-şi toţi dinţii.
  - Ce bine că nu l-am luat pe Columbus cu noi! Nu ar fi vrut să vadă asta! mărturisea Matty 
aruncând o privire spre caninii ascuţiţi ai pisicii.
  Margo a dat din cap în semn de aprobare şi apoi a bătut sfioasă cu degetele în uşa de la 
intrare.
  Veronica le-a deschis uşa surâzând simpatic şi i-a poftit repede înăuntru. În sufragerie era 
răcoare, numai bine de stat la taclale şi dintr-o altă cameră plutea până în dreptul nasurilor lor 
un miros încântător de prăjituri. În cuptor tocmai se cocea un pufos pandişpan cu vişine. Margo 
şi Matty îi spuneau mătuşii că au mai mâncat pandişpan dar niciodată cu vişine însă cu toate 
acestea, nu mai aveau răbdare să-l guste. 
  Peste puţin timp, Veronica s-a întors din bucătărie cu pahare pline cu limonadă şi cu 
pandişpanul cu vişine tăiat cuburi. O bună bucată de vreme după aceea Margo şi Matty au fost 
ocupaţi cu mormăielile pofticioase, apoi cu molfăitul şi cu lăudatul gazdei care nu putea fi altfel 
decât "divină" reuşind să gătească ceva atât de "dumnezeiesc" de savuros.
  Veronica le mulţumea pentru aprecieri şi nu avea stare câutând prin sertare după alte dulciuri 
şi suveniruri pe care le-a cumpărat în călătoriile ei din străinătate. Astfel că Margo a primit o 
pereche de cercei cu safire cumpăraţi din Istambul şi o cutie cu şerveţele parfumate iar Matty a 
fost lăsat să aleagă dintre o ruletă cu peşti şi undiţă şi un schelet de şobolan care era lipit pe o 
tăbliţă de lemn. Băiatul a ales ruleta nu doar pentru că dorea să afle câţi peşti putea atrage cu 
magnetul său undiţă dar şi pentru că nu s-ar fi simţit în regulă având prin preajmă o 
reprezentare atât de complexă a sistemului osos al lui Columbus.
  După mai multe strigăte de uimire precum "uau!" şi "măiculiţă!" la văzul ciocolăţelelor şi cutiilor 
arăbeşti cu dropsuri şi după mai multe înghiţituri din paharele lor cu limonadă, cei doi copii au 
revenit pe canapea şi i-au propus mătuşii lor să vorbească despre "situaţia" de la moşie. 
Veronica a fost puţin surprinsă, copiii au trecut de la entuziasmul de mai devreme la o postură 
mai serioasă, dar aceasta le-a spus cu înţelegere:
  - Cred că vă e puţin greu, nu-i aşa? La asta vă referiţi. Bănuiesc că a fost chiar ciudat şi 
Veronica a făcut o grimasă, să aflaţi când aţi venit la conac că personajele fantastice din poveşti
există cu adevărat... Este Transilvania, aşa este aici. Oamenii şi spiritele, vampirii şi stafiile 
locuiesc toate împreună, sub acelaşi cer.
  - Mătuşă... începea Margo făcând o pauză ce denota importanţa acelei discuţii şi logica ce o 
presupunea, noi am venit să îţi cerem să ne povesteşti ceea ce şti că se petrece cu adevărat la 
conac. Până acum, am aflat câte ceva de la Luc - că există acele fantome care bântuie de ceva 
vreme casa bunicilor şi după cum am văzut cu ochii noştri, ele cauzează tot felul de stricăciuni. 
Matty şi cu mine ne-am tot gândit. Am ajuns la concluzia că este cam...păi cam... imposibil ca 
ele să fie doar nişte stafii şi asta pentru că puterea lor de distrugere este una imensă, de parcă 
ar fi magicieni, clarvăzători şi un fel de spirite buclucaşe toate la un loc.



  Veronica era vizibil încurcată de rugămintea celor doi de a dezvălui adevărata faţă a 
împrejurărilor şi a început să le spună copiilor ceva foarte vag ca şi când dorea să evite în mod 
sigur esenţialul.
  - Marge, Mathias... nu ştiu ce să vă spun! Nu mai locuiesc la conac de ani de zile. Bineînţeles 
că am fost informată de ceea ce se întâmplă. Adevărul este că acele fantome fac puţină     
dezordine dar acesta nu este un motiv să credem că în spatele a ceea ce vedem se ascunde 
ceva mai mult şi mai ales pentru că... toată nebunia...şi Veronica făcea o demonstraţie în aer cu
mâna, nu se petrece în mod constant. Bunicii voştri au încercat prin mai multe căi să le înlăture 
şi nu mă îndoiesc că într-un final vor reuşi. Acum însă e nevoie de răbdare şi nu mă îndoiesc că
veţi avea parte şi de momente frumoase vara aceasta, astfel încât, să nu băgaţi de seamă 
micile incidente!
  - Să nu băgăm în seamă micile incidente??? Atunci mătuşo e clar... Matty şi cu mine nu vom 
putea rezista toată vara aici în Sibiu. Ne vom suna părinţii şi îi vom înştiinţa despre faptul că 
întreg conacul este bântuit de fantome!!
  - Eu vreau doar să scăpăm de ele! Nu mă interesează cum dar nu le mai vreau prin preajmă!!! 
zicea Matty simţindu-se pe deplin neîndreptăţit iar după aceea a mai adăugat: când le-am 
surprins în bibliotecă păreau ele însele uimite. Margo crede că ele căutau ceva...
  - Le-aţi văzut? În bibliotecă?
  Obrajii mătuşii Veronica îşi schimbau fulgerător culoarea devenind palizi la fel ca ai unui 
muribund.
  - Da, noaptea trecută, când bunicii erau plecaţi! Cred că încercau să găsească ceva că prea 
erau ocupate cu căutatul. Au luat toate cărţile de pe rafturi la cercetat şi răsfoiau totul. Când ne-
am făcut curaj şi am aprins lumina le-am găsit încremenite plutind deasupra mesei de scris iar 
după aceea s-au evaporat cât ai clipi. Tocmai asta ne nedumereşte. Orice ar fi găsit... la ce le-
ar folosi lor? Doar sunt fantome, nu?
  Veronica asculta cu respiraţia tăiată.
  - A, şi încă ceva...continua Margo. Noaptea trecută când am trecut prin bucătărie am văzut pe 
masă un flacon cu somnifere. Matilde mi-a spus că ea şi Elena nu iau aşa ceva dar cu toate 
acestea, au dormit tun toată naptea. Ne-am mirat că nu s-au trezit deşi zgomotele erau 
puternice. Oricine din interiorul conacului le-ar fi auzit. E clar că fantomele le-au adormit!
  În sufrageria Veronicăi se aşternea o linişte mormântală. Cei doi copii se priveau unul pe altul 
aşteptând un răspuns dar mătuşa lor părea că încerca să se elibereze de nişte lanţuri invizibile 
şi îi era greu... Îi era greu să readucă la viaţă adevărul după ce atâţia ani a ales să trăiască într-
o iluzie. Demult tot încerca să se convingă că lucrurile erau în regulă când de fapt, nu era aşa 
deloc.
  - Îmi pare rău...eu...v-am minţit mai devreme.Sunt o persoană oribilă...
  - Noi nu credem asta! Eşti cea mai drăguţă persoană din lume! spunea Matty. Doar ai 
încredere în noi...
  - Nu am mai vorbit despre asta nimănui, continua Veronica. Am păstrat totul pentru mine... 
pentru că este nedrept şi dureros! Nu le-am spus nimic bunicilor voştri pentru a-i proteja. Sfinte 
Sisoe dar situaţia asta o ia razna, nu-i aşa? Mai întâi părinţii mei şi acum... acum vor totul! O, 
dumnezeule!
  Mathias simţea cum o senzaţie de teamă îl cuprindea din nou.
  - Linişteşte-te, mătuşo! Şi tu, Matty! le spunea Margo celor doi nevenindu-i să creadă ce 
întorsătură lua conversaţia. Deci, fantomele le-au făcut rău şi străbunicilor?
  - Da, aşa cred. Am bănuit întotdeauna că părinţii mei, străbunicii voştri au fost otrăviţi. Nimeni 
nu a putut elucida cauza morţii lor. Dacă au fost otrăviţi, cu siguranţă cei care au făcut-o au 
folosit substanţe rare şi letale care nu au putut fi depistate de medici la vremea aceea. Şi toate 
acestea pentru a obţine pământurile moşiei după care tânjesc de câteva sute de ani. Remus şi 
Crispa nu au reuşit în ultimile trei sute de ani să ajungă la putere dar acum, odată cu 



demisionarea Contelui Dracula din funcţia de preşedinte al strigoilor, ei urmăresc să găsească 
actele de proprietate, să le falsifice şi să ocupe conacul.
  - Contele Dracula? Strigoi? Aceşti Remus şi Crispa sunt... strigoi? întreba Matty bulversat. 
Mintea-i nu i-a mai fost nicicând atât de solicitată.
  - Strigoii sunt fiinţe care trăiesc ziua la fel ca şi oamenii iar noaptea se transformă în altceva... 
în... în ce era? cu mâinile în dreptul tâmplelor Margo încerca să-şi amintească ceea ce Andrew 
i-a spus în ultima zi de şcoală. 
  - Poate se transformă într-un fel de zombi! zicea Matty. La cum a evoluat discuţia până atunci, 
nimic nu i se mai părea băiatului imposibil.
  - Nu chiar în zombi, nu ştiu ce sunt aceia dar în rest aveţi dreptate, intervenea Veronica. 
Strigoii sunt oameni în timpul zilei iar după apusul soarelui se transformă în stafii şi... nu cred că
mă exprim bine. Ei sunt mai degrabă energii. O parte dintre ei sunt energii negative, întunecate,
iau forma unui fum cenuşiu şi au înclinaţii înspre a face rău iar ceilalţi sunt energii luminoase, 
inofensive. Nimănui nu îi e teamă de un strigoi alb. Dimpotrivă, lumea adoră să-i privească 
noaptea cum plutesc în aer ca şi cum ar dansa emanând lumină asemenea unor libelule.
  - Mătuşă? Ai spus că aceşti Remus şi Crispa sunt strigoi şi că pot ajunge la putere. I-ai 
cunoscut vreodată şi în postura de oameni? dorea Margo să afle. Nici ea, nici Matty nu-şi 
puteau închipui încă, cum cele două stafii pe care le-au văzut cu o seară în urmă în biblioteca 
conacului puteau fi şi oameni totodată.
  - Ei bine...da! spunea Veronica oftând. Remus şi Crispa Devlin mi-au făcut o vizită imediat 
după cea de-a doua mea încercare de a ajunge la Braşov şi printre ameninţările de moarte şi 
despre cât de grea de îndurat le vor face viaţa bunicilor voştri în caz că voi căuta să-l mai 
contactez pe Conte, m-au mai avertizat şi că nu se vor opri din dezmăţ până ce le vom ceda 
pământurile moşiei. Dar nu putem face asta! Nu ne-am ierta-o niciodată! Pământurile sunt 
singura moştenire pe care o mai avem de la părinţi şi reprezintă cea mai de preţ amintire a ceea
ce au fost ei. Pe lângă asta pentru toţi cei care lucrează în interiorul moşiei Alifante, pământul 
înseamnă, spiritul ocrotitor, hrana, viaţa şi centrul tuturor preocupărilor lor. Pământul este tot 
ceea ce au, nu-l putem înstrăina. Mă îndoiesc că Remus şi Crispa ar putea avea vreun dram de
compasiune pentru ei!
  Veronica a făcut o pauză, şi-a tras sufletul şi apoi a continuat cu povestirea la fel de încordată 
ca şi până atunci.
  - Am încercat de atâtea ori să-l înştiinţez pe Contelui Dracula de toate momentele de groază 
prin care cei doi Devlin ne-au făcut să trecem însă nu am reuşit. Doar Contele îi poate pedepsi 
pentru că el deţine încă funcţia supremă în statul de drept al strigoilor dar Remus şi consoarta 
lui sclifosită sunt cu ochii pe mine. Nu pot să trimit nici o scrisoare, toate se întorc înapoi. Nu 
mai pot să călătoresc pentru că se întâmplă tragedii oriunde mă duc. Acum doi ani când am 
plecat la Braşov să-l întâlnesc pe Conte aproape că mi-am pierdut viaţa. Trenul în care eram a 
deraiat şi s-a prăbuşit. Majoritatea oamenilor din acel tren a fost grav rănită printre care şi eu. 
Mi-am dislocat un braţ şi aveam vânătăi peste tot. Am stat în spital trei săptămâni şi când am 
fost externată am încercat din nou să ajung la Braşov. De data aceea, roţile maşinii în care 
eram au explodat şi a trebuit să mă întorc acasă pe jos. În ambele cazuri poliţia a declarat că 
ceea ce s-a întâmplat a fost nepremeditat, un accident. Nu existau dovezi care să ateste 
contrariul şi astfel nu au fost găsiţi vinovaţii dar pentru mine este limpede că Remus şi Crispa au
făcut tot ce le-a stat în putiinţă să mă oprească din a-i demasca.
  - Mătuşă e groaznic tot ce ţi-au făcut! Aceste cuvinte erau tot ce Matty mai era în stare să mai 
spună. Apoi s-a îndreptat spre Veronica şi a îmbrăţişat-o. Aceasta chiar avea nevoie de cineva 
care să-i fie alături.
  - Dar... dar ce putem face mătuşă? Cât va mai continua să fie aşa?
    Veronica părea sleită de puteri dar a încercat totuşi să răspundă:



  - Nu cred că Remus şi Crispa Devlin vor obosi vreodată, mai au o eternitate de trăit. Dar cât 
timp eu şi bunicii voştri suntem în viaţă este sigur că nu vor pune mâna pe actele de proprietate 
ale moşiei, sunt bine ascunse!
  Chiar în momentul acela, Veronica părea că-şi aducea aminte de altceva. Era contrariată. Cu 
siguranţă nu era vorba despre ceva înspăimântător pentru că în ochii acesteia se iveau luminiţe 
ce străluceau asemenea zăpezii proaspăt aşternute iarna. Era un gând plin de speranţă, o 
amintire demult uitată.
  - Ce e? Ţi-ai amintit ceva mătuşo? se interesa Margo. Sunt actele de proprietate în loc sigur? 
De ce ai tresărit aşa?
    Copiii o copleşeau după aceea cu o curiozitate uluitoare. Era nerăbdători şi sperau şi ei să se
întâmple un miracol. Ceva... Orice...
  - Nu! Nu se poate! Mai e cava... Bineînţeles! Cum de nu mi-am dat seama mai deverme. Ce 
năucă sunt! Şi a fost acolo dintotdeauna, aşteptându-mă!
  - Ce a fost? Unde? ...pentru dumnezeu!...vorbeşte! CI-NE-TE-A-AŞ-TEP-TAT?
  - Nu pot să vă spun! Aş vrea dar... nu pot. Pereţii au urechi!
  Matty nu cunoştea înţelesul acelei expresii. Se încrunta şi tot făcea grimase. Începea să se 
încreadă în faptul că mătuşa lui o lua razna rău de tot. "Să aibă pereţii urechi dar unde s-a mai 
pomenit aşa ceva? Ce software atât de special puteau avea acei pereţi?" Orice ar fi fost, îşi 
spunea băiatul, acei pereţi care auzeau lucruri nu se puteau compara cu roboţii Eclypse2000 
care au cucerit America în cel mai recent film şi pe care îi credea pe cât de reali posibil.
  - Dacă ţi-ai amintit ceva ce ne poate fi de folos, atunci nu ezita să ne pui la curent. Te putem 
ajuta mătuşo! insista Margo. Şi chiar ne-ar prinde bine să ştim că nu e totul pierdut...
    Veronica s-a ridicat de pe canapea. A stat puţin în picioare nemişcată uitându-se la fereastră.
Soarele era încă acolo sus călătorind la fel ca întotdeauna de la est la vest ca şi când nu se mai
sătura de aceeaşi privelişte. Apoi, cu mâinile tremurânde, Veronica s-a îndreptat spre comoda 
cu sertare. A scos de acolo o bucată de hârtie şi a început să scrie. După aceea a împăturit 
hârtia şi le-a dat-o celor doi copii avertizându-i să nu o deschidă decât atunci când aveau să fie 
singuri.  Margo a luat-o dând semn că înţelegea şi a ascuns-o în cutia cu şerveţele parfumate 
pe care a primit-o mai devreme. Încă o dată, Veronica a mai aruncat o privire spre fereastră. 
Făcea acest lucru ca să se asigure că nu era urmărită de nici un strigoi. Aceştia se transformau 
din oameni în strigoi după ce soarele apunea dar dacă soarele încă mai era pe cer atunci 
secretul Veronicăi mai putea fi păstrat.
  - Să o citiţi mâine dimineaţă iar apoi să o aruncaţi în foc. Memoraţi adresa pe care v-am dat-o 
şi mergeţi să găsiţi locul la care m-am referit. Veţi găsi ghidare dar încercaţi să nu puneţi prea 
multe întrebări. Răspunsurile vor fi destul de... complexe...
  Copiii au dat din cap deşi nu înţelegeau întru totul dar se bucurau că mătuşa Veronica arăta 
mai bine.
  Conducându-i la maşina de afară, Veronica stia că avea să stea ca pe ace până să primească 
vreo veste de la ei. Spera ca cei doi să nu fie descoperiţi nici de Remus şi Crispa dar nici de 
oricine altcineva de la conac, altfel, aveau de dat nişte explicaţii serioase.
  În maşină Margo spunea că aproape şi-a prăjit creierul în încercarea de a pricepe ce voia să 
spună mătuşa Veronica prin "...veţi găsi ghidare" şi "răspunsurile vor fi...complexe". Îşi spunea 
că trebuia să fie ascuns pe undeva vreun manual sau vreo carte din aceea groasă pe care 
părinţii lor au studiat-o la Drept, doar că de data aceea trebuia să fie despre strigoi şi spirite 
malefice iar ei trebuiau să o găsească. Matty însă îi propunea surorii lui să ia o pauză de la 
"salvarea omenirii sau cel puţin a Transilvaniei" şi i-a oferit o bucată de pandişpan turtit pe care 
a şterpelit-o de la mătuşa Veronica şi pe care a ascuns-o în buzunarul salopetei.
  - O, Matt! Nu cred că o să înţeleg vreodată de ce trebuie să-ţi faci astfel de provizii! spunea 
Margo refuzându-l.
                                              



 
 
 
                                                          *
 
  În seara aceea la conac, strigoii nu şi-au mai făcut apariţia. Margo şi Matty se întrebau de ce. 
Era oare pentru că i-au surpins în bibliotecă cu o seară în urmă? Doar nu i-au speriat atât de 
tare încât să-i facă să nu-şi dorească să mai pună vreodată piciorul pe acolo, sau mă rog... 
particulele lor volatile. 
  Oricum, nimeni nu le ducea dorul! Aşa că aceea a fost o seară cu adevărat frumoasă. După ce
au luat cina, cu toţii - chiar şi Elena şi Matilde au mers în sufragerie şi au jucat şah, jocul cu 
ruleta şi undiţa cu magnet şi pantomimă. În timpul jocului din urmă, copiii dar şi cei doi Alifante 
au râs cu poftă şi asta pentru că, cele două slujnice au abordat un mod foarte tradiţional de a 
imita un urs, o maimuţă  şi de a-i face să înţeleagă că aprinderea lumânărilor şi dansul ca 
ţigăncile în jurul focului imaginar făcea referire la o brichetă.
  Înainte de miezul nopţii tovarăşii de joc şi râsete se îndreptau spre camerele lor capitulând în 
faţa oboselii. Înainte să se bage sub pătură Matty i-a spus "somn uşor" lui Columbus care încă 
mai chiţcăia plimbându-se dintr-o parte într-alta a cuştii lui asemenea unui om de ştiinţă 
îngândurat. Nu a fost luat la mătuşa Veronica şi a fost lăsat singur la etaj pe tot parcursul cinei. 
Nu a fost servit cu acele gogoşi care miroseau formidabil dar nici nu a fost poftit să guste o 
porţie din piureul de dovleac cu lapte. Câtă indiferenţă! Era sigur că a doua zi când aveau să-şi 
dorească să se joace cu el, avea să stea ţeapăn, chiar pironit într-un loc ca şi când ar fi bătut în 
cuie. Na, uite aşa...atât piure de dovleac, atât amuzament!
  În camera ei, pegătită de culcare Margo se gândea: Contele Dracula, Remus şi Crispa, 
strigoi... până când pleoapele şi-au împreunat genele mulţumite de regăsire.
 
 
                                                              *
 
    A venit iar dimineaţa şi conacul fremăta. Din camerele lor copiii puteau auzi paşi grăbiţi 
urcând şi coborând pe scări, zgomot de covoare scuturate şi vocea inconfundabilă a Elenei. 
Aceasta trebăluia prin toate camerele de la etaj deodată sau cel puţin aşa li se părea copiilor 
care o puteau auzi ţinând o lungă şi laborioasă prelegere peste tot în conac despre cât de 
nemiloase aveau să fie "arătăniile" în seara aceea cu truda ei "merituoasă". Bunica încerca să o
facă să-i mai treacă supărarea lăudând-o la orice pas:
  - Este de neînchipuit să găseşti o slujnică mai vrednică decât Elena câutând milimetric prin 
toate ţinuturile Transilvaniei. Ar fi în zadar! Şi chiar dacă ai găsi pe cineva cât de cât dezgheţat 
şi mai înfiripat ca alţii, tot nu ai putea să-l însărcinezi cu o povară ca aceasta - să aibă în grijă un
conac bântuit. Ar lua-o la sănătoasa de i-ar sfârâi călcâiele! Numai Elena - harnică şi 
sârguincioasă este în putiinţă să îngrijească o gospodărie ca aceasta!
  Margo şi Matty se foiau de pe o parte pe alta şi se băgau de tot sub plapumă sperând că aşa 
sunetele aveau să se mai diminueze în intensitate. Îşi doreau să doarmă pentru că în seara 
trecută s-au dus la culcare destul de târziu dar nu reuşeau să mai închidă un ochi. Cele două 
turuiau ca la un concurs de turuit. Lui Columbus i se părea că sporovăiala bunicăi şi a Elenei 
semăna cu zgomotul pe care-l putea face un aparat de radio dacă toate frecvenţele se 
suprapuneau şi dacă volumul era dat la maximum. De aceea, micul hamster încerca să-şi 
arunce cu lăbuţele lui mici cât mai mult rumeguş în cap rugându-se ca ideea lui să funcţioneze 
şi să-şi menţină timpanele intacte.
  Margo s-a dat în cele din urmă jos din pat. S-a uitat fără vlagă la ceas - era doar ora opt.
  - Oare ce le-o fi apucat? Poate s-au întors fantomele...



  Margo a ieşit pe hol să afle. De cum a zărit-o, Elena i-a şi spus să-şi facă curat în camera ei 
pentru că era sâmbătă şi sâmbăta era ziua dedicată curăţeniei. Deci asta era? Margăi i se 
părea interesantă importanţa pe care Elena şi bunica ei o acordau acelei zile. Se comportau de 
parcă exista o lege care îi obliga pe toţi oamenii de pe suprafaţa globului pământesc să cureţe, 
să măture şi să spele tot ce se putea spăla în ziua de sâmbătă. S-a îndreptat apoi către camera
fratelui ei. L-a găsit lungit pe pat asemenea unui mort stând cu mâinile pe piept şi purtând trei 
căciuli şi ochelarii de dormit. Arăta foarte haios şi Margo nu se putea abţine să nu râdă. 
  - Ce se întâmplă dincolo? întreba Matty nedumerit. Mă simt ca şi cum am locui într-un oficiu 
poştal sau a căzut un asteroid în sufragerie şi cu toţii discută grozăvenia? Sau, poate, lasă-mă 
să ghicesc... a murit cineva? 
  Cât spera să fie vorba de Enervus. Şi-a imaginat de atâtea ori că posesorul gheruţelor dispare 
subit. Extratereştrii i-ar face o mare favoare, ba chiar ar arăta cu degetul înspre motan dacă 
aceştia ar poposi pe teritoriul moşiei în nava lor ultra-modernă mărturisind că ar avea nevoie de 
cineva pentru experimente. Dar de ce să aştepte? Se gândea că îl putea împacheta chiar el şi 
trimite la NASA în cazul în care afla că oamenii de ştiinţă de acolo căutau un voluntar pe care 
să-l trimită pe lună - pentru a studia condiţiile "de viaţă". Doar Enervus era un voluntar înnăscut.
S-a oferit, practic, să-i lase fără tovarăşul Margăi, Pană Papagalul.
  - Bunica şi Elena fac curăţenie, îţi vine să crezi? Nici eu nu am putut să dorm! Apropo, ne-au 
transmis să facem acelaşi lucru.
  - Dar speram să putem citi hârtia cu adresa şi să căutăm acel loc! spunea Matty dezamăgit.
  - Şi eu speram să terminăm cât mai repede cu asta dar înainte trebuie să ne-o luăm pe Elena 
de pe cap. Propun să ne facem ordine în camerele noastre mai întâi iar apoi... o să ne începem 
misiunea.   
  În timp ce spunea ultimul cuvânt pe şoptite, Margo îi făcea cu ochiul fratelui ei. Era vorba 
despre o misiune secretă. În sfârşit aveau şansa să fie asemenea unor spioni adevăraţi. Erau ei
împotriva unor răufăcători de profesie. Erau ei cei care trebuiau să-i oprească pe Remus şi 
Crispa din drumul lor spre ocuparea moşiei.
  Timp de o oră, cei doi şi-au ordonat camerele. Au şters praful, şi-au strâns jucăriile la un loc şi 
şi-au făcut paturile. Elena a venit după aceea şi a dat cu mopul pe jos inspectând meticulos 
rafturile şi sertarele ca să se asigure că lucrurile nu au fost pur şi simplu aruncate acolo ci 
aranjate cu grijă. Aceasta părea mulţumită dar avea stilul ei de a nu oferi nici un zâmbet. Chipul 
ei avea întotdeauna o expresie dură ca şi când era guvernanta unei şcoli de corecţie. Acest 
lucru le dădea impresia copiilor că nu aveau cum să o facă vreodată pe Elena pe deplin fericită. 
  După ce Elena a plecat, copiii au răsucit cheia în uşă şi au scos din cutia de şerveţele hârtia 
ca să o citească. Scria: 

                  "Pivniţa conacului, între magazia cu dulceaţă şi compoturi şi magazia cu pastramă 
afumată, în camera cu vinuri, pe raftul din mijloc, în dreptul sticlelor din anul 1994. Cheia uşii 
este în buzunarul unui halat de-al Matildei pe care-l ţine agăţat în cuierul de pe holul ce duce în 
pivniţă. Strecuraţi-vă acolo doar când Elena şi Matilde sunt afară. Aveţi grijă!" 

  Acestea erau toate îndrumările Veronicăi. Trebuiau aşadar să meargă până în pivniţă.
  Au memorat scrisul şi au pornit în jos pe scările ce duceau la parter. În sufragerie pe un 
dulăpior era o cutie cu chibrituri. Au aprins hârtia şi au aruncat-o în şemineu. Chiar în acel 
moment Elena trecea pe acolo şi aruncându-le o privire celor doi s-a făcut albastră de nervi.
  - Sfinte Mare! Doar nu încercaţi să daţi foc casei? Aşa vă jucaţi voi: incendiind o gospodărie 
întreagă? Bunicii voştri o să se îmbolnăvească de inimă când o să afle! Copiii nu au voie să 
atingă un chibrit, darămite să-l mai şi aprindă! Gata!!! Sunteţi pedepsiţi pentru o lună întreagă! 
Dar ce vorbesc?...sunteţi pedepsiţi pentru tot restul verii! În camerele voastre! ACUM!!! Şi să nu 
vă prind că vă uitaţi pe pereţi... La citit! ACUM!!!



  Bucata de hârtie încă ardea în mijlocul şemineului. Margo şi Matty ştiau că nu aveau cum să 
creeze o năpastă aşa dar Elena făcea din asta o tragedie. Ştiau amândoi că dacă ar fi fost după
ea, ei doi nu ar mai ieşi din camerele lor până la Crăciun. Din fericire însă şi Elena trebuia să 
asculte de bunicii lor care nu aveau cum să accepte să-i ţină prizonieri o vară întreagă în 
camerele lor de la etaj. Încă pe fundalul vociferării gălăgioase a Elenei, Margo şi Matty urcau 
scările puţin trişti dar mulţumiţi totuşi că au reuşit măcar să transforme bucata de hârtie în 
scrum. Următorul pas pe care îl aveau de făcut era şi cel mai greu pentru că aveau nevoie de 
ceva care să-i distragă atenţia Matildei şi să se furişeze în pivniţă unde îşi imaginau că era 
înfricoşător rău de tot.
 
 
                                                                    *
 
    A trecut amiaza iar Margo şi Matty au coborât în bucătărie "să citească" spunându-le tuturor 
că lumina de acolo era mai bună. Nici nu au observat că ţineau cărţile invers atât erau de 
preocupaţi să urmărească fiecare mişcare a Matildei. Aceasta fie toca ceapa iar cei doi aveau 
nevoie de câte o rolă întreagă de hârtie de bucătărie să-şi şteargă obrajii de lacrimile ce 
curgeau şiroi, fie da pe răzătoare hrean care de asemenea, le sensibiliza ochii şi le desfunda 
nasurile iar aburii fierbinţi ce se ridicau deasupra vasului de pe foc îi făcea să transpire 
abundent. Hainele de pe ei erau ude leoarcă şi îi tot spuneau Matildei să mai deschidă vreun 
geam. De la atâta căldură şi umezeală chiar şi cărţile lor s-au înmuiat în cotoare devenind foarte
flexibile iar Enervus renunţa la planul lui de a face pe insistentul din nou. Pur şi simplu, 
perseverenţa lui avea şi ea o limită. Nu putea să îndure asemenea dogoare şi mirosul înţepător 
de legume. Cât ura legumele! Ar fi preferat să rabde de foame cu zilele decât să se atingă de 
acele buruieni scârboase şi fără gust. Nu putea înţelege cum oamenii considerau aşa ceva 
mâncare. Lui îi plăceau şniţelele, puiul cu smântână, câteodată şi laptele pe care îl înfuleca 
repede doar să-i facă în ciudă lui Louie şi nu putea refuza vreodată sardinele. Ce deliciu! El era 
diferit şi îşi spunea de multe ori că nu prea avea multe în comun cu cei doi Alifante: "Dar ce să-i 
faci? Nu îţi poţi alege familia..."
  Atunci când bunica a trecut prin bucătărie şi i-a văzut pe Margo şi pe Mathias care arătau de 
parcă ar fi stat cu zilele în mijlocul unei ploi torenţiale i-a trimis să se schimbe de haine. Ajunşi la
etaj, în dreptul camerelor lor, cei doi au hotărât să-şi amâne planul pentru acea noapte, după ce
Matilde avea să meargă la culcare. Nu era chip altfel să treacă pe acolo neobservaţi.
  Margo şi fratele ei au petrecut cele câteva ore până la cină în camerele lor. Au făcut exerciţii la
matematică în caietele speciale pentru vacanţă şi au citit câteva poveşti din cartea cu lecturi. 
Deşi încercau să se concentreze cât mai bine asupra a ceea ce aveau de făcut, cei doi copii nu 
prea reuşeau. Gândurile le alunecau către ceea ce îi răscolea cel mai mult şi anume pivniţa. Se 
gândeau că subsolul conacului în mod sigur trebuia să fie înspăimântător, aşa cum era de 
obicei de Halloween- pânze de păianjen, lilieci înfricoşători, sunete stranii...       
    Curând Elena a ciocănit în uşa camerelor lor anunţându-i că cina era gata şi că puteau 
coborî.
 
 
 
                                      
                                                ¤  CAPITOLUL  XI  ¤
 
                                            DOCTORUL  SCHOBRUN 
 
 



  Margo şi Matty intrau în bucătărie îngânduraţi şi nu păreau atinşi în vreun fel de forfota ce s-a 
creat în jur. Cu doar câteva clipe mai devreme Matilde, grăbită să aşeze pe masă un castron 
mare cu supă, s-a împiedicat de Enervus care de când s-a mai răcorit în cameră a stat numai în
calea ei.
  Aşadar Enervus, motivul situaţiei nefericite, se plimba mai devreme zig-zag pe gresia din 
bucătărie. Matilde a luat în mâini bolul mare din porţelan plin cu supă şi se îndrepta spre masă. 
În momentul următor stătea întinsă pe jos asemenea sperietorii de ciori din Vrăjitorul din Oz. 
Elena a venit fugind şi nu a observat podeaua umedă şi uleioasă din cauza supei cu ulei de 
măsline. În scurta călătorie spre impactul cu podeaua, Elena a avut o viziunea că încă se mai 
putea salva şi a tras după ea sumedenia de tigăi ce atârnau de tavanul bucătăriei. Cratiţele au 
căzut atât de organizat peste cele două slujnice, încât acestea puteau deja numerota cucuiele. 
După ce au auzit zgomotele Maria şi Anton, care erau în foişor au venit şi ei într-un suflet.  Dacă
vă întrebaţi, NU! Cei doi Alifante nu au luat lecţii de patinaj artistic înainte, nu s-au dat cu rolele 
şi nu au exersat vreodată ca mod de precauţie echilibristica pe gresie unsă cu supă şi ulei de 
măsline dar cu toate acestea au rezistat cu stoicism imboldului de ateriza forţat undeva sub 
ochii copiilor.
  - Repede, ia-mă de mână Elena! spunea Maria gâfâind.
  - Nu pot! Mi-am dislocat braţele! o informa slujnica.
  - Dumnezeule, Matilde! Ridică-te! implora bunicul stând în poziţii aproape acrobatice.
  - Să vedeţi grozăvenia... Mi-am rupt piciorul! constata tulburată bucătăreasa.
  Copiii priveau şocaţi. Se gândeau că strigoii puteau să-şi ia liber pentru restul săptămânii. Nici 
dezordinea pe care o făceau ei nu avea cum să întreacă asta.  
    Bunicii au rămas şi ei fără cuvinte. Nu ştiau ce să facă. Au strâns tigăile iar apoi au telefonat 
la dispensarul din Sibiu şi l-au chemat pe doctorul familiei aducându-i acestuia la cunoştiinţă că 
era vorba despre o urgenţă, cineva şi-a rănit mâinile iar altcineva picioarele. Cât timp l-au 
aşteptat Maria şi Anton s-au sforţat din toate puterile şi le-au dus pe slujnice în camerele lor.
    Din fericire, doctorului Schobrun nu i-a luat mult să apară. A venit în maşina lui personală şi 
de serviciu şi care era cam cât un scaun de mare. De fapt, în ea încăpea doar doctorul care 
stătea ghibos la volan şi trusa lui de prim-ajutor, de mărimea unei cărţi.  
    După norul de praf stârnit de maşina doctorului pe care acesta o conducea şerpuit, puteai să-
ţi imaginezi cu uşurinţă că Schobrun a luat chiar întocmai apelul de urgenţă  Nu încerca să 
ferească roţile maşinii de vreun obstacol pentru că drumul moşiei era neted ci aşa conducea el 
când se grăbea undeva. Atunci când era chemat la domiciliul pacientului, doctorul se îngrijora 
pentru fiecare gând în parte: pentru lipsa de timp, pentru trusa lui medicală, pentru starea 
pacientului, pentru vreme şi pentru câte altele. Asta îi dădea frisoane ceea ce-l făcea să tremure
încontinuu şi să-şi frece mâinile. Aşa că după ce punea receptorul în furcă pornea prin toate 
camerele dispensarului neştiind cu ce să înceapă mai întâi. Deranja pe toată lumea, desigur. 
Odată a intrat brusc în cabinetul stomatologului care făcea atunci o extracţie de măsea. 
Pacientul de pe scaun s-a speriat atât de tare încât l-a muşcat pe dentist de deget. Acesta din 
urmă, s-a tras înapoi de durere şi a dat cu capul în reflector. Reflectorul s-a răsturnat mai întâi 
peste un dulap cu vitrină, apoi peste chiuvetă iar în cele din urmă s-a scurtcircuitat. În timp ce 
fiolele cădeau una câte una prin geamul spart al vitrinei făcându-se cioburi, doctorul Schobrun 
spunea "O, am greşit camera!" şi pleca la fel de repede cum a intrat. În mod normal, ceilalţi 
medici de acolo nu se alarmau deloc. Ştiau că Schobrun avea dese atacuri de panică, cam de 
tot atâtea ori de câte ori trata pe cineva. După ce ieşea din dispensar şi până ajungea la maşina
lui din parcare, doctorul mergea de parcă era blocat într-un labirint. Din anxietatea că avea să 
întârzie la casa pacientului, întretăia calea tuturor. Urmau apoi o sumedenie de paşi încurcaţi 
făcuţi simultan la stânga sau simultan la dreapta. Astfel de lucruri i se întâmplau mai mereu lui 
Schobrun însă el nu le acorda mare importanţă, era prea cufundat în gândurile lui. Când 
ajungea la maşină, de fiecare dată simţea fiori în stomac crezând pentru o clipă că şi-a uitat 



trusa medicală în dispensar dar îşi revenea repede şi răsufla uşurat când o zărea lângă scaunul
său din maşină. Mai emoţionat decât înainte şi tremurând din toate încheieturile, Schobrun de 
abia putea stăpâni volanul maşinii care îi aluneca sub degete.
    Ajuns la conac, doctorul a dat năvală pe uşă fără să mai ciocăne şi a întrebat "Care pare să 
fie problema?" deşi a fost informat mai devreme că cineva şi-a rupt piciorul iar altcineva şi-a 
dislocat oasele braţelor. După ce a fost condus în camera uneia dintre slujnice Schobrun a ţipat 
tare "Aaa!!! Trusa mea medicală... unde este?" şi din nou a simţit fiori de spaimă că se putea s-
o fi uitat în cabinetul său. "Lăsaţi-mă să ies!!!" striga la cei doi Alifante dându-i la o parte cu 
mâinile.
  - Mă duc să văd dacă e în maşină! mai adăuga doctorul ieşind din cameră sub privirile năucite 
ale tuturor.
  S-a bucurat enorm să-şi găsească gentuţa cu medicamente, seringi şi bandaje la locul ei. 
Când a revenit de afară nu a mai ştiut care era drumul spre camera rănitei şi s-a rătăcit. După 
un sfert de oră, Margo l-a găsit în camera cu mopuri şi detergent. Acesta se învârtea în jurul 
unor găleţi de acolo şi vorbea singur. Într-o mână ţinea trusa care fiind foarte mică părea ca de 
jucărie iar cu cealaltă încerca să socotească prin câte camere a trecut ca să ştie cum să ajungă 
din nou în holul de la intrare. Noroc chior că Margo l-a găsit acolo şi l-a ajutat pentru că oricum 
se rătăcea şi printre gânduri adunând vreun hol sau camera de oaspeţi de două ori iar asta îl 
făcea nevoit să o ia mereu de la capăt cu socotitul.
    După ce s-a lăsat condus în camerele rănitelor acesta a cerut să se facă linişte. Şi-a lipit 
urechea de picioarele Matildei, apoi de braţele Elenei ca şi cum oasele i-ar fi vorbit. Şi-a mutat 
privirea după aceea spre trusa lui medicală care se dovedea mai încăpătoare decât părea fiind 
burduşită cu seringi, fiole antibiotice şi pansamente.
  - Nu am ce să fac! Nu e aşa de rău precum credeaţi dar trebuie să le ducem la spital oricum. O
să chem salvarea! anunţa doctorul. Matilde şi-a luxat glezna piciorului stâng şi şi-a învineţit 
destul de rău genunchiul drept iar Elena are o întindere de ligamente la ambele mâini.
  - Bunicul i-a arătat lui Schobrun telefonul de pe hol ca să sune după salvare iar bunica încerca 
să le calmeze pe cele două slujnice. Matilde a încremenit iar Elena neagră de supărare spunea 
că avea să se facă bine doar pentru a-l fugări pe Enervus prin toată curtea aruncând după el cu 
cartofi. 
  

                                                              *
 
    Şoferul ambulanţei a parcat în faţa conacului iar doi medici au ieşit cu o targă şi l-au urmat pe
bunicul şi pe Schobrun. În acel moment telefonul a sunat şi Margo s-a repezit să răspundă. Era 
mătuşa Veronica care a stat ca pe ghimpi toată ziua neştiind dacă copiii au reuşit sau nu să 
pătrundă în pivniţă.
  - A, mătuşa Veronica! Îhm...da suntem bine... Îhmm... spunea Margo roşind uşor. Nu ştia cum 
să-i răspundă mătuşii pentru că bunica o privea întrebător. Veronica nu obişnuia să sune la 
conac decât dacă era vorba despre o chestiune foarte importantă.   
  - Aţi reuşit? Aţi fost în pivniţă? Nu mă mai pot gândi la altceva de când aţi plecat!
  - Îhm, da, ai dreptate... a venit ambulanţa, îi transmitea Margo dându-i de înţeles bunicii că 
Veronica a sunat să se intereseze dacă toată lumea era în regulă. Matilde şi Elena au căzut pe 
gresia din bucătărie şi cred că şi-au fracturat oasele sau aşa ceva iar acum medicii le duc la 
spital.
  - Spital? AMBULANŢA? Ce se...
    Margo a întrerupt-o pe mătuşa ei şoptindu-i în receptor "În seara asta..." după care a închis. 
Le-a explicat apoi bunicilor că mătuşa Veronica a aflat de la un vecin că o ambulanţă se 
îndrepta înspre conac şi s-a îngrijorat la gândul că cineva a păţit ceva grav.



  - Şi nu este departe de adevăr... spunea bunica oftând în timp ce medicii o transportau pe 
targă pe Matilde până la ambulanţă.
  Veronica a rămas chiar mai preocupată după acel telefon întrucât aşa cum gândea, noaptea 
strigoii puteau da târcoale conacului şi îi puteau surprinde pe cei doi copii.
  - Sub nici o formă Remus şi Crispa nu trebuie să afle... îşi spunea aceasta înşfăcând din nou 
telefonul. Dorea să-i avertizeze pe Margo şi pe Matty să amâne totul pentru a doua zi.
  - Alo, Marge! adăuga înviorată Veronica atunci când a simţit că cineva a ridicat receptorul însă 
de data aceea era Matty. Vă rog să nu mergeţi în seara asta! Amânaţi pe mâine! Strigoii vă pot 
supraveghea noaptea şi ar putea descoperi totul! Vă rog, lăsaţi pe mâine...
    Şi în acel moment, când Matty vrea să-i transmită ceva mătuşii lui, Elena a ţipat la el de pe 
targa pe care era cărată crezând că băiatul se juca.
  - Noi ne rupem oasele şi vouă vă arde de glume!
  Matty a pus speriat telefonul înapoi în furcă iar Elena a mai spus ceva dar băiatul nu o mai 
putea auzi bine pentru că medicii au închis grăbiţi uşile ambulanţei.
 
 
 
                                                  ¤  CAPITOLUL  XII  ¤
 
                                                      SINGURI  ACASĂ
 
 
  Din camerele lor, copiii puteau observa cum ambulanţa străbătea drumul ce pornea de la 
conac şi care ducea înspre un orizont ce părea a fi din aţă şi pe care soarele se balansa 
asemenea unei portocale. În urma ambulanţei se afla maşinuţa doctorului Schobrun care a 
reţinut timp de douăzeci de minute medicii pentru că acesta nu-şi găsea nicăieri trusa medicală.
Nu se ştie cine a găsit-o şi unde anume ci doar că odată găsită puteau în sfârşit să plece cu 
toţii. Mai puţin bunicii care au rămas. Medicii le-au spus că aveau să-i telefoneze în caz că era 
nevoie de ei.
  În camerele lor, copiii stăteau încordaţi şi cu ochii pe ceas. Se făcea târziu iar bunicii nu 
dădeau nici un semn că aveau să meargă la culcare curând. Margo şi Matty îşi spuneau chiar 
că aveau să-şi amâne planul de a merge în pivniţă din nou. Ceva însă le-a dat speranţe. Bunica
i-a anunţat să coboare în bucătărie şi să mănânce ceva pentru că apoi trebuiau să-i însoţească 
la spital. Elena şi Matilde au fost bandajate şi urmau să fie externate.
  Margăi şi lui Mathias nu le venea să creadă că spuneau asta şi cu siguranţă nu ar fi făcut-o cu 
câteva zile în urmă când erau înspăimântaţi de aşa-zisele fantome dar de data asta îşi doreau 
să rămână acasă. 
  Bunica a refuzat categoric. A promis că nu avea să-i mai lase singuri şi nu avea de gând să o 
facă acum. Ştia că fantomele erau imprevizibile iar "glumele" lor erau adevărate bătăi de cap. 
Sub nici o formă nu dorea să-şi lase nepoţii acasă, în acea nesiguranţă. Copiii însă spuneau că 
le era somn şi că aveau să se simtă mult mai bine acasă, că îl puteau chema pe Luc şi că nu le 
era frică să fie singuri, că aveau să se încuie în camerele lor şi să doarmă buştean până 
dimineaţă.
  În ciuda rugăminţilor asidue bunica a rămas fidelă aceluiaşi răspuns "NU". Bunicul însă nu mai
putea face faţă după o zi infernală precum aceea şi celor două guri puse pe trăncănit cerând să 
rămână acasă cu orice preţ. Aşa că bunicul a acceptat să-l cheme pe Luc iar bunica nu a avut 
ce face în faţa scorului de trei la unu pentru care copiii se bucurau ca la un meci de fotbal.
  Nu le venea să creadă! Nu le venea să creadă în adevăratul sens al cuvântului. Lucrurile s-au 
aşezat nemaipomenit de bine. Bunicii, Elena şi Matilde aveau să fie departe de conac pentru o 
oră cel puţin, strigoii nu au dat nici un semn în seara aceea iar ei aveau să aibă timp berechet 



să găsească cheia, să intre în pivniţă şi să se întoarcă de acolo cu acel misterios ceva despre 
care nu ştiau nimic.
  În timp ce înfulecau tartine cu brânză şi câteva crutoane cu usturoi Margo şi Matty le spuneau 
bunicilor care se pregăteau să plece să nu-şi facă griji, că aveau să fie cuminţi şi că aveau să 
meargă la culcare. Nu minţeau întru totul. Aşa aveau să facă dar după ce se întorceau din 
pivniţă.
  Maria şi Anton au încuiat uşa de la intrare în urma lor, i-au făcut cu mâna lui Luc şi s-au urcat 
în maşină. În câteva momente sunetul înfundat al motorului automobilului bunicului i-a anunţat 
pe cei doi copii că erau şi asta datorită celor mai ciudate cirmcumstanţe, în sfârşit singuri acasă.
  Margo şi Matty nu au mai stat pe gânduri. O astfel de şansă nu se ivea cu uşurinţă. Din 
bucătărie au înaintat spre holul ce ducea spre camerele celor două slujnice şi apoi au făcut la 
stânga. Acolo, în faţa lor se înălţa o uşă stacojie din lemn şi lângă ea halatul Matildei atârnând 
în cuierul de pe perete. S-au repezit la halat, l-au cercetat în întregime şi nimic- nici o cheie. Au 
verificat şi uşa - era clar încuiată. Margo a venit curând după aceea cu ideea de a căuta sub 
preş. A auzit de acel obicei al oamenilor mari de atâtea ori de a ascunde cheia sub preş că i se 
părea un clişeu. Adulţii chiar nu aveau imaginaţie deloc! Oricine s-ar gândi să verifice prima 
dată sub preş, era cea mai evidentă ascunzătoare. Mai evidentă decât dacă te gândeai să 
doseşti cheia lăsând-o pur şi simplu în uşă. Şi incredibil! Unde credeţi că era cheia pivniţei? 
...sub preş!
  Cheie - broască - clanţă: aveau ce era nevoie. Au deschis uşa fără nici un impediment. Becul 
s-a aprins singur, a pâlpâit de câteva ori ca şi cum era trezit din somn. Margo şi Matty au păşit 
înăuntru, au coborât scările şi ca de obicei, şi-au dat seama destul de repede că şi-au făcut mult
prea multe griji degeaba. În pivniţă era curat şi aerisit. De fapt nu era nici o diferenţă între 
subsol şi orice cameră de mai sus. Înaintea lor se întindea un hol lung de unde se putea ajunge 
într-o mulţime de camere: în cămara cu fructe uscate, în cea cu leguminoase, în cămara cu 
băuturi tari, în cămara cu ceaiuri şi în multe altele. Ei căutau cămara cu vinuri, aceea care 
trebuia să fie între cămara cu dulceţuri şi compoturi şi cea cu pastramă afumată. Amândoi îşi 
plimbau ochii în stânga şi în dreapta şi citeau tăbliţele de lemn din dreptul fiecărei uşi. S-au oprit
apoi în dreptul unei uşi maro, identică cu celelalte. Au deschis-o şi înăuntru pe rafturile ce 
acopereau în întregime pereţii, sute de sticle etichetate cu anul fabricaţiei îmbătrâneau acolo 
devenind mai valoroase.  
  Lumina trebăluia printre rafturi. Camera aceea avea ceva magic. Culorile vinului: auriul şi roşul
aprins, arzătoare şi vii puteau fura privirea oricui şi nu o mai dădeau înapoi. Copiii erau fascinaţi
de dansul acelor lumini colorate iar memoria lor parcă se derula până în momentul în care le-au
mai văzut altundeva.
  Matty şi-a amintit că în urmă cu mult timp era împreună cu tatăl lui pe strada Mărţişorului 
Violet, la o distanţă de aproximativ douăzeci de minute de mers pe jos până la apartamentul lor 
din Londra şi la doar treizeci de secunde până la magazinul cu jucării. În timp ce Eddie îi 
mulţumea frizerului, Matty îl trăgea rugător pe tatăl său de mână să-i cumpere ultimul robot în 
miniatură din seria Eclypse2000. Eddie i-a spus pe un ton neutru că întregirea colecţiei lui 
trebuia să mai aştepte până la Crăciun când probabil Moş Crăciun avea să i-l facă cadou. Matty
nici nu putea concepe un răspuns mai nelalocul lui. Nu mai putea aştepta nici o zi în plus 
minunăţia aceea de roboţel care arăta cât era ceasul şi care lumina în întuneric. El şi Margo 
aveau deja făcute planuri să citească benzi desenate toată noaptea la lumina noului lor amic. 
  Tocmai de aceea Matty se schimonosea în toate felurile. La scurt timp au apărut şi primele 
lacrimi siroindu-i pe obrajii înflăcăraţi. Tatăl lui încerca să îl calmeze, ba chiar schiţa şi un 
zâmbet ca să-l înveselească dar băiatul ţipa cât putea de tare că fără roboţelul mult dorit nu 
pleacă nicăieri.
  Pus în încurcătură, Eddie i-a dat cheia aurie a apartamentului şi i-a spus băiatului că îl lasă să 
o care până acasă. Aceasta avea ca şi breloc o fundă roşu aprins care l-a vrăjit imediat pe 



Mathias. Ţipetele, lacrimile, smiorcăielile au încetat ca prin minune. Eddie şi-a continuat discuţia
cu prietenul său, frizerul, până ce au ieşit în stradă.
  Matty a studiat îndelung cheia şi s-a decis apoi să o folosească aşa cum făceau şi părinţii lui şi
a introdus-o în broasca unei uşi gri, lucioase, din oţel inoxidabil. În mai puţin de câteva secunde 
s-a declanşat alarma întregii clădiri ceea ce a atras ca un magnet privirile tuturor oamenilor de 
pe stradă. Căutându-şi din priviri fiul, Eddie a înlemnit. Dintre toate uşile blocurilor din apropriere
în care băiatul putea încerca cheia, Matty a ales uşa clădirii care adăpostea sediul Băncii 
Naţionale al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Imediat maşinile de poliţie au încercuit băieţelul 
care încă privea nedumerit cheia gândind că era diferită de oricare alta, mai mult ca sigur 
extraterestră, pentru că de obicei aceasta deschidea uşa şi nu activa o melodie atât de 
enervantă. El şi tatăl său au petrecut câteva ore după aceea în arestul poliţiei londoneze 
explicând anchetatorilor cum s-au derulat de fapt lucrurile.
  Isprava micului Matty a ocupat prima pagină a ziarelor, a apărut chiar şi la televizor în jurnalul 
de ştiri din acea seară. Doamna lui educatoare i-a transmis prin telefon în acel sfârşit de 
săptămână că era fericită că micul ei elev a învăţat o lecţie atât de importantă - aceea că orice 
faptă rea nu rămâne niciodată nepedepsită iar Ernie i-a spus cu două zile după incident:
  - Băiete, nu e prea târziu să-ţi alegi o altă meserie! Gândeşte-te, hoţ profesionist de bănci... 
chiar şi pe plan internaţional nu sună atât de bine când ai serviciile secrete suflându-ţi în ceafă!
  Margo în schimb nu avea nici o experienţă de acest fel deşi a tânjit întreaga ei copilărie după 
strălucirea şi faima caracteristică celebrităţilor. I se părea ciudat că lucrurile s-au petrecut în 
acel mod. Matty nu şi-a dorit niciodată să fie faimos şi arătat cu degetul, să se citească despre 
el în ziare şi nici să i se acorde atât de multă atenţie în emisiunile televizate iar lui chiar i s-au 
întâmplat toate acestea. Margo se gândea că poate oamenii aveau parte în viaţa lor de 
experienţele de care aveau nevoie şi nu de experienţele pe care şi le doreau.
  Ei, culorile vinului din pivniţă îi aminteau de cineva, o tânără necunoscută pe care a zărit-o de 
la fereastra camerei sale într-o o zi ploioasă  de toamnă când afară nu se întâmplau prea multe.
Într-un mod bizar, după ce a văzut-o pe tânăra aceea, chipul străinei i-a rămas întipărit în minte.
Aceasta avea o manieră stilată de a se grăbi prin ploaie iar zâmbetul ei putea birui până şi 
aspectele nefavorabile ale celei mai mohorâte zile. Tânăra purta o rochie aurie ce sclipea 
asemenea aurului, păru-i flutura rebel în vânt iar buzele de un roşu aprins purtau nestingherite 
amprenta unui surâs. Aceasta şi-a continuat drumul însufleţită, neatinsă parcă de răceala 
stropilor de ploaie şi de prevestirea norilor negri că Aleea Florilor de Tei avea să fie învăluită în 
ceaţă în ziua aceea. Din spatele ferestrei Margo a urmărit tânăra cu privirea până ce aceasta nu
s-a mai zărit deloc şi a rămas acolo gânditoare mult timp după aceea sprijinindu-se de pervaz şi
uitându-se la nimic altceva decât la un gri difuz.
  Margo îşi dorea ca timpul să nu-i schimbe prea mult caracterul dar se visa asemenea tinerei 
pe care a văzut-o. Îşi dorea ca în viitor să fie senină în gândire şi să respire până în străfundul 
plămânilor optimismul şi încrederea că putea depăşi orice.
  În pivniţa conacului, în cămara cu vinuri, Margo şi Mathias se întorceau încetişor de pe tărâmul
amintirilor. Nu aveau un ceas la ei dar ştiau că trebuiau să se grăbească. Au petrecut acolo 
ceva vreme căutând cămara şi apoi admirându-i grandoarea şi tot nu au aflat misterul acelei 
încăperi. De când şi-au vizitat mătuşa şi au aflat de existenţa pivniţei s-au întrebat neîncetat 
oare ce adăpostea. Era momentul să afle! Înaintând spre rafturile din faţa lor au fixat cu privirea 
plăcuţa cu anul 1994. Realizau însă că Veronica nu le-a spus şi ce trebuiau să facă mai 
departe. Au ridicat sticlele, le-au zgâlţâit şi au împins rafturile în perete. Nimic! Matty a ridicat 
după aceea plăcuţa pe care scria anul şi spre surprinderea lor aceea era mişcarea care pornea 
întregul mecanism dezvăluindu-le unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale moşiei de 
secole.
  O porţiune din peretele pe care erau rafturile cu sticle s-a deschis asemenea unei uşi. Prin 
deschizătură copiii au pătruns într-o nouă cameră. Aici pereţii erau parţial obscuri iar în mijlocul 



încăperii franjurii din cristal ai unui candelabru imens atârnau din tavan până la podea.
  Margo şi Matty erau pe deplin convinşi că acela era cel mai frumos şi mai superb candelabru 
pe care l-au văzut vreodată, de fapt era cel mai mununat candelabru pe care omenirea nu a 
avut şansa să-l vadă vreodată. Matty a început să înconjoare voluminosul candelabru 
asemenea unui detectiv care a ajuns la locul unei crime iar Margo, de emoţie, a uitat că cu vreo 
şapte ani în urmă a învăţat să meargă - obicei ce le vine cu folos oamenilor chiar în momente 
ca acelea când trebuie să cercetezi.
  Mathias îşi freca ochii. Uimitorul candelabru aducea puţin cu imaginea unui ciorchine perfect. 
Printre franjurii luminoşi alcătuiţi fiecare din cristale strălucitoare în formă de romb, Margo a 
observat că undeva în mijlocul candelabrului, o cutie de sticlă era susţinută în aer de alţi franjuri.
În interiorul acesteia, pe un strat din vată fină, mai albă ca laptele, era aşezat ceva şi mai 
uimitor decât tot ce au văzut până atunci: un craniu de om, tot din cristal la fel ca şi candelabrul.
  Privind-o copiii au înţeles că după acea cutie au fost trimişi. Deşi craniul şi candelabrul păreau 
din altă lume, Margo a îndrăznit să-şi întindă mâna. De pe cealaltă parte Matty privea cu 
respiraţia tăiată cum degetele surorii lui se apropiau din ce în ce mai mult de pereţii cutiei. Voia 
să-i spună Margăi că poate era mai cumpătat să aştepte dar când aceasta a atins cutia Matty 
şi-a închis strâns pleoapele conştient că era deja prea târziu pentru orice ar fi fost de spus. 
Margo a prins bine cutia în mâini şi a ridicat-o uşor în sus. Franjurii s-au desprins imediat ca şi 
când li s-ar fi şoptit nişte cuvinte magice. Tot în clipa aceea candelabrul şi-a pierdut 
luminozitatea iar Margo a înţeles că ceea ce ţinea în mâini era special, unic, poate sacru...
 
 
 
                                                    ¤  CAPITOLUL  XIII  ¤
 
                                                            GHIDUL
 
 
  Ţinând cutia la piept, Margo i-a făcut semn lui Matty că era timpul să părăsească încăperea. 
Au ridicat tăbliţa şi crăpătura s-a închis la loc. Au urcat din nou scările, au închis uşa şi au pus 
cheia la loc. După aceea, Margo şi Matty au fost numai ochi şi urechi. Mergeau tip-til şi erau 
atenţi la orice zgomot asemenea unor feline. Nu mare le-ar fi fost mirarea să dea nas în nas cu 
bunicii lor sau cu Elena şi Matilde. Numai mustrările lor le mai lipseau. Erau obosiţi şi sătuli să 
tot fie torturaţi fie de gândul că nu aveau să-şi ducă planul la bun-sfârşit, fie că nu aveau destul 
timp la dispoziţie, fie că cineva avea să îi descopere şi aşa mai departe. Toată ziua aceea a fost
marcată de tensiune şi toţi cei de la conac au trecut prin nişte peripeţii de necrezut: mai întâi au 
trebuit să facă faţă nebuniei create de Enervus şi de perseverenţa lui iar apoi agitaţiei lipsite de 
sens a doctorului Schobrun.
  Copiii au trecut de camerele slujnicelor, apoi de bucătărie şi când au ajuns în holul de la intrare
puteau răsufla uşuraţi. Încă îl puteau vedea pe Luc aşteptând afară ceea ce putea însemna un 
singur lucru, acela că bunicii lor nu s-au întors. Erau frânţi de oboseală, atât de obosiţi că le-a 
pierit până şi curiozitatea, altfel nu ar fi rezistat tentaţiei de a deschide cutia şi de a cerceta 
craniul. Cu ultimile puteri şi-au spus "...somn uşor, vise plă..., pe mâii..." şi au intrat în camerele 
lor. Nu se ştie cum au reuşit să mai nimerească paturile dar un lucru era sigur - nici pentru toate
jucăriile din lume nu s-ar mai fi schimbat în pijamale.
  A doua zi Margo şi Mathias au fost lăsaţi să doarmă până la amiază. Asta nu doar pentru că 
toată lumea a înţeles că ziua precedentă a fost una cu emoţii, în special pentru copii dar şi 
pentru că bunicii erau prea ocupaţi cu cele două slujnice. Bunicul a bătut drumul în lung şi-n lat 
de câteva ori până la farmacie în acea dimineaţă iar bunica a ajutat slujnicele să se facă 
confortabile în camerele lor şi le-a servit cu tot ce aveau nevoie. Asta pentru a compensa în 



mare parte vestea proastă cu care rănitele nu se puteau obişnui sub nici o formă. Medicii le-au 
informat pe Matilde şi Elena că trebuiau să poarte ghipsul din jurul gleznelor, respectiv al 
braţelor pentru două săptămâni întregi şi că nu aveau voie să se sforţeze să gătească sau să 
facă curat. Asta părea un adevărat coşmar pentru cele două care nu erau obişnuite deloc să 
stea degeaba.
  În patul lui, Matty deschidea alene pleopele lăsând lumina clară a zilei să-i clătească albastrul 
ochilor. A privit apoi spre cuşca micului Columbus care se mişca foarte încet prin rumeguş cel 
mai probabil crezând că amicul lui încă dormea. Blănosul a fost martorul orei îngrijorător de 
târzii la care Matty a ajuns în cameră dar cum prietenul la nevoie se cunoaşte el nu avea să 
spună nimănui despre asta. Nu doar pentru că îşi îndrăgea tovarăşul de joacă dar şi datorită 
condiţiei sale de mamifer, incapabil să vorbească.
  Margo se foia de pe o parte pe alta amorţind între cele două lumi, între lumea viselor şi cea 
reală.  Iţele încurcate ale minţii se descâlceau totuşi iar asta o dezmeticea. Se gândea la visul 
acela pe care l-a avut şi în care ea şi Matty s-au strecurat în toiul nopţii în pivniţa conacului. Sau
nu era un vis? Simţea la picioare muchiile ascuţite ale cutiei din sticlă iar şirul firesc al 
întâmplărilor îi revenea încet şi ordonat în minte.
  - Pivniţa! Craniul! striga Margo ridicându-se iute din pat. Şi-a dus apoi degetele în dreptul gurii 
şi a făcut o grimasă de vinovăţie. Spera ca nimeni să nu o fi auzit. A tras uşor plapuma îndărăt 
şi a dezvelit ceea ce cu siguranţă nu era doar o închipuire: un craniu de cristal cu trăsături fizice
perfect umane. L-a luat cu grijă din cutie şi îl privea uluită.
  - O minune a naturii... Cine eşti? şoptea Margo fascinată.
  În acel moment Matty a apărut şi el purtând pe buze aceleaşi întrebări.
  - Uau!adăuga Margo. Chiar se întâmplă! Vom declara război celor doi Devlin...ce spun... vom 
declara război tuturor strigoilor întunecaţi din Transilvania!
  - Uşor războinico! spunea Matty. Trebuie să gândim fiecare pas pe care-l facem. Aminteşte-ţi 
că nu vrem să ne avântăm foarte mult în această poveste, vrem doar să protejăm conacul şi pe 
bunicii noştri! Orice afară de asta poate să rămână exact aşa cum este. O avem doar pe 
mătuşa Veronica... nici un alt aliat... nici un alt mijloc...
    - Hmm...  Eu văd un mijloc chiar aici, spunea Margo cu acelaşi zămbet neastâmpărat care 
anunţa de regulă că mai târziu în acea zi aveau să fie pedepsiţi.
  - Ei bine, venerabilii mei camarazi, consideraţi-mă mai degrabă un aliat! Ghidul, la dispoziţia 
voastră! 
    Copiii priveau suspicioşi. La ce tocmai au asistat?
  - Nu credeţi că e puţin cald aici? Hmm, vreau să spun... stai,ce anotimp e? De fapt, nu mai 
contează, nu simt nici măcar un grad! Dar asta e bine, nu? Nu mă poate acuza nimeni că-mi 
schimb temperamentul în funcţie de vreme. Uff, adevărul e că nu îmi place singurătatea!
  Matty a rămas fără cuvinte. Nu a crezut în toată existenţa lui că pe întreg cuprinsul pământului 
putea exista ceva mai incredibil decât roboţii, navele spaţiale şi telescopul astronomic. Şi acum 
asta? Cât de întortocheate puteau fi căile tehnologiei!
    Dacă şi-ar întâlni cântăreaţa preferată sau actriţa care a luat Oscarul în acel an, Margo ar 
avea acelaşi chip marcat de o crescândă stupoare şi de o absolută frenezie.
  - V-v-vorbeşti?!? Dar cum? Cum se întâmplă asta, doar eşti din cristal? a intervenit Margo fără 
să-şi dea seama că gândea cu voce tare.
    - Uff, oamenii... şi odată cu aceste cuvinte Ghidul a început să clipească mai rar în semn că 
devenea melancolic şi uşor trist. Deseori voi vedeţi doar latura exterioară a tot ce vă înconjoară 
ocolind esenţialul. Dar ce ironie a sorţii! Tocmai sufletul, această entitate care nu îmbătrâneşte 
niciodată este tratată cu atâta indiferenţă dar nici nu se poate altfel. Oglinda nu ne arată dacă 
izvorul dinăuntrul nostru este unul cu apă limpede sau unul secat. Nu ne arată nimic din interior,
de altfel. Sunt din cristal, aşa este,şi dacă mă întrebaţi - nu, nu-mi doresc să fi fost din aur sau 
din diamant ori din carne de om şi asta pentru că... este lipsit de importanţă. De ce să fac din 



asta o tragedie când am înţeles menirea mea printre oameni, printre stele, printre cristale. 
Sufletul meu, şi Ghidul a răsuflat adânc ca şi cum ceea ce urma să spună era antidotul pentru 
orice părere de rău, ei bine, sufletul meu, vedeţi voi... a strâns în el o parte din veşnicia asta 
toată. Îndreptându-şi visător privirea undeva spre tavanul camerei acesta mai adăuga: el este 
făcut din bucuria de a-i ajuta pe ceilalţi, din mulţumirea că pot fi de folos şi din fericirea pe care 
mi-o dă faptul că gravitaţia ne ţine pe toţi împreună!
  Copiii l-au ascultat cu atenţie iar când Ghidul a terminat de rostit ultimile cuvinte, celor doi li s-a
părut că îl cunoşteau pe cristalul vorbitor dintotdeauna. Mai mult de atât, Margo şi Matty deja îl 
îndrăgeau şi se simţeau în siguranţă alături de el.
  - Scuză-ne dacă te-am jignit în vreun fel! Nu era deloc intenţia noastră! încerca Matty să-i 
explice. Noi suntem doar foarte surprinşi... niciodată nu am mai cunoscut un craniu de cristal 
înainte şi cu atât mai puţin unul vorbitor.
  - Nu doar că suntem surprinşi, aş zice că suntem într-o continuă stare de şoc de când am 
ajuns în Transilvania, continua Margo. Suntem aici de doar câteva zile şi ne-ar trebui săptămâni
să povestim totul.
  - De abia aştept să-mi povestiţi! A trecut mult timp de când nu am mai trăit printre oameni. 
Veronica, o, Veronica... ea mă lua tot timpul cu ea oriunde mergea. Am fost alături de Veronica 
de când era o copilă. Ea m-a găsit în cealaltă parte a Sibiului, în Peştera Liliecilor. De atunci 
până ce a împlinit treizeci de ani m-a ţinut lângă ea. Am văzut-o crescând dintr-o fetiţă 
capricioasă, mereu pusă pe şotii, într-o frumoasă domnişoară cu maniere graţioase. Am 
călătorit peste tot în lume alături de Veronica şi sunt mândru că uneori am fost de folos, ajutând-
o cu câteva idei să-şi termine romanele impresionante la care lucra. Din nefericire, chiar în ziua 
când frumoasa mea prietenă împlinea treizeci de ani, conacul a fost devastat de mâna 
zdravănă a unor spirite malefice. Atunci, Veronica a hotărât să mă ascundă în pivniţă, în 
camera cu acel candelabru splendid. Ştiu că a făcut asta pentru a mă proteja şi de atunci... 
aştept.
  Văzând că ghidul se întristează din nou Margo a intervenit repede: 
  - Sunt sigură că o vei reîntâlni pe mătuşa Veronica şi îţi va spune şi ea cât de mult ţi-a dus 
dorul dar a trebuit să rabde în absenţa ta în tot aceşti ani pentru a te şti în siguranţă. Chiar ea 
ne-a dezvăluit locul unde erai ascuns pentru că acum avem mare nevoie de ajutorul tău!
  - Ai spus mătuşa Veronica? Nu se poate! Voi sunteţi copiii Alexandrei? întreba Ghidul uitându-
se insistent la cei doi ca şi cum ar fi vrut să-şi dea singur seama de asta studiindu-le trăsăturile. 
Ultima dată când am văzut-o pe mama voastră era aproape la fel de mică ca şi mine, era un 
bebeluş!
  Matty încerca din răsputeri să-şi înăbuşe râsul. Îl amuza atât de tare soiul acela de 
comparaţie. Se pregătea chiar să-l întrebe pe Ghid dacă nu a fost confundat cu însuşi bebeluşul
dar un cot zdravăn de la Margo exact în moalele stomacului l-a făcut pe loc să se 
răzgândească.
  - Părinţii noştri sunt în Islanda unde se ocupă de cazul unui om pe cât de important pe atât de 
bun la suflet. Sunt amândoi avocaţi şi locuim în Londra dar cum au fost însărcinaţi să îl 
reprezinte pe Alistar Farewell, pentru că acesta este numele său, în procesul care i-a fost 
intentat de către nişte răufăcători, ei au hotărât să ne aducă în România, la bunici, în vacanţa 
aceasta de vară.
  Pe chipul Ghidului se putea descifra bucuria acestuia de a asculta o mărturisire sau o poveste.
Surâdea şi cu o uşoară închidere a pleoapelor dădea de înţeles că pricepea tot ceea ce Margo 
îi spunea. Avea atât de multă răbdare şi bunătate în privire încât nu era cu nimic diferit de cel 
mai evlavios om din lume.
  - Şi spuneţi-mi, Veronica a zis că vă pot ajuta cu ceva? Despre ce este vorba? De fapt, orice 
ar fi, eu tot vă ajut! spunea Ghidul săritor.
  - Ei bine, ofta Margo, cu siguranţă de acum încolo nu ne va fi uşor să-ţi povestim. S-au 



întâmplat multe aici la conac şi i s-au întâmplat multe şi Veronicăi.
  - Înainte să venim în Transilvania nu ştiam nimic din ceea ce se petrecea aici şi nici dacă ştiam
nu cred că am fi crezut. Sunt unele lucruri pe care doar dacă le trăieşti îţi dai dai seama ce 
înseamnă ele cu adevărat, mărturisea Matty cu faţa posomorâtă amintindu-şi câtor emoţii 
înfiorător de puternice au fost supuşi el şi Margo.
  - Pentru bunicii noştri ultimii ani au însemnat un chin de nedescris, pentru Veronica a însemnat
imposibilitatea de a mai călători iar pentru Elena şi Matilde din ce în ce mai multă muncă la 
conac, cu aceste cuvinte se angaja Margo în lunga povestire despre strigoi şi despre legătura 
acestora cu moşia Alifante.
  Cei doi copii au mai povestit despre ravagiile făcute de strigoi în interiorul conacului şi în 
împrejurimile lui, despre câte au avut de pătimit slujnicile Elena şi Matilde cu strigoii nemiloşi pe 
care toată lumea îi crede fantome, despre păţaniile lui Luc, despre încercările eşuate ale 
bunicilor de a scăpa de aşa-zisele fantome şi au mai povestit, de asemenea, despre eforturile 
mătuşii lor de a ajunge la Braşov pentru a-l anunţa pe Contele Dracula despre încăpăţânarea lui
Remus şi a Crispei de a continua cu actele lor de cruzime.
  Margo şi Matty au isprăvit cu istorisirea şi dacă Ghidul nu ar fi fost din cristal, s-ar fi observat 
că faţa lui nu mai era la fel de senină.
  - Dar voi sunteţi doar nişte copii şi acestea sunt probleme de oameni mari. Nu pot să cred că 
Veronica v-a implicat şi pe voi în asta!
  - Nu este chiar aşa, îl lămurea Margo. Noi am cercetat pe cont propriu. Pe lângă asta nu are 
importanţă că suntem copii. Ceea ce contează este ce putem face pentru bunicii noştri ca să le 
redăm liniştea.
  - Apropo de bunicii noştri, ei nu ştiu nimic, preciza Matty. Au crezut în toţi aceşti ani că aveau 
de-a face cu fantome! Doar noi, tu şi mătuşa Veronica ştim despre Remus şi Crispa Devlin.
  - Este o situaţie întortocheată până şi pentru mine, răsufla greu Ghidul, dar un lucru este sigur 
- Veronica trebuie să se justifice, să mă facă să înţeleg! De ce atâtea secrete faţă de Maria şi 
Anton care,  după cum bănuiesc, sunt în toate puterile să se descurce ei singuri dacă ar şti 
adevărul? Trebuie să vorbesc cu ea, cu mătuşa voastră! Vă rog să o chemaţi!
    Copiii au încercat să protesteze dar Ghidul a devenit serios. Nu aveau altă scăpare decât să 
o telefoneze pe mătuşa Veronica şi să-i spună să treacă cât de curând pe la conac.
  Margo şi Matty l-au lăsat pe Ghid singur în camera de la etaj iar acum coborau scările. În 
camera de zi era pustiu, la fel şi în bucătărie. Bunicul era pe afară iar bunica era cu Elena şi 
Matilde într-una dintre camerele slujnicelor făcându-le aer cu o pernă. Copiii nu au stat mult să 
o privească pe bunica lor pentru că Elena şi Matilde încercau să adoarmă. Au revenit în 
bucătărie unde lui Matty de foame, îi venea să golescă toate tăvile cu brioşe. Margo însă l-a tras
de mânecă:
  - Am nevoie de tine să stai de şase ca să o pot suna pe mătuşa Veronica. Dacă vezi că cineva
vine în direcţia holului principal... inventează ceva, orice!
  - Bine, dar eu... încerca Matty să se scuze. 
  De ce să mintă, îl enerva puţin comportamentul surorii lui, acela de a da ordine. Era adevărat 
că Margo era mai mare dar se presupunea că trebuiau să lucreze în echipă iar asta excludea ca
unul dintre ei să-şi dea aere de superioritate. Se temea, de asemenea, că nu avea să mai aibă 
timp şi pentru brioşe sau că avea să uite de biscuiţii din sertar. Chiar dacă sora lui îl scotea din 
sărite, Matty s-a conformat şi s-a oprit pe holul ce ducea în camerele slujnicelor prefăcându-se 
că se încheia la şireturi.
  În acest timp, Margo aştepta cu sufletul la gură ca Veronica să-i răspundă la telefon.
  - Răspunde, răspunde!...te rog!...ia receptorul! striga Margo în receptor de parcă încerca să-i 
transmită telepatic Veronicăi acel gând.
  - Alo! s-a auzit de la celălalt capăt al firului.
  - Mătuşă, sunt Margo, iar aceasta a început să vorbască şoptit. Te anunţ că am găsit Ghidul. 



Am rămas singuri la conac noaptea trecută. Bunicii au plecat la spital după Elena şi Matilde şi 
din fericire, strigoii nu au dat nici un semn. În legătură cu Ghidul... el vrea să vorbească cu tine 
şi asta imediat!
  - În regulă! Mă pornesc chiar acum! Mă bucur atât de mult că sunteţi bine...
  - Încă ceva mătuşo... bunicii nu o să afle, nu-i aşa?
  - Nu le-am spus în tot acest timp şi nu o s-o fac acum. Mi-am promis că am să-i protejez! mai 
spunea Veronica.
  Pe holul dintre bucătărie şi camera slujnicelor, Matty bătea nervos din picior. Stătea ghemuit 
de ceva vreme aşteptând un semnal de la Margo că a terminat de vorbit la telefon. Un scârţâit 
de uşă şi din camera Matildei s-a ivit bunica cu un ceainic în mână. Deşi îi tremurau picioarele 
de emoţie, Matty nu a dat înapoi hotărât să-şi joace rolul.
  - Hei bunico, tocmai veneam să te caut! zicea băiatul legându-şi în sfârşit şiretul la loc. Mi-era 
foame şi nu găseam niciunde borcanul cu gem de caise!
  - Dar Mattiew, este în frigider, acolo unde lăsăm de obicei borcanele începute!
  - M-am uitat. Nu l-am găsit nicăieri, continua Matty înghiţind în sec ştiind că lui nu-i plăcea să 
mintă.
  - Haide să-ţi arăt. E chiar aici, vezi! iar bunica i-a înmânat înţelegătoare borcanul.
  - O, vai! Am spus caise? Mă refeream la borcanul cu gem de gutui... cât de nătăfleţ pot să fiu! 
Greşeala mea. Dar unde este până la urmă, borcanul cu gem de gutui?
  - Să vedem...hmm..hmm, nu-i aici...nici aici... Merg până în cămară să-ţi aduc unul!
  - Mulţumesc bunico! Nimic nu merge mai bine cu untul proaspăt decât gemul de gutui! spunea 
Matty cu tonul vocii cât mai ridicat în speranţa că îi putea transmite un semnal Margăi să se 
grăbească dar aceasta nu îl putea auzi, încă vorbea la telefon cu Veronica.
  - Uite, dragule! Ai avut noroc. Acesta era ultimul borcan cu gem de gutui din cămară, altfel ar fi
trebuit să aştepţi mai mult până ce mă duceam în pivniţă. La auzul acestor vorbe, Matty simţea 
un fior traversându-i şira spinării.
  - Bunico, nu cred că mă simt foarte bine! Mă doare gâtul de câteva ore, zicea băiatul 
sforţându-se să tuşească cât mai convingător. Poţi să-mi faci un ceai? Ce plante ai prin 
bucătărie?
  - O,  dragul de tine! Îmi pare rău că nu am reuşit să petrecem alături de voi mai mult timp. Ştii, 
cu toate cele întâmplate ne-a fost puţin greu...
  - Înţeleg bunico. Îhmm, chiar şi Margo...înţelege, continua Matty privind în direcţia holului de la 
intrare. Habar nu avea de ce îi lua atât de mult timp surorii lui. Ceai? întreba el după câteva 
strănuturi demonstrative.
  - O, scuză-mă! Păi, am găsit doar flori de tei şi muşeţel! Ambele plante fac foarte bine gâtului. 
Poate tocmai de aceea Matilde le-a lăsat în bucătărie, la îndemână.
  - Dar cămara? întreba băiatul răspicat. Vreau să spun... ceaiul de gălbenele se află în cămară,
nu-i aşa? Eu obişnuiesc să beau ceai de gălbenele când mă doare gâtul!
  - Nu ştiu, dragule, dar mă duc să verific!
  Matty ştia că a mai câştigat timp. Se gândea chiar la sora lui când aceasta a intrat pe uşă.
  - Mătuşa Veronica o să vină peste câteva minute, spunea Margo uşurată. Cred că ar trebui să 
mergem în camerele noastre şi să o aşteptăm acolo!
  - Pfuff! Am căutat peste tot gălbenelele şi nu le-am găsit!
  - E în regulă bunico! Ceaiul de tei este mai mult decât perfect! Mulţumesc! şi Matty şi-a 
îmbrăţişat călduros bunica mulţumind-i în gând de alte câteva ori pentru răbdarea şi delicateţea 
ei.
 
 
                                                                          *
 



  Veronica a ajuns la conac peste o jumătate de oră argumentând în faţa bunicilor că era 
îngrijorată de starea Elenei şi a Matildei. Bunicii nu aveau de ce să nu o creadă, ei înşişi 
simţindu-se descumpăniţi. Nu avea să le fie uşor în perioada ce urma. Trebuiau să aibă şi grijă 
de conac şi de cele două slujnice iar pe lângă asta îşi doreau să petreacă timp şi cu nepoţii lor.
  Veronica a stat şi a vorbit cu Elena şi Matilde şi le-a încurajat. Le-a spus că asta era doar o 
fază scurtă a vieţii lor şi că nu aveau de ce să îşi facă griji. Toate necazurile, zicea ea, aveau să
treacă cât de curând şi cu toţii aveau să aibă parte de linişte şi de armonie. Cel puţin aşa spera!
Veronica spunea acele cuvinte gândindu-se la Ghid, la raţiunea şi la înţelepciunea lui. Aşa că 
şi-a făcut drum grăbită spre camerele de la etaj pentru a vorbi cu cei trei: cu Margo, cu Mathias 
şi cu craniul de cristal.
  De cum a deschis uşa, Veronica a şi fost luată pe nepregătite de Ghidul entuziasmat căruia 
copiii îi făceau semn să vorbască mai încet.
  - Veronica, preţioasa mea nimfă!!! spunea Ghidul cu o voce mieroasă ca şi cum se topea de 
dor.
  - A trecut mult timp dar aici suntem din nou... iar Veronica l-a luat în mâini privindu-l în ochi cu 
duioşie.
  - Mă bucur să descopăr că timpul nu te-a schimbat, că... Ghidul era întrerupt de Margo căruia 
astfel de dulcegării i se păreau prea de tot:
  - Iar noi o să descoperim că ne-am irosit timpul degeaba... în tot acest timp...
  - Are dreptate Margo! Trebuie să discutăm! continua Veronica... să vedem ce putem face!
  - Mai întâi am nevoie de o explicaţie, solicita Ghidul. Am nevoie să ştiu dacă putem conta pe 
Maria şi pe Anton Alifante?
  - Nu văd de ce ar trebui să-i anunţăm... mereu mi-am dorit să-i scutesc şi de alte griji. Cred că 
ei sunt oarecum în siguranţă atât timp cât ştiu mai puţine. În orice caz mesajul pe care îl avem 
de transmis Contelui Dracula rămâne acelaşi. Nimic nu s-ar schimba dacă Anton şi Maria ar afla
adevărul!
  Ghidul şi-a lăsat privirea în pământ şi se gândea. A rămas printre gândurile lui multă vreme 
pentru că Margo şi Matty s-au plictisit să tot privească mobilierul din cameră. Din fericire, craniul
a rostit dintr-o dată următoarele cuvinte:
  - Mda, venerabilii mei camarazi! Cred că am reuşit să despart firele de trifoi de firele de iarbă şi
să leg o mătură de paie!
  Matty se încrunta. Nu înţelegea nimic din ceea ce spunea Ghidul şi se gândea că dacă toată 
raţiunea acestuia stătea în vorbele acelea care nu aveau legătură cu nimic dar nici legătură 
între ele, el şi Margo erau pierduţi.
  - Ştiu ce este de făcut! continua Ghidul. Vă anunţ că nu va fi un drum uşor de parcurs ci 
dimpotrivă, unul anevoios. Cu toate acestea, însă, ne avem unul pe celălalt. Toţi cei prezenţi 
aici vom avea câte o sarcină de îndeplinit. Aşadar... Veronica, tu vei fi acoperirea noastră şi va 
trebui să intervii pentru Margo şi Mathias ca să putem pleca la Braşov. Înainte să întrebaţi, da, 
este singura soluţie! Doar aşa putem înştiinţa autorităţile strigoilor dar nu-l vom contacta pe 
Conte prima dată. Sunt convins că Remus şi Crispa sunt cu ochii în patru şi sunt informaţi 
despre tot ceea ce ajunge la Conte. În timp ce reflectam asupra acestei chestiuni în mintea mea
a răsărit un licăr de lumină. Mă tot întrebam cum vom reuşi să-l anunţăm pe preşedinte despre 
mascarada pusă în scenă aici la conac de către cei doi strigoi când am realizat că nu trebuie 
să-l contactăm pe Contele Dracula în mod direct! Scumpa mea, întreba Ghidul privind-o pe 
Veronica, îţi aminteşti de Anii Abone?
  Veronica a stat pe gânduri dar ochii i s-au limpezit imediat.
  - Acel Anii Abone pe care l-am cunoscut la Braşov cu mulţi ani în urmă?
  - Chiar el! Era senatorul strigoilor luminoşi îţi aminteşti? Este foarte posibil să deţină aceeaşi 
funcţie şi acum. Anii Abone şi Remus Devlin nu s-au înţeles bine niciodată şi asta pentru că 
Remus era senatorul strigoilor întunecoşi şi implicit adversarul lui Abone. Bănuiesc că şi Remus



a rămas în funcţie, nu-i aşa? întreba craniul oftând. 
  Toată lumea da afirmativ din cap, până şi Columbus.
  - Îmi amintesc totodată, continua Ghidul, că de câte ori Contele Dracula ameninţa că 
demisionează din funcţia de preşedinte al tuturor strigoilor, Anii Abone şi Remus Devlin 
concurau unul împotriva altuia punându-şi beţe în roate tot timpul. Scopul lor era acela de a 
câştiga simpatia Contelui, singurul de altfel în putere să numească următorul preşedinte al 
strigoilor.
  - Deci asta urmăreşte Remus? întreba Margo indignată. Odată ajuns preşedinte al strigoilor, 
Remus Devlin îşi va permite să facă cele mai trăsnite lucruri, va putea manipula legile după 
bunu-i plac şi va obţine moşia şi conacul cât ai pocni din degete!
  - Nu şi dacă îl oprim! spunea Ghidul convins. De asta suntem aici... Credeţi în destin? 
 Linişte.
  - Ei bine, eu cred, adăuga craniul de cristal. Destinul ne-a ales şi ne-a adus aici! Sfori pe care 
nu le vedem au fost trase şi înnodate, poduri necunoscute au fost ridicate, pârghii 
reconstruite...totul doar pentru a ne aduce împreună.
  - Deci ce urmează? Ai spus că trebuie să plecăm la Braşov? încerca să se lămurească Margo.
  - Într-adevăr! confirma Ghidul.
  - Dar Margo, nu vă pot lăsa să plecaţi! spunea Veronica cu o voce blândă. Mă simt 
responsabilă pentru tot, pentru că v-am adus în situaţia de a şti adevărul. Nu mi-aş ierta-o 
niciodată dacă aţi păţi ceva! Ştiu că înţelepciunea Ghidului ne poate fi de folos dar nu vă 
aşteptaţi să fiu de acord cu ceva atât de drastic!
  Veronica şi-a întors spatele. Se simţea că era pusă între ciocan şi nicovală, că pentru a-şi 
încerca şansa de a-i pedepsi pe cei doi strigoi trebuia să risce să-şi pună nepoţii în pericol.
  - Nu pot face asta! adăuga din nou Veronica, de această dată pe un ton puţin nervos. Scumpo,
nici toată tristeţea pe care Remus şi Crispa ne-o cauzează, nici toate proprietăţile din 
Transilvania la un loc nu contează pentru noi mai mult decât tu şi Matty! Plecarea...nu...e o 
nebunie!
  Cu o voce calmă şi suavă şi cu privirea ţintă în ochii Veronicăi, Ghidul silabisea:
  - Dar to-tul de-vi-ne pre-sant, nu-i a-şa? Şi ne-o-biş-nu-it de o-bo-si-tor... Crezi în-să că va fi bi-
ne. Eşti de a-cord şi ne sus-ţii... 
  Veronica se clătina pe picioare lăsându-se legănată de cuvintele şoptite ale Ghidului. Părea 
chiar pe cale să aţipească când craniul a adăugat:
  - Tre-zeş-te-te şi spu-ne tot ce speri că vom pu-tea face pen-tru că...gân-deşti în felul meu!
  Veronica şi-a deschis ochii din nou şi părea energizată. Copiii pe de altă parte au stat 
înmărmuriţi în tot acest timp. Şi-au dat seama imediat de ceea ce Ghidul încerca să facă. 
Acesta a hipnotizat-o pe mătuşa Veronica pentru ca aceasta să fie de acord cu ei. Au mai văzut
trucul înainte la un spectacol de magie şi acum aşteptau în linişte şi cu ochii cât cepele să vadă 
reacţia acesteia. Vreme de câteva clipe, nici un cuvânt... Se uitau întrebător cu toţii unul la 
celălalt.
  - O să ne holbăm aşa unii la alţii până mâine? întreba Veronica bulversată. Contele poate 
demisiona în orice moment şi noi stăm şi... ne holbăm?? Mai curând decât ne-am închipui 
Devlin ar putea să ocupe mândru scaunul de preşedinte şi planurile noastre s-ar duce de râpă! 
Nu avem timp la dispoziţie! Trebuie să ne mişcăm...
  Era în mod evident clar că Ghidul a reuşit eficient şi admirabil să-i schimbe părerea mătuşii 
Veronica. 
  - Ce truc folositor... gândea Matty. Avea să-l roage pe craniul de cristal să-i dezvăluie cum a 
făcut-o. I-ar prinde şi lui bine să-i facă pe părinţii lui să-şi schimbe părearea uneori referitor la 
lucrurile cum ar fi: amânarea orei de mers la culcare, spălatul pe dinţi de două ori pe zi, 
achiziţionarea de noi jucării şi altele.
  Margo era şi ea gânditoare. Numai luând în calcul acea posibilitate o încânta:



  - Hmm, trebuie neapărat să trec imediat pe lista cu lucruri de făcut şi luatul lecţiilor de 
hipnotizare, cugeta ea.  Mi-ar prinde atât de bine! Gândeşte-te, numai să o fac pe Beatrice să 
tacă la ora de dirigenţie ar fi o reuşită remarcabilă! Apoi să-l fac pe Matty să fie de acord cu 
mutarea televizorului pe canalul meu preferat, cu dublarea timpului meu la calculator şi cu 
triplarea minutelor mele petrecute în baie dimineaţa... o, ar fi extraordinar!
    Ghidul ştia la ce le-a fugit mintea celor doi copii aşa că a pus brusc întrebarea: “Deci când 
începem să ne facem bagajele?”
    -Chiar acum! a răspuns nerăbdătoare Veronica. Câteva haine şi alte câteva lucruri esenţiale 
şi bagajul vostru ar trebui să fie gata. Grăbiţi-vă!
    -Chiar acum? întreba Matty derutat. 
    -Da! 
    -Nemaipomenit termen limită... mai adăuga el.
  - Eu am scăpat... zâmbea copilăreşte Ghidul care nu avea ce să-şi pună în bagaje.
  Matty a zbughit-o în camera lui împiedicându-se emoţionat de pragul uşii. Habar nu avea ce 
să-şi pună în bagaj. Mama lui se ocupa de asta tot timpul. În gentuţa de pe pat şi-a aruncat un 
tricou şi penarul cu carioci. Pentru câteva secunde a stat în dubii iar după ce a dat o fugă până 
în bucătărie s-a hotărât să renunţe la penar, altfel nu i-ar mai fi încăput brioşele pe care le-a 
văzut mai devreme.
  Margo şi-a luat ghiozdanul în mâini şi în timp ce se plimba prin camera ei şi prin baie, lua de 
pe rafturi tot ce i se părea a fi folositor. Printre lucrurile care şi-au făcut loc - şerveţele 
antibacteriene, deodorant din fructe tropicale şi balsamuri de buze. A trebuit să forţeze 
fermuarul şi să renunţe la câteva din cremele cu protecţie solară pentru ca geanta să poată fi 
închisă. În acest timp Veronica discuta cu Maria şi Anton şi le propunea să-i lase pe cei doi copii
la ea pentru câteva zile. Spunea că dorea să-i cunoască mai bine şi afară de asta, copiii aveau 
să-i ţină de urât. Veronica era convingătoare. La fel de convingătoare cum era şi Ghidul şi asta 
pentru că de când a fost hipnotizată cei doi gândeau în acelaşi fel.
  - În regulă, au spus bunicii. Ne-ar prinde bine o mână de ajutor, Veronica! Din păcate, nu avem
zilele acestea timpul necesar să-i facem să se plictisească mai puţin! Mă bucur că te-ai gândit la
asta!
  - Mă duc să-i chem! O să fie bucuroşi! Copiii adoră schimbările...le mai spunea Veronica iar 
aceasta avea dreptate.
  Margo şi Matty aşteptau pregătiţi. Craniul de cristal a fost pus într-o eşarfă iar Columbus a fost 
anunţat că avea să rămână la mătuşa Veronica. 
  - Bine, îşi spunea blănosul dar avea o întrebare ce îl măcina: ce fel de mâncare avea mătuşa 
Veronica? Vai, dacă nu avea grisine?... sau pişcoturi? ...sau fulgi de porumb? 
  Hamsterul se uita la lăbuţe. Avea nişte unghii destul de lungi, putea să şi le roadă dacă avea 
să-i fie foame
 
 
 
                                                    ¤  CAPITOLUL  XIV  ¤
 
                                      CĂLĂTORIA  CU  TRENUL  LA  BRAŞOV

  Înainte să plece de la conac, Veronica şi-a dat sema că nu-i putea însoţi pe copii la gară. 
Nimeni nu o putea vedea acolo şi cu atât mai puţin oamenii care aveau abilitatea de a fi şi 
strigoi totodată. Aveau nevoie de cineva care să meargă cu ei altfel nu puteau să-şi cumpere 
bilete pentru că erau prea mici iar casiera avea să observe că erau neînsoţiţi. Răsucind 
problema pe toate părţile Margo şi Matty au venit cu ideea că Luc îi putea duce acolo. El era 



singurul lor prieten.
  Veronicăi însă, nu i se părea o idee bună. Asta nu pentru că Luc nu s-ar fi descurcat. Îl 
cunoştea şi ştia că Luc era inteligent, isteţ şi de încredere dar postura lui înaltă avea să atragă 
atenţia tuturor.
  După mai multe discuţii şi negocieri cu mătuşa Veronica, copiii tot nu au ajuns la o înţelegere. 
Exasperat, Ghidul le-a ordonat să-l cheme imediat pe Luc:
  - Cât de înalt poate fi? spunea craniul obosit. Atât timp cât poate încăpea pe uşa gării nu văd 
nici o problemă...
  
 
                                                          *
 
  Din maşina, parcată lângă clădirea gării din Sibiu, Margo, Matty şi Veronica îl puteau vedea pe
Luc intrând cât de cât normal pe uşa principală şi îndreptându-se spre ghişeul de bilete.
  Din scaunul ei de la birou, casiera, o femeie mărunţică măsura ager cu privirea din cap până în
picioare pe toţi cei care stăteau la rând. Făcea acest lucru în timp ce vindea bilete, mânca 
sticsuri şi vorbea la telefon.
  - Două bilete, vă rog, pentru următorul tren spre Braşov! a cerut Luc.
  Tricoul acestuia pe care era imprimat rânjetul unui cal ocupa întreg geamul ghişeului făcând-o 
pe casieră să creadă, pentru un moment, că animalul care părea scos dintr-un desen animat 
era următorul ei client. După ce s-a dezmeticit, femeia s-a ridicat în picioare şi cu nasul lipit de 
sticla ferestrei încerca să vadă unde se termina uriaşul din faţa ei. A fost şocată să afle că 
băiatul atingea cu freza-i proaspăt făcută lustrele sălii grandioase făcându-le să se bălăngăne.
  - Douăzeci de lei, peronul doi...  spunea aceasta fără convingere. Nu dorea să ştie cum uriaşul
avea să încapă în compartiment. Mult noroc! a mai adăugat ea pe şoptite.
  Biletele, desigur, nu erau pentru Luc. După ce uriaşul a ieşit pe uşa gării, acesta le-a dat 
drumul pe geamul maşinii cu portiere verzi, şi-a luat bicicleta şi s-a făcut nevăzut.
  Margo şi Matty au găsit trenul, au ales la întâmplare un compartiment şi curând puteau vedea 
pe fereastră cum peronul doi şi clădirea gării erau lăsate în urmă. 
  Singuri în compartiment copiii s-au făcut confortabili, şi-au împărţit brioşe iar Ghidul le spunea 
poveşti. Când controlorul de bilete s-a ivit în dreptul uşii din sticlă a compartimentului lor au 
tresărit cu toţii. Acesta a venit să le verifice biletele şi i-a întrebat privind iscoditor în jur:
  - Părinţii voştri?
  - Sunt...îhm... într-unul din celelate compartimente... îi răspundea încordată Margo.
  - Ştiţi...  a intervenit Matty,  noi avem o familie foooarte mare şi călătorim împreună. Margo şi 
cu mine mai avem cel puţin optsprezece verişori iar o parte din ei se află în acest tren!
  - Nu se poate! Voi sunteţi Lourashii? zicea uimit bărbatul văzându-i pe cei doi copii 
încuviinţând. Dar câţi sunteţi, nu vă mai terminaţi? Verişorii şi bunicii voştri dar şi duzina lor de 
câini şi de bagaje sunt două compartimente mai încolo... îi informa acesta obosit şi antipatic în 
timp ce ieşea şi închidea uşa la loc.
  Margo îl privea amuzată pe fratele ei, Matty şi Ghidul răsuflau uşuraţi. Dintr-un alt 
compartiment mai multe voci alimentau o neînţelegere.
  - Ce? întreba Matty încruntat.
  - Cred că trebuie să fie verişorii şi bunicii noştri, Lourashii... dar şi duzina lor de câini! se distra 
Margo şi mai tare pe seama fratelui ei stând cu urechea lipită de peretele compartimentului.
  Copiii erau în tren de ceva vreme. Nimeni altcineva nu i-a mai deranjat. Nu le venea să creadă
că au trecut prin atâtea într-un timp atât de scurt. Dacă cineva le-ar fi spus înainte să vină în 
Transilvania că aici aveau să dea peste strigoi, că aveau să găsească un craniu vorbitor şi că 
aveau să-şi hipnotizeze mătuşa ca să-i lase să călătorească singuri în alt oraş cu siguranţă că 
nu ar fi crezut. Dar într-un fel erau fericiţi. Îşi ajutau bunicii, clar nu se plictiseau iar pe lângă 



asta învăţau să nu se mai teamă.
  Dintre toate experienţele trăite, Matty nu-şi dorea să le mai repete pe acelea în care mintea i-a 
fost înceţoşată şi parţial paralizată de starea de frică. Nu ştia dacă prezenţa Ghidului sau a 
certitudinii că Binele învingea întotdeauna mai devreme sau mai târziu îi conferea acum o altă 
perspectivă dar era fericit că-şi putea controla mai bine emoţiile. Matty era de asemenea dornic 
să-l cunoască pe Anii Abone, prietenul vechi al Ghidului şi spera că poate aveau şansa să-l 
întâlnească şi pe Contele Dracula. Şi-a propus să nu uite să-l întrebe ce fel de puteri magice 
avea, cum i-a schimbat viaţa trecerea din muritor în vampir şi apoi în preşedinte al tuturor 
strigoilor şi cu ce şi-a ocupat timpul mai exact în ultimile sute de ani. Matty avea o bănuială că 
era foarte greu să nu te plictiseşti atunci când aveai o eternitate de trăit.  
  Afară era noapte iar aerul cald, cântecul greierilor şi mirosul de fân proaspăt cosit îşi făceau 
loc prin geamul deschis al compartimentului. Farmecul inconfundabil ce nu putea fi al altui 
anotimp decât al verii îi purta uşor pe copii în barca odihnei, a răsuflului şi a viselor...sau măcar 
asta încerca să facă!
  De când Matty a făcut greşeala, cu şase ore în urmă, să-l întrebe pe Ghid dacă a vizitat 
vreodată Egiptul şi impresionantele lui piramide, craniul de cristal a tot trăncănit şi trăncănit 
despre cât de cristalină şi uşor navigabilă era apa Nilului, despre portretele faraonilor de pe 
zidurile din piatră, despre nisipul fin al Saharei şi aşa mai departe. Chiar când copiii credeau că 
istorisirile erau pe sfârşite şi se aşezau mai confortabil să adoarmă, Ghidul revenea cu alte 
poveşti lungi. Margăi şi lui Mathias li se părea că noul lor amic, craniul a vizitat de cel puţin 
treizeci de ori Egiptul şi nu doar o dată. La un moment dat, Matty a zărit o cutie de chibrituri într-
un colţ şi a scos de acolo două beţişoare. Şi le-a pus în dreptul ochilor ca să-i susţină pleoapele
dar tot îi era somn. Până s-a făcut dimineaţă, Margo a trăit cu speranţa că mai avea să aibă 
timp să aţipească măcar o dată însă nu a fost chip de Ghid şi de memoria lui de elefant. Abia 
acum înţelegea ceea ce mătuşa ei i-a spus atunci când au fost să o viziteze: "...încercaţi să nu-i
puneţi prea multe întrebări, răspunsurile vor fi destul de complexe...". Cum oare a reuşit 
Veronica să se odihnească în toţi acei ani alături de cristalul vorbitor- greu de spus...
    Înainte să coboare din tren, Margo şi Matty s-au hotărât să continue cu acea glumă care de 
altfel i-a şi salvat din a fi daţi jos din tren şi au ieşit afară din compartimentul lor pregătiţi să li se 
alăture Lourashilor la ieşire. Se uitau după aceştia şi i-au găsit imediat. Aşa cum le-a spus 
controlorul de bilete, aceştia păreau a fi o durere de cap.  Blocau întreg culoarul cu duzina lor 
de câini de companie şi cu muntele de bagaje. Chiar atunci un moşneag slab, de statură mică şi
firav din fire se sforţa să scoată pe uşa compartimentului ditamai bagajul, mai mare de două ori 
decât el. Geamantanul a rezistat cât a rezistat să se opună dârzeniei bătrânului dar a încetat din
a face asta dintr-o dată şi fără advertismente. Ghinion şi cu geamul deschis din spatele 
moşneagului. O arcuire a spatelui aproape perfectă şi bătrânul ar fi fost una cu peronul din 
piatră din spatele lui dacă nu era sumedenia de copii care să-l tragă înapoi de mâini. Margo şi 
Matty i-au ajutat cu bagajele pe Lourashi ceea ce a fost îmbucurător pentru oamenii blocaţi în 
cealaltă parte a culoarului care se grăbeau să plece. Bagaje scoase, copiii Lourash îmbrăcaţi 
toţi marinăreşte în albastru coborau şi ei în şir indian, duzina de câini lătra şi ea voioasă spre 
ieşire... Aţi crede că povestea se termină aici - călătorii blocaţi ies şi ei şi toată lumea fericită. Ei 
bine, nu! Unul dintre ei, nu se ştie care pentru că toţi arătau la fel a uitat ceva şi s-a întors 
înapoi. Nu singur, bineînţeles. La ei era o regulă: intri în stil indian, ieşi în stil indian şi dacă 
trebuie intri din nou în stil indian dar niciodată nu părăseşti şirul indian! Aşa că - duzina de câini,
Lourashii unul câte unul... restul îl ştiţi şi voi...
 

                                                                      *
 
  Margo, Mathias şi craniul de cristal au fost printre cei dintâi care au părăsit trenul şi se simţeau



speciali. Compartimentul lor a fost primul care dădea spre uşa de la ieşire şi au ieşit în urma 
bagajelor. 
  S-au îndepărtat cu mult de gară şi au mers atât că de abia îşi puteau simţi picioarele. În 
ultimile ore au străbătut cele mai înguste şi întortocheate străduţe şi cele mai vechi şi colorate 
poduri care legau malurile. 
  Ghidul era un geniu, un clarvăzător cu o intuiţie de fier şi cu o memorie sănătoasă. Când au 
zărit, în sfârşit, vârfurile ascuţite ale celei ce părea de departe o mare pată albă, Margo şi Matty 
au ridicat în slăvi eforturile intelectuale ale acestuia.
  Când au terminat de urcat dealul gâfâind şi cu frunţile pline de sudoare cei doi copii au rămas 
muţi de uimire. Cu o mişcare obosită a mâinii, Matty a dezvelit craniul de cristal pe care l-a ţinut 
tot drumul sub braţ. Pe retina clară din cristal a acestuia se oglindea în alb şi negru clădirea 
impresionantă a Parlamentului strigoilor. Părea asemenea unui castel din basme. Avea 
turnuleţe din lemn de o parte şi de alta, turle acoperite cu şindrilă şi înălţate până la cenuşiul 
norilor, ornamente din tablă răsucită şi o multitudine de trepte ce se întindeau de la intrarea 
principală până undeva în dreptul copiilor.
  În faţa acestora Ghidul nici nu mai clipea. Era încântat că timpul nu a schimbat cu atingerea-i 
aspră înfăţişarea maiestosului castel care avea pereţii albi, lemnul uşilor, ferestrelor şi al 
şindrilei de un negru lucitor şi numeroase pajişti de un verde smarald.
  - Nu vom folosi intrarea principală! îi anunţa craniul trezindu-se din reverie. Luaţi-o la stânga, 
veţi găsi intrarea miniştrilor!
  Margăi şi lui Mathias le surâdea ideea cu intrarea lăturalnică şi asta pentru că nu avea o mie 
de trepte precum intrarea principală. Urmând sfaturile Ghidului cei doi au înaintat, au intrat în 
clădire, au urcat alte trepte şi în mod ironic biroul lui Anii Abone era la ultimul etaj. L-au urcat şi 
pe acela cu ultimile puteri. Oamenii aceia cu siguranţă nu au auzit de lift sau probabil veneau 
acolo doar noaptea când erau strigoi şi pluteau până sus că Margo şi Matty erau istoviţi şi s-au 
trântit amândoi în nişte scaune tare ciudate, fără picior şi cu o căptuşeală neagră.
  - A-i-ci ar tre-bu-i să-fie! spunea Margo răsuflând greu de parcă cineva le dădea aer doar cu 
ţârâita.
  -Sper! Alte scări nu mai urc nici pentru toţi strigoii luminoşi din lume! zicea şi Matty făcându-se 
mai comod în acel scaun.
  - Eu nu m-am simţit niciodată obosit şi cred că de aceea nu m-am făcut niciodată de râs! iar 
Ghidul s-a lăsat pradă unor hohote gălăgioase. Matty se chinuia să nu-l scape din mâini dar 
acesta durduia de râs şi mai tare.
  - Ha Ha Ha! ...cât de comic! Ihi, hi hi! ...dar cât de comic! continua el să spună printre 
interminabilele hohote de râs. Vreau să spun...v-aţi aşezat în două ghivece şi pretindeţi că sunt 
şi foarte comode!
  - Ei bine, puteai să ne spui înainte decât să te amuzi după aceea de unul singur! a răbufnit 
Margo scuturându-se de pământ pe pantaloni.
  -O, iertaţi-mă! Nu e nimic înţelept în asta, ştiu, dar nimic nu se compară cu un râset pe cinste. 
Ar trebui să încercaţi asta din când în când. E medicamentul ideal pentru o inimă slabă!
  - O, haide! Atâtea teorii despre tot atâtea teorii... Ne-ai făcut-o şi te-ai distrat pe cinste. 
Ghidule, s-ar putea să păţeşti şi tu în viitorul apropiat ceva ce se ridică la înălţimea imaginaţiei 
noastre! continua Margo răscolind prin minte după o replică obişnuită a Beatricei.
  - Doar nu vă gândiţi la o farsă!? Sunt destul de sensibil la aceste lucruri. Ştiţi...nu sunt întocmai
genul de o...adică de cristal care să se împace cu gândul că a fost păcălit!
  - Dar cine a pomenit pe aici de vreo farsă? spunea din nou Margo şi împreunându-şi 
împăciuitoare mâinile mai adăuga: tot ce vreau să scot în evidenţă este acea regulă simplă dar 
trainică a Universului conform căreia lucrurile pe care le facem altora se întorc înapoi la noi în 
exact aceeaşi măsură.
  - Voi copiii din ziua de astăzi citiţi tot felul de lucruri! zicea Ghidul încercând să pară cât mai 



glumeţ dar în sinea lui spera ca mesajul de mai devreme să părăsească Calea Lactee şi să se 
rătăcească undeva prin Univers.
  - Nu ai de ce să-ţi faci griji, dacă e aşa cum spui! îl informau copiii. 
  Deşi Margo şi Matty radiau cuminţenie şi blândeţe prin toţi porii, Ghidul nu îi putea crede. Asta 
poate pentru că cei doi au creat un precedent care nu putea fi pus la îndoială în materie de 
farse şi năzbâtii cu iz de tragicomedie. Dar ce precedent? S-ar putea spune chiar că Margo şi 
Matty au absolvit şcoala de "bune-maniere" sau de şotii îndrăzneţe, după caz.
  Ideile le avea întotdeauna Margo şi tot ea înlesnea planul. În plan îl includea şi pe Matty pe 
care-l convingea spunându-i că pentru o cauză nobilă trebuia să se încerce orice, altfel lumea s-
ar sfârşi.
  Deşi nu o credea în totalitate pe sora lui pentru că ştia că lumea nu avea să se sfârşească 
pentru că urma să fie salvată de roboţi, Matty accepta totuşi să participe la planul Margăi. 
Lucrurile nu se derulau niciodată după cum erau acestea plănuite, asta era sigur. Ceva exploda,
cineva aluneca pe scări, altcineva era mânjit cu vopsea, se daclanşa alarma pentru fum, totul 
era inundat, strada din faţa blocului era plină cu confetti şi de regulă urmau două rânduri de 
pedepse. Una din partea poliţiei, concretizată în acea hârtiuţă de culoare albă, pe care era scris 
un număr ce rezulta a fi amenda şi alta din partea părinţilor, furioşi că au trebuit să-i zâmbească
poliţistului înghiţind în sec atunci când primeau hârtiuţa albă.
  După ce şi-au căpătat forţele şi suflul, copiii au înaintat pe palier şi se uitau după vreun indiciu 
care să le arate unde putea fi uşa biroului lui Anii Abone. Când s-au apropiat au fost uimiţi să 
afle că pe lemnul fiecărei uşi apăreau în litere albe, fuosforescente detalii despre cine avea 
birourile respective. În partea de sus a primei uşi au citit Albette Claire de Lune, subsecretar de 
stat al strigoilor luminoşi. Pe a doua uşă scria Clarence Luminor, vicepreşedinte al strigoilor 
luminoşi. Apoi Lila Claritte Alba, consilier de stat al strigoilor luminoşi iar în cele din urmă, pe 
ultima uşă de pe palier, scris cu litere mari şi care emanau mai multă lumină - ANII ABONE 
urmat de precizarea statutului său, acela de senator al strigoilor luminoşi.
  Uşa biroului lui Anii Abone era şi ea albă şi părea că ducea spre o altă lume pentru că prin 
gaura cheii dar şi printre crăpături ieşea un fum alb asemenea ceţii. Matty încerca să prindă 
între palme o buclă din fumul alb. După ce a reuşit a eliberat-o din nou iar aceasta se comporta 
asemenea unei meduze şi s-a ridicat până la tavan. Cu toţii o priveau impresionaţi iar ochii 
Ghidului deveneau romantici şoptindu-le celor doi copii că fumul alb îi amintea de India.
  Nu aveau timp şi de alte confesiuni ale craniului în acel moment aşa că Margo a bătut cu 
degetele în uşa de la biroul senatorului Abone. A ciocănit o dată, de două ori, nici un răspuns. 
Apoi Matty a găsit în clanţa uşii biroului Lilei Claritte Alba o bucăţică dintr-o foaie albă atârnând 
de un fir argintiu. A despăturit-o şi a citit cu voce tare:

                  -Senatorul Abone, subsecretarul de stat Claire de Lune, vicepreşedintele Luminor şi 
cu mine suntem plecaţi la Cluj. Am fost împuterniciţi de către Conte să asistăm la dezbaterile de
înfiinţare a unor noi ministere. Revenim pe data de unsprezece iulie.
  - Nu se poate! Nu, nu poate fi adevărat... spunea Margo pe un ton de disperare. Ce o să 
facem acum?
  - Ghinion teribil! zicea şi Matty dezamăgit.
  - Liniştiţi-vă copii! Nu ştiaţi că în lumea strigoilor problemele se rezolvă mai repede? intervenea
încurajator Ghidul.
  - Serios? Cum aşa? 
  - Ei bine, strigoii luminoşi sunt foarte amabili şi binevoitori. E cu adevărat convenabil să apelezi
la ei atunci când ai o problemă. Ştiu pe cineva aici în Braşov care ne poate ajuta!
  - Slavă Cerului! adăuga Margo. Ar fi fost păcat să ne întoarcem acasă fără a fi rezolvat ceva!
  - Hai să plecăm de aici! O să vă îndrum...



 
                                                ¤  CAPITOLUL  XV  ¤
 
                                                            NEON
 
 
  Margo şi Matty cărând craniul de cristal sub braţ părăseau clădirea Parlamentului strigoilor şi 
coborau dealul pe o alee mărginită de tei şi brazi de o parte şi de alta. Matty întreba:
  - Dar strigoii întunecoşi cum sunt, Ghidule?
  - Sunt şi ei cât se poate de respectuoşi şi chiar simpatici uneori dar nu la fel de săritori şi 
generoşi precum strigoii luminoşi. Lor le place să se vaite atunci când sunt rugaţi să ajute, să se
scuze fugind de responsabilităţi şi să vorbească foarte mult despre ei. De fiecare dată îţi lasă 
impresia că fac un sacrificiu foarte mare pentru tine irosind din timpul lor preţios. Din orice te fac
să te simţi vinovat şi dator faţă de ei dar şi aşa, dacă nu ai alte opţiuni poţi să te încrezi în 
strigoii întunecoşi dar trebuie în schimb să le suporţi defectele.
  - Vrei să spui că putem să ne încredem în strigoii întunecoşi, alţii afară de Remus şi Crispa 
Devlin... reflecta Margo.
  - Da, ei sunt excepţia de la regulă, mărturisea craniul. Dorinţa de a ajunge la putere i-a făcut 
dramatici şi insensibili, i-a făcut să piardă contactul cu semenii lor şi cu realitatea!
  - Părerile lor şi atitudinea lor trebuie schimbate, trebuie zguduite din temelii, mai spunea 
Margo. Crezi că într-o zi Devlinii îşi vor putea da seama singuri de greşelile lor? îl mai întreba 
ea pe Ghid.
  - Cred pe de-o parte, că ei încearcă să se convingă singuri că totul li se cuvine şi că sunt 
îndreptăţiţi să acţioneze aşa însă pe cealaltă parte cred că deja îşi dau seama că ceea ce fac 
este împotriva legii, de asta au încercat să o oprească pe Veronica din a-i demasca. Mai cred 
de asemenea, că vor fi obligaţi să-şi accepte pedeapsa într-o zi dar nu, nu le va părea rău 
niciodată cu adevărat de ceea ce au făcut. Vedeţi voi, sufletul lor este deja definit, este negru şi 
adăposteşte în el frustrare şi răutate. El poate fi îmblânzit dar niciodată schimbat!
  Puţin trist din cauza faptului că Remus şi Crispa Devlin nu aveau să revină la sentimente mai 
bune, asta în caz că le-au avut vreodată, Matty s-a hotărât să se gândească la altceva.
  - Ce e cu acea înfiinţare de noi ministere? întreba băiatul.
  - O chestiune ce ţine mai mult de mofturile politicienilor decât de politică. Total fără rost dacă 
mă întrebaţi pe mine... Societatea de azi încearcă să categorisească totul. Te trezeşti că simpla 
ta bluziţă cu carouri te include în grupul oamenilor modeşti, ochelarii în categoria olimpicilor, 
învăţatul bine în bisericuţa tocilarilor iar uşoara timiditate şi bunul-simţ direct în colţul ciudaţilor! 
Oamenii nu au răbdare să te cunoască şi uite aşa îţi pun ştampila în frunte de la prima vedere. 
Vă spun din experienţa mea că aparenţele înşeală şi că ele ne îndepărtează unii de alţii. Ce-aţi 
spune prima dată când m-aţi vedea, asta dacă nu aş avea acel minunat candelabru pe lângă 
mine? Că ştiţi totul despre mine. ...probabil confecţionat în China şi că nu aveţi nevoie de încă 
un bibelou pe acasă! Greşit, nu-i aşa?
  Copiii îi dădeau dreptate Ghidului, câteodată oamenii chiar judecau prea repede. 
  - Şi cu ce se ocupă aceste ministere? se mai interesa Matty.

 Dar cine poate şti? răbufnea Ghidul. Strigoii au până şi MCS - ministerul cănilor sparte. 
Habar nu am ce fac funcţionarii pe acolo, sparg cănile? ...asta ar fi culmea!  Poate 
funcţionarii ţin contabilitatea cănilor sparte de către două-trei casnice repezite sau de 
câte un bebeluş neatent. Şi nu mă îndoiesc că trebuie să existe şi taxe. Altfel nu ar mai 
avea sens ca miniştrii să vină toţi încrăvăţiţi şi parfumaţi să adoarmă în scaunele lor 
tapiţate din sala de şedinţe. Spargi o cană, plăteşti taxe! Statul are deja calculele făcute 
pentru preţul pe care trebuie să-l plăteşti pentru că respiri şi pur şi simplu pentru că 



trăieşti. 
  -Trist lucru! concludeau copiii.

                                                                    *

  Margo şi Matty mergeau încet pe o străduţă pavată cu piatră albastră cât să poată citi 
denumirile tuturor restaurantelor, cafenelelor şi buticurilor dispuse de o parte şi de alta. Căutau, 
aşa cum le-a descris Ghidul, un fel de bistrou care trebuia să se numească "Maestrul lingurii de 
lemn". Copiii nu au găsit nimic cu denumirea asta dar cum craniul de cristal le tot şoptea de sub 
eşarfă că pe acolo trebuia să fie cei doi s-au conformat şi au reluat căutările. În intervalul de 
mers dintre două tarabe cu suveniruri Margo şi Mathias au observat că îi urmărea cineva pentru
că oriunde se îndreptau tot îl întâlneau pe străin cu privirea.
  Un tânăr nu prea înalt, cu părul blond şi cu pielea albă şi uşor rozalie pe alocuri părea mereu 
că se grăbea şi nu oriunde ci în urma lor. Copiii s-au speriat şi imediat s-au gândit că acela 
putea fi un trimis al strigoilor Devlin ca să-i spioneze sau chiar mai rău, să-i rănească în vreun 
fel. L-au înştiinţat pe Ghid şi acum căutau un loc să se ascundă când au simţit pe umeri căldura 
unei mâini. Voiau să se tragă îndărăt şi să fugă sau să ţipe dar ştiau că asta le-ar fi atras atenţia
oamenilor din jur aşa că au rămas pe loc. S-au întors uşor cu faţa pregătiţi de ce era mai rău. 
Aveau ochii mari de spaimă şi nu ştiau cum mai respirau. Atunci când tânărul i-a privit, acesta a 
avut impresia că cei doi copii s-au transformat pentru un moment în două statui de gheaţă, aşa 
de deformate erau chipurile lor. Acesta le-a zâmbit şi s-a hotărât să se prezinte cât mai repede 
pentru a nu le prelungi îngrijorarea.
  - Bună, sunt Neon, asistentul domnului Abone! Vă urmăresc de ceva vreme, de fapt, de când 
aţi părăsit clădirea Parlamentului. Ştiţi...senatorul m-a însărcinat să aflu tot ce se petrece acolo 
în lipsa lui şi mai mult de atât, să nu scap din ochi chestiunile care îl privesc personal. Dacă am 
dreptate, l-aţi căutat mai devreme. Aţi ciocănit vreme îndelungată în uşa de la biroul său, aţi citit
înştiinţarea lăsată de domnişoara Lila Claritte Alba şi aţi fost dezamăgiţi. Ei bine, eu nu vă pot 
lăsa aşa şi asta pentru că domnul Abone obişnuieşte să rezolve orice problemă, să aducă la un 
nivel satisfăcător orice nemulţumire fie ea a colegilor din Parlament, fie a strigoilor de rând.
  - Noi nu suntem strigoi! spunea Matty supărat şi pe un ton ridicat iar câţiva turişti şi-au întors 
după aceea capul amuzaţi.
  - Matty, nici un cuvânt mai mult! îl atenţiona Margo. Eu cred că ne minţi! Dacă ai fi cu adevărat 
asistentul lui Anii Abone, atunci de ce nu te-ai arătat la faţă în clădirea Parlamentului?
  - Pentru că îndeplinesc ordine! Domnul Abone nu obişnuieşte să stabilească întâlniri la birou. 
Tot ce face acolo este simbolic: semnează nişte hârtii, mai citeşte un document, de obicei 
despre polenizarea florilor sau despre copaci,  mai pune o parafă pe nişte plicuri care urmează 
să fie aruncate la coş sau se plimbă prin clădire pesemne cu treabă când de fapt, îşi şterge pe 
ascuns tabloul din Camera Hexagonală ca să strălucească mai tare decât cel al lui Remus 
Devlin şi tot aşa. M-am bucurat chiar că v-aţi îndepărtat de clădire pentru a putea discuta fără 
să fim auziţi.
  De sub eşarfă Ghidul cerea nervos să fie descoperit:

 Flăcăule, există o singură cale să aflăm cine eşti. L-am cunoscut pe Anii Abone foarte 
bine.

  După asta craniul de cristal a făcut o pauză iar după aceea şi-a ridicat din nou privirea piezişă 
spre Neon. Suspicios acesta l-a întrebat:

  Spune-mi tinere, dacă ştii ce poartă senatorul în vârful papucilor săi şi sub obişnuita 
băscuţă fără de care nu merge nicăieri?

  - Vată, domnule, în vârful papucilor pentru că nu-şi doreşte să cumpere pantofi pe măsura 
picioarelor lui mici ca să nu râdă Remus Devlin de el şi sub basca din lână pe care o poartă 
chiar şi vara ţine o sticluţă cu poţiune făcută de Maestrul lingurii de lemn ca să se transforme 



repede în strigoi luminos de noapte şi să călătorească mai repede.
  Ghidul a zâmbit mulţumit la auzul acelui răspuns.
  - Da, tinere, ai dreptate! Să ştii că Abone nu îşi dezvăluie secretele oricui, cred că are mare 
încredere în tine...
  - Mulţumesc, domnule! spunea tânărul privind cu stimă spre craniul de cristal. 
  Neon nu s-a speriat la vederea acestuia mai devreme, a mai văzut el multe ciudăţenii de când 
era în slujba lui Anii Abone.
  - Deci Neon, nu-i aşa? iar Margo întindea mâna pentru a face oficial cunoştiinţă.
  La fel a făcut şi Matty.
  - După câte am văzut eu, căutaţi pe cineva... adăuga tânărul.
  - Dar ce coincidenţă nebună! zicea Margo nevenindu-i să creadă. Ai menţionat mai devreme 
exact locul pe care îl căutăm şi anume bistroul Maestrului lingurii de lemn.
  - Doriţi cumva să-i transmiteţi un mesaj senatorului? De asta căutaţi bucătăria de poţiuni a 
maestrului? voia Neon să afle.
  - Hmm! şi Ghidul îşi corecta vocea. Tinere trebuie să ajungem numaidecât la maestru şi să-l 
rugăm să trimită pe cineva care să-l înştiinţeze pe Abone că avem nevoie de el aici! Este vorba 
despre o urgenţă, o chestiune care nu mai poate suporta amânare!
  - I-aş fi transmis eu mesajul dumneavoastră...dar dacă spuneţi că ceea ce vă preocupă nu mai
poate aştepta...
  Neon făcea o grimasă ce denota că mereu i se spunea acelaşi lucru şi că de obicei toată 
lumea se grăbea. Deodată firea lui a devenit obosită ca şi cum trebuia din nou să asiste 
obişnuitelor banalităţi care îl plictiseau teribil. Îşi dorea la fel ca întotdeauna - să simtă 
entuziasmul ţopăindu-i prin vene. De abia aştepta şi visa să se ivească ceva care să-i 
stârnească interesul şi să-l scoată din acea rutină groaznică.
  Puţin ştia el însă despre schimbările ce aveau să survină asemenea unui efect de domino. 
Puţin ştia despre faptul că nu avea să se mai plictisească deloc de atunci încolo.
  - Vă conduc aşadar la bistroul maestrului... le spunea Neon lipsit de vlagă.

                        
                                                                *

  Nu era de mirare că Margo şi Mathias nu au găsit acel loc. Bistroul nu se zărea deloc din 
cauza unei tarabe imense cu mături amplasată în faţa lui. Ocolind taraba localnicilor, copiii, 
Ghidul şi Neon au intrat într-o încăpere întunecoasă ce semăna cu un restaurant de dimensiuni 
mai mici. Atenţia le-a fost acaparată imediat de lumânările aprinse, de beţigaşele parfumate ce 
fumegau dar şi de decoraţiunile din petale uscate. În jurul meselor rotunde câţiva bătrânei 
caraghioşi sorbeau printre şuşoteli ceai din nişte căni imense.
  Margo şi Matty înaintau timid şi păşeau uşor sperând să nu atragă atenţia dar şi aşa, oamenii 
aceia bătrâni şi mici, înfofoliţi într-o sumedenie de haine îi cercetau curioşi. Copiii nu le prea 
puteau desluşi figurile. Tot ce puteau vedea erau nişte ochi ageri, strălucitori iar în prelungirea 
lor o cană mare şi roşie în partea de jos şi o căciulă neagră, lungă, în partea de sus.
  Spre deosebire de ei, Neon nu părea străin locului şi i-a salutat dintr-o mişcare a capului pe cei
care stăteau la mese. Când au ajuns în dreptul tejghelei, un clopoţel cu buton s-a declanşat 
singur şi în câteva momente cineva a deschis uşa deasupra căreia scria: "Tratamentul 
Maestrului". Niciunul dintre ei nu şi-a putut da seama imediat pe cine trebuiau să salute şi asta 
din cauza norului de fum verde care a dat năvală afară, odată ce uşa s-a deschis.
  - O, Maestre! Salutările mele cele mai cordiale! O altă reţetă, bănuiesc...spunea Neon 
aruncând o privire îngrijorată spre camera alăturată.
  - Îmi pare bine să te văd, Neon! Mda, se pare că vechiul meu borş de oase este total exclus 
din meniul vegetarienilor. De aceea astăzi pregătesc o poţiune din urzici, struguri de Oregon, 



linte şi frunze de lămâi pe care o voi servi cu un suflee de spanac.
  - O, Maestre! Eşti mereu la înălţime! zicea dintr-o răsuflare Neon emanând un respect evident 
pentru neobositul bucătar care-şi făcea datoria de câteva decenii încoace. Aş vrea să-ţi prezint 
trei prieteni, continua tânărul, care vin de departe în speranţa că-l vor putea vedea pe senator 
cât mai curând. Aşa cum ştii, el este plecat la Cluj de aseară. Trebuie, şi-l privea rugător în ochi 
pe faimosul bucătar, trebuie să trimitem pe cineva la Cluj!
  Întinzându-se peste tejghea ca să poată vedea la cine s-a referit Neon, ochii bucătarului i-au 
întâlnit în sfârşit pe cei ai copiilor. Şi-au zâmbit şi au făcut cunoştiinţă apoi Maestrul i-a invitat în 
bucătărie pentru că trebuia să mestece destul de des în poţiune ca să nu se prindă de fundul 
ceaunului.
  Maestrul era un om scund, bine făcut şi avea obrajii îmbujoraţi de la căldura din bucătărie. 
Peste salopeta gri care îl acoperea în întregime acesta mai purta şi un şorţ care, asemenea 
bonetei de bucătar, a capturat cu succes particulele aburului verde.
  Cu o lingură mare din lemn bucătarul învârtea de zor în poţiunea din ceaun. Acea lingură era 
ca o prelungire a mâinilor sale şi Maestrul o mânuia foarte bine. În timp ce adulmeca aburii să 
vadă dacă poţiunea mai avea nevoie de vreun condiment acesta le-a atras atenţia copiilor să nu
guste nimic din ceea ce se găsea tocat sau mărunţit prin preajmă. Condimentele şi legumele 
acelea erau doar pentru strigoi şi se pare că Maestrul avea secretele lui culinare. De exemplu, 
Matty a fost uluit de forma ciudată a unui fruct. Arăta ca un arici şi mirosea a acadele şi a 
şampon de păr iar Margo s-a speriat de un măr din care aproape că a muşcat şi care mirosea la
fel ca şi unul din parfumurile sale cu extract de portocal.   
  Pentru a le potoli îndrăzneala totuşi, Maestrul a scos de la frigider unul din jeleurile lui cu 
zmeură şi mentă şi i-a servit pe cei doi copii. Aceştia îl savurau în linişte când pe uşa bucătăriei 
s-a ivit unul din acele personaje secretoase pe care le-au văzut mai devreme şi despre care 
Ghidul le-a şoptit că erau poştaşii din lumea strigoilor. Neon s-a apropiat de el şi i-a şoptit ceva 
iar mesagerul înfofolit care părea că plutea, a scos din buzunarul hainei un stilou argintiu pe 
care era pictat în roşu un castel cu turnuri înalte şi un plic sigilat cu aceeaşi emblemă. Matty a 
tras cu ochiul şi s-a gândit că acela de pe plic şi de pe stilou trebuia să fie castelul Contelui 
Dracula pentru că părea impresionant. Neon a deschis plicul şi i-a scris senatorului că era 
aşteptat cu nerăbdare înapoi la Braşov pentru a rezolva o chestiune în legătură cu un vechi 
foarte bun prieten de-al său. Se referea la craniul de cristal iar altceva Neon nu ştia. Copiii şi 
Ghidul nu i-au destăinuit mai multe despre scopul vizitei lor.
  Poştaşul purta un pardesiu negru şi lung până în pământ, un fular în aceeaşi nuanţă rotit din 
jurul gâtului până la jumătatea feţei şi un coif lucios şi ascuţit din satin care-i acoperea fruntea 
înălţându-se spre tavan. Contrar faptului că purta acele haine închise la culoare ce îl acopereau
aproape în întregime, misteriosul străin era un strigoi alb. Aşa le-a spus copiilor craniul de cristal
şi era firesc ca acela să nu fie altcineva decât un strigoi luminos, asta pentru că poştaşul era 
silenţios, răbdător şi le dădea impresia că era o plăcere să le vină în ajutor.
  - Atât de diferit de un strigoi întunecos... reflecta Ghidul. Mda...atât de diferit...
  Neon a terminat de scris şi a sigilat plicul la loc. I l-a înmânat apoi poştaşului care l-a vârât în 
siguranţă în căptuşeala buzunarului său de la piept. În acest timp Maestrul i-a pregătit o farfurie 
cu suflee de spanac şi un bol cu poţiune pe care acesta le-a luat ducându-se cu ele în sala de 
mese a bistroului. Datorită acelei poţiuni, orice strigoi se putea transforma pe loc din om în 
forma pe care o avea de obicei noaptea. Partea bună era că strigoii nu mai trebuiau să aştepte 
apusul soarelui, schimbarea fiind imediată. Partea rea însă consta în faptul că luarea poţiunii de
mai multe ori le modifica structura genetică şi nu mai puteau fi oameni în totalitate pe timpul 
zilei. De aceea, chiar dacă era zi, poştaşii nu puteau suporta lumina şi nu se comportau 
asemenea unui om normal.
  Cu mesajul în drum spre Abone, tot ce le mai rămânea copiilor şi craniului de cristal de făcut 
era să aştepte. Neon se întreba unde îi putea duce ca să-i adăpostească în seara aceea. Nu-i 



putea duce la reşedinţa senatorului sau la clădirea Parlamentului pentru că aveau să fie 
urmăriţi. Atunci unde? Tot ce îi trecea lui Neon prin minte era Citadin, o clădire-muzeu care 
avea în interior o sală de bal ce a fost în trecut locul unde se ţineau cele mai fastuoase petreceri
din Transilvania. La ora aceea trebuia să fie pustiu pe acolo.
  Copiii şi-au luat rămas bun de la Maestru care nu se dezlipea de lingura din lemn. Acesta 
urma să pregătească toată noaptea poţiune pentru că strigoii ce practicau mesageria erau din 
ce în ce mai solicitaţi. Margo şi Matty erau bucuroşi că l-au cunoscut, i-au mulţumit pentru 
ospitalitate şi i-au urat mult spor la muncă. L-au urmat apoi pe Neon afară din bistrou, pe o 
străduţă învăluită în miros de flori şi de plăcinte şi care era luminată în egală măsură de felinare 
şi de lună.
  Citadin, încântătoarea şi înalta clădire domnea peste acea parte a oraşului îmbrăcată în 
mantia de lumină aidoma alamei. Curtea din faţă era ticsită cu statui ce întruchipau oameni ai 
secolului trecut îmbrăcaţi fie în rochii lungi şi vaporoase, fie în fracuri perfect croite. Ca şi când 
putea călători în timp Matty s-a urcat într-o trăsură sculptată şi i-a poruncit vizitiului care ţinea 
strâns hăţurile cailor în mâini să pornească iar Margo şi-a încolăcit surâzând mâinile la braţul 
unei tinere ce părea că aştepta pe cineva sub o umbrelă de soare. Ghidul era şi el impresionat, 
de fapt era prima dată când şi-a pierdut cuvintele dar nimeni nu regreta acest lucru.
  Neon şi copiii au deschis cu greu uşa masivă de la intrare după ce s-au împins serios în ea. 
Au aprins apoi pe achipuite lumânări şi candele. Neon s-a împiedicat de mobilier, de trepte şi a 
dat apoi cu capul în muchiile pereţilor iar Margo şi Mathias au râs de el pentru că în ciuda 
numelui, Neon, acesta era destul de stângaci pe întuneric. 
  Sala de bal era imensă şi avea ici-colo câte ceva ce amintea de epoca clasică: scaune din 
lemn frumos sculptate, canapele tapiţate cu catifea, suporturi argintate pentru lumânări, perdele 
dar şi lămpi decorate cu franjuri. Tavanul era boltit şi atât cât puteau vedea copiii, acesta era 
pictat cu îngeri, porumbei albi, trandafiri şi fluturi. Într-o parte a sălii, stăpân peste toate, stătea 
orologiul ce a aţipit cu mulţi ani în urmă pe la miezul nopţii. Povestea Cenuşăresei nu i se mai 
părea Margăi o simplă născocire. Poate ea a trăit chiar acolo, în acel oraş din Transilvania iar 
acei conduri strălucitori au fost odată încălţaţi ca să fie martorii unui vals minunat la Citadin. 
Margo avea să se gândească la asta ghemuindu-se somnoroasă pe canapeaua moale. Matty 
era şi el tolănit într-un fotoliu aproape aţipind. Neon a dispărut undeva în întuneric iar Ghidul 
neavând somn şi trebuind să tacă ca să-i lase pe cei doi copii să se odihnească, medita asupra 
timpului iar timpul se scurgea...

 
                                                                  *

  O pală de vânt sau nu? O fereastră deschisă...? Imposibil! Ochii craniului de cristal, treziţi din 
amorţire, cercetau curioşi în jur. Se întreba dacă Neon s-a întors. Habar nu avea unde tânărul s-
a grăbit să plece mai devreme dar probabil Abone i-a dat mai multe sarcini şi trebuia să se 
ocupe de ele.
  Nici bine nu s-a gândit Ghidul la aceste lucruri că ceva a stins lumânările iar lămpile cu gaz de 
abia mai luminau. Nu putea fi Neon, doar nu s-a hotărât aşa dintr-o dată să facă pe ciudatul.
  Ghidul stătea în linişte şi nu avea să scoată nici o vorbă până nu afla cine era acolo. Afară, 
peste câteva clipe, primele dezmierdări ale soarelui aveau să se ivească.
  O foşnitură... O privire în direcţia Margăi şi Ghidul a încremenit. Cenuşiul volatil a celui ce nu 
putea fi altceva decât un strigoi întunecat plutea deasupra Margăi examinându-i pleoapele. I s-a
alăturat pe neaşteptate altul gâfâind:
  -Uff, dragă, nu mai am o sută de ani! Îhhc! ...şi cred că supa de peşte nu mi-a prins foarte bine.
Am un metabolism lent, când ai să înţelegi? Nu poţi să mă târâi prin tot Clujul şi apoi să-mi faci 
asta aici la Braşov. Hai să mergem acasă scumpo... Te rooog!



  - Taci! Ifosele tale mă scot din pepeni! Ei, dar ce crezi? ...oameni noi, nu-i aşa? Dar nu ţi se 
par...un pic cunoscuţi? spunea vocea subţire de femeie către celălalt strigoi care-şi tot dregea 
gâtul.
  În acest timp cei doi se plimbau prin aer uitându-se cu atenţie la copii, modificând forma 
fumului gri şi fantomatic aşa cum un om îşi lungeşte gâtul.
  Cel de-al doilea strigoi avea o voce de bărbat şi nu părea câtuşi de puţin interesat de a face pe
detectivul:
  - Dragă, de vină e lumina! Sunt doar nişte copii... Dacă nu ai mai lua la bani mărunţi pe toată 
lumea care pierde vremea prin oraş, am avea timp şi pentru noi! Ne plănuim nunta a două suta 
cincizeci şi treia oară şi, şi... 
  - Trebuie să fim la curent cu tot ce se întâmplă aici, de la muşte la elefanţi, mă înţelegi!?! Nu-
mi pasă dacă anulăm...ştii tu... Trebuie să aflăm totul despre tot ceea ce mişcă în acest oraş şi 
asta înaintea împeliţatului de Abone! Se gudură precum un căţeluş prin preajma Contelui, 
concluziona apăsat strigoiul cu vocea de femeie.
  - Ştiu, scumpo! Dar do-uă su-te cinci-zeci şi trei de ori sunt cam multe scuze, nu crezi? mai 
adăuga el oftând.
  Strigoiul cu vocea de bărbat visa la acea nuntă de sute de ani şi şi-a făcut în legătură cu asta o
mulţime de planuri. Îşi dorea să aibă în meniu antreuri cu limacşi traşi la tigaie în sos de prune 
şi friptură de broaşte de baltă cu garnitură de ciuperci sălbatice. Ce gustos gândea că avea să 
fie totul. Îşi mai dorea mese plutitoare şi un ring de dans făcut din nisipuri mişcătoare iar ca 
aranjamente de nuntă considera că pirul, iedera căţărătoare şi cactuşii aveau să fie cele mai 
potrivite alegeri. Nu aveau voie să lipsească de asemenea, bostanii ciopârţiţi cât mai hidos 
aşezaţi pe fiecare masă. Locul ceremoniei trebuia şi el să fie unul perfect şi să aibă legătură cu 
alunecările de teren, aşa încât invitaţii să se simtă precum într-o călătorie şi să se distreze de 
minune iar drept muzică ambientală înregistrări cu urletul lupilor şi sunetele unui pian defect 
aveau să întregească atmosfera. Strigoiul spera să trăiască acea zi cât mai curând deşi 
consoarta lui nelegitimă găsea mereu alte lucruri de făcut.
  În tot acest timp pe podea, în spatele unui fotoliu, între ghiozdanul Margăi şi geanta lui 
Mathias, Ghidul aştepta. Nu a scos nici un cuvânt de teamă să nu fie descoperit. Ştia perfect de
bine cine erau cei doi, vocile acelea i-au bântuit gândurile de când a aflat despre ceea ce se 
petrecea la conac.
  Deodată cercetarea strigoilor a fost oprită brusc. Soarele moţăia într-un colţ de cer 
împrăştiindu-şi razele pretutindeni iar transformarea celor doi strigoi în oameni nu a avut încotro
decât să se concretizeze într-o aterizare zgomotoasă.
  Ca de obicei, atunci când zorii zilei luau locul nopţii, strigoii - atât cei luminoşi cât şi cei 
întunecoşi se transformau la loc în oameni iar un el şi o ea se ridicau acum cu greu de pe 
podea ciocnindu-se cap în cap. S-au îndreptat spre uşă şchiopătând şi masându-şi spatele şi 
încheieturile şi dând vina unul pe celălalt. Asta păţeau dacă au uitat să coboare pe pământ la 
timp!
  Privind în urma lor, Ghidul spera ca măcar cucuiele să le dea de furcă pentru o vreme.
  Peste ceva timp, Margo şi Matty făceau cunoştiinţă din nou cu sala aceea încăpătoare şi 
frumoasă în care se aflau. Căscau încontinuu şi priveau fascinaţi lumina străvezie ce traversa 
idilic perdelele de mătase. Tot atunci s-a întors şi Neon şi i-a rugat să-l însoţească afară. 
Trecând prin curte, s-au piticit printre crengile copacilor până au ajuns lângă o salcie. Au dat la 
o parte ramurile lungi asemenea unei perdele şi au pătruns înăuntru. Era destul de întuneric 
acolo şi cu siguranţă discret, părea un cort. Margo şi Matty încă căscau şi nu aveau nici un 
indiciu despre ce avea să urmeze dar se simţeau oarecum în siguranţă.
  Câteva degete slăbuţe au dat uşor la o parte ramurile şi şi-au făcut loc înăuntru. Dintr-o dată 
acolo s-a făcut lumină şi asta din cauza nou-venitului îmbrăcat în haine albe, asemenea unor 
cearceafuri. Copiii nu ştiau ce lumina mai tare: veşmintele ori pielea acestuia, albă precum o 



coală nouă de hârtie. Fără prea multe introduceri, străinul a adăugat simpatic:
    - Cum vi se par noii mei mocasini stacojii? ...superbi, nu-i aşa? După intense deliberări cu 
mine însumi, m-am hotărât să-i port pe aceştia azi! Văzând că figurile copiilor erau incapabile să
schiţeze vreun gest şi cu atât mai puţin unul de aprobare că a făcut o treabă bună alegând 
mocasini în locul sandalelor, Anii Abone s-a hotărât să le vorbească despre motivul întârzierii 
sale.
  - Am primit mesajul vostru seara trecută dar a fost imposibil să părăsesc Clujul. Discuţiile 
privind înfiinţarea unuia dintre ministere ne-a luat în mod particular mai mult timp. Am clarificat 
de asemenea, eficienţa aplicării noilor legi ce vizează siguranţa strigoilor. Cred că traversăm o 
perioadă de criză în care sper că regulamentele privind securitatea vor fi schimbate drastic...
  Neon a tuşit cu putere întrerupându-şi stăpânul şi după aceea şi-a rotit ochii în direcţia copiilor.
Se mai întâmpla uneori să trebuiască să-i amintească lui Abone că nu se adresa Senatului.
  - A, scuzele mele, adăuga senatorul. Cred că trebuie să vă las să-mi vorbiţi...
  - Prieten drag.... intervenea Ghidul care până atunci a stat discret sub eşarfa Margăi.
  - Ghidule... spunea Abone vizibil încântat. Să ştii că m-am gândit că ai putea fi tu. După ce mi-
a fost înmânat biletul vostru şi după legătura sinapsă-neuron, mi-au apărut în minte momentele 
unice în compania celui care mi-a fost cu mulţi ani în urmă cel mai bun prieten...
  - Să nu vorbim la trecut, amicul meu veritabil! Noi avem eternitatea la dispoziţie ca să 
întreţinem această prietenie pe care am început-o mai demult. Ce este timpul? 
    - Ai dreptate, îndrăgite prieten, la fel de înţelept ca şi întotdeauna... Cred că duc dorul uneori 
raţiunii tale fără cusur! Mă bucur să te văd şi trebuie să-mi spui de ce ai nevoie de mine! Voi 
face tot ce-mi stă în putere...
    - Ceea ce-ţi vom dezvălui va şterge orice urmă de îndoială pe care poate o ai asupra 
caracterului fără scrupule al Devlinilor, fii sigur de asta! continua Ghidul cu o înfăţişare gravă.
  Copiii şi craniul de cristal s-au pus pe povestit şi încercau să nu omită nimic. Şi nu era simplu 
dar lui Anii Abone îi plăcea tot ceea ce auzea deşi se abţinea să nu sară într-un picior de 
bucurie. Ar fi fost o reacţie nelalocul ei pentru Ghid şi pentru copii care povesteau mâhniţi. Dar 
mintea îi fugea departe. Se gândea la toate artificiile şi capcanele pe care i le-a întins lui Remus
de-a lungul timpului. A dus o competiţie acerbă şi anevoioasă având în vedere că nimeni în 
Parlamentul strigoilor nu era mai linguşitor decât Remus şi prietena lui materialistă. Acum însă îi
venea să-i i-a în braţe pe cei trei. Stai numai să audă Contele despre asta! Nici dacă se punea 
pe inventat, Abone nu avea cum să reuşească scormonirea unei poveşti precum aceea, 
mizerabil de josnică dar perfectă. În sfârşit putea visa nestingherit la scaunul de preşedinte!
  După ce au terminat de povestit, Ghidul l-a rugat din nou pe Abone să accepte să-i ajute dar o 
aşa rugăminte era de la sine înţeleasă. De fapt, senatorul nu mai putea avea răbdare, aştepta 
să-i vină de hac lui Remus Devlin de prea multă vreme.
  - Ghidule, nici nu trebuie să te gândeşti la asta! Bineînţeles că vă voi ajuta! spunea Abone 
dintr-o răsuflare. O aşa obrăznicie nu poate fi trecută cu vederea! E incalificabilă!
    - Mulţumim! adăugau fericiţi Margo şi Matty într-un glas.
    - Trebuie să-i urmăresc pe Devlini, să aflu unde sunt şi sub nici o formă nu trebuie să-i lăsăm 
să ştie că mi-aţi povestit! Apoi o să-i cer Contelui să ne întâlnim şi povestea asta o să-i pună 
capac aroganţei cu care cei doi ne-au obişnuit. Contele îi va arunca în închisoare! spunea Anii 
Abone entuziasmat şi aproape ţopăind.
    - Nu mă îndoiesc că aşa o să facă...  adăuga Ghidul serios. Până atunci trebuie să ne muţi 
într-un loc mai sigur. Chiar astăzi în zori Remus şi Crispa ne-au făcut o vizită. Ne-au găsit!
  - Ce!!! au tresărit copiii.
  - Nu cred că v-au recunoscut, îi calma el dar trebuie să fim precauţi!
  - Mai mult ca sigur! îl aproba senatorul. Neon!!! vocifera acesta gata să ia primele măsuri şi 
abia apoi si-a dat seama că trebuia să vorbească în şoaptă. Du-i pe copii şi pe bunul meu 
prieten la Casa Explozivă, vor sta acolo azi şi în noaptea asta şi pregăteşte ca mâine să-i 



însoţeşti în cele mai discrete condiţii la Sibiu. Când voi fi terminat cu demascarea lui Remus şi a
Crispei vă voi da de veste. Staţi liniştiţi!
  Ghidul şi copiii nu au mai spus nimic. Ştiau că demascarea celor doi Devlin îi folosea şi lui 
Abone aşa cum le venea cu folos şi lor. Îşi doreau numai ca senatorul să facă lucrurile cu cap şi
să ajungă la Conte înainte ca Remus şi Crispa să afle despre faptul că Abone le ştia secretul.
 
 
                                                  ¤  CAPITOLUL  XVI  ¤
 
                                                    CASA  EXPLOZIVĂ

  Faptul că Anii Abone a aflat adevărul îi făcea pe Margo şi pe Mathias să răsufle uşuraţi. Cu 
asta se încheia o etapă stresantă a vacanţei lor de vară în care au fost, mai mult fără voia lor, 
tensionaţi şi ţinuţi într-un fel de încordare extremă. Era incredibil totuşi cum s-au derulat lucrurile
şi nici ei nu puteau să creadă că tot ce au reuşit până la acel moment se datora într-un fel lui 
Enervus Gheruţă pentru că a pornit de la el. Tocmai de la Enervus! Chiar că era de necrezut!
  Aşadar Enervus, motivul “acelei” situaţii nefericite, aşa cum vă amintiţi de mai devreme, a 
declanşat efectul fluture: Matilde şi Elena au alunecat pe podea, copiii au profitat de ocazia de a
fi singuri în conac şi au reuşit să-l găsească pe Ghid, Ghidul i-a ajutat mai departe cu sfaturi, 
Veronica şi Luc le-au venit şi ei în ajutor şi uite aşa au reuşit să călătorească în alt oraş, să 
găsească clădirea Parlamentului strigoilor, să-l întâlnească pe Neon, să-l cunoască apoi şi pe 
Abone şi să fie în stare să spere din nou.
  Acum, se îndreptau cu toţii spre acel loc care, aşa cum le-a sugerat senatorul, părea a fi cel 
puţin după nume destul de interesant.
  Casa Explozivă - poate era un cămin cultural unde se ţineau petreceri disco, poate era un 
studio de karaoke sau un parc de distracţii unde oricine putea conduce maşini de curse dar la 
fel de bine putea fi doar un depozit de petarde. După câte s-au întâmplat, copiii nu ştiau la ce să
se mai aştepte şi simţeau într-o oarecare măsură că au fost lecuiţi de plictiseală pe veci. Cu 
toate acestea însă, odată ce se aflau în Transilvania, Margo şi Matty îşi spuneau că nu puteau 
da cu piciorul şansei de a cunoaşte alte câteva taine din lumea enigmatică a strigoilor.
  Până atunci clădirea grandioasă a Parlamentului strigoilor şi bistroul plin de trucuri al 
Maestrului lingurii de lemn i-au purtat pe copii pe cele mai neobişnuite căi ale imaginaţiei 
umane. A fost un drum plăcut şi captivant. A fost chiar extraordinar. Margo şi fratele ei se 
întrebau chiar cum avea să fie viaţa lor înapoi la Londra după ce timpul petrecut în Transilvania 
a ridicat ştacheta atât de sus în materie de acaparare a atenţiei.
  Străzile Braşovului erau încântătoare - încărcate de muzicieni, de florării şi de tarabe ale 
localnicilor care vindeau lucruri tradiţionale iar în mijlocul bulevardelor se regizau piese de 
teatru. De pe o stâncă înaltă din vecinătatea oraşului, castelul Bran al Contelui Dracula se juca 
cu puterea de imaginaţie a tuturor emanând o atracţie irezistibilă. Nu puţini au fost aceia care 
chinuiţi de curiozitate s-au aventurat prin împrejurimile locuinţei celui mai cunoscut vampir din 
lume. Nu ne îndoim că trebuie să fi fost palpitant pentru atâtea suflete îndrăzneţe numai să se 
gândească că vreunul din secretele vampirului avea să li se dezvăluie odată cu apropierea de 
castel. Iluzii deşarte însă...
  Castelul Bran era o fortăreaţă şi un loc destinat întocmai păstrării tainelor departe de ochii 
privitorilor. Contele Dracula l-a moştenit de la tatăl său cu şase secole în urmă, pe vremea când
amândoi erau oameni normali şi în acelaşi timp domnitori ai românilor. Deşi la început castelul a
fost ridicat doar pentru a-i proteja pe domnitori în timpul războaielor, după transformarea 
Contelui în vampir acesta s-a retras definitiv în acel loc.
  Deşi a fost unul din suveranii ţării românilor, Vlad Ţepeş sau Contele Dracula cum îl numim 
astăzi, şi-a petrecut cele şase secole care au trecut departe de poporul pe care cândva l-a 



condus, departe de oameni. În schimb el a devenit preşedinte al tuturor strigoilor şi cel mai de 
seamă reprezentant al mediului obscur şi de neînţeles al Transilvaniei. În ciuda miturilor şi 
legendelor populare din regiune niciun om nu a reuşit vreodată să-l surprindă pe Contele 
Dracula sau să afle mai multe despre el. Tot ce ştiau românii era ceea ce aflau din cărţile de 
istorie şi asta mai mult despre perioada lui de domnie, despre bătăliile duse pentru apărarea 
teritoriilor româneşti decât despre obiceiurile lui zilnice de vampir. Chiar dacă misterul din jurul 
Contelui s-a adâncit în ultimile două-trei secole, asta nu i-a făcut pe oamenii să uite de el ci 
dimpotrivă - i-a sporit şi mai mult popularitatea. Nu exista om şi nu exista nimic viu de sub 
pământ până mai departe de stele care să nu fi auzit despre Contele Dracula şi despre sufletul 
lui nemuritor de vampir.

                                                            *

  De ce să mintă? Nici Matty nu se putea gândi la altceva afară de Contele Dracula în timp ce 
mergea în spatele lui Neon prin Braşov iar Margo cântărea în minte toate modalităţile prin care 
îi putea povesti lui Andrew despre lucrurile neobişnuite din Transilvania. Trebuia neapărat să-i 
spună că a fost foarte aproape de locul unde cel mai faimos vampir îşi ducea veacurile iar dacă 
îi mai zicea şi că a văzut strigoi şi că a vorbit cu ei, referindu-se aici la Anii Abone, Andrew avea
să leşine.
  Ca să-i mai facă pe copii să se gândească şi la altceva şi să nu-l mai copleşească cu 
întrebările despre conte şi castel, Neon le-a cumpărat acestora câte un con cu îngheţată şi nişte
caramele cu lapte pe care ei le-au mâncat precum într-o reclamă publicitară: mormăind şi 
lingându-şi degetele. Le-au făcut poftă tuturor oamenilor de pe stradă, bineînţeles şi după cum 
gândea Neon, vânzările la caramele şi îngheţată aveau să crească considerabil în ziua aceea.
  Ocupaţi cu dulciurile, Margo şi Mathias nici nu au ştiut că au ajuns la Casa Explozivă dar erau 
acolo. Aşa scria la intrare, pe unul din pereţii masivi ai construcţiei susţinută de piloni gigantici. 
Locul acela arăta precum unul din templele Romei Antice iar copiilor nu le venea să creadă că 
însuşi Anii Abone le permitea să-şi petreacă noaptea acolo.
  Au intrat. Un hol oval din marmură şi statuile a doi lei era aşezate de o parte şi de alta a unei 
uşi. Neon a deschis şi a doua uşă iar Margo şi Matty l-au urmat. De la intrare până undeva în 
străfundul camerei lungi şi vaste, dulapuri înalte cu rafturi burduşite de cărţi erau dispuse peste 
tot alcătuind parcă pereţii unui labirint.
  Copiii erau evident impresionaţi şi asta pentru că Ghidul nu a scos o vorbă tot drumul deşi ştia 
de dinainte despre Casa Explozivă că era biblioteca oraşului. Doamna bibliotecară i-a îndemnat
să ocupe câte un loc la una dintre mese şi le-a transmis copiilor că apoi se puteau plimba 
printre rafturi şi să aleagă orice carte doreau. Chiar şi Ghidul era bine-venit. Oricât de ciudat 
părea doamna bibliotecară încă îşi amintea că acesta şi-a abandonat cu mulţi ani în urmă 
lectura cărţii ''Să ucizi o pasăre cântătoare'' pe la pagina o sută optzeci.
  Margo se întreba dacă nu cumva a murit şi a ajuns în Rai. Acela a fost visul ei dintotdeauna -  
să rămână peste noapte într-o bibliotecă precum aceea sau într-un muzeu egiptean cu mumii. 
Aceste două locuri îi stârneau în mod deosebit spiritul de aventură, poate pentru că acolo se 
găseau în mod obişnuit mai multe lucruri înclinate spre a adăposti secrete. Acum nu-şi mai 
dorea altceva decât să aleagă cele mai interesante cărţi şi să se piardă în lumea lor, asta cel 
puţin până la miezul acelei nopţi când avea să facă alte cercetări printre rafturi.
  Craniul de cristal era şi el bucuros de toată atenţia ce i se acorda. A fost aşezat pe masă pe o 
pernuţă iar cartea i-a fost adusă imediat şi aşezată în faţa lui pe un postament. Bibliotecara, o 
femeie înaltă, uscăţivă şi grijulie din fire îi muta Ghidului când şi când pagina. Asemenea Margăi
şi el se simţea numai bine, la fel ca peştele în apă şi ştia că în cazul în care ar petrece acolo 
mai mult decât o noapte, ar ajunge să regrete că biblioteca nu avea decât două sute de mii de 



cărţi...
  Între două rafturi mamut dând pe dinafară de cărţi pentru copii, Matty era în dubii. Nu ştia dacă
să aleagă ''Morcoveaţă'', ''Uluitorul Maurice şi rozătoarele lui educate'', ''Aventurile lui Tom 
Sawyer'' sau ''Aventurile lui Huckleberry Finn''. Băiatul avea impresia că aveau să-i placă toate 
aşa că le-a ales pe toate şi spera să-i ajungă timpul până în acea seară.
  Spre deosebire de fratele ei, Margo era convinsă că nu avea să aibă timp pentru toate cele 
şapte volume din seria Harry Potter dar nu avea să mai piardă timpul. A deschis ''Harry Potter şi
piatra filozofală'' şi a intrat încă din primele rânduri în viaţa băiatului magician şi a răutăcioasei 
lui familii vitrege.
  Neon se pregătea să plece şi le-a spus copiilor şi craniului asta însă aceştia nu i-au dat niciun 
răspuns. Le-a mai spus odată şi nimic. Tânărul a făcut o grimasă în semn că era în regulă totuşi
că nimeni nu-l băga în seamă şi a plecat. Ieşind de la Casa Explozivă, Neon se gândea că 
acela era întocmai locul potrivit pentru Ghid şi pentru copii pentru că acolo veneau de regulă 
numai oameni şi strigoi luminoşi iar bibliotecara şi asistentele ei erau ele însele strigoi luminoşi.
  Pagină după pagină, cei trei cititori îşi devorau cărţile pe care le-au ales. Era minunat că 
puteau călători aşa de uşor şi de accesibil într-un alt mediu, într-un Univers paralel şi că puteau 
întâlni alţi oameni pe care le era permis să-i cunoască în profunzimea lor. Ceea ce li se părea 
copiilor nemaipomenit era că în esenţă, cărţile îi făceau să se simtă normali şi asta pentru că se
regăseau în faptele, întâmplările şi peripeţiile personajelor. Se identificau cu ele, învăţau din 
experienţa lor de viaţă şi pe lângă asta îşi dezvoltau şi cultura generală. Cărţile îi ajutau să 
devină oameni mari, le hrănea creierul cu informaţii utile aşa cum un pui de pasăre era educat 
de mama lui să-şi deschidă aripile şi să încerce zborul pentru prima oară. Acesta era şi unicul 
mod de altfel ca înaripatul să explore lumea şi să-şi găsească locul lui în natură.
  Cărţile fără doar şi poate sunt speciale, ele reprezintă studiul individual şi scările pe care le 
urcăm spre dezvoltarea personală, spre înţelegerea societăţii sau pur şi simplu sunt cel mai 
important pas pe care îl facem spre dobândirea unei educaţii.

                                                                  *

  Pentru Alexandra şi Eddie care erau în Reykjavik, capitala Islandei, cărţile însemnau mijlocul 
prin care ei puteau obţine dreptatea dar şi ''unealta'' cea mai potrivită de care aveau nevoie 
pentru a-i construi lui Alistar o apărare cât mai puternică.
  Aflaţi de o parte şi de alta a unei mese mici şi rotunde dintr-o cafenea discretă şi întunecoasă, 
celor doi avocaţi li se aducea câte o cafea cu lapte. Ospătara care îi servea, o femeie 
zâmbitoare, era uşor încurcată de blocurile de cărţi şi caiete cu notiţe ce păreau asemenea unor
turnuri construite din piese lego şi nu găsea niciun petec de masă disponibil pentru a aşeza 
ceştile.
  Prima fază a unui proces penal era alcătuită din identificarea infractorilor şi strângerea 
probelor iar Alexandra şi Eddie au făcut în ultimile săptămâni tot ce le-a stat în putiinţă ca să 
bifeze cu succes căsuţele din dreptul celor două cerinţe. Urma apoi cea de-a doua şi cea mai 
importantă fază a unui proces şi anume judecata ce trebuia să se desfăşoare peste numai 
câteva zile. Cei doi avocaţi erau pe ultima sută de metri cu pregătirile şi se simţeau încrezători. 
Şi-au făcut un plan şi erau bucuroşi că au reuşit să încorporeze cât mai strategic probele pe 
care le aveau la dispoziţie şi care aveau să-i ajute să demonstreze nevinovăţia lui Alistar.
  Sorbind din ceştile lor, ochii lui Eddie i-au întâlnit pe cei ai Alexandrei deasupra vrafului de 
cărţi. Se cunoşteau bine unul pe celălalt şi ştiau că amândoi aveau câteva emoţii. Era şi normal 
să fie aşa. Ştiau că sala de judecată avea să fie arhiplină cu jurnalişti şi oameni indiscreţi şi asta
pentru că orice informaţie despre acel caz de până atunci fie s-a răspândit cu viteza luminii 
asemenea jocului ''telefonul fără fir'', fie a vândut ziarele mai ceva decât brioşele cu afine 



proaspăt scoase din cuptor. Interesul era unul imens şi încă lua proporţii. Tocmai de aceea de 
când au început să studieze cazul lui Alistar, Eddie şi Alexandra împreună cu Leonard s-au 
chinuit să ţină ascuns fiecare detaliu la care au lucrat şi fiecare descoperire pe care au făcut-o. 
Nu îşi doreau sub nici o formă să îi pună în gardă pe acuzatorii lui Alistar care cu siguranţă ar fi 
căutat să răsucească în favoarea lor orice noutate scăpată din greşeală. Nici măcar lui Alistar 
nu i-au spus nimic, acesta la fel ca şi juraţii, la fel ca şi publicul şi doamna judecătoare avea să 
afle în ziua desfăşurării judecăţii despre cum i s-au înscenat lucrurile. Şi era mai bine aşa chiar 
dacă asta însemna că peste câteva zile ei doi aveau să arunce cu ştiri senzaţionale peste tot în 
principala cameră a Tribunalului.
  După ce şi-au terminat de scris pledoariile şi după ce au mai repetat încă o dată planul lor de 
derulare a procesului de judecată, Alexandra şi Eddie luau o pauză şi priveau pe geam iar 
imaginea a doi copii plimbându-se prin ploaie le-a amintit cât de dor le era de Margo şi de 
Mathias. Nu au mai stat niciodată despărţiţi unii de alţii mai mult de câteva ore, acum se 
împlineau aproape două săptămâni. Două săptămâni nu la fel de distractive şi pline de voie 
bună fără ei. Alexandrei şi lui Eddie le era dor până şi de poznele lor costisitoare şi de feţele lor 
de după aceea: drăgălaşe şi traversate de o urmă de regret şi cu siguranţă nimic nu avea 
puterea să înlocuiască râsetele, sutele de întrebări care începeau cu ''de ce'' şi isteţimea de 
copil ce se dovedea a fi folositoare chiar şi oamenilor mari. Margo şi Matty îi completau şi îi 
făceau conştienţi de faptul că aveau o familie frumoasă iar asta le dădea putere să lupte cu 
toate armele pentru a câştiga procesul şi pentru a se întoarce cât mai repede să-i revadă.

                                                        *

  Asemenea părinţilor ei, la fel gândea şi Margo despre familia ei înaintând în lectura ce 
prezenta povestea de viaţă uşor tristă a lui Harry Potter. Acesta nu avea părinţi pentru că au 
fost ucişi de către un vrăjitor malefic, cunoscător al magiei negre şi a fost nevoit să crească în 
preajma unchilor săi indiferenţi şi lipsiţi de blândeţe şi a verişorului său Dudley puţin spus 
neprietenos. Margo l-a privit pentru o secundă pe Matty, nu ştia ce s-ar face fără el sau fără 
părinţii şi bunicii ei. Margo nu şi-a pus niciodată întrebarea cum ar fi fost viaţa dacă nu i-ar fi 
cunoscut dar ei erau tot ce ea avea şi de aceea viaţa i se părea frumoasă. Bietul Harry! În mod 
inconştient Margo îi compara pe părinţii vitregi ai acestuia cu Remus şi Crispa. “Ce oroare să fii 
nevoit să trăieşti cu cineva precum Remus şi Crispa!” se gândea ea.
  Nici Morcoveaţă, personajul dintr-una din cărţile alese de Matty nu o ducea mai bine. Acesta 
avea un frate şi o soră mai mari decât el care făceau glume şi se amuzau pe seama lui tot 
timpul. Nici părinţii lui Morcoveaţă nu păreau a fi mai binevoitori şi nu-l tratau pe acesta cu 
aceeaşi afecţiune şi atenţie pe care o arătau în mod normal faţă de ceilalţi doi copii şi deşi, 
încerca să le intre în voie părinţilor, băiatul continua să fie certat şi ignorat fără vreun motiv 
întemeiat. Lui Matty îi părea rău să afle că Morcoveaţă s-a simţit întreaga lui copilărie nedorit şi 
dat la o parte de ceilalţi membri ai familiei. Era o nedreptate! Matty nu-şi putea imagina cum 
cineva putea trăi aşa şi asta pentru că părinţii lui l-au iubit întotdeauna la fel de mult ca şi pe 
Margo şi nu doar că i-au spus că el era important, au descoperit că Matty era indispensabil. 
Viaţa de familie nu ar mai fi fost la fel fără ajutorul lui. Toată lumea avea nevoie de el şi toată 
lumea îl plăcea! Era şi greu să nu o facă!
  Pe la amiază, Neon a trecut din nou pe acolo grăbit şi le-a adus copiilor sandviciuri cu brânză, 
biscuiţi şi fructe, singurele lucruri de altfel pentru care copiii găseau necesar să-şi amâne pentru
câteva momente lectura. Margo şi Matty se uitau în jur în timp ce îşi luau prânzul şi se simţeau 
cu adevărat răsfăţaţi. Locul acela, cărţile, liniştea şi grija lui Neon şi a Ghidului faţă de ei sau 
poate siguranţa pe care o simţeau, toate acestea îi făceau binedispuşi.
  Cei trei s-au întors curând după aceea înapoi asupra lecturii şi fără ca niciunul dintre ei să-şi 



dea seama, timpul muta limbile ceasului fără oprire. S-a făcut aproape ora înserării şi peste 
câteva clipe soarele avea să meargă la culcare. Bibliotecara şi asistentele ei i-au întrerupt şi le-
au spus:
  -V-am făcut paturile, de fapt nu sunt chiar paturi ci nişte fotolii lungi dar sunt destul de comode,
şi aceasta a arătat cu mâinile într-o direcţie la doar câţiva metri de ei.
  -Mulţumim foarte mult! au spus Margo şi Matty recunoscători.
  Ca să nu-i sperie aşa cum credea că avea să o facă, bibliotecara nu le-a mai spus copiilor şi 
că ea împreună cu asistentele aveau să se transforme în strigoi, oricum aceştia aveau să afle 
asta în câteva momente.
  Dintr-o dată ochelarii grei şi voluminoşi ai doamnei bibliotecare au căzut zgomotos undeva 
lângă masa ei de scris, chiar acolo unde aceasta stătea în persoană cu doar o secundă în 
urmă. Matty i-a ridicat şi i-a pus pe un raft, din fericire lentilele lor au rămas intacte dar fără 
îndoială acei ochelari vechi erau sătuli să se tot metamorfozeze iar atunci au spus în sfârşit 
''...nu!''.
  Spre surprinderea celor trei femei prefăcute acum în trei adunături de aburi albi asemenea 
ceţii, Margo şi Matty nu s-au speriat deloc. De ce ar face-o, doar i-au cunoscut pe Devlini 
înainte şi ce putea fi mai rău decât Devlinii? Aşa că după ce au stat sfioase pentru câteva clipe, 
lipite de tavan în aşteptarea ţipetelor, bibliotecara şi cele două asistente au revenit mai relaxate 
undeva la nivelul copiilor.
  -Deci sunteţi obişnuiţi cu strigoii...? întreba şi consimţea în acelaşi timp o voce ce aparţinea 
uneia dintre femei, nu se putea desluşi a căreia.
  -Îhm...îngăimau copiii, chiar nu doreau să dea mai multe explicaţii în legătură cu asta.
  -Ne pare rău că vă întrerupem lectura, se scuza doamna bibliotecară ordonându-şi particulele, 
dar avem nişte invitaţi ce trebuie să apară, ştiţi...tot strigoi ca şi noi! Nădăjduim că vă veţi 
bucura de compania lor...
  -Sigur, spuneau copiii, nu cred că avem încotro... şi ridicau amândoi din sprâncene şi din 
umeri.
  Adevărul era că nu ştiau la ce să se aştepte, nu era ca şi cum erau obişnuiţi dintotdeauna să-şi
petreacă timpul cu strigoii. Margo şi Matty s-au uitat înspre Ghid i-ar acesta şi-a mişcat 
pleoapele în semn că avea să fie bine şi după aceea s-au liniştit.
  Peste câteva minute, prin întredeschizăturile uşilor de la intrare unul după altul o sumedenie 
de strigoi îşi făceau loc. Erau asemenea unor pisici care se strecurau. Veneau de asemenea şi 
cu un chef de vorbă de nestăvilit.
  -O, ai văzut noile picturi de la muzeul de artă? Mi-au plăcut...
  -Dar ai văzut noua reclamă la covoraşele din lână? ...pufoase şi confortabile bănuiesc...
  -Ah, nu pot să le suport, dragă! Îmi pare rău! ...reţin atât de uşor praful şi murdăria 
şi...bacteriile.
  -Mamă! striga iritată o voce de copil. Elvin s-a îngrămădit pe uşă şi nu m-a lăsat să trec!
  -Ce să fac dacă eşti încet! zicea şi celălalt strigoi cu voce de copil.
  În încăpere erau unii strigoi a căror fum alb era mai mic decât al celorlalţi iar aceştia aşa cum 
credeau Margo şi Mathias erau copii.
  -O, draga de tine Renee, arăţi minunat!
  Copiii şi craniul de cristal priveau nedumeriţi înspre albeaţa unui strigoi, identică cu a celorlalţi 
şi nu puteau pricepe în ruptul capului pentru ce erau complimentele.
  -Mulţumesc, mătuşo, mă faci să roşesc!
  -E clar: ori te-ai îndrăgostit şi dacă e aşa trebuie să avertizezi pretendentul că va avea mult de 
furcă cu mine, ori audiţiile pentru Facultatea de Vioară încă reuşesc să scoată ce e mai bun din 
tine!
  -Dar mai lasă fata să respire, soră! intervenea altcineva. Nu vezi că e în toate puterile să-şi 
poarte şi singură de grijă!



  -Mamă, Elvin m-a mânjit cu cerneală!!! Uhuhu, începea să plângă unul dintre cei doi strigoi mai
mici.
  -Elvin, asta le întrece pe toate! spunea certăreţ un strigoi cu voce de femeie uitându-se cu 
îngrijorare la strigoiul mai mic pe jumătate albastru. Să nu vă mai prind pe lângă masa de scris! 
Sunteţi amândoi pedepsiţi!
  -Dar, dda de ce? De ce să fiu şi eu pedepsit mamă? plângea şi mai tare cel mai mic dintre 
strigoi, acela care a fost mânjit cu cerneală.
  -E ridicol dragă, ne facem de râs! Ce-au mai făcut de data asta? spunea deranjat o voce mai 
groasă de strigoi, cel mai probabil tatăl copiilor.
  -Ce să facă? ...s-au leorcăit în călimara cu cerneală de parcă-s nişte caracatiţe!
  -Propun să-i lăsăm acasă de acum înainte să se înveţe minte! mai adăuga tatăl copiilor.
  Fără îndoială că erau bosumflaţi şi încă arţăgoşi dar strigoii mai mici se îndreptau acum 
părând cuminţi şi ascultători spre un loc mai retras din bibliotecă...pentru a se ''izbăvi de 
păcate''.
  Ceilalţi strigoi s-au întors la ale lor iar Ghidul vorbea şi el cu cineva, aşa că în lipsa altor lucruri 
de făcut, Margo şi Matty s-au hotărât să meargă să-i cunoască pe cei doi care stăteau 
deoparte. I-au găsit continuându-şi cearta pe şoptite.
  -Suntem pedepsiţi doar din cauza ta!
  -O, sărăcuţul de tine, de parcă te-am aruncat peste bord într-un ocean de cerneală cu ancora 
legată de picior! Să fim serioşi...o faci mereu pe victima!
  Margo şi Matty îi priveau amuţiţi şi aşteptau să se facă linişte ca să se poată prezenta.
  -Hei, zicea Matty, ni se întâmplă şi nouă destul de des să fim pedepsiţi...
  -Ei, dar pedepsele trec repede, încerca Margo să îl îndepărteze pe fratele ei de la posibilitatea 
revelării trecutului lor tumultos de neastâmpărat pe alocuri.
  -Voi cine sunteţi? întreba unul din strigoi realizând uşurat că nu aveau cum să fie colegii lor de 
clasă, din fericire... Nu ar fi fost întocmai măgulitor să îi certe părinţii aşa de tare în faţa 
cunoscuţilor.
  - Margo şi el e Mathias, fratele meu!
  -Elvin, îmi pare bine, spunea strigoiul făcând o reverenţă, iar acum...permiteţi-mi să vi-l prezint 
pe cel mai pârâcios frate din lume, pe Elfie Rosenbachler. Aplauze!
  -Cât de ''amabil''! zicea Elfie sarcastic. Mulţumesc dar nu eşti purtătorul meu de cuvânt!
  -Ei hai, nu poate fi aşa de rău! Şi noi ne mai supărăm dar ne trece repede, încerca Margo să-i 
împace.
  -Să zicem... O să las deoparte povestea asta dar doar pentru o vreme! 
  -Dar cum se face că sora mamei, bibliotecara vă lasă să staţi aici aşa de târziu? Programul 
zilei s-a încheiat acum două ore cred... întreba Elvin.
  -Păi, noi suntem de fapt din Sibiu şi nu avem alt loc unde să ne petrecem noaptea...
  -A, sunteţi bineveniţi atunci! Sunt şi părinţii voştri pe aici? se mai interesa el.
  -Ăhh, e o poveste lungă... continua Margo. Ei nu sunt aici dar ne vom întoarce mâine 
dimineaţă la bunicii noştri cu un prie...
  -În regulă, în regulă, oricum nu-mi plac poveştile, mă adorm de fiecare dată. Ce pot să spun - 
trag un pui de somn pe cinste la ora de lectură!
  Margo şi Matty îl ascultau amuzaţi.
  -Ba chiar, se arăta nerăbdător Elfie să continue mărturisirile despre fratele lui, învăţătoarea şi-
a adus de acasă un clopoţel ca să-l trezească dar nu i-a prea mers, Elvin e de netrezit. 
Aşteptăm acum ca doamna Linden să-şi ţină promisiunea şi să aducă un clopot de biserică...
  -Apropo de cărţi, intervenea din nou Elvin, am spus că nu-mi plac deloc, voiam să spun nu-mi 
plac afară de una...
  -Nici să nu te gândeşti! NU! îl dojenea Elfie răspicat. Vom fi pedepsiţi pe viaţă!
  -În mod sigur vom fi dacă o să ne pârăşti la toată lumea cum faci de obicei, îi reproşa Elvin în 



timp ce se îndrepta precum un agent secret spre întunericul din cealaltă parte a bibliotecii. Fă-
ne o favoare şi controlează-te de data asta!
  -Delirezi! Nu mai merg acolo sus să o caut!
  -Uff, ofta Elvin, îmi doresc uneori să fi avut o soră, nu ar fi mare diferenţă sau poate una, 
aceea că tu te plângi mai ceva ca o fetiţă!
  -Mda...văd că precauţia şi bunele sfaturi nu-mi sunt apreciate!
  -La ce vă referiţi amândoi? întreba confuz Matty.
  -Se referă cred, la una dintre cărţi... răspundea Margo. 

                                                      
                                                                    *

  Cei patru s-au oprit şi stăteau împreună ascultându-şi respiraţiile. Elvin şi Elfie se puteau 
vedea cât de cât în întuneric iar în acel moment ei ascultau. Nu venea nimeni, aşa că s-au 
ridicat spre tavan iar în clipa următoare o scară se despăturea până jos.
  -Haideţi urcaţi! le şoptea unul dintre cei doi strigoi.
  Margo şi Matty au făcut întocmai, nu era o distanţă mare până la podul bibliotecii aşa că au 
urcat repede.
  -Ce căutăm mai exact? încerca Matty să înţeleagă dar era nerăbdător. Ce?
  -O carte şi nu una oarecare, îl lămurea Elvin pe un ton misterios. ...o carte zburătoare...
  -O iluzie! îi tăia Elfie dezinteresat elanul fratelui său. Ştiţi, Elvin se crede ''mare descoperitor'' 
sau poate...chiar Aladin. Ha, ha, imaginaţi-vă - Aladin fără covor dar cu ...''cartea'' lui 
zburătoare! se prăpădea acesta de râs.
  -Mai taci, vrei! Măcar eu sunt în stare să am propriile mele preocupări şi interese şi nu aştept 
să-mi spună părinţii dacă îmi place ceva sau nu!
  -În regulă...dar nu te mai răţoi aşa, ziceam şi eu...unde-i cartea asta zburătoare să o vedem cu
toţii? 
  -Să o căutăm! ...fiecare! continua Elvin însufleţit în timp ce parcă făcea o mişcare de dans 
încercând să dea praful la o parte.
  Podul bibliotecii era imens, era aproape la fel de lung şi de încăpător ca şi biblioteca în sine. 
Se părea însă, că de câte ori Elvin şi Elfie au fost pe acolo, au reuşit să ajungă cu căutatul pe la
mijloc iar acum reluau de unde au rămas.
  -Ştiţi, li se adresa Margo, cred...cred că îmi amintesc ceva... Atunci când am ajuns în 
Transilvania am visat o carte zburătoare şi gardul de mirt, parcă.. Era înfricoşător... făcea ea o 
pauză, dar a fost doar un vis...
  -Ei bine, eu nu am visat, am citit despre asta în ''Cele şapte efecte ale apariţiei eternului'', 
spunea Elvin simţindu-se vizat de confesiunea Margăi. Este o enciclopedie pe care tata o 
păstrează cu grijă. Am reuşit odată să trag cu ochiul pe fugă, lângă reprezentarea cărţii era şi o 
imagine cu biblioteca. Ştiu că e aici...
  -Uau, o carte zburătoare...zicea acum şi Matty arătând mai convins decât înainte de posibila ei
existenţă.
  Aşa că, purtaţi de gândul că podul bibliotecii putea ascunde ceva magic şi nemaipomenit, toţi 
cei patru aflaţi acolo au început să răscolească şi să cerceteze totul. Când Elvin le-a spus 
răsuflând din greu şi chinuindu-se să-şi vâre particulele afară prin gaura de şoarece a unui 
dulap crăpat, că era timpul să se întoarcă în bibliotecă, Matty, Elfie şi Margo s-au împotrivit. 
Cine ştie peste ce altceva puteau da? Podul acela era plin cu lucruri şi dacă nu găseau cartea 
zburătoare poate ceva la fel de uimitor avea să le facă cu ochiul: o maşină a timpului sau poate 
un dispozitiv de teleportare, o robă ce te putea face invizibil sau o oglindă ce-ţi arăta viitorul.
  -Până acum nu am găsit şi altceva, le spunea Elvin dezamăgindu-i, numai lucruri inutile, 
stricate şi vechi, acoperirea perfectă totuşi pentru ascunderea uneia dintre cele şapte minuni ale



eternului, mai reflecta el.
  -Haideţi să coborâm, adăuga acum şi Elfie, îmi cunosc părinţii şi câteodată au bruşte 
modificări ale memoriei şi nu mai ştiu unde ne-au lăsat aşa că încep să ne caute peste tot, au 
până şi remuşcări, de asta pedepsele noastre nu durează niciodată prea mult.
  -Sunteţi norocoşi, îi felicita Margo prinzând în mâini funiile scării ca să coboare.
  Peste câteva clipe erau jos în acelaşi loc retras al bibliotecii. Elvin a strâns la loc scara şi a 
închis-o în pod. El şi fratele lui ştiau că nu avea să dureze mult şi că aveau să se întoarcă acolo
să reia căutările cât de curând. Margăi şi lui Matty însă le părea rău că nu au avut şansa să 
petreacă mai mult timp în podul bibliotecii, era posibil să fi găsit ceva interesant şi spectaculos 
până la urmă dar oricum, timpul petrecut în preajma lui Elvin şi a lui Elfie a fost distractiv. Ei 
bine, distractiv pe de-o parte şi revelator pe de altă parte. Margo şi fratele ei se simţeau bine 
ştiind că ei doi nu aveau cum să se certe vreodată la fel de tare cum o făceau Elvin şi Elfie.
  În timp ce copiii se apropiau de grupul gălăgios şi vesel al adulţilor, mama strigoilor le-a spus:
  -Grăbiţi-vă băieţi, trebuie să plecăm, aveţi ore de pian şi latină mâine dimineaţă!
  Elvin şi Elfie au fost nevoiţi să îşi ia repede rămas bun de la Margo şi de la Mathias iar înainte 
să plece cel mai ciudat lucru s-a întâmplat - cei doi l-au văzut pe Ghid. Elfie nu a fost foarte 
surprins şi şi-a continuat drumul spre ieşire însă Elvin a rămas pentru câteva momente 
nemişcat şi părea chiar răscolit de gânduri. Tras apoi ca de o mânecă de mama lui acesta a 
privit înspre Margo şi Matty şi le-a şoptit grăbit printre uşă:
  -Craniul, l-am văzut şi pe el acolo în cartea ''Cele şapte efecte ale apariţiei eternului''! Apoi 
Elvin a fost tras cu totul dintre întredeschizătura uşii şi se putea auzi cum părinţii lui îl certau din 
nou.
  Acum Margo şi Matty îl credeau întru totul pe Elvin. Craniul de cristal urma să cunoască 
veşnicia şi era unic, tocmai de aceea era foarte posibil să fie inclus într-o categorie ca aceea din
care făcea parte şi cartea zburătoare.
  Bibliotecara le-a spus copiilor că era mulţumită că au fost cuminţi şi că puteau merge la 
culcare. Cei doi însă nu se puteau linişti aşa de uşor, nu le venea să creadă că afară de Ghid 
mai existau alte şase lucruri cu însuşiri la fel de supranaturale şi de necrezut. Transilvania era 
într-adevăr locul în care realul întâlnea supranaturalul dând naştere lucrurilor pe care nici 
mintea umană nu era în stare să le presimtă sau să le găsească vreo explicaţie.

                                                  ¤  CAPITOLUL XVII  ¤
                                            ÎNTOARCEREA  LA  CONAC

  De regulă, vânzătorii ambulanţi de mături, turiştii străini sau vânzătorii de covrigi şi chilipiruri 
erau cei care încurcau toată treaba creând o adevărată nebunie.
  Astăzi însă, în trenul ce pleca spre Sibiu obişnuitul haos viza de această dată triunghiul veştilor
proaste format din bagaje pierdute -- conductori de tren -- călători nemulţumiţi. Tărăboiul de zile 
mari se răspândea asemenea unei gripe prin toate compartimentele vagonului tras cu spor de 
bătrâna locomotivă. Tocmai de aceea trei bărbaţi îmbrăcaţi în costume negre, cu pălărie şi 
serviete înaintau pe coridor fără a fi băgaţi în seamă. Unul dintre ei primea o uşoară 
îmbrâncitură de la o femeie robustă şi corpolentă care gesticula şi vorbea ca şi când făcea 
vocalize dar nu a fost deranjat prea mult şi şi-a continuat drumul.
  Doi dintre cei trei bărbaţi erau de statură mică, aveau fruntea îngustă, bărbi stufoase şi câte un
nas cârn fiecare pe care stăteau câte o pereche de ochelari aproape supradimensionaţi. Al 
treilea era de statură mijlocie, dacă avea sau nu barbă ori vreo altă trăsătură care să merite să 
fie reţinută nu se putea spune cu exactitate şi asta pentru că personajul în cauză privea tot 
timpul în ziarul Ligii Naţionale a Scriitorilor Români. Era pesemne, un intelectual, unul dintre 
acei poeţi preocupaţi numai de magia cuvintelor... Da, asta trebuie să fi fost!



  Când trenul a poposit în gara din Sibiu cei trei intelectuali misterioşi s-au făcut repede 
nevăzuţi. Margo era convinsă că nimic nu i-a provocat vreodată mai multe mâncărimi decât 
barba aceea ţepoasă, Matty nu mai avea răbdare să-şi dea jos nasul fals şi ochelarii ce l-au 
ameţit de-a binelea arătându-i totul în oval iar Neon s-a săturat de citit acelaşi ziar de trei sute 
de ori. Ghidul a fost şi el pus în faţa unei probe dificile - aceea de a tace din gură. S-a mai ales 
şi cu intoleranţă la lumină după îndelungata vreme petrecută în servieta lui Neon. Aveau aşadar
toţi trei destule motive să i se plângă Veronicăi stând pe bancheta din spate a maşinii ei 
colorate. Pe Neon l-au lăsat la gară pentru că doar peste câteva minute acesta trebuia să se 
urce în trenul ce ducea înapoi la Braşov.
  Deşi şi-ar fi dorit să petreacă mai mult timp cu mătuşa lor Veronica, copiii erau acum conduşi 
la moşia bunicilor lor. Aşa cum i-a informat Veronica, bunicii lor aveau nevoie de o mână de 
ajutor cu îngrijirea slujnicelor, cu treburile moşiei dar şi cu pregătirile pentru festivitatea anuală 
în cinstea treieratului. Această veste nu le-a picat întocmai bine Margăi şi lui Matty care până 
atunci au fost ocupaţi cu găsirea modalităţilor de salvare a moşiei de către strigoi. Nu era ca şi 
cum tot ce au făcut în zilele trecute a fost să se relaxeze peste măsură la casa Veronicăi. Pe 
deasupra ei erau şi obosiţi în urma călătoriei cu trenul şi acum nu-şi doreau numaidecât să le 
intre Elenei şi Matildei în voie sau să aranjeze lucrurile prin conac pentru tot restul zilei. Dar nu 
aveau încotro! Asta le-a spus mătuşa lor cu puţină vreme înainte ca aceasta să-şi îndrepte 
întreaga atenţie asupra Ghidului. Margo şi Matty şi-au amintit pe loc de hipnoza încă valabilă şi 
se putea observa cu uşurinţă că Ghidul avea să profite cu vârf şi îndesat de pe urma acestui 
lucru, complimentele şi mângâierile Veronicăi priindu-i de minune. Şi nu numai asta, pentru 
craniul de cristal partea cea mai bună era că avea să aibă prin preajmă pe cineva care să-i 
asculte poveştile cu orele, poate chiar şi cu zilele.

                                                                  

                                                            *

  Prin geamul maşinii ce se apropia de gardul de mirt al moşiei, copiii puteau vedea conacul 
strălucind, soarele îşi împrăştia razele îmbrăţişându-l ca pe un copil mic. Aceea era şi casa lor. 
Margo şi Matty puteau simţi acum însemnătatea moştenirii, puteau fi siguri de existenţa 
străbunicilor lor pe care îi simţeau mai vii ca niciodată. Copiii se gândeau că nu doar Remus şi 
Crispa puteau trăi veşnic, la fel făceau şi străbunicii lor care trăiau prin ei, prin bunicii şi prin 
părinţii lor dându-le putere să meargă înainte.
  -Devlinii...gândeau Margo şi fratele ei, s-au pus cu cine nu trebuia!
  După ce au coborât din maşină şi s-au uitat în jur, copiii nici nu puteau concepe că moşia nu a 
fost deja salvată şi asta pentru că prin curte ca şi cum juca fotbal, un pisoiaş fugărea un 
ghemotoc din lână al bunicii. Nici nu au apucat să se gândească cât de invidios putea fi 
Enervus pe acea gură în plus la castronul cu lapte că Margo şi Matty l-au şi zărit pe acesta 
stând morocănos şi stingher puţin mai încolo. Copiii erau siguri că motanul cugeta asupra acelei
situaţii atât de incomode pentru el şi sosite exact la momentul inoportun. Mai precis, după 
incidentul cu supa, porţia lui de mâncare a fost redusă drastic la doar o sardină pe zi iar acum şi
pe aceea Matilde urma să o împartă la doi.
  Margo şi Matty şi-au continuat drumul înspre conac. Nu aveau să-l compătimească prea mult 
pe Enervus şi asta pentru că aşa cum simţeau, posesorul celor mai ascuţite gheruţe din Sibiu îşi
merita soarta. În bucătăria conacului, Matilde şi Elena stăteau în jurul mesei în timp ce bunica le
pregătea de mâncare. Matilde avea genunchii la fel de bandajaţi şi părea nefericită iar Elena 
avea proteze la ambele mâini pentru că doctorul Schobrun i-a interzis să le mişte în vreun fel. 
Când şi-a văzut nepoţii venind, bunica s-a repezit să-i îmbrăţişeze iar Elena şi Matilde păreau 
pentru prima dată recunoscătoare că ei s-au întors şi asta pentru că cele două de abia aşteptau



să-i roage pe copii câte ceva. Matilde îşi dorea să fie scărpinată în talpă iar Elena avea nevoie 
de cineva care să o hrănească cu mâncare şi să o apere de gâze.
  -Bunico, despre ce festivitate este vorba? întreba Margo. Mătuşa Veronica nu ne-a dat mai 
multe explicaţii...
  -Este vorba despre Festivalul Treieratului, draga mea! În fiecare an moşia organizează ceea 
ce se poate numi o petrecere prin care sărbătorim bogatele culturi de cereale cu care suntem 
binecuvântaţi. De fapt, da...o petrecere în toată regula...
  -O petrecere în toată regula? repeta Margo în timp ce mintea îi zbura fără să ceară permisiune
la enumerarea tuturor ţinutelor din garderobă, dar nu am cu ce să mă îmbrac!! realiza ea 
aproape speriată.
  -Asta nu ar trebui să te îngrijoreze. Am păstrat multe din rochiile mamei tale de când era ea 
mică şi dacă nu-ţi vor place acelea vom merge în oraş, sunt atâtea magazine de haine în Sibiu 
şi atâtea croitorii...
  Vorbele pline de har ale bunicii îi dădeau speranţe Margăi. Nu ştia de altfel ce s-ar fi făcut fără 
magazine de haine şi fără croitorii.
  -Dar pe cine o să invităm bunico la petrecerea noastră? se interesa Matty.
  -Nu va fi nevoie...
  -Cum? 
  -În ziua Festivalului porţile moşiei sunt deschise pentru toată lumea. Oamenii din Sibiu vin în 
fiecare an în număr mare dar conacul este destul de încăpător iar curtea va fi şi ea amenajată. 
De asemenea, lucrătorii moşiei vor fi privilegiaţi, ei muncesc pământul şi datorită lor moşia are 
în fiecare an cele mai mari cantităţi de cereale din regiune. Aşa că ei dar şi alţi oameni vor sta la
noi până dimineaţa şi îi vom servi cu cele mai bune feluri de mâncare, cu cel mai bun vin iar 
muzicieni veniţi din toate colţurile Transilvaniei le vor încânta auzul. Lucrătorii moşiei noastre nu
ne dezamăgesc niciodată aşteptările şi nici noi nu o vom face! 
  -Ne vom da silinţa să te ajutăm bunico! promiteau Margo şi Matty.
  -Mulţumesc dragii mei, am nevoie de tot ajutorul vostru şi cu puţin din ajutorul Elenei şi cu 
puţin din ajutorul Matildei şi cu tot ajutorul bunicului vom reuşi! Vom reînvia aici la conac acelaşi 
basm al cărui farmec moşia nu l-a pierdut niciodată!

                                        
                                            ¤  CAPITOLUL  XVIII   ¤
                                        O  SĂPTĂMÂNĂ  MAI  TÂRZIU

  Zorii zilei emoţionau pe toată lumea iar Margo şi Matty, treziţi de dimineaţă erau de părere că 
zorii trebuiau să-şi ceară scuze. Cine oare îi anunţa în fiecare dimineaţă să fie atât de 
punctuali? Erau atât de punctuali că dădeau impresia că mereu ajungeau mai devreme şi 
îndepărtau în mod necinstit cortina sclipitoare de stele. Aşa-i, în acea dimineaţă zorii zilei 
meritau să fie certaţi şi învinovăţiţi pentru orice!
  În camerele lor de la etaj, copiii se îmbrăcau. Bunica îl ajuta pe Matty să-şi fixeze curelile 
salopetei şi papionul iar Margo făcea piruetă după piruetă în faţa oglinzii de pe perete. De când 
a zărit rochia aceea roşie cu volănaşe şi dantelă într-unul din şifonierele abandonate de la 
conac, Margo nu şi-a mai putut lua ochii de la ea şi chiar dacă nu ar fi trebuit, a mai îmbrăcat 
rochia pe ascuns de câteva ori în serile ce au trecut.
  Nu doar copiii se pregăteau pentru primirea invitaţilor, conacul însuşi a fost minuţios aranjat. 
Totul strălucea de curăţenie şi fiecare ornament stătea aşezat milimetric la locul său. Mobilierul 
şi podeaua luceau de la cât au fost de lustruite iar mochetele albe şi roşii care au fost 
răspândite prin toate camerele alcătuiau parcă un traseu rutier pe care invitaţii erau îndemnaţi 
să-l urmeze. 
  Afară mesele rotunde răsfirate prin curte dădeau impresia unui covor cu buline. Ringul de dans



era amplast sub un tei din care atârnau felinare, acestea aveau să fie aprinse şi aveau să 
lumineze întreaga noapte. Baloanele şi decoraţiunile de sărbătoare fluturau şi ele în vânt. Nu 
era greu să-ţi imaginezi cine a avut ideea împodobirii a tot ce putea fi împodobit în animăluţe şi 
fluturi din hârtie creponată iar acum cei doi îşi priveau cu mândrie lucrările.
  Louie, căţelul, stătea în faţa uşii de la intrare şi privea vesel în direcţia drumului. A fost 
îmbrăcat în ceea ce se putea numi un frac pentru căţei şi a fost instruit de Elena să se comporte
frumos cu musafirii iar acum nu mai avea răbdare să arate tot ce a învăţat. Enervus Gheruţă 
stătea aparent nepăsător într-o tufă de trandafiri dar cu toţii ştiau ce actor talentat era posesorul 
gheruţelor. Ai crede că era pe cale să adoarmă sau că sărbătorile îl plictiseau de moarte când 
în tot acest timp ochii lui uşor întredeschişi studiau fiecare mişcare a celor care duceau farfurii 
cu mâncare în mâini.
  După ora amiezii primii oameni au început să apară, erau câţiva directori de şcoli şi profesori 
din Sibiu. După aceea însuşi primarul Sibiului a avut parte de o primire frumoasă - bunicii l-au 
servit cu prăjituri iar Matty l-a surprins scoţându-l pe Columbus din interiorul pălăriei sale 
asemenea unui magician. Băiatul a fost după aceea aplaudat ceea ce l-a încurajat să le arate 
trucul şi lucrătorilor moşiei care ajungeau rând pe rând la conac.

                                                          *

  În acea zi în Islanda urma să aibă loc judecata lui Alistar Farewell. În jurul clădirii Tribunalului 
grupuri diferite de oameni se intersectau stânjenite, protestatarii protestau unii împotriva 
eliberării lui Alistar, alţii dimpotrivă, cereau ca acestuia să-i fie acordată şansa la o judecată 
dreaptă. Un alt grup numeros era acela format din jurnalişti şi cameramani care de câteva ore 
transmiteau în direct imaginea clădirii unde Alistar urma să fie judecat.
  Sala de judecată se făcea şi ea din ce în ce mai plină. Alexandra şi Eddie ajungeau acum 
având la ei o sumedenie de dosare şi de hârtii, s-au aşezat la masa destinată avocaţilor apărării
şi aşteptau. În dreapta lor, la o distanţă de doar câţiva metri, directorii firmei Millet Criogenarium 
şi avocaţii acestora stăteau în scaunele lor uşor relaxaţi şi insensibili emanând o încredere în 
sine pe cât de înfumurată pe atât de suspicioasă. Era evident că îşi foloseau atitudinea lor 
arogantă în speranţa că aveau să-i intimideze pe Eddie şi pe Alexandra dar din păcate pentru 
ei, eforturile lor nu aveau efectul dorit. Cei doi avocaţi ai lui Alistar erau rigizi şi logici, rezultatele
investigaţiilor pe care le-au făcut până atunci li se păreau a fi mulţumitoare şi mai presus de 
orice ştiau că împreună erau mai puternici.
  Câteva minute mai târziu, Alistar era adus în sala de judecată pe o uşă laterală. Arăta destul 
de bine iar încurajările din ultimile săptămâni ale Alexandrei, ale lui Eddie dar şi cele ale lui 
Leonard l-au ajutat să-şi creeze un psihic foarte puternic, ceea ce îl ajuta enorm acum pentru că
se simţea în stare să nu acorde mare importanţă privirilor tăioase, ca de seceră a celor care îl 
acuzau.
  Juraţii erau toţi la locurile lor, forţele de ordine blocau fiecare ieşire iar grefierul îşi aşeza şi el 
calupul de foi albe şi condici pe masa din faţa lui. Mai lipsea doamna judecătoare care nedorind 
să mai prelungească neliniştea tuturor nu a întârziat să apară. După obişnuitele formalităţi, 
doamna O'Donell a anunţat că interogarea martorilor putea începe iar prima persoană chemată 
în loja martorilor era nimeni altul decât directorul executiv al firmei de bijuterii.
  După jurământul făcut în faţa juriului şi a doamnei judecătoare că avea să mărturisească 
numai adevărul şi nimic afară de asta şi în faţa căruia Alexandra, Eddie şi Alistar se sforţau să 
nu surâdă, directorul a început să fie chestionat de unul dintre avocaţii săi.
  -Domnule HallSmith, sunteţi directorul executiv al firmei Millet Criogenarium, una dintre cele 
mai mari companii de pietre preţioase şi metale preţioase din lume?



  -Da sunt! a răspuns interogatul.
  -...şi conduceţi cu o mână de fier afacerile companiei dumneavoastră pe care a-ţi fondat-o 
acum mai bine de treizeci de ani, treizeci şi şase mai precis, menţiona avocatul mutându-şi 
privirea pentru o secundă la caietul cu notiţe de pe masă. În tot acest timp, aşa cum arată 
registrele poliţiei statale nu a-ţi fost implicat atât dumneavoastră cât nici compania 
dumneavoastră în niciun fel de incident care să fi alertat autorităţile de încălcarea legii...
  -Bineînţeles că nu! a intervenit repede şi categoric interogatul.
  -Prin urmare o carieră îndelungată în scaunul de director v-a ajutat să înţelegeţi mediul de 
afaceri şi să aveţi o relaţie strânsă cu angajaţii dumneavoastră bazată pe încredere şi 
onestitate...
  -Obiectez! intervenea Eddie aproape strigând fiind sigur că toată acea caracterizare presărată 
cu complimente era menită să influenţeze pe nedrept atât juriul cât şi martorul. Doamna 
O'Donell însă i-a respins cererea.
  -Continuaţi! i-a spus aceasta avocatului acuzării care şi-a aranjat cravata rânjind printre dinţi.
  -Îhmm, cum spuneam, relaţia sănătoasă cu angajaţii companiei dumneavoastră nu lasă loc de 
îndoieli. Acest lucru v-a fost de folos atunci când aţi sesizat o eroare privind calitatea unor 
anumite metale preţioase, spunea avocatul evidenţiind importanţa cuvântului ''anumite'' 
sugerând că nu toate bijuteriile firmei erau de obicei false, ci doar anumite. 
   Acesta a făcut o pauză după care a revenit vorbind pe un ton mai ridicat şi mai clar:
   -Pe data de douăzeci şi nouă mai anul curent aţi fost informat că mai multe bijuterii de damă 
ce au fost cumpărate de firma dumneavoastră erau false.
  Avocatul şi-a oprit discursul pentru a le înmâna juraţilor documentele ce arătau verdictul 
specialiştilor asupra bijuteriilor respective după care adăuga:
  -Nu v-aţi îndoit niciodată de angajaţii dumneavoastră? Nu ar fi putut fi ei cei care au schimbat 
bijuteriile, nu-i aşa?
  -Nu, am încredere în angajaţii mei! răspundea bărbatul uitându-se fix.
  -Mai mult de atât, continua avocatul, tehnologia zilelor în care trăim este destul de evouluată 
să ne ajute să descoperim orice tip de infracţiune mai repede şi mai eficient decât se întâmpla 
acum câteva decenii. Camerele de supraveghere din interiorul sediului companiei 
dumneavoastră arată şi demonstrază în acelaşi timp nu numai credibilitatea companiei şi 
angajaţilor dumneavoastră ci şi cine este vinovatul!!! spunea avocatul pe un ton agresiv arătând
cu degetul înspre Alistar.
  -Obiectez! vocifera din nou Eddie ridicându-se în picioare.
  De data asta doamna judecătoare i-a acceptat cererea şi i-a transmis avocatului acuzării:
  -Vă rog să nu oferiţi verdictul în locul meu şi al juraţilor, cred că vom şti cum să ne facem 
treaba. Vă reamintesc că sunteţi aici nu pentru a-i face reclamă casei de bijuterii a domnului 
HallSmith ci pentru a-l interoga! 
  Cuvintele doamnei judecătoare i-au mai tăiat din elan avocatului iar acesta şi-a reluat locul la 
masă făcând semn unui poliţist să pornească înregistrarea video cu momentul în care Alistar ar 
fi vândut bijuteriile false reprezentanţilor firmei Millet Criogenarium.
  Chipurile oamenilor din sală păreau îngheţate într-o formă ciudată ca şi cum urmăreau un film 
de groază. Până şi Alistar însuşi era surprins de conţinutul acelei casete. Bărbatul din 
înregistrare îi semăna dar el nu-şi amintea să fi făcut vreodată aşa ceva, să fi vândut acele 
bijuterii. Cât de răpit de extratereştrii, călcat de maşină, aruncat din avion, căzut de pe un pod 
putea fi astfel încât să nu-şi amintească câtuşi de puţin de acea zi.
  Alistar nu-şi putea aminti pentru că acea zi nu a existat niciodată iar Alexandra şi Eddie ştiau 
acest lucru. Înregistrarea s-a terminat iar acum oamenii din sală se trezeau cu toţii din amorţire 
din ce în ce mai gălăgios. Doamna O'Donell a bătut cu putere în masă şi imediat Eddie s-a 
ridicat, pregătit să interogheze următorul martor. Oamenii din mulţime se linişteau pe rând 
devenind curioşi din nou. Eddie l-a chemat în loja martorilor pe un anume domn Crickerton.



  -Cine? se întrebau între ei directorii firmei de bijuterii şi avocaţii lor.
  -Domnul Crickerton, încerca Eddie să se facă auzit, este un renumit specialist în fizionomie şi 
în limbajul corpului!
  Oamenii din sală au amuţit şi au stat aşa fără a face nici cel mai mic zgomot tot timpul cât 
Eddie şi-a interogat martorul. Domnul Crickerton afirma că bărbatul din înregistrare care făcea 
tranzacţia de bijuterii false nu era şi nu avea cum să fie Alistar Farewell şi îşi susţinea teoria 
arătându-i doamnei judecătoare şi juraţilor studiile sale în acest sens. Specialistul în fizionomie 
l-a studiat pe Alistar timp de câteva săptămâni comparând înregistrarea în cauză cu alte 
înregistrări cu acesta şi a ajuns la concluzia că bărbatul din înregistrare şi cel din sala de 
judecată erau două persoane complet diferite iar acum doamna judecătoare îi citea notiţele.
  Avocaţii acuzării dar şi clienţii lor au rămas fără cuvinte şi nu-şi puteau da seama cum 
Alexandra şi Eddie au intrat înainte de ziua procesului în posesia acelei casete şi au avut timp 
să o studieze. Acum sub ochii lor se desfăşura o amestecătură de evenimente pe care nu o 
puteau înţelege. Deşi se străduiau să pară neafectaţi prefăcându-se că-şi citeau foile dosarelor 
de pe masă, avocaţii acuzării simţeau din plin acea lovitură; tocmai au fost lăsaţi fără asul lor 
din mânecă.
  După Crickerton în loja martorilor a urmat Leonard iar Alexandra a fost cea care l-a interogat. 
În mare parte întrebările şi răspunsurile au fost acelea care arătau că Alistar nu ar fi comis nici 
prin vise o infracţiune precum aceea şi asta pentru că Alistar era un om integru şi apoi pentru că
situaţia lui financiară era atât de bună încât în acel moment, antreprenorul ar fi putut cumpăra 
întreaga companie de bijuterii Millet Criogenarium.
  Avocaţii acuzării nu au avut întrebări pentru Leonard şi păreau absenţi. Ei nu au luat în calcul 
nici prin absurd că avocaţii apărării ar fi putut avea în mâini acea înregistrare, caseta trebuia să-
i prindă nepregătiţi şi pe picior greşit. Dacă asta s-ar fi întâmplat procesul era încheiat de mult, 
Alistar declarat vinovat iar cazul categorisit a fi unul dintre cele mai simple cazuri de soluţionat 
din istorie.
  Doamna O'Donell a ordonat pauză pentru ca atât înregistrarea cât şi notiţele lui Crickerton să 
fie studiate cu atenţie. Toată lumea ieşea din sala Tribunalului pe coridoare pentru câte o gură 
de aer proaspăt. Alexandra şi Eddie îl îmbărbătau pe Alistar şi se încurajau reciproc pentru că 
chiar dacă războiul era mai lung ei aveau deja câştigată o bătălie importantă.
  În cealaltă parte a Tribunalului, într-un birou întunecat toţi cei patru bărbaţi îmbrăcaţi în 
costume nu aveau stare şi se plimbau prin încăpere.
  -Cum stăm totuşi? întreba directorul executiv.
  -Cum de nu am ştiut că aţi livrat caseta cu înregistrarea în tot oraşul sau a-ţi împărţit-o cumva 
gratis la metrou?! E patetic! Se duce pe apa sâmbetei marele nostru avantaj! reacţiona nervos 
unul dintre avocaţi.
  -Aş putea să jur că înregistrarea a stat tot timpul ăsta în seiful din biroul meu... 
  -Dacă înregistrarea nu va fi luată în considerare...nu doar că Farewell poate spune adio 
închisorii dar şi imaginea companiei va avea de suferit! spunea celălalt director al firmei 
frecându-şi mâinile în semn de îngrijorare. Faceţi tot ce vă stă în putiinţă! a mai adăuga acesta 
înainte să părăsească furtunos încăperea.

                                                      *

  În foişorul luminat de lumânări şi de beculeţe ca de Crăciun, sub perdeaua verde şi vie a 
salciei Anton Alifante povestea un crâmpei din tinereţea lui. În jurul lui, Margo şi Matty îl 
ascultau cuminţi şi la fel făceau o sumedenie de alţi oameni.



  -Cu treizeci de ani în urmă...treizeci de ani, şi bunicul celor doi copii făcea o pauză nostalgic, 
treizeci de ani ce îmi par acum a se fi topit mai uşor decât primul strat de nea într-o iarnă 
călduroasă, eram aici în acelaşi loc, privind aceeaşi palmă de cer, simţind aceeaşi adiere caldă 
de vară şi auzind acelaşi foşnet molcom de ramuri. Şi nu ştiam atunci, nu presimţeam că 
liniştea urma să se preschimbe până dimineaţă...în război. Era ca şi cum am pierdut lumea pe 
care am cunoscut-o până atunci ca pe un breloc şi nu o mai puteam găsi. Atât timp cât despre 
război era ceea ce oamenii vorbeau, eram trist şi sigur că nu o mai puteam recupera. Era de 
necrezut cum soarta ne poruncea să luptăm pentru ceea ce era deja pământul nostru. În 
dimineaţa aceea cu zorii reci, ascuţiţi şi întărâtaţi şi ameninţarea ţipătoare mă despărţeam de 
conac, de moşie, de părinţi şi de Maria. Lăsam deoparte locurile pe care nu aş fi vrut să le 
părăsesc şi aveam în faţă ororile războiului pe care nu doream să le cunosc. De abia scăpat din
mâinile calde ale răposatei mele mame şi ale Mariei care mi-au înmuiat hainele în aghiasmă, m-
au uns cu mir şi m-au încărcat cu tămâie eram pregătit de drum spre zările neiertătoare, spre 
soarele neîncălzit. Câmpia netedă dintr-un loc neştiut de mine până atunci primea loviturile de 
tun, lumina dimineţii le surprindea fumul. Ţinta eram noi! Inamicul trăgea pe achipuite şi cădea 
în capcanele noastre. Eram echipaţi cu puşti dar nu trăgeam, aşteptam cu inima cât un purice 
de după o ridicătură de pământ puţin mai mare. Ne-am mişcat apoi în timpul zgomotelor 
loviturilor de tun şi am încercuit soldaţii inamici din cealaltă parte. Când am tras, am tras cu toţii 
apăsând cu putere şi fără întoarcere trăgaciul puştilor noastre. Când s-a făcut linişte m-am uitat 
înainte şi soldaţii străini care ne-au invadat dar şi câţiva din cei de-ai noştri îşi dădeau ultima 
suflare. Câmpia caldă de la loviturile de tun îi îmbrăţişa. Era un preţ mare pe care l-au plătit cei 
care au murit, pământurile acestea au avut un preţ mare... Războiul...mai adăuga el, şi când 
vorbim despre război, vorbim despre pământ şi oameni... A trebuit să ne apărăm pământul, 
altfel zorile acelea nu ar mai fi fost blânde din nou şi nici o noapte ca aceasta nu am mai fi trăit-
o din nou!
  -Ai mare dreptate în ceea ce spui! intervenea primarul. După război fiecare popor îşi preţuieşte
mai mult oamenii şi pământul pentru că a trecut prin teama că le putea pierde. Pentru oameni şi
pentru pământ! mai adăuga bărbatul ridicând în sus paharul său de vin în semn că dorea să 
facă un toast.
  Margo şi Matty au fost încântaţi de povestea bunicului lor deşi i-a făcut puţin trişti dar dacă 
bătrânul Alifante nu ar fi supravieţuit acelui război, mama lor nu ar fi existat, ei nu ar fi existat iar
moşia, cel mai sigur, nu ar mai fi fost la fel. În timp ce se gândeau la asta, copiii ieşeau din 
foişor şi se îndreptau printre mese şi printre oamenii veseli spre teiul a căror ramuri acoperea 
ringul de dans. Au urcat în el şi de acolo puteau vedea pe toată lumea. Era atât de amuzant să 
o urmărească pe mătuşa Veronica nedespărţită de geanta ei supradimensionată în care fără 
îndoială stătea Ghidul. Aceasta trebuia mereu să se retragă într-un loc unde putea fi doar ea şi 
craniul de cristal pentru a asculta istorisirile acestuia iar neastâmpărul ei era adorabil.
  -Cât crezi că o să mai dureze hipnoza asta? se întrebau copiii între ei.
  La mese oamenii păreau să se distreze de minune, la fel făceau şi cei de pe ringul de dans. 
Muzica le intra în vene tuturor...probabil şi vinul. Era o seară minunată, una dintre cele mai 
frumoase seri pe care copiii au trăit-o vreodată. Era şi o seară ca aceea pe care bunicul a trăit-o
cu treizeci de ani în urmă, sperau doar să nu fie urmată de război.
  De când s-au întors de la Braşov, Margo şi Matty s-au mai gândit adesea la Remus şi Crispa 
şi îşi doreau ca Anii Abone să fi făcut ceva. Ce-i drept nu au auzit nimic, nici de bine nici de rău 
şi spre mulţumirea tuturor, Devlinii nu şi-au mai făcut apariţia la conac de multă vreme. Dar 
totuşi, Abone trebuia să le dea un semn, aşa cum a promis. Să trăiască în confuzie şi în 
neştiinţă nu era neapărat ceea ce copiii îşi doreau pentru ei sau pentru oricine altcineva. Cu 
toate acestea, ar mai fi fost posibilă o seară atât de frumoasă şi magică precum aceea dacă 
Remus şi Crispa erau prin preajmă? Nici Margo dar nici Matty nu credeau asta.



                                                                  *

  La Reykjavik, nici Alexandra dar nici Eddie nu credeau că înregistrarea video avea să fie luată 
în considerare drept probă legitimă în cazul lui Alistar şi aşa a şi fost. Când doamna O'Donell s-
a întors în sala de judecată a dat verdictul - caseta cu înregistrarea nu reprezenta o probă 
concludentă. Reacţiile oamenilor de la mesele din stânga şi din dreapta contrastau puternic. 
Alistar împreună cu Eddie şi Alexandra se felicitau bucuroşi în timp ce ceilalţi acceptau prima 
înfrângere. Mulţimea era contrariată şi în mod evident era împărţită în două tabere dar 
advertismentele doamnei judecătoare îi liniştea. Aceasta le-a promis că avea să le ceară să 
părăsească sala dacă nu se calmau iar ei nu-şi puteau permite acest lucru, procesul era mai 
palpitant decât majoritatea emisiunilor de la teve. 
  După vestea aceea, avocaţii ambelor părţi se gândeau serioşi la următoarea lor mişcare care 
fără îndoieli era foarte importantă şi putea influenţa verdictul final.
  În loja martorilor, avocaţii acuzării l-au chemat pe nimeni altul decât pe bijutierul care îl însoţea
pe presupusul Alistar în înregistrarea video. În realitate bătrânul bijutier era cel mai bun prieten 
al lui Alistar şi oricât de şocant era, avocaţii acuzării aveau să folosească acest lucru în 
defavoarea lui Farewell.
  -Sunteţi unul din oamenii cei mai apropiaţi domnului Farewell, preciza avocatul privind înspre 
loja martorilor. Îl cunoaşteţi de multă vreme şi sigur nu vă doriţi ca prietenul dumneavostră să 
ajungă la închisoare!
  -Obiectez! sărea din nou Eddie ca ars din scaunul său. Pentru el şi Alexandra era clar că 
avocatul din faţa lor încerca să sugereze că bătrânul bijutier ar declara orice, chiar şi lucruri 
neadevărate numai ca să-l pună pe Alistar într-o lumină bună, ceea ce nu era aşa.
  Doamna judecătoare i-a acceptat cererea lui Eddie:
  -Vă rog domnule avocat al acuzării să vă limitaţi la numai a pune întrebările şi nu la a ne 
transmite părerile dumneavostră personale! 
  Rugămintea doamnei O'Donell a fost luată în calcul iar martorului nu i-au mai fost puse 
întrebări cu subînţeles dar acestea au continuat să fie la fel de acide şi de directe. Pe parcursul 
interogatoriului se putea observa cum bătrânul bijutier avea probleme de concentrare şi nu îşi 
putea aminti lucruri simple. Răspunsurile acestuia nu erau date cu certitudine şi lăsau loc 
interpretărilor. Faptul că şi avocaţii se mai schimbau între ei îl făcea şi mai confuz. Eddie şi 
Alexandra au încercat să mai intervină după aceea remarcând că avocaţii acuzării profitau pe 
seama vârstei înaintate şi a stării precare de sănătate a bijutierului dar doamna judecătoare le 
suprima intervenţiile, ea însăşi prezentând un deosebit interes pentru direcţia în care se 
îndrepta discuţia.
  După aproape o oră interogatoriul lua sfârşit. Avocaţii acuzării au obţinut ce îşi doreau şi 
anume un aer de suspiciune îndreptat asupra ideii de nevinovăţie a lui Alistar. Bătrânul bijutier 
se îndrepta acum spre ieşire arătând obosit şi simţindu-se extrem de vinovat. Credea că 
afirmaţiile lui au eşuat în a arăta caracterul bun şi cinstit al bunului său prieten. Alistar însă îi 
făcea semn că era în regulă.
  Fără prea multă tragere de inimă după ''biciuirea'' bijutierului de către avocaţii acuzării, 
Alexandra şi Eddie l-au numit pe celălalt director al firmei drept candidatul lor pentru loja 
martorilor. Avocaţii acestuia s-au opus propunându-l pe Alistar în loc dar Alexandra şi Eddie au 
asigurat-o pe doamna judecătoare că erau pregătiţi cu întrebări relevante ce puteau să-i ducă 
cu un pas mai aproape de rezolvarea acelui caz.



                                                ¤  CAPITOLUL  XIX  ¤
                                              CONTELE  DRACULA

  Sus pe ramura teiului falnic, dintre felinarele agăţate acolo, Margo şi Matty presărau confetti 
peste ringul de dans. Era ca o ploaie de stele ce se revărsa peste oamenii care dansau 
melancolici. În timp ce îl priveau pe Columbus cum ţopăia şi cum cotrobăia prin borcanul cu 
confetti o adiere puternică de vânt le-a şuierat copiilor prin dreptul urechilor. Aceştia s-au uitat 
repede în jur dar nu au observat nimic, ceilalţi petreceau în voie ca şi până atunci. Margo şi 
Matty s-au mirat şi se întrebau dacă nu cumva Luc le punea la cale vreo farsă făcându-le vânt 
cu vreun evantai de mărimea palmelor lui dar imediat l-au zărit pe acesta departe, undeva în 
spatele conacului. Copiii şi-au dat seama că nu putea fi el aşa că au oftat uşor fiind siguri că 
vântul era tare ciudat în seara aceea...
  Ca o îmbrâncitură...o altă pală de vânt, puţin mai puternică decât prima.
  -Cine-i acolo? întreba Margo ridicându-se în sus şi încercând să privească printre ramuri dând 
crezare gândurilor ei că de data aceasta nu era doar vântul. Încetează cu glumele, nu-i 
amuzant!
  În clipa următoare coroana teiului era uşor scuturată de ceva ce a intrat direct printre crengi.
  -Margo! Matty! Aici eraţi... spunea o voce cunoscută.
  Matty l-a scos repede pe Columbus din borcan şi s-a ridicat cu greu în două picioare. Apoi a 
îmbrăţişat o creangă pentru a se ţine în echilibru şi şi-a îndreptat privirea spre aceeaşi direcţie 
ca şi sora lui. 
  -Elvin, Elfie! spunea complet surprinsă Margo. Aţi înnebunit? Ce faceţi aici??
  -E cumva aceea... iar Matty nu-şi mai găsea cuvintele din cauza evenimentului care l-a luat pe 
nepregătite. E cumva...
  -E cartea zburătoare! Aţi găsit-o! adăuga Margo arătând şi mai uluită.
  Elvin şi Elfie se uitau în jos pe la colţurile cărţii ca şi cum se aflau într-o barcă. Erau amândoi 
transformaţi fiind că era cu mult trecut de apusul soarelui dar îi puteai deosebi unul de celălalt 
cu uşurinţă şi de această dată pentru că ce alt strigoi normal la cap ar mai fi putut arăta precum 
combinaţia dintre un dalmaţian şi o zebră la ora aceea târzie în noapte.
  -Haideţi aici sus! îndemna unul dintre ei iar Margo şi Matty i-au ascultat aburcându-se unul pe 
celălalt. Prin două-trei mişcări erau acolo, pe paginile cărţii deschise ce plutea ca pe apă. 
  -Uau! spunea Matty necrezându-şi ochilor. Chiar zboară... cum face asta?!
  Margo s-a uitat în jos pentru a vedea dacă cineva şi-a dat seama de ceea ce se petrecea în 
copac dar muzicienii cântau la fel de tare şi cu toţii păreau preocupaţi. Mutându-şi înapoi 
privirea spre ceilalţi, aceasta intervenea:
  -Ştiţi...e minunat, cartea e...sublimă dar nu o să intraţi în belele? Ce o să spună părinţii voştri 
când o să vadă că lipsiţi? ...şi Elfie...ce s-a mai întâmplat de data asta? zicea ea privindu-l 
curios pe strigoiul ce părea desenat jumătate cu buline, jumătate cu striaţii.
  -A căzut într-un hogeag... le venea Elvin în ajutor cu explicaţiile. 
  -Apropo, zicea şi Elfie, aveţi vreo idee despre cum se curăţă funinginea? Nu aş vrea să arăt 
aşa şi mâine seară!
  -Nuştiu, eu unul aşa face un duş presupun... adăuga Matty nu foarte convins.
  -Sunteţi total iresponsabili, începea Margo să îi certe. 
  -De fapt nu...chiar nu suntem de data asta... îi răspundea Elfie pe un ton serios. Avem nevoie 
de ajutor!
  -Aşteaptă, lasă-mă să ghicesc! continua din nou Margo. V-aţi rătăcit...
  -Chiar deloc! Îi lămurea Elvin. Cartea ştie toate adresele şi toate străzile din lume, trebuie doar 
să-i spunem încotro vrem să mergem!
  -Atunci ce e? 
  -Nu ştim unde sunt părinţii noştri. Au dispărut de alaltăieri! I-am căutat peste tot, mai ales prin 



locurile unde mergeau de obicei: la servici, la restaurant, la magazinul cu alimente. Nimic! Când
am trecut şi pe la Casa Explozivă gândindu-ne că puteau fi acolo nu i-am găsit, de fapt 
biblioteca întreagă era pustie. Din fericire am avut timp destul să căutăm cartea pentru că nu 
era nimeni să ne vadă când ne strecuram în pod dar e cel mai ciudat lucru... 
  -Şi nu doar părinţii noştri au dispărut, ci şi sora mamei, bibliotecara şi alţi cunoscuţi de-ai 
noştri, tot strigoi luminoşi. Am auzit din întâmplare prin oraş că însuşi senatorul strigoilor 
luminoşi - Anii Abone este de negăsit! continua Elfie iar ceea ce spunea era pe cât de misterios 
pe atât de înfricoşător.
  -Ce??? Matty aproape aluneca de pe carte din cauza şocului dar Elvin şi Elfie l-au tras înapoi.
  -Ne-am amintit că îl cunoaşteţi pe Neon şi am venit să vă întrebăm dacă ştiţi unde este? Nici el
nu a mai trecut pe la bibliotecă... 
  -Neon...ultima dată l-am văzut în urmă cu o săptămână. Ne-a însoţit până la gara din Sibiu şi a
luat trenul înapoi, spunea Margo cu o voce tremurândă şi gândindu-se la ce era mai rău.
  -Ce vom face atunci? întreba Elfie încercând să găsească un răspuns şi o speranţă.
  -Cred că va trebui să mergem la poliţie! Nu avem altă soluţie, spunea Elvin. Ceva li s-a 
întâmplat părinţilor noştri, ştim sigur că ei nu ar pleca niciodată nicăieri fără a ne spune şi nouă. 
Pentru puţin timp am crezut că trăim un vis frumos fără ei prin preajmă ca să ne cicălească tot 
timpul dar nu ne mai imaginăm viaţa aşa! Suntem o familie şi presimt că au păţit ceva şi nu ne 
pot anunţa!
  -Nici eu nu cred că părinţii voştri v-au abandonat...dar nu cred că e o idee bună să mergeţi la 
poliţie acum! recunoştea Margo. Trebuie să vă spunem ceva...este vorba despre Devlini...
  Elvin şi Elfie habar nu aveau cine erau Remus şi Crispa dar au ascultat în continuare povestea
Margăi şi a lui Mathias.
  -E periculos să avem de a face cu strigoi întunecoşi! găsea de cuviinţă Elfie să precizeze.
  -Ştim deja asta... spuneau copiii.
  -Dar cred că am o idee... adăuga Margo. Mă duc să-l aduc pe Ghid, ne va spune el ce e mai 
bine de făcut!
  -Vin şi eu! o urma Matty care devenea convins că nu avea să mai lase pe nimeni de atunci 
înainte să-i dea o veste proastă precum aceea dacă nu era sigur mai întâi că atingea cu 
picioarele pământul.
  Copiii s-au dat jos din copac foarte repede şi după ce s-au uitat după geanta Veronicăi au şi 
zărit-o în celălalt capăt al curţii pe un scaun.
  -Scuzaţi-ne... ziceau Margo şi Matty tuturor încercând să-şi facă loc printre oameni.
  La o masă ce stătea precum un fel de baricadă între copii şi geantă, bunicul şi domnul primar 
discutau cel mai probabil chestiuni filozofice şi alte lucruri importante din cel puţin douăzeci de 
domenii:
  -Economia de astăzi... spunea domnul primar sorbind din paharul lui cu vin.
  -Ştiu... îi dădea dreptate bunicul. Politica de astăzi...
  -Agricultura de astăzi... adăuga primarul dând la rândul lui din cap a aprobare.
  Margo şi Matty se uitau la ei aşteptând să-i lase să treacă în cealaltă parte însă aceştia erau 
prea acaparaţi de discuţia lor.
  -Societatea de astăzi... admiteau amândoi cuvintele nespuse mai sorbind încă o dată din 
paharele lor cu vin.
  Copiii nu au mai insistat şi s-au piticit pe sub masă. Au luat geanta după ce au verificat dacă 
Ghidul era acolo şi s-au întors din nou în copac. Ajunşi din nou pe carte l-au scos pe craniu 
afară.
  -Heei, unde e Veronica, preţioasa mea nimfă!?!
  -Suntem în mare încurcătură, Ghidule, aşa că ai face bine să îţi revii repede! îl atenţiona 
Margo. Neon a dispărut, senatorul Abone a dispărut, părinţii lui Elvin şi ai lui Elfie sunt şi ei de 
negăsit şi nu ştim ce să facem!



  -Domnule... intervenea Elfie timid şi temător, credeţi şi dumneavoastră că de vină sunt acei 
Devlini...
  -Dumnezeule! vocifera craniul de cristal. Deci Abone nu a reuşit să ajungă la Conte... Dacă e 
aşa, e foarte probabil ca Remus şi Crispa să aibă ceva de a face cu asta, nu m-aş mira deloc să
aflu că Devlinii şi-au făcut de cap cum nu se putea mai rău şi îi ţin ascunşi pe undeva pe cei 
dispăruţi ca să nu-i dea în vileag!
  -Asta e de rău! mai spunea Elfie vizibil afectat în timp ce atât Margo cât şi Matty tremurau din 
toate încheieturile.
  Ghidul a căzut pe gânduri şi la fel au făcut şi ceilalţi. Cu toţii şi-au pus toată încrederea în 
senatorul strigoilor luminoşi iar acum, o săptămână după ce l-au anunţat, aflau cea mai 
groaznică veste, aceea că Remus şi Crispa nu au fost de fapt opriţi.
  Ca să spargă gheaţa liniştii mormântale ce s-a aşternut, Elvin încerca să pară uşor 
entuziasmat:
  -Noroc cu cartea asta! Putem noi să mergem la Castelul Bran să-l anunţăm pe Contele 
Dracula!
  Auzind asta cu toţii şi-au întors chipurile înspre Ghid. Nu era o idee rea, dacă reuşeau să 
ajungă acolo şi să-l întâlnească pe Conte, Remus şi Crispa urmau să fie în sfârşit deconspiraţi. 
Era puţin ciudat că aşteptau toate cele bune din partea unui vampir dar el era singurul în putere 
să-i ajute în acea situaţie.
  -Să pornim spre castel! striga dintr-odată Ghidul iar cartea a reacţionat imediat ieşind dintre 
crengi şi plutind deasupra conacului.
  -Ţineţi-vă bine! le sugerau Elvin şi Elfie prietenilor lor în timp ce ei doi îl sprijineau pe craniul de
cristal.
  Cartea a plutit mai întâi deasupra moşiei scăldată în cântec şi veselie, apoi deasupra 
luminiţelor oraşului şi pentru o perioadă lungă de vreme a plutit în întuneric dar copiii au putut 
desluşi după aceea zidurile înalte din piatră ale Castelului Bran. Cartea se învârtea în cerc 
aşteptând alte ordine şi când şi-a dat seama de asta, Elvin i-a strigat:
  -Acolo jos în balcon! iar cartea l-a ascultat întocmai.
  Când au atins piatra balconului, Margăi şi lui Mattty nu le venea să creadă că se aflau în cel 
mai faimos loc din lume. Până şi cei mai importanţi oameni visau să ajungă acolo. Cu toate că 
erau încântaţi începea să le fie şi puţin frică. La urma urmei, Contele era vampir şi cu toţii ştiau 
ce dinţi ascuţiţi aveau vampirii, ştiau asta de la televizor dar nu însemna că nu era adevărat.
  Margo i-a dat instrucţiuni clare cărţii să îi urmeze, în caz că aveau să fie în primejdie aveau să 
facă toţi un hop pe carte şi duşi erau. Ghidul le spunea copiilor că era timpul să intre înăuntru şi 
să-l caute pe Contele Dracula. Margo se gândea că numai Beatrice îi putea da un sfat ca acela.
  Pe balcon o perdea din mătase flutura uşor în vânt. Elvin şi Elfie au dat-o uşor la o parte şi 
ceilalţi au aruncat o privire spre interior. Era o sală largă şi atât cât se putea vedea acolo erau 
doar nişte scaune în interior.
  -Trebuie să traversăm şi să ajungem la cealaltă uşă! le spunea craniul de cristal.
  Aşa au făcut. Margo şi Matty mergeau unul lângă altul, Elvin şi Elfie erau în aer iar cartea 
plutea în urma lor cărându-l pe Ghid. Uşa de la celălalt capăt al sălii era întredeschisă iar 
dincolo se puteau observa nişte scări.
  -Urcaţi scările! le poruncea Ghidul.
  -Shhh!! ziceau copiii rotindu-şi neprietenos ochii în direcţia cristalului vorbitor. De data asta 
chiar nu-şi doreau mai multe sfaturi, cu toţii se simţeau ca şi când erau duşi la moarte iar 
indicaţiile de orice fel nu-şi mai aveau rostul.
  -Am impresia că o să murim deşi suntem strigoi... şoptea Elfie, aşa că mă duc să-mi planific 
funeraliile! Vreau să am funeralii frumoase!
  -Nu te duci nicăieri, îl certa Elvin, şi nu te mai smiorcăi!!
  S-au strecurat unul câte unul printre uşă şi au început să urce scările mai temători decât 



înainte. Din nefericire, scările acelea erau din lemn iar scârţâitul lor dramatic le dădea emoţii 
tuturor. Acel scârţâit era precum o pedeapsă pentru fiecare pas înainte iar copiii, străini ai acelui
loc se simţeau sub lupă, ca şi cum cineva îi avea în vizor.
  După ce au isprăvit cu urcatul, din capul scărilor puteau vedea în întregime camera de sus. 
Era o cameră de zi mai largă decât prima, cu şemineu iar decoraţiuni precum cape roşii, săbii şi
armuri erau aşezate peste tot. Deasupra şemineului era o hartă a Transilvaniei iar din tavan 
atârnau steaguri cu tot felul de simboluri pe ele. Mici canapele şi vitrine cu argintării şi 
manuscrise erau singurele piese de mobilier. În rest tot felul de cărţi roşii marcate în aur cu 
emblema castelului erau dispuse ici-colo.
  Elvin şi Elfie au intrat primii în acea cameră şi pluteau aproape de tavan printre steaguri de 
unde s-au şi auzit zgomote bizare în următoarele clipe. Margo şi Matty au ţipat iar Elvin şi Elfie 
s-au îndreptat repede spre un alt colţ al camerei. Bătăile aripilor unui liliac au fost cele care au 
reuşit să arate cât de înspăimântaţi şi cât de dornici de a pleca de acolo cât mai repede erau cu 
toţii. Nu ar fi fost aşa dacă în filme sau în desenele animate îl întruchipau măcar odată pe 
Contele Dracula mai simpatic şi fără o dentiţie aşa...proeminentă.
  -Uh, acela era mesagerul meu!!! se auzea o voce aspră venind din spatele hărţii cu 
Transilvania de deasupra şemineului. Se părea că acel cineva care până atunci a privit prin 
uşiţa secretă din spatele hărţii era enervat. Imediat pe scările din spatele şemineului se auzeau 
boncăieli de pantofi. Elvin şi Elfie s-au ascuns din nou în spatele steagurilor iar Margo şi Matty 
simţeau cum le tremurau picioarele şi cum le îngheţa sângele în vene.
  În faţa copiilor, un bărbat înalt, firav şi cu părul vâlvoi a apărut curios să vadă ce se petrecea în
propria lui sufragerie. Pentru câteva momente cu toţii s-au cercetat absolut îngroziţi dar după 
aceea mustaţa Contelui a început să se mişte uşor:
  -Vă e frig? îi întreba el pe Margo şi pe Matty văzând că aceştia tremurau atât de tare că le 
clănţăneau şi dinţii.
  -Nu, au răspuns ei pe un ton fad şi nesigur şi simţindu-se oarecum vinovaţi.
  Contele Dracula i-a privit suspicios. ''Copiii erau de regulă ciudaţi...'' îşi spunea el în gând şi 
consimţea acest lucru dând din cap a aprobare.
  Din spatele Margăi şi al lui Matty, Ghidul era adus înaintea Contelui de către cartea plutitoare.
  -A! a răcnit Contele în faţa acestor indicii revelatoare. Chiar mă întrebam zilele acestea unde 
oare am ascuns cele şapte lucruri... Iată-le două dintre ele!
 Tot în acel moment Elvin urmat de Elfie apăreau unul după celălalt din spatele steagurilor 
crezând că aveau să primească laude.
  -Dar...pentru toate bufniţele din lume...mi se pregăteşte cumva o petrecere surpriză? adăuga 
Contele confuz. Aduceţi potirele cu sânge atunci! mai zicea el uitându-se prin jur să vadă dacă 
nu erau deja acolo.
  În timp ce Margăi şi lui Matty le venea să plece de acolo fugind cât mai repede, Elvin şi Elfie 
luau acele cuvinte drept o metaforă clişeică şi se alăturau şi mai mult grupului.
  -Vă salut cu tot respectul întruchipat de făptura mea umilă domnule preşedinte al tuturor 
strigoilor! intervenea Ghidul. Este o onoare să mă pun în slujba dumneavoastră din nou şi în 
slujba statului de drept al strigoilor.
  Contele însă nu părea să fie prea răbdător în faţa acelor cuvinte împopoţonate pe care oricum 
le auzea de obicei şi nu-şi dorea să mai asculte tot ce craniul de cristal avea de spus.
  -Să trecem peste aceste lungi introduceri...aveam de gând să iau masa! îi înştiinţa el în timp 
ce începea deja să se îndrepte spre o altă încăpere. Pelerina lui se înfoia în aer în timp ce 
acesta traversa grăbit camera de zi şi o altă sală vastă în care existau doar tablouri şi 
candelabre neaprinse. Cartea îl urma plutind, la fel făceau Elvin şi Elfie şi spre deznădejdea lor 
Margo şi Matty s-au văzut nevoiţi să facă la fel.
  Au ajuns în cele din urmă, într-o cameră imensă în mijlocul căreia se afla o masă lungă. Pereţii
acestei camere erau şi aici acoperiţi cu portrete dar acestea nu se puteau desluşi bine din 



cauza faptului că numai câteva lumânări erau aprinse iar perdelele groase acopereau în 
întregime ferestrele. Printr-o mişcare a încheieturii Contele şi-a tras teatral pelerina mai lângă 
corp şi s-a aşezat în capătul mesei. Cartea a poposit pe masă undeva în stânga vampirului iar 
câţiva lilieci au tras scaunele imediat pentru a-i acomoda pe Margo şi pe Matty dar şi pe Elvin şi 
Elfie care pesemne aveau voie să plutească doar în dreptul mesei.
  -Aşa cum spuneam...trebuie să vă aduc la cunoştiinţă...
  Întrerupându-l pe Ghid, zgomotul unor uşi urmat de paşii majordomului îi captau toată atenţia 
Contelui. Acesta din urmă îşi aranja însufleţit câteva şerveţele mari în jurul gulerului costumului 
său.
  După ce a aşezat mai multe farfurii cu mâncare în dreptul vampirului, majordomul s-a apropiat 
şi de copii.
 -Supă de molii? întreba el.
  -Nu, mulţumesc! l-a refuzat Margo imediat dar după aceea aceasta a primit un ghiont de la 
Elfie, nu era întocmai momentul potrivit ca ei să facă pe pretenţioşii şi să arate că nu apreciau 
ospitalitatea Contelui.
  -Dar o să servim antreurile! arăta Matty spre un platou cărat de lilieci şi pe care erau insecte 
prăjite şi ochi şi urechi de rozătoare. Măcar antreurile nu aveau nimic din aşa-numitul ''sos de 
roşii'' turnat din plin peste celelalte feluri de mâncare.
  Antreurile îi aminteau lui Matty de Columbus, habar nu avea unde l-a lăsat pe blănos dar era 
bine totuşi că hamsterul nu era acolo să vadă toate acele grozăvenii.
  -Îhmm, delicios! spunea ostentativ Elvin iar după aceea el şi ceilalţi şi-au împărţit priviri pline 
de înţeles. Chiar când credeau că cina lua sfârşit, majordomul revenea din bucătărie cu desertul
- un platou mare cu jeleu roşiatic şi alte băuturi.
  Ghidul îşi dorea să-i scape pe copii şi de alte chinuri şi era hotărât să înceapă să povestească 
de ce erau ei acolo:
  -Domnule cred că aveţi dreptul să cunoaşteţi adevărul!
  Contele era tentat să guste din desert.
  -Anii Abone, domnule, A DISPĂRUT! striga Ghidul iar sala aceea lungă şi înaltă îi făcea 
vorbele să răsune.
  -Cum? spunea vampirul în timp ce stătea pregătit cu o linguriţă deasupra platoului cu jeleu. Şi-
a ridicat apoi privirea spre craniul de cristal şi aştepta lămuririle.
  -Senatorul iar el nu e singurul care a dispărut, asistentul său Neon şi familia Rosenbachler şi 
apropiaţii lor de asemenea... 
  -Părinţii noştri vrea să spună, domnule vvampi... adică domnule Conte, zicea Elvin.
  -Senatorul Abone voia să mă vadă săptămâna trecută dar a anulat întâlnirea. Am crezut că nu 
era nimic important... 
  -Ştim de ce dorea să vă vadă! lua din nou cuvântul craniul de cristal. Noi suntem de altfel cei 
care l-au trimis să vă caute. Copiii şi cu mine am venit la Braşov acum mai bine de o săptămână
să-l înştiinţăm pe senator de ceva foarte grav în speranţa că el avea să poată să vă informeze 
pe dumneavoastră. Vedeţi...bunicii Margăi şi ai lui Mathias, continua Ghidul aruncându-le câte o
privire copiilor care s-au prefăcut repede că ronţăiau dintr-un scorpion prăjit şi dintr-un căluţ de 
mare, sunt proprietarii moşiei Alifante, cea mai mare din Sibiu şi una dintre cele mai cunoscute 
moşii din Transilvania. Remus şi Crispa Devlin, actualii senatori ai strigoilor întunecaţi au tot 
încercat din răsputeri să-i facă pe oamenii care locuiesc acolo să plece, le-au invadat spaţiul şi 
i-au tratat neomeneşte. Nu suntem siguri de ce au făcut asta timp îndelungat dar în mod cert şi-
au folosit nefiresc puterile de strigoi de noapte. Suntem siguri că ei sunt cei care l-au împiedicat 
pe senatorul Abone să vă spună toate acestea. După cum ştiţi Remus Devlin candidează pentru
postul dumneavoastră de preşedinte şi împreună cu Crispa sunt capabili de orice!
  Contele a mai aruncat o privire plină de regret desertului iar după aceea s-a ridicat iute şi s-a 
îndreptat spre un loc încă necunoscut celorlalţi. Pelerina lui lua din nou forme pline în aer iar 



copiii se chinuiau să ţină pasul cu el traversând holurile şi alte încăperi foarte repede. După ce 
au coborât câteva scări, vampirul a deschis uşile unei grandioase camere de studiu. Alţi lilieci 
se aflau şi aici atârnând de bolta tavanului şi chiţcăind. Contele a luat o carte groasă de pe un 
raft şi s-a dus în dreptul ferestrei. A dat la o parte perdelele groase care nu au mai fost atinse de
nimeni de secole şi la lumina lunii acesta a început să citească:
  -...moşia Alifante...am ascuns acolo craniul de crista...mda,aha...locul unde cavalerii Ordinului 
Dragonului s-au întâlnit ultima oară...acum mai bine de cinci secole... Vampirul a făcut o pauză 
neaşteptată după care a adăugat întorcându-se spre ceilalţi: eram acolo atunci, lumea se 
schimba, era un ciclu al înnoirii din care nu mai trebuia să facem parte aşa că am decis atunci 
să îngropăm acolo dragonul, marele simbol al Ordinului şi să nu-l dezgropăm până ce 
Transilvania ar avea nevoie de noi din nou. Fără simbol ne-ar fi imposibil să ne reunim şi să 
ajutăm ţinutul acesta dacă s-ar afla în mâinile nepotrivite!
  -Înţeleg acum de ce cei doi Devlini încearcă să pună stăpânire pe moşie şi pe conac, rostea 
Ghidul. Nu actele de proprietate era ceea ce căutau ci fără doar şi poate dragonul! Dacă ei 
reuşesc să găsească simbolul şi să îl distrugă, puterea dumneavoastră stimabile Conte va fi 
considerabil diminuată...
  -Este vorba despre mai mult decât simpla mea putere, este vorba despre dispariţia unui întreg 
cod de legi morale al strigoilor fără de care lucrurile nu s-ar mai desfăşura la fel de paşnic! Este 
aşadar un lucru cert, ofta Contele închizând cartea la loc şi privind pereţii acelei camere, că 
masca Devlinilor ascunde în realitate cele mai ticăloase sentimente însă eşecul este destinat de
regulă chiar planurilor care privesc eşecul şi distrugerea şi nu celor care urmăresc crearea 
binelui suprem!
  Terminând de spus acestea pe un ton glorificator, vampirul a ieşit din nou pe holuri iar acum el
urca scările şi ceilalţi îl urmau. Paşii lui s-au auzit la început tare, boncănind zgomotos dar apoi 
s-a făcut linişte. Când au terminat şi ceilalţi de urcat pe scări, tot ce copiii au putut vedea era o 
mulţime de lilieci luându-şi zborul şi părăsind balconul castelului. Nici urmă de Conte în acea 
cameră, el era deja unul dintre liliecii care şi-au luau avânt spre lună.
  Ghidul le-a spus copiilor să ia loc pe carte, trebuia să urmeze liliecii. Margo şi Matty au realizat
peste câteva minute că se aflau deasupra Parlamentului strigoilor, acolo unde ei şi craniul de 
cristal au fost în urmă cu o săptămână. Liliecii au intrat înăuntru dar Ghidul i-a ordonat cărţii ca 
ei să rămână afară. Curând liliecii au ieşit iarăşi afară iar în urma lor o sumedenie de strigoi 
luminoşi îşi făceau şi ei apariţia. După ţipetele de bucurie ale lui Elvin şi ale lui Elfie, Margo şi 
Matty au înţeles că prietenii lor şi-au recunoscut părinţii în mulţimea de strigoi ce a fost eliberată
de lilieci. Cel mai sigur Anii Abone, doamnele bibliotecare şi Neon erau şi ei acolo dar Margo şi 
Matty nu aveau timp să-şi dea seama de asta pentru că se ţineau strâns de carte, aceasta 
zbura cu o viteză uluitoare urmărind liliecii. În scurt timp, cei doi copii şi craniul de cristal îşi 
dădeau seama uşor trişti încotro se îndreptau şi anume spre moşie şi spre conac. Ghidul i-a 
grăit cărţii să poposească în dreptul gardului de mirt.
  -Nu putem rămâne aici! se împotrivea Margo. Trebuie să vedem ce vrea să facă Contele aici. 
Sper că nu are de gând să-i sperie pe bunici şi pe ceilalţi!
  Ghidul însă li se opunea copiilor, Contele avea nevoie de timp să fie lăsat singur şi să 
dezgroape dragonul, să-i aducă pe ceilalţi cavaleri împreună şi să îi confrunte pe Devlini, 
oriunde erau ei.
  Afară vremea se înrăutăţea, natura reuşind să se alinieze cu sentimentele copiillor şi să se 
împletească cu acestea într-o simbioză perfectă. Cerul era învolburat, nici urmă de stele, nici 
urmă de lună iar vântul se înteţea prevestind furtună. Margo nu l-a mai ascultat pe Ghid şi a 
luat-o la fugă în direcţia conacului. Gardul de mirt se zvârcolea răscolit de vârtejurile de vânt 
parcă dorind să prindă totul în mreje. 
  -Bunicul avea dreptate, gândea Margo, războiul se întâmplă din nou şi trebuie să-i facem faţă 
iar visul meu din prima noapte petrecută la conac anunţa asta, totul se leagă acum!



  Matty a ajuns-o pe sora lui din urmă şi a luat-o de mână. Vântul le bătea în faţă îngreunându-le
mersul dar ei reuşeau totuşi să înainteze. Când au ajuns aproape de conac cei doi îi căutau cu 
privirea pe bunicii lor care trebuia să se fi baricadat în casă pentru că afară nu mai era nimeni. 
Apropiindu-se de o fereastră Margo şi Matty i-au putut vedea înăuntru servindu-i cu prăjituri pe 
ceilalţi musafiri iar asta îi liniştea cu adevărat. Chiar dacă liliecii şi furtuna le-au întrerupt 
petrecerea, Margo şi Matty erau mulţumiţi că măcar acestea nu au reuşit să-i sperie de tot pe 
bunicii lor şi pe ceilalţi oameni.

                                                                *

  În spatele conacului, lângă un nuc Contele nu avea stare, acesta se preschimba în liliac la 
fiecare cinci secunde.
  -Ce se întâmplă?? întrebau Margo şi Matty după ce l-au zărit.
  -Am găsit dragonul, doar că nu pot deschide cutia în care a fost pus ca măsură de securitate, 
le răspundea Contele din cale afară de ocupat. Răspunsurile sunt scrise pe frunzele din copac...
Copiii s-au uitat încurcaţi la cutie, aceasta avea un lacăt gros şi alte cuie bătute peste tot. 
Deasupra ei, pe lemnul vechi stăteau scrise în litere fuosforescente verzi următoarele cuvinte: 
''Am şoptit vorbele...'' iar dedesubtul acestora, cioplit în lemn, era loc pentru a aşeza o frunză.
  -Ce răspuns ar putea avea asta, nici nu arată ca o întrebare?! deducea Matty.
  -Asta pentru că nu este o întrebare, este o simplă afirmaţie şi necesită o continuare! îi explica 
Margo căzând pe gânduri.
  Contele tocmai venea în zbor ţinând în dinţii lui de liliac o frunză pe care era scris ''...am 
desluşit înţelesul lor''. Din păcate nu acesta era răspunsul potrivit.
  -Am şoptit vorbele...am şoptit vorbele... repeta Margo ...şi am strigat faptele! a vociferat ea 
dintr-o dată. Caută, îi zicea ea Contelui, ''şi am strigat faptele''!
  Sus în nuc, liliacul verifica toate frunzele şi deşi vederea lui era foarte bună pe întuneric, nu 
era o treabă uşoară, nucul avea mii de frunze. După un timp, zborul iute al Contelui a dat roade 
şi acesta s-a întors lângă cutie şi a aşezat înăuntrul formei frunza ce avea răspunsul. Margăi îi 
tremurau mâinile pe care le ţinea strâns împreunate în semn de rugăciune. Pe loc literele 
fuosforescente de pe frunză s-au topit ceea ce putea însemna un singur lucru, continuarea era 
corectă.
  -Ai ştiut! Cum ai ştiut asta? întreba Matty năuc dar cu zâmbetul pe buze.
  -Nu ştiu, chiar nu ştiu! 
  -A apărut altceva! intervenea Contele transformat înapoi în vampir.
  De această dată, pe suprafaţa din partea de sus a cutiei scria un singur cuvânt şi anume 
''război'' iar răspunsul trebuia să fie două cuvinte şi asta pentru că locul a două frunze era 
marcat cu un contur argintiu.
  -Război...şoptea Matty. Bunicul spunea...războiul este despre oameni şi pământ. Conte, caută 
''oameni'' şi ''pământ''! îi cerea el liliacului care deja bâjbâia printre crengi.
  De această dată Contele Dracula a găsit cuvintele mai repede dar cu toţii aveau îndoieli. 
Război putea însemna orice: arme, luptă, soldaţi, tunuri sau chiar datorie sau ură. Contele 
sugera şi cuvântul ''sânge'' după ce nu i-a luat prea mult să se gândească la asta.
  -Dar bunicul a spus - oameni şi pământ! se răstea Matty cu încăpăţânare şi a decis de unul 
singur să aşeze frunzele şi odată făcut acest lucru nu doar literele s-au topit ci şi frunzele.
  Margo şi Matty s-au îmbrăţişat şi se felicitau între ei şi îl felicitau şi pe Conte dar aceea nu era 
ultima probă. Următorul cuvânt căruia trebuiau să-i aribuie un înţeles era cuvântul ''libertate'' şi 
acest cuvânt asemenea celui anterior putea avea orice însemnătate dar doar o frunză din cele 
de sus avea să fie cea potrivită. În timp ce Margo şi Matty se gândeau, Contele a adus lângă 
cutie o grămadă de frunze, ''exprimare'', ''desculţ'', ''zbor'', ''ninsoare'', ''excursie'' erau doar 
unele dintre cuvintele pe care acesta le-a ales.



  După ce le-a încercat pe toate şi niciuna nu s-a potrivit, vampirul s-a uitat în sus spre 
multitudinea de frunze parcă rugându-se şi sperând ca cea potrivită să i s-arate. Altfel ar fi durat
ore, poate chiar zile până ce terminau de încercat toate frunzele.
  -Libertate... zicea Margo, înseamnă atunci...când putem face orice...atunci când suntem în 
vacanţă şi simţim că avem tot timpul din lume să amânăm exerciţiile la matematică...atunci când
suntem singuri acasă...
  -...şi putem mânca mic dejun la cină, continua Matty amintindu-şi de câteva momente 
plăcute. ...dar apoi câteodată ne doare burta şi nu le putem spune părinţilor pentru că ei nu ne-
ar fi lăsat să facem asta în primul rând, atunci e doar vina noastră...
  -Ăsta e răspunsul! striga Contele în timp ce zbura spre coroana copacului cotrobăind printre 
frunze aşa cum un copil răscolea sertarele în căutarea dulciurilor. Când s-a întors din nuc le-a 
arătat frunza copiilor care l-au aşteptat curioşi.
  -Responsabilitate, cred că acesta este răspunsul! Să fim liberi înseamnă să fim singurii 
vinovaţi de consecinţele faptelor noastre. Doar responsabilitatea poate dărui libertăţii caracterul 
valoros! Crezând în aceste cuvinte cu adevărat, Contele a aşezat frunza deasupra cutiei şi şi de
data aceasta contopirea a fost completă.
  Pe chipurile celor trei se putea desluşi uşurarea.
  -Vă mulţumesc copii, nu aş fi reuşit fără ajutorul vostru! Trebuie să mă întorc acum la 
Parlament pentru a-i judeca pe Remus şi pe Crispa Devlin. V-aţi câştigat un loc acolo! le mai 
zicea Contele în grabă, după aceea acesta a dispărut în noapte fiind ajutat de ceilalţi lilieci să 
care cutia.
  Margo şi Matty s-au hotărât după aceea să pornească spre gardul de mirt unde aşteptau 
Ghidul şi cartea. În timp ce mergeau într-acolo mătuşa lor Veronica ieşea din conac ţinându-l pe
Columbus între palme.
  -Mi-aţi văzut cumva geanta? întreba ea.
  -Da mătuşo! i-au răspuns copiii blând şi au luat-o de braţ. Atât Margo cât şi Matty ştiau că 
mătuşa lor avea dreptul la fel de mult ca şi ei să asiste la acea judecată iar de data aceasta 
craniul de cristal nu avea să mai aibă încotro, trebuia să anuleze efectul hipnozei.
 

                                                          *

  În Islanda, în sala de judecată, Alexandra şi Eddie şi-au câştigat şi ei un drept, acela de a-l 
aduce în loja martorilor pe celălalt director al firmei de bijuterii, numele lui era Cristoph Monroe 
şi avea un aer de superioritate ce părea a nu putea fi atins de nici unul dintre oamenii de acolo.
  Eddie a început destul de calm interogatoriul şi aşa a continuat să se comporte pe tot 
parcursul lui.
  -Domnule Monroe, ştim despre dumneavoastră că sunteţi directorul financiar al firmei Millet 
Criogenarium şi că totodată faceţi parte din consiliul de administraţie al acesteia. Sunteţi la 
curent, cu alte cuvinte, cu bunul mers al tuturor departamentelor companiei. Printre altele sub 
conducerea dumneavoastră se desfăşoară tranzacţiile, achiziţionarea de materii prime şi 
comerţul cu amănuntul a bijuteriilor din aur şi argint...
  Directorul părea a fi de acord cu tot ceea ce auzea venind de la avocatul care se plimba 
cufundat în gânduri dintr-o parte într-alta. Juraţii îl urmăreau pe Eddie uşor plictisiţi iar doamna 
O'Donell dădea semne că se gândea şi ea la altceva sau s-a apucat de citit cărţi de lecturi pe 
sub masă. Nici pauzele destul de dese pe care avocatul şi le lua şi nici modul lent în care 
acesta îşi formula întrebările nu oferea publicului impresia că Alexandra şi Eddie aveau să mai 
revină cu ceva interesant până la sfârşitul acelui proces.
  După alte lungi caracterizări ale funcţiilor de conducere pe care Monroe le deţinea în cadrul 
firmei de bijuterii şi pe care ceilalţi nu le considerau a fi întru totul necesare, Eddie îşi încheia 



prestaţia luând loc pe scaunul de la masa pe care o împărţea cu Alexandra şi cu Alistar. În 
dreapta lui, avocaţii acuzării şi celălalt director se foiau încrezuţi în scaunele lor. Pe buze aveau 
un zâmbet satisfăcător şi din când în când îşi mai spuneau la ureche unul altuia că nu avea să 
mai dureze mult şi sentinţa în favoarea lor avea să fie dată. Gândeau asta de când în loja 
martorilor s-a aflat bătrânul bijutier, prieten al lui Alistar care avea probleme de memorie şi cu 
care avocaţii acuzării s-au jucat ca şi cu o marionetă.
  Înainte să se ridice în picioare, Alexandra i-a bătut cu palma pe spate pe Eddie şi pe Alistar şi 
i-a îmbrăţişat uşor. Juraţii s-au aşezat şi mai confortabil în scaune crezând că şi de data 
aceasta rutina întrebărilor avea să fie searbădă şi de protocol, menită doar să tragă de timp. 
Ceea ce urma însă avea să le schimbe tuturor părerea.
  Alexandra avea câteva hârtii în mâini şi aştepta acum momentul oportun în care se putea juca 
cu martorul din lojă precum o pisică şi şoricelul prins de ea. Fără amânare Alexandra începea 
interogatoriul aproape curtenitor ţinând între degete o fotografie:
  -Acesta este unul din furnizorii principali de materii prime al firmei dumneavoastră din Asia de 
sud-est, nu-i aşa? 
  Martorul din faţa ei, Cristoph Monroe se îngălbenea din cauza şocului.
  -Nu l-am mai văzut niciodată în viaţa mea, zicea acesta cu greutate şi ridicând actoriceşte din 
umeri.
  -...dar este unul dintre partenerii de afaceri cu care realizaţi frecvent tranzacţii de metale mai 
puţin preţioase pentru care plătiţi sume consistente... adăuga Alexandra îndârjită.
  -Nu am legături cu Asia de sud-est şi nici nu am fost implicat în schimburi comerciale cu 
parteneri din Asia de sud-est... răspundea directorul firmei de bijuterii arătând uşor slăbit.
  -Vă amintesc că aţi afirmat mai devreme că tranzacţiile de orice fel realizate de compania 
dumneavoastră se fac exclusiv sub conducerea dumneavoastră...
  -Ce vreţi să spuneţi doamna Cupper prin metale mai puţin preţioase? intervenea judecătoarea 
O'Donell trecându-şi îngrijorată degetele deasupra colierului ei cu pietre ce îi atârna de gât. Ar 
trebui să ne îndoim de calitatea podoabelor confecţionate şi vândute de casa de bijuterii ce se 
află sub conducerea domnilor HallSmith şi Monroe?
  Alexandra i-a făcut semn doamnei judecătoare că avea să revină asupra acelei întrebări după 
ce termina de împărţit fotografii juraţilor şi după ce aceştia terminau cu împărţitul fotografiilor 
între ei. Foşnetul hârtiilor făcea mare zarvă şi toată lumea îşi dorea să le vadă iar doamna 
O'Donell şi-a întins şi ea mâinile pentru a primi câteva fotografii şi câteva documente la fel de 
nerăbdătoare şi de însetată precum era de regulă un călător al deşertului în faţa unui pahar cu 
apă.
  -Să vă răspund întrebărilor dumneavoastră onorată instanţă, stimate juriu, începea Alexandra, 
firma de bijuterii Millet Criogenarium a cărui directori îi avem astăzi aici, a importat de pe piaţa 
neagră internaţională nu doar materii prime de o calitate inferioară a celei pe care o susţin a 
avea ci şi materiale ce imită metalele preţioase! Toate aceste informaţii sunt susţinute de 
departamentul de poliţie statală care a început să studieze acest caz cu o scurtă perioadă de 
vreme înainte ca Alistar Farewell, clientul meu să fie pus sub acuzare. Aici este dosarul cu 
ancheta în derulare a departamentului de poliţie din Reykjavik! clarifica Alexandra ridicând 
dosarul deasupra capului. Teoria pe care o susţin astăzi şi care este sprijinită de autorităţi, 
continua ea, este aceea că persoanele influente din consiliul de conducere al firmei Millet 
Criogenarium au ştiut de ancheta detectivilor şi a ofiţerilor de poliţie care le erau pe urme şi au 
decis să caute un ŢAP ISPĂŞITOR pentru delictele pe care le comit de o bună perioadă de 
vreme...iar acela a fost Alistar, un om modest, blând şi generos, incapabil să fie tentat de 
obţinerea câştigurilor de pe urma activităţilor care nu sunt în concordanţă cu legea!
  Alexandra şi-a încheiat pledoaria într-o notă elegantă şi plină de sensibilitate, având chiar ea o
lacrimă în colţul ochiului stâng. În momentele precedente întreaga sală a fost marcată de o 
linişte deplină, ceea ce rar se întâmpla. Discursul Alexandrei a fost atât de special şi de profund 



încât a reuşit să trezească oamenilor care l-au ascultat spiritul Crăciunului deşi se aflau cu toţii 
în mijlocul verii. Era vorba despre recunoaşterea adevărului şi a ceea ce era autentic şi cu 
adevărat important - bunătatea şi compasiunea. Cu toţii s-au pus în pielea lui Alistar pentru un 
moment şi au încetat să-l mai judece şi să-l dispreţuiască şi i-au putut împărtăşi în sfârşit 
suferinţa.

                        
                                                    ¤  CAPITOLUL  XX  ¤
                                            VINOVAŢI  VS.  NEVINOVAŢI

  Adevărul are braţe şi picioare lungi şi aripi înotătoare pentru că mereu ajunge la suprafaţă sau 
poate are doar simţul datoriei să-şi facă prezenţa atunci când oamenii au cea mai mare nevoie 
de el. Oricum ar fi, el îi face pe oameni să se simtă liberi, îi descătuşează de griji şi repară 
nedreptăţile.
  În cel mai spaţios amfiteatru al Parlamentului strigoilor, proaspăt ajunşi Margo, Matty şi 
Veronica îşi ocupau locurile. Columbus era şi el cu ei şi privea cu ochii mari împrejur, atunci 
când a văzut strigoi plutind deasupra lor, blănosul s-a piticit în buzunarul lui Matty acoperindu-şi 
capul cu lăbuţele. Era clar că micul hamster a rămas în urmă cu noutăţile şi asta pentru că el 
încă credea că acelea erau fantome şi presupunea că ceea ce avea să urmeze nu putea fi 
decât o împroşcare cu sos de roşii şi făină.
  Câteva rânduri de scaune mai în spatele copiilor şi al Veronicăi, Elvin şi Elfie împreună cu 
părinţii lor îşi făceau şi ei apariţia. Margo şi Matty şi-au putut da seama uşor că erau ei şi asta 
pentru că nimeni altcineva de acolo nu mai folosea argumente precum ''...eu ar fi trebuit să intru
primul pe uşă pentru că sunt mai mare!'' . Neon, poştaşi ai strigoilor şi o mulţime de alţi oameni 
erau şi ei acolo.
  În primele rânduri pluteau mulţi strigoi luminoşi, cel mai probabil miniştrii din Parlamentul 
strigoilor printre care trebuia să se afle fericit şi Anii Abone. Margo şi Matty erau siguri că 
senatorul lua acea judecată drept o victorie personală, nu era mare lucru ca acesta să se fi lăsat
răpit de Remus şi de Crispa numai să aibă şi alte acuze la adresa Devlinilor. Curând Abone 
avea să devină şi asta dacă nu era deja preferatul şi cel mai apropiat funcţionar al Contelui din 
Parlament. Copiii sperau ca prietenia senatorului cu Ghidul şi cu Veronica să dureze mult şi îi 
ţineau pumnii craniului de cristal să-i dea cele mai bune sfaturi vechiului său amic.
  Contele Dracula înainta ceremonios în amfiteatru. Doi strigoi întunecoşi i-au deschis amândoi 
şi în acelaşi timp uşile masive ce aveau pe ele decoraţiuni din lemn şi din aur. Contele, care era
preşedintele tuturor strigoilor, era schimbat în alte haine - roşii şi negre de această dată iar în 
urma lui o trenă lungă era cărată de lilieci. Cel mai cunoscut vampir din lume impresiona nu 
doar prin ţinuta lui regală şi prin postura lui dreaptă şi rezervată ci şi prin autoritatea 
incontestabilă emanată de cutia pe care el o ţinea în mâini. Era ca şi cum respectul în forma lui 
cea mai absolută era întruchipat de acea imagine în care Contele Dracula, preşedintele tuturor 
strigoilor şi reprezentantul vieţii eterne, ridica din cutie dragonul din argint şi din smarald verde 
fuosforescent adorat de toţi cei de acolo precum un lucru sfânt.
  Din cealaltă parte a sălii două cutii din sticlă ce aveau în interiorul lor fumul cenuşiu a doi 
strigoi erau cărate şi aşezate de către lilieci în faţa scaunelor din primul rând. În timp ce Margo 
şi Matty priveau uluiţi, Veronica le-a şoptit că aceia din cutii erau Remus şi Crispa. Copiii au 
considerat după aceea că era o idee bună să-i ţină pe Devlini în cuburi din sticlă, altfel strigoii s-
ar fi evaporat pe neaşteptate.
  Dragonul, simbolul Ordinului Dragonului, răspândea lumini strălucitoare deasupra strigoilor din 
bănci reuşind să-şi arunce culorile până dincolo de ferestrele amfiteatrului. În spatele vampirului
au apărut ca din senin o mulţime de alţi strigoi unii întunecaţi şi alţii luminoşi, aceia erau ceilalţi 
cavaleri ai Ordinului Dragonului. Contele Dracula a început să rostească câteva cuvinte, era 



pentru prima dată când făcea asta de când a ajuns acolo:
  -În numele dragonului, al însemnătăţii acestuia şi al puterii cu care sunt însărcinat îi declar pe 
Remus Devlin şi pe Crispa Devlin vinovaţi de nerespectarea valorilor şi legilor fundamentale ale 
statului de drept al strigoilor. Aceştia au abuzat de avantajele statutului lor, şi-au îndreptat 
violenţa asupra oamenilor - ceea ce este inacceptabil, au făcut mărturii mincinoase şi nu în 
ultimul rând, au acţionat injust faţă de semenii lor! iar Contele se referea aici la acea răpire care 
a durat câteva zile.
  După o pauză în care cavalerii Ordinului Dragonului s-au consultat între ei, Contele a revenit 
din nou în dreptul pupitrului său de unde a şi vorbit mai devreme:
  -Remus Devlin şi Crispa Devlin nu vor mai ocupa niciodată vreo altă funcţie în Parlamentul 
strigoilor şi vor fi duşi la închisoarea strigoilor unde vor petrece următorii...
  -...cinci sute de ani! propunea unul din cavaleri.
  -...şapte sute de ani! îşi articula cuvintele un altul.
  -...un mileniu! a strigat o voce din spatele Contelui Dracula şi după aceea s-a făcut linişte.
  -Foarte bine! încuviinţa Contele în lipsa altor dezacorduri. Remus şi Crispa veţi avea de ispăşit
o pedeapsă de o mie de ani la o adâncime de zece kilometri sub pământ, în închisoarea 
strigoilor! Veţi avea destul timp să vă regretaţi faptele şi să învăţaţi din ele! 
  În acest timp, în cele două cutii din sticlă, siluetele cenuşii se zvârcoleau răizboinice înţepate 
ca de cuţit de vorbele Contelui Dracula. Nu cu mult în urmă Remus şi Crispa îşi promiteau unul 
altuia lumea, luna şi soarele şi o supremaţie nestingherită de nimeni pe pământ iar acum 
rămâneau doar ei pradă visurilor lor măreţe şi bolnave. Eternitatea avea să se dovedească a fi 
pentru ei neiertătoare, un privilegiu amar şi dureros de lung.
  În urma pronunţării acelei sentinţe conform căreia Devlinii aveau să fie pedepsiţi, copiii se 
simţeau mai aproape de Transilvania şi mai înţelegători cu privire la lumea strigoilor pe care 
acum nu o mai percepeau fiind atât de diferită de lumea lor. Atât timp cât şi strigoii căutau la 
rândul lor dreptatea, Margo şi Matty ştiau că se puteau simţi în siguranţă oriunde în Transilvania
şi fără să bage prea mult de seamă, acel loc a devenit pe neaşteptate şi casa lor pe care aveau 
să o numească de atunci înainte acasă. 

                                                                      *

  După ce Contele Dracula a aşezat dragonul înapoi în cutie, cavalerii Ordinului Dragonului s-au
făcut nevăzuţi. În acelaşi mod în care a intrat mai devreme vampirul a părăsit şi el amfiteatrul iar
cutiile strigoilor judecaţi erau şi ele luate şi duse în altă parte.
  Spre ieşire Margo şi Matty îşi luau la revedere de la Elvin şi Elfie vorbind pe şoptite:
  -După ce vom ajunge la conac vom trimite cartea înapoi la Casa Explozivă, mâine o veţi găsi 
acolo!  ...şi vă rooog veniţi să ne vizitaţi la moşia Alifante într-una din zilele acestea, nu v-am 
văzut niciodată în postura voastră de oameni! îi ruga Margo.
  -Aşa vom face! Mulţumim că ne păstraţi secretul şi nu vă faceţi griji, noi şi cartea vom fi la voi 
într-una din zilele următoare! spunea Elvin iar Elfie părea şi el de acord.
  -Bine ne mai vedem! le spuneau Margo şi Matty în timp ce Veronica le făcea semne că era 
timpul ca ei să plece.
  Puţin după aceea au pornit cu toţii în direcţii diferite. Când Margo, Matty şi mătuşa lor au ajuns
la conac primele licăriri de lumină se iveau odihnite. Copiii se gândeau că liliecii şi Contele 
Dracula au avut timp numai bine să ascundă dragonul la loc şi să ajungă la castelul Bran înainte
ca lumina zilei să le creeze inconvenienţe.
  În faţa uşii de la conac, bunica îi petrecea afară pe musafiri, oferindu-le câte un cadou 
fiecăruia. 



  -Marge, Mathiew...bunicul vostru şi cu mine v-am căutat peste tot!
  -Ne cerem scuze bunico, am adormit într-unul din hambarele cu fân! se scuza Matty într-un 
mod adorabil sperând din toată inima ca aceea să fie ultima dată când îşi mai minţea bunicii.
  -Sper că nu v-au speriat liliecii! spunea bunica grijulie. Noi a trebuit să intrăm înăuntru...
  -Liliecii? întreba Margo ca şi cum se făcea că plouă. Noi nu am văzut nimic... iar după aceea 
ea şi Matty au dispărut printre oameni.
  Înainte să se îndrepte în camerele de la etaj şi să se lungească frânţi de oboseală în paturile 
lor, Margo şi Matty l-au mai auzit pe bunicul lor spunând:
  -Mda... fenomen ciudat azi-noapte...surprinzător chiar, bizar aş spune... Liliecii, de regulă nu 
părăsesc peşterile sau pădurile şi asta pentru că îşi găsesc toată hrana acolo şi nu au de ce să 
se aventureze prin alte locuri. Cred totuşi că ieşirea lor de azi noapte are de a face cu defrişările
şi cu exploatările de minereuri... 
  Primarul din Sibiu recunoştea asta şi le vorbea şi el celorlalţi despre cum fauna din zona 
Sibiului era pusă în pericol de tăierea pădurilor.
  În sala de judecată din capitala Islandei Eddie, Alexandra şi Alistar simţeau ultimile emoţii. 
Juraţii reveneau la locurile lor şi la fel făcea şi doamna judecătoare.
  Alexandra şi Eddie îşi doreau un singur lucru - acela ca doamna O'Donell să se declare 
mulţumită cu dovezile prezentate până atunci care arătau nevinovăţia lui Alistar şi ca aceasta să
poată încheia acel caz cât mai repede şi fără audierea altor martori. 
  Dorinţa lor prindea viaţă, doamna judecătoare anunţa întocmai că ea şi juraţii au avut destule 
probe care să-i ajute în formularea sentinţei. Avocaţii, directorii firmei de bijuterii şi Alistar s-au 
ridicat în picioare, s-a anunţat că juraţii au votat în unanimitate iar doamna judecătoare era şi ea
foarte hotărâtă asupra deciziei.
  Se urma protocolul, doamna O'Donell specifica articolele de lege şi îşi motiva într-un oarecare 
fel decizia apoi nu a mai amânat şi a anunţat verdictul.
  Alistar a fost incapabil să audă ceva din cauza ţiuitului în urechi şi a persistentei stări de 
emotivitate pe care o simţea dar când Alexandra şi Eddie s-au întors spre el zâmbitori şi gata 
să-l îmbrăţişeze, acesta şi-a dat seama că i s-a făcut dreptate şi că a fost declarat nevinovat.
  Directorii firmei Millet Criogenarium nu doar că au pierdut acel proces dar au fost şi anunţaţi de
către doamna judecătoare că aceasta avea să urmărească îndeaproape ancheta poliţiştilor ca 
să se asigure că cercetările următoare cu privire la folosirea ilegală de metale nepreţioase din 
cadrul companiei vor merge ca pe roate.

                                                  
                                                      ¤  CAPITOLUL  XXI  ¤
                                                VIAŢA  ÎNAPOI  LA  NORMAL

  Se auzeau paşi pe holuri, mai întâi s-au trezit bunicii care au coborât scările în pijamale şi au 
pregătit ceai şi mic dejun în bucătărie iar Elena şi Matilde li s-au alăturat după aceea căscând şi
arătând fericite pentru că petrecerea a fost un succes. Chiar dacă musafirii au fost mutaţi 
înăuntrul conacului pentru câteva ore, nimeni nu s-a supărat.
  Afară în curte Enervus Gheruţă se amuza pe seama puiului de motan.
  -Ce mototol! ...cât de neîndemânatic să fii?! gândea Enervus şi nu era de mirare că acesta se 
distra ca şi când urmărea un film de comedie. Motănelul mai tânăr era neexperimentat de-a 
binelea în ale vânătorii. Îşi dorea el să prindă o vrăbiuţă din dud şi se gândea că acela ar fi fost 
un mic dejun pe cinste doar că în acea zi toate îi mergeau prost. Încerca să se apropie discret 
de copac dar din nefericire câteva din frunzele uscate pe care călca îl dădeau de gol şi toate 
păsările îl observau. S-a mutat după aceea în altă parte unde nu erau frunze şi a început din 
nou să se apropie tip-til de dud dar cum se uita numai după vrăbii, motănelul se împiedica de 
toate dâmpurile şi cădea în toate şanţurile. De la un timp părea că acesta se dădea bătut, chiar 



nu mai putea suporta atâta umilinţă. I se părea că până şi vrăbiile sau şoarecii râdeau de el. 
Mâhnit motănelul a început să miaune a jale uitându-se cu jind la păsările din copaci.
  Puţin mai târziu coborau scările Margo şi Matty care au văzut uşa de la intrare deschisă în larg
şi o lumină aurie minunată venind de afară. Copiii s-au aşezat amândoi încă somnoroşi pe 
pragul uşii şi priveau cu ochii întredeschişi la soare. Se simţeau ca şi cum pluteau în cosmos, 
simţeau în sfârşit pacea şi căldura cu care natura întreagă îi primea. Era ca şi când toate 
sentimentele bune din lume formau pământul şi ogoarele, încărcau aerul, ţineau în viaţă florile şi
copacii şi limpezeau cerul. Era în acea după amiază specială când Enervus începea să înveţe 
despre bunătate. După ce s-a apropiat de pisoiul mai tânăr, posesorul gheruţelor s-a oferit să-i 
dea câteva sfaturi.
  -Cap sec, zevzecule, însoţeşte-mă!! îi spunea el iar după ce motănelul i s-a alăturat, amândoi 
se îndreptau unul lângă altul spre grădina de zarzavat. Posesorul gheruţelor mai adăuga: vezi 
tu, vânătoarea este o îndeletnicire distinsă...o artă a celor mai experimentaţi. Nu poţi să te duci 
la vânat ca şi cum ai călca în oale sparte. Trebuie să ai prestanţă, să ştii ce trebuie să faci! Vom
începe cu prima lecţie şi cu ceva foarte simplu - vânătoarea şoarecilor de pământ. Nu-ţi face 
griji, vei învăţa repede...
  Enervus şi celălalt îşi continuau drumul mai departe discutând precum tatăl şi fiul. În acest 
timp, bunicii împreună cu Elena şi Matilde au venit în curte să adune tacâmurile laolaltă, să 
strângă scaunele şi mesele şi să măture curtea de confetti. Margo şi Matty s-au oferit să-i ajute 
dar bunica avea alte planuri pentru ei.
  -Ghiciţi ce copii? Am primit un telefon în dimineaţa asta chiar din aeroport, cred că era 
aeroportul din Islanda! ...procesul s-a terminat!
  -Chiar? întrebau copiii cu adevărat luaţi prin surprindere ...dar asta înseamnă că...
  -Da...părinţii voştri sunt pe drum, vor ajunge aici în seara asta! 
  -Yupee! şi amândoi au început să ţopăie şi să facă piruete.
  - Mă gândeam că o să vă terminaţi temele pentru vacanţă şi o să vă ordonaţi camerele până 
vin părinţii voştri.
  Această sugestie nu mai avea nevoie şi de alte întăriri pentru ca Margo şi Matty să o 
zbughească pe uşa conacului. Când au ajuns la scări copiii au stat o clipă nemişcaţi şi privindu-
se unul pe celălalt iar după aceea s-au întors înapoi în curte pentru a afla răspunsul la o 
întrebare.
  -Dar cine a câştigat procesul bunico, părinţii noştri nu ţi-au spus?
  Când au auzit că lui Alistar i-a fost redată libertatea alte ţopăieli, mişcări de dans şi alte strigăte
de bucurie răsunau prin conac.
  -Astăzi vin părinţii noştri Columbus!!! îl informa Matty pe blănos după ce-a intrat de-a valma în 
cameră speriindu-l. Margo şi cu mine îţi vom face baie...dar mai întâi...fă puţină ordine în jur! 
Micul hamster nici nu a mai stat pe gânduri şi apuca în lăbuţele lui tot ce îi stătea în cale. Şi-a 
mutat cercul rotativ de unul singur ca să poată aduna tot rumeguşul la un loc, îşi sorta 
mâncarea împrăştiată peste tot şi tot aşa. Matty a început şi el să facă ordine iar Margo în 
camera ei desena şi decupa o mulţime de felicitări pentru părinţii ei.
  A trecut doar puţin de amiază iar Margo şi Matty erau pregătiţi să-şi revadă părinţii: şi-au făcut 
temele, şi-au făcut ordine în camerele lor, şi-au făcut baie şi s-au îmbrăcat frumos. Când au 
auzit zgomotele unei maşini amândoi au luat-o la fugă pe scari ca la un concurs de alergat şi în 
mai puţin de câteva secunde cei doi erau deja în braţele părinţilor lor.
  -Mamă, tată! Ce bine că v-aţi întors!
  -...şi că a-ţi câştigat procesul! Ştiam noi că Alistar nu putea să fi făcut nimic rău...
  -Aici a fost minunat şi am avut şi o petrecere!!
  -...şi am trăit cele mai incredibile întâmplări!
  -Eram sigură că avea să vă placă aici! zicea Alexandra. Sper că a-ţi văzut pe timp de noapte şi
strigoi luminoşi plutind prin apropiere...



  -Numai unul? spunea Matty iar cu toţii râdeau după aceea.
  -Şi nu doar strigoi luminoşi! recunoştea bunicul scuzându-se. Din păcate au fost nevoiţi să 
vadă şi fantome şi lilieci...dar asta este Transilvania iar ei în ciuda tuturor acestor lucruri au fost 
copii foarte înţelegători şi ascultători!
  -Atunci bine am venit în Transilvania! vocifera Eddie încântat. De abia aştept să văd şi eu 
strigoi luminoşi şi lilieci sau chiar fantome!! 
  -Ooo,tată! Daca-i ştii... iar Margo şi Matty îl îmbrăţişau cu toată puterea bucuroşi de regăsire.
    

                                                            *

  Nu în după amiaza aceea ci în după amiaza următoare Elvin şi Elfie au venit pe cartea 
zburătoare să le facă o vizită prietenilor lor de la conac. Erau transformaţi în oameni de data 
asta şi îşi dădeau seama buimăciţi că trebuiau să facă prezentările din nou. Au poposit toţi patru
în acelaşi loc în care au stat şi în noaptea cu petrecerea.
  -Arătaţi aşa cum mi-am imaginat deşi nu am stat prea mult să mă gândesc la asta... le 
dezvăluia Margo.
  -Vrei să spui... sunt la fel de chipeş precum îţi imaginai sau mai chipeş? spunea jucăuş Elvin.
  În acest timp Elfie pufnea sarcastic dorind să-l enerveze pe fratele lui.
  -Îşi face reclamă singur de parcă ar fi unul din iaurturile cu fructe de la teve! Ooo dar să-l fi 
văzut la ora de literatură cât de caraghios era! Doamna Linden nu a mai suportat şi l-a scos 
afară pe coridor pentru că...''în sufletul lui nu se găseşte altceva decât dezarmonie artistică'' şi i-
a strigat  ''Tu chiar nu ai leac!''
  -Suferi de o boală incurabilă atunci... chicotea Margo.
  -Da, se numeşte boala anti-literatură!
  -Nu e chiar lucrul cel mai potrivit să-l spunem atunci când stăm pe o carte plutitoare... le 
atrăgea atenţia Matty.
  -Scuze! îi spunea Elvin cărţii. Ştiţi, m-am gândit... continua acesta, cartea...craniul...au fost 
ascunse în locuri importante care au nevoie de protecţie. Moşia de exemplu, este locul unde stă
îngropat dragonul şi în caz de primejdii este nevoie de craniul de cristal şi de gândirea lui 
înţeleaptă. Nu mai spun de Casa Explozivă şi de cărţile rare de acolo ce trebuie şi ele 
protejate...
  -Cred că ai dreptate, consimţeau Margo şi Matty, Ghidul şi cartea ne-au fost de mare ajutor! 
Atunci când am avut nevoie de îndrumare nu a trebuit să căutăm prea departe, craniul a fost 
chiar aici.
  -Tocmai de aceea, mi-a venit ideea să continui cu căutările după acelaşi tipar.  
  -Ce vrei să spui? îl întreba Elfie.
  -Cred că am putea găsi şi celelalte cinci minuni ale eternului dacă verificăm alte cinci locuri 
importante pentru strigoi!
  -Noi ştim despre clădirea Parlamentului strigoilor, despre bistroul Maestrului lingurii de lemn, 
despre Castelul Bran şi Citadin, enumera Margo.
  -Sunt deja patru locuri, dacă mai adăugăm şi Marele Tribunal din Cluj avem cinci! deducea 
fericit Elvin.
  -Să fim realişti! intervenea Elfie din nou. Nu pot fi acestea toate... Mai sunt atâtea locuri în 
Transilvania: cimitire, gări, peroane de tren, biblioteci şi universităţi... Nu vom afla niciodată!!
  -Dar ce bine că avem cartea şi tot timpul din lume la dispoziţie! îi spunea Elvin. O să începem 
cu începutul şi anume cu clădirea Parlamentului strigoilor, chiar mâine după cursuri...
  -Ştiu deja ce ne aşteaptă...mai multe pedepse! ofta Elfie.



  -Cinci lucruri care merită toate pedepsele din lume Elfie! Gândeşte-te la asta! zicea Elvin în 
timp ce mişca cartea zburătoare deasupra conacului, apoi deasupra grădinii cu flori şi printre 
copacii din livadă. Uite, nu ne-am putea bucura de cele mai minunate privelişti dacă nu am fi 
riscat totul pe o carte!!
  -Şi încă ce carte! se minunau copiii. O carte zburătoare...
  Margo şi Matty dar şi Elfie îi dădeau dreptate lui Elvin şi ştiau că toate cele şapte lucruri 
meritau osteneala şi meditau la asta în timp ce stăteau pe carte privind cerul asemenea unor 
visători care erau legănaţi de braţele prieteniei şi vrăjiţi de nemărginita întunecime a nopţii. Să 
fie visători şi să viseze era bine...Transilvania avea nevoie de visători!

                                                                    *                                                 
                                              
  După o săptămână minunată petrecută împreună cu Margo şi Matty şi ceilalţi la conac, 
Alexandra şi Eddie anunţau că era timpul ca ei să îşi facă bagajele şi să se reîntoarcă la 
Londra. Şcoala copiilor avea să îşi deschidă porţile peste numai câteva zile şi trebuiau să se 
pregătească pentru noul an şcolar.
  În ultima seară petrecută la conac, Margo şi Matty l-au vizitat pe Luc, s-au mai dat în 
scrânciob, şi-au cărat bagajele din camerele lor în holul de la intrare, au făcut poze şi au luat 
cina împreună cu bunicii şi cu Elena şi Matilde. Cu toţii erau puţin trişti de acea despărţire şi îşi 
promiteau unii altora că aveau să se revadă curând şi că nu avea să treacă o zi fără să 
vorbească la telefon. Chiar şi slujnicele le-au spus copiilor că nu a fost deloc rău cu ei prin 
preajmă de data asta şi că deja îi aşteptau înapoi la conac. 
  Nici nu au ştiut când au ajuns acasă în Londra. Margo şi Matty au adormit în avion iar de acolo
Eddie şi Alexandra i-au cărat în braţe până ce i-au aşezat în paturile din camera lor. Acum 
amândoi deschideau ochii odihniţi şi priveau în jur, toate jucăriile şi lucrurile lor păreau că i-au 
aşteptat.
  Călătoria în Transilvania şi vacanţa petrecută la moşia bunicilor lor a fost pentru Margo şi 
pentru Matty precum o buclă în spaţiu şi în timp. Gândeau că s-a întâmplat ca şi cum au trecut 
ca Alice prin oglinda fermecată şi au ajuns în Ţara minunilor. Transilvania era cu siguranţă un 
loc neatins câtuşi de puţin de neliniştea şi tulburările lumii exterioare iar asta era bine pentru că 
nicăieri în lume timpul nu conta mai puţin decât acolo. Doar soarele ţinea evidenţa timpului prin 
trecerea lui pe cer...şi poate...şi Enervus câteodată socotea morocănos secundele când acesta 
îşi aştepta prânzul dar afară de asta totul era paşnic din nou în Transilvania şi aşa avea să 
rămână.
  În camerele lor copiii realizau că aveau nişte cadouri de deschis. Înainte să părăsească 
Transilvania, atunci când erau în gara din Sibiu şi părinţii lor stăteau la coada de bilete, Margo şi
Matty recunoşteau pe cineva iar acel cineva se apropia de ei. Era majordomul Contelui Dracula 
foarte pal la faţă şi îmbrăcat în elegantul său costum din lână. Fără ca Alexandra şi Eddie să-l 
vadă, majordomul le-a spus copiilor că îl pot considera pe Conte unul din prietenii lor şi că 
acesta le este profund recunoscător, apoi le-a înmânat două cadouri ca de Crăciun ce erau 
împachetate destul de neobişnuit în hârtie colorată. Margo şi Matty erau siguri că vampirul le-a 
înfofolit aşa în timp ce se plimba grăbit prin încăperile castelului său cu pelerina înfoindu-se în 
aer sau poate atunci când acesta îşi aştepta nerăbdător cina. 
  În pacheţelele primite de la Contele Dracula, Margo şi Matty au găsit ciocolăţele magice de la 
bistroul Maestrului lingurii din lemn - acestea puteau avea gustul oricărui fruct sau condiment pe
care şi-l puneau în gând, câte un ceas în formă de liliac ce avea instrucţiuni clare că putea face 
timpul să se prelungească în vacanţe sau să treacă mai repede în timpul săptămânii, dinţi falşi 
de vampir şi pelerină la fel ca cea a Contelui ce aveau să le vină cu folos copiilor de Halloween, 
două linguri plutitoare pe care nu trebuiau să le ţină în mâini atunci când voiau să mânănce şi 
câte o medalie pentru fiecare dintre ei cu simbolul castelului Bran pe ele. Medalia era, aşa cum 



scria pe spatele ei, pentru curajul de care au dat dovadă Margo şi Matty în apărarea statului de 
drept al strigoilor dar reprezenta şi un fel de permisiune de a intra în Castelul Bran oricând ei 
aveau să-şi dorească să-l viziteze pe Conte din nou.
  -Uau, majordomul Contelui Dracula chiar nu minţea când ne-a spus că din grupul nostru de 
prieteni va putea face parte şi un vampir, cel mai faimos vampir din lume... se mira Matty.
  -Mda, nemaipomenit lucru,nu?! spunea şi Margo nevenindu-i a crede.
  Înainte să plece de la moşia bunicilor lor, Veronica le-a înmânat şi ea o felicitare ce era din 
partea Ghidului. Acum rezemaţi de pervazul ferestrei ce dădea înspre Aleea Florilor de Tei, 
Margo şi Matty citeau:

  O să preţuiesc pentru totdeauna momentele în care am redescoperit alături de voi minunata 
lume a strigoilor dar şi natura blândă şi uluitor de frumoasă a voastră de oameni. Sunt sigur că 
nu timpul vă va schimba şi nici temerile voastre ci voi veţi schimba timpurile în care veţi trăi şi 
veţi înlătura temerile. Amintiţi-vă, afară de strigoi şi vampiri şi sentimentele bune trăiesc pentru 
totdeauna!
                                                                                                        Ghidul

  Atingerile soarelui reuşeau să ajungă de la o sumedenie de ani-lumină fereastra copiilor. 
Margo şi Matty nu ştiau cum Ghidul s-a limitat doar la acele cuvinte...probabil la rugămănţile 
Veronicăi...dar acele rânduri erau precum o îmbrăţişare călduroasă...şi nimeni nu putea pune la 
îndoială înţelepciunea craniului de cristal: dragostea, bunătatea, empatia dintre oameni sunt 
sentimentele care îi apropie cel mai mult şi care îi face cu adevărat fericiţi.


