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SALVAȚI ȘCOALA DE FIINȚE MITOLOGICE 
1. SINOPSIS: 
Școala Ființelor Mitologice este în pericol, afectând echilibrul dintre Bine și Rău. Un nou Mesia a 
fost dezvăluit, dar a devenit o țintă clară pentru forțele întunecate. Hugo, un băiat timid și 
aparent normal, începe să aibă vise despre el în lumea reală. O Misiune i-a fost încredințată: se 
pare că vraja care a ținut în frâu un Zeu Rău Primordial a fost ruptă după 222 de ani, iar acum 
această ființă demonică îl urmărește pe Mesia. Numărătoarea inversă a început. Hugo va avea 
nevoie de tot ajutorul pe care îl poate primi de la Ființele Mitologice. Vrei să-l ajuți pe Hugo să 
salveze lumea? 
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3. PROLOGUL. 
 

Oddball 
Hugo este un băiat timid, cu un aspect normal. Se află în oraș de câteva luni și nu are prieteni. 
Locuiește cu mătușa sa Matilde, o bătrână care l-a primit în casă și pe care o văzuse doar o 
singură dată înainte de moartea părinților săi. 

Hugo merge la școală în fiecare zi, singur, gândindu-se la lucrurile lui și imaginându-și lumi 
fantastice și ființe extraordinare. În clasă, el stă chiar în spate, neobservat de toată lumea, chiar 
și de profesorii săi. Șmecheria este să se holbeze la ei, dând aparent din cap în semn de atenție, 
în timp ce, în realitate, mintea îi zboară înapoi la vremea când trăia fericit în orașul natal alături 
de părinții săi. 

În pauză, în timp ce toată lumea se joacă, el își mănâncă sandvișul într-un colț, privind cerul, 
pământul sau ambele. Nici măcar nu se obosește să se uite la propriii colegi, care altfel îl privesc 
ca pe un ciudat. 

 

Visul 
Hugo urmează ritmul normal al școlii, trecând prin clasă cât se poate de liniștit. Își face temele și 
trece, dar întotdeauna cu greu. Profesorii încearcă să vorbească cu mătușa lui, dar aceasta le 
mărturisește că este prea bătrână și că nu-l poate ajuta la studii, deoarece acestea sunt peste 
puterea ei de înțelegere. Nu are nici banii necesari pentru a plăti un meditator particular; cu 
pensia ei, are suficient pentru a întreține casa și a plăti facturile. Unii profesori încearcă să îl 
motiveze pe Hugo, să îl facă să participe, să se integreze, să se joace cu ceilalți copii..., dar Hugo 
rămâne absorbit, se uită la ei și pur și simplu ridică din umeri și spune: "Sunt bine așa"; cu toate 
acestea, el nu este așa. Ceva îl deranjează, ceva ce a decis să nu împărtășească nimănui, nici 
măcar bietei sale mătuși, care îi este încă o străină. De săptămâni întregi are același vis, un 
coșmar mai degrabă, care îl face să se trezească speriat și udat de transpirație. 

 

"Nachete". 
Pe măsură ce trec zilele, mai mulți copii de la școală, plictisiți de aceleași jocuri vechi, încep să-i 
acorde atenție, dar nu în modul în care și-ar dori orice copil: își bat joc de el, îl insultă, îl împing 
și îi spun: "Mișcă-te, începătorule! Cel mai rău dintre toți este un anume Nachete, care îl caută 
în fiecare zi ca să-i dea o palmă, să-i arunce cărțile sau să-i ceară bani. El este bătăușul școlii și se 
poreclește Machete, făcând gestul de a-i "tăia capul cu degetul" de fiecare dată când îl vede, în 
timp ce prietenii lui râd și îl urmăresc peste tot. Cum Hugo nu are bani, îi dă de câteva zile 
sandvișul său în speranța că îl va lăsa în pace, dar Nachete îi spune: "Asta e ceea ce îmi aduci? 
"Dacă data viitoare nu-mi aduci ceva care să-mi placă, o să te simți prost, ciudatule". O 
profesoară se apropie când vede că mai mulți copii îl înconjoară pe Hugo. Își face griji pentru el, 
dar nu a văzut niciodată un copil atât de închis în sine. Apropiindu-se de grup, ea îi întreabă:  

- Băieți, aveți probleme pe aici?  
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Nachete îl apucă apoi pe Hugo de gât, în timp ce cu celălalt pumn îi freacă părul cu degetele și îi 
spune: "Nu-i nimic, suntem aici cu prietenii noștri:  

- Nimic nu este în neregulă, suntem aici cu prietenul nostru Hugo, convingându-l să se 
joace cu noi, nu-i așa Hugo?  

Hugo rămâne tăcut, în timp ce se strâmbă din ochi și aude în imaginația sa același apel de ajutor 
pe care îl auzise în vis. 

 

Fata. 
Visele devin din ce în ce mai intense, până în punctul în care Hugo refuză să adoarmă noaptea, 
încercând să rămână treaz cât mai mult timp posibil. Are cearcăne uriașe sub ochi și evită pe cât 
posibil să interacționeze cu oricine. Se duce la școală aplecat, obosit, purtând aceleași haine 
închise la culoare. Se simte nelalocul lui, ca și cum nu ar fi în lumea lui. Se ferește și se ascunde 
în orice colț atunci când îi vede pe Nachete și pe aghiotanții săi. Astăzi par să-l caute... dar, în 
cele din urmă, se satură și se întorc să joace fotbal. "Ăsta e lucrul bun în a nu coincide în clasă, 
nu știu dacă ai venit sau nu la școală; e suficient pentru a nu fi văzut în timpul pauzei sau pentru 
a deveni umbra unuia dintre profesorii de serviciu" - gândi Hugo în timp ce-și răsuci fața, făcând 
o grimasă ciudată cu gura.  

- Hugo, mă urmărești? a întrebat Laura, una dintre profesoarele care îi predau engleza, 
amuzată. Ți-am spus deja că trebuie să socializezi mai mult cu colegii de clasă, altfel nu-ți vei face 
prieteni. Du-te și joacă-te, haide, că te urmăresc. În plus, colegii tăi au baschet astăzi, nu vrei să 
mergi să arunci la coș?  

-Nu chiar, profesore. Aș vrea să-mi mănânc sandvișul în liniște; dacă o fac prea repede, 
de obicei mi se face greață și vomit în clasă", a mințit Hugo.  

- Oh, nu, nu asta atunci! Ia-o ușor până termini, dar poate că data viitoare nu ar trebui 
să aduci un sandviș atât de mare", a spus Laura.  

Fără să știe, învățătoarea Laura descoperise strategia lui Hugo pentru a rămâne singur în locul 
de joacă: să aducă un sandviș de aproape jumătate de pâine, care l-a ținut ocupat aproape toată 
jumătatea de oră cât a durat pauza. Chiar mătușa lui i-a spus:  

- Nu ai prefera să ai un mic dejun mai puternic, Hugo?  

- Mă trezesc fără să mi se facă foame, mătușă; dar apoi, în locul de joacă, mi se face atât 
de foame încât aș mânca un basilisc", a spus Hugo, în timp ce-și desfăcea larg brațele pentru a 
arăta ce creatură uriașă ar fi.  

- Dacă ar exista busuioci așa cum spui tu, Hugo, mă tem că tu ai fi aperitivul lor, răspunse 
mătușa lui amuzată, în timp ce tăia jumătatea de bară și o umplea cu chorizo ieftin. 

Acasă, mătușa sa Matilde i-a pregătit cina (întotdeauna la fel, o supă de pui cu litere, care, 
potrivit mătușii sale, este mai educativă decât tăițeii). Se duce în camera lui pentru a citi povești 
fantastice sau pur și simplu pentru a face activitatea lui preferată: să își imagineze. Când 
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adoarme din cauza oboselii acumulate în urma mai multor zile de insomnie, are mereu același 
vis... cineva care îl sună, îi cere ajutorul; dar... stai puțin... astăzi a fost diferit. Până acum, vocea 
pe care o auzea era foarte îndepărtată, ca o șoaptă înăbușită, și nu putea identifica dacă era un 
bărbat sau o femeie, sau chiar dacă era umană. Dar în această dimineață, după două zile și 22 
de ore fără somn, a auzit-o clar: "Hugo, te rog, ajută-mă! Am nevoie de tine! Salvează-mă!". Era 
vocea unui copil, nu avea niciun dubiu în mintea lui. În timp ce pleoapele lui Hugo fluturau într-
un somn adânc și neliniștit, ceasul sună 2:22':22". 

 

Bătrânul 
Astăzi crede că a visat-o pe fată, nu doar vocea ei. Se jură că a văzut-o în vis, lângă o fântână. În 
vis, când Hugo se apropie, fata se sperie și se împiedică, căzând cu capul în fântână. Hugo aleargă 
spre ea, dar, după o veșnicie (i se părea că fântâna se îndepărtează), se uită peste margine și nu 
vede decât o ceață groasă, în timp ce umbra fetei dispare în ceață, strigând: "Ajută-mă, Hugo! 
Ajutor! 

Revenit la realitate, Hugo își îndreptă atenția sub patul său. Se hotărăște să scoată geanta tatălui 
său, un rucsac vechi de pânză cu diverse obiecte înăuntru. Este unul dintre puținele lucruri pe 
care au reușit să le scoată din casă după explozie. Abia își amintește ceva; potrivit psihologului, 
acesta este un caz clar de amnezie posttraumatică. În timp ce deschide geanta, care conține 
obiecte de zi cu zi fără nicio valoare aparentă, globul de cristal, care a fost folosit doar pentru a 
face să cadă zăpadă pe un oraș, se aprinde brusc și pare să prindă viață în interior. Imaginea 
tatălui său apare zâmbind, fără niciun cuvânt. Apoi, imaginea unui munte, Espigón, care 
prezidează orașul în care locuiește și al cărui vârf este înzăpezit tot timpul anului. Imaginea se 
estompează și apare imaginea unui bătrân cu o barbă lungă și albă și o privire obosită. Își 
amintește că mama lui vorbea despre el, deși nu-și amintește prea bine detaliile acelei 
conversații. Nu știe cum, dar simte că îl cunoaște deja; era un bătrân înțelept care îi ajuta pe toți, 
dar care a devenit brusc încruntat și pustnic. Nimeni nu l-a mai văzut vreodată. A presupus că a 
murit, dar acum simte că tatăl său îi cere să-l caute, poate în vârful acelui munte. Clipi de câteva 
ori și bila își lăsă din nou zăpada pe oraș. "Oare înnebunesc? -gândește Hugo cu voce tare. Fără 
îndoială că tot acest timp fără somn își pune amprenta asupra mea. Hugo se întinde pe pat, 
învârtind bila, privindu-o cu o atenție răpitoare. Un singur cuvânt răsună iar și iar în capul lui: 
Spigot...Spigot...Spigot...Spigot...Spigot...când somnul pune stăpânire pe el și mingea se 
rostogolește din mâna lui pe covor, căpătând o strălucire aurie care luminează întreaga cameră. 

 

O lovitură de noroc 
La ora de științe, profesoara Maricarmen încearcă să treacă în revistă cele mai relevante aspecte 
ale materiei deja abordate, atrăgând în același timp atenția asupra a două fete care vorbeau fără 
oprire. Hugo le privește cu atenție, dar fără să fie atent la conversația lor; își imaginează doar cei 
doi cacaduși uriași în formă de fete din fața lui, care îl împiedică să audă vreuna dintre explicațiile 
profesoarei. Un zgomot de cuplaj o sperie pe Maricarmen, care sare înapoi, în hohotele de râs 
ale mai multor elevi, în timp ce difuzorul sistemului de sonorizare se activează, lăsând loc unui 
mesaj al directoarei școlii, doamna Fabiola: "Îi informăm pe toți elevii că mâine cursurile vor fi 
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suspendate; este necesară repararea unei conducte de gaz care afectează toate instalațiile. 
Profesorii vă vor da o circulară pentru ca voi să vă informați familiile. O zi fericită! Toți elevii se 
bucură, dar Hugo se uită pe fereastră și zâmbește în gând: "perfect, exact ce-mi trebuia! În drum 
spre casă, el plănuiește "minciuna albă" pe care o va spune mătușii sale. Nu-i place să mintă, dar 
nu are de ales dacă vrea să-și ducă planul la îndeplinire. 

Mătușă Matilda, mâine după-amiază am o petrecere de ziua mea după școală și s-ar 
putea să ajung acasă puțin mai târziu.  

- Vezi, Hugo, ce ți-am spus eu? Vezi cum îți vei face repede prieteni? Nu-ți face griji, vino 
când ai terminat, dar să vină cineva cu tine.  

- Sigur, mătușă, nu voi veni singur, a spus Hugo cu mâna dreaptă ascunsă la spate, în 
timp ce-și încrucișa degetele. 

Hugo s-a trezit la ora 7:00 dimineața, așa cum făcea în fiecare zi, și-a luat micul dejun și l-a pus 
în rucsac. Nimic nu o făcea pe mătușa lui să fie suspicioasă. Cu toate acestea, își programase ziua 
într-un mod foarte diferit de cel obișnuit. Dintr-o scăpare, i-a strecurat o pungă de nuci, o sticlă 
de apă și câteva fructe. S-a gândit că va avea nevoie de ele pentru a urca la Espigón. A ieșit din 
casă, dar a intrat în garaj, a scos cărțile din rucsac și le-a ascuns într-o cutie, ascunzându-le în 
rafturi. Trebuia să-și ușureze sarcina și, în plus, nu avea de gând să învețe pe drum; îl aștepta o 
aventură. 

 

Digul de protecție 
Dimineața era rece, dar Hugo era bine învelit. Rucsacul era puțin cam greu, dar sunt sigur că, pe 
măsură ce corpul lui se încălzea, va cântări mai puțin. În plus, în curând avea să mute greutatea 
acestuia din interiorul rucsacului în interiorul propriului stomac. Era fericit, imaginându-și că îl 
va întâlni pe bătrân și ce îi va spune acesta. În cel mai rău caz, dacă nu-l întâlnea, și-ar fi petrecut 
ziua pe un traseu frumos de drumeție, un traseu pe care nu l-ar fi făcut niciodată cu mătușa sa 
Matilde, deoarece aceasta fusese operată la șold și nu putea merge pe distanțe lungi. Îi lua cam 
o oră să traverseze orașul până la poalele muntelui. În fața lui se afla Espigon, un vârf de 2.222 
m., conform Mister Google, cu zăpadă perpetuă pe vârf și lacuri glaciare de-a lungul drumului. 
A început ascensiunea, la început într-un ritm bun, dar după o oră de mers, poteca a început să 
devină din ce în ce mai abruptă. S-a hotărât în mod nechibzuit să părăsească poteca marcată și 
să o ia pe contrasens; s-a gândit că, dacă nimeni nu-l mai văzuse pe bătrân de atâția ani, acesta 
nu avea o cabană accesibilă de pe poteca principală. A înaintat cu greu, ținându-se cu mâinile de 
crengi și de stânci, căci pământul ceda uneori sub picioarele lui, iar pietrele erau desprinse. A 
avut două momente de teamă când, ocolind o stâncă, aproape că a căzut. "Hugo, concentrează-
te", și-a spus cu voce tare. Este foarte periculos și tu porți adidași cu talpă uzată. Păcat că nu 
avea cizme cu o aderență bună, dar mătușa lui nu-i cumpărase prea multe haine.  

Rucsacul era greu, dar el prefera să se odihnească atunci când avea cu adevărat nevoie. Își 
amintea cuvintele pe care i le spusese tatăl său într-o zi, în timp ce urcau pe un versant: "Dacă 
vom merge vreodată la munte, vei vedea că e ușor să obosești. Șmecheria este să mergi mereu 
într-un ritm constant, nici prea repede, nici prea încet, și să faci opriri foarte scurte, ca să nu ți 
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se răcească corpul. Cu aceste gânduri în minte, a continuat să urce treptat. Sute de tufișuri se 
aflau acum în cale, frecându-se de picioarele și brațele lui, unele dintre ele luându-i bucăți de 
piele, în timp ce picături de sânge cădeau pe jos din cauza zgârieturilor, dar Hugo nu părea să se 
supere. Acest exces brusc de vegetație îl împiedica să vadă vârful muntelui. Simțea că îi mai 
rămăsese cam jumătate din el, dar era partea cea mai grea, deoarece pereții erau foarte verticali, 
cu puține rețineri. Dintr-o dată, s-a trezit dezorientat și pierdut. Nu știa dacă merge pe drumul 
cel bun sau dacă va ajunge într-o fundătură imposibil de escaladat. În acel moment, ceva 
strălucitor în spatele lui i-a atras atenția: micile picături de sânge de pe pământul pe care îl lăsa 
în urma lui au început să strălucească. Hugo s-a oprit pentru o clipă și a întrebat: "Dar ce este 
asta?". Acele picături au început să se miște ca prin farmec, aliniate ca un escadron de furnici, 
îndepărtându-se de drumul pe care se afla Hugo, întorcându-se spre stânga. Hugo a început să 
le urmeze, intrigat. Se cățărau pe stânci, se fereau printre tufișuri, ba chiar făceau mici salturi 
pentru a acoperi golurile din pământ. Era incredibil! După un timp, picăturile au urmat o 
traiectorie dreaptă, ascendentă, până la o crăpătură mare care se deschidea într-un perete 
vertical uriaș. Înăuntru, o lumină aurie, identică cu cea proiectată de picăturile de sânge, a 
luminat interiorul. Un bătrân stătea pe un tron de piatră, luminat de lumina stranie. Barba îi 
aluneca de-a lungul picioarelor, ajungând până la pământ și târându-se cel puțin un metru sau 
doi. "Trebuie să aibă cel puțin 500 de ani", s-a gândit Hugo. 

 

Yosoy 
- Bună Hugo, te-am așteptat! -spuse bătrânul fără să deschidă ochii. Numele meu este 

YosoY.  

- Tu ești bătrânul despre care vorbește toată lumea, cel care s-a retras la munte, cel care 
trăiește singur aici și pe care nimeni nu l-a mai văzut de ani de zile? -a întrebat Hugo. 

- Wow Hugo, prea multe întrebări pentru cineva care caută un singur răspuns.  

- Cine este fata? -a întrebat direct Hugo.  

Bătrânul a zâmbit și a continuat să vorbească:  

-Da, așa am fost cunoscut ani de zile, "Bătrânul", dar m-am săturat să rezolv probleme 
banale între vecini. Acum, ascultați-mă. Nu avem prea mult timp, sau cel puțin eu nu am. Sunt 
bătrân și nu știu cât timp mai am. Sunt bătrân și nu știu cât timp mi-a mai rămas. Echilibrul dintre 
Bine și Rău, după 222 de ani de armonie, a fost rupt. Răul avansează și este posibil ca de data 
aceasta să își realizeze planurile malefice. O energie malefică în forma sa cea mai pură pândește 
venirea noului Mesia, cel care va aduce noul echilibru sacru. Acolo se află "copilul vostru", 
salvarea noastră; dar noi trebuie să o protejăm, sau mai degrabă voi trebuie să o protejați. Știu 
sigur că ea v-a trimis mesaje prin vise. Hugo, tu ești alesul, singura persoană care o poate salva. 
Pe măsură ce Mesia crește, puterea lui va crește enorm, iar Răul va avea mai puțină putere; 
odată cu dispariția celui precedent, copilul este vulnerabil pentru primele 222 de zile; acum noi 
- tu - trebuie să o protejăm de monștrii, demonii și vrăjitorii care vor să distrugă Școala de Ființe 
Mitologice.  
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- Școala pentru ființe mitologice - este o glumă? - a spus Hugo cu scepticism. 

- Mă tem că nu, Hugo. Există o lume paralelă cu cea pe care o cunoști, fantastică și 
periculoasă în egală măsură. Școala permite, prin intermediul celor mai avansați elevi ai săi, să 
lupte împotriva forțelor Răului, protejând-o pe noua Mesia până când aceasta va putea sta pe 
propriile picioare. Aceste Ființe Mitologice vor fi puterea ta atunci când vei avea nevoie de ea. 
Școala este protejată într-o locație în continuă mișcare, atât în spațiu, cât și în timp. Magia poate 
modifica aceste două variabile, ceea ce reprezintă o apărare suficient de importantă împotriva 
forțelor Răului. Odată cu dispariția Mesiei precedente și nașterea celei noi, salturile sale s-au 
oprit și a fost plasată într-un punct fix, un punct localizabil și, prin urmare, vulnerabil. Trebuie să 
vă deplasați la Școală pe uscat, pe mare și în aer pentru a o proteja. Destinul te-a ales, Școala are 
nevoie de tine.  

- Dar de ce eu? Ce e atât de special la mine? Sunt doar un băiat abia sosit într-un oraș pe 
care nu-l cunoaște, un novice într-o școală pe care ceilalți copii o deranjează; în plus, trebuie să 
am grijă de mătușa mea Matilda și nu pot lipsi mai mult de câteva ore, a spus băiatul, confuz. 

  - Hugo, ți-am spus că această lume transcende lumea ta și, posibil, înțelegerea ta. 
Vorbim despre magie. Dacă vei duce misiunea la bun sfârșit, va părea că au trecut luni de zile, 
dar în realitate, în lumea ta, vor trece doar câteva ore și vei putea lua cina cu mătușa ta și chiar 
să te pregătești pentru examenul de mâine.  

- Examen? Ce examen? a întrebat Hugo, uitându-se la tavan, ca și cum ar fi încercat să-
și amintească ceva legat de un examen. Este adevărat! Examenul de științe... Uitasem complet 
de el! 

 

Călătoria 
- Nu știu, nu sunt foarte sigur...", a spus Hugo cu ezitare, în timp ce își atingea bărbia. Poți să-mi 
răspunzi măcar la o întrebare? Dacă locuiești aici, singur... cum se face că nu te-a văzut nimeni 
de ani de zile? La urma urmei, această crevasă nu pare atât de greu de găsit și știu că mulți 
alpiniști vin aici practic în fiecare zi.  

- Așa e, Hugo. Este o crevasă imensă, dar nimeni nu vede lumina aurie pe care ai văzut-o tu, 
pentru că sângele tău, Hugo, ți-a arătat calea. Lumina aurie este magie, magie care face să apară 
un portal către locul real în care mă aflu acum.  

- Să zicem că, dacă fata are nevoie de mine, va trebui să plec. Există o adresă unde pot găsi 
această faimoasă școală?  

- Nu există o adresă, ci doar coordonate: Longitudine 22° 2' 22" Nord, Latitudine: 2° 22' 2" Vest.  

- Am studiat punctele cardinale în clasă, dar nu am nicio idee despre cum să ajung la acel loc.  

Bătrânul a pufnit, și-a întins palma dreaptă și o spirală de energie a început să se formeze pe ea, 
devenind din ce în ce mai mare, până când a devenit un portal interdimensional capabil să rețină 
o persoană.  
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- Acest portal vă va duce într-un deșert. Acolo veți găsi o gară abandonată. Așteptați trenul și 
urcați-vă în el. Când inima îți spune să cobori. Veți ajunge într-un alt loc unde se va deschide un 
nou portal. Concentrează-te și urmează-ți instinctul, pentru că acest lucru ți se poate întâmpla 
de mai multe ori. Hugo a pășit în portal și s-a uitat pentru prima dată în ochii bătrânului. Simțea 
că îl recunoaște, dar nu-l mai văzuse niciodată.  

- La revedere YosoY, nu știu ce fac, dar simt că trebuie să o fac", a spus Hugo, făcând cu mâna și 
dispărând după ce a intrat în portal.  

A apărut într-un deșert, dar nu putea vedea absolut nimic în afară de nisip în toate direcțiile. A 
decis să se îndrepte spre cea mai apropiată dună; a urcat-o cu greu, în timp ce picioarele i se 
afundau în nisipul arzător care îi ajungea până la genunchi. Din vârf, a aruncat o privire de 
scanare, de parcă ar fi fost un robot. "Terminator scanând după țintă... bip... bip!", a spus cu 
voce tare, ca să se înveselească puțin și să uite de căldura, care deja începea să devină prea 
fierbinte. În partea de jos, în partea stângă a dunei, a văzut ceea ce părea a fi o clădire mică, 
deoarece putea vedea acoperișul roșu de acolo de sus. Coborând de pe dună, a coborât, 
Conversele sale uzate fiind complet acoperite de nisip. A ajuns la gară, ale cărei șine erau practic 
acoperite de nisip. Nu se zărea nimeni în nicio direcție. Și-a deschis rucsacul și a decis să bea 
niște apă și să mănânce un măr la umbra acoperișului, așezat pe una dintre băncile de așteptare. 
După o băutură răcoritoare, a căutat cu disperare fructul: "Ce naiba...! Nu era niciun fruct; în 
schimb, pe fundul rucsacului său, zăceau toate obiectele din rucsacul tatălui său, inclusiv 
bulgărele de zăpadă. La ora 14:22, pe o căldură toridă, un tren cu cărbune a sosit și a oprit în 
gară. Hugo s-a urcat în vagonul cel mai apropiat de peron. Nu a văzut pe nimeni, nici măcar pe 
mecanic, în timp ce trenul se îndrepta spre linia 2. Trenul a început să se pună în mișcare. După 
aproximativ două ore, Hugo s-a ridicat de pe scaun și trenul s-a oprit. A coborât în deșertul 
propriu-zis, cu nimic altceva decât nisip în jurul său. A simțit teamă și nesiguranță. Oare acela să 
fie locul acela? Trenul a început să se miște din nou? A fost tentat să se urce, dar a decis să 
rămână. Privind orizontul la 360 de grade, ceva strălucitor i-a atras atenția. Trebuie să fi fost 
ceva metalic, pentru că strălucea în razele soarelui, ca și cum i s-ar fi făcut semn cu o oglindă. Cu 
tricoul în loc de turban, s-a îndreptat spre strălucire, pe care a estimat că se afla la cel puțin doi 
kilometri distanță. Simțea o dorință puternică de a bea apă, dar a decis să o conserve, optând 
pentru prudență și urmându-și intuiția. A început să meargă până când a ajuns la dună. În vârful 
acesteia, la aproximativ doi metri de sol, un obiect ciudat, asemănător cu vechile dirijabile sau 
zeppeline pe care le studiase la istorie, era ancorat de un stâlp înfipt în nisip. S-a agățat de 
frânghie și a început să se cațere pe ea, făcând tehnica "pășind pe ea cu picioarele" (apucând 
frânghia cu mâinile, ridicând picioarele și lăsând frânghia între ambele picioare, astfel încât unul 
dintre ele îl călca pe celălalt, și eliberând din nou mâinile, se putea apuca de sus, repetând 
procesul), copiată întocmai de la Victoria, singura fată din clasa ei capabilă să o facă (o fată cu 
codițe, foarte slabă și cu tendoane, care făcea gimnastică artistică). Deși erau în aceeași clasă, 
nu vorbise niciodată cu ea. Victoria era una dintre cele mai populare fete din școală, iar el era o 
fantomă pentru toată lumea, deci cum putea o fată ca ea să observe un băiat ca el? 

Scuturându-și repede capul de la stânga la dreapta, a ieșit din reverie. Pășind pe frânghie, a ajuns 
la gondolă, mica cabină de la bază care permitea transportul pasagerilor. Părea făcută din 
aluminiu și Hugo a presupus că era ceea ce văzuse clipind din stație. Era mică, probabil că nu 
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putea găzdui mai mult de șase sau opt persoane. În acel moment, zeppelinul s-a ridicat în aer, 
eliberându-se de ancoră ca prin farmec. Heliul și elicea din spatele său au acționat ca propulsor. 
S-a așezat lângă o fereastră și a privit pur și simplu peisajul: kilometri și kilometri de deșert, în 
toate direcțiile, fără niciun semn de viață umană. După câteva ore, a adormit.  

A dormit toată noaptea, fără să se trezească, visând-o pe fată, dar nu a reușit niciodată să se 
împiedice să nu cadă pe fundul fântânii. Soarele de dimineață l-a trezit: toată partea dreaptă a 
feței îi era roșie și îl mânca. "Ei bine, ar fi trebuit să-mi aduc crema de soare! - a spus el, vizibil 
supărat. A zărit ceva ciudat în deșert, ca un fel de oază. Poate că era un miraj, așa cum făcea 
adesea când era în mașină cu mătușa sa Matilda, privind asfaltul din depărtare într-o zi toridă. A 
continuat să se uite la acel loc și, ca prin minune, dirijabilul s-a întors spre el. După câteva minute, 
care i s-au părut secole, a văzut apa adevărată, înconjurată de patru sau cinci palmieri. Era foarte 
mică, pentru că abia se distingea de la acea înălțime. "Ar trebui să mă apropii mai mult..." -se 
gândi el, chiar în momentul în care zeppelinul începu să coboare. A aterizat foarte ușor pe 
pământ și o frânghie a ieșit din lateral, fixându-se în mod magic de unul dintre palmieri. Mini-
oaza avea un diametru de abia doi metri. Pe măsură ce se apropia, apa a devenit aurie. Hugo a 
sărit în ea fără să stea pe gânduri, dar nu a găsit apă... 

 

Gardianul 
Hugo a început să urce dealul pe o potecă mică. Mergea într-un ritm bun, în ciuda durerii din 
picior, și se simțea revigorat (mai ales având în vedere momentele dificile din Destiny). Poteca 
urca ușor, printre vegetația joasă și câțiva copaci. A presupus că era o iluzie optică, cauzată 
probabil de o oarecare deshidratare, dar i se părea că poteca devenea mai clară pe măsură ce 
urca, așa cum nu o văzuse atât de clar de jos. De asemenea, rădăcinile copacilor se răsuceau 
puțin, ca și cum ar fi fost vii, mișcându-se din calea băiatului. Când a ajuns în vârf, s-a apropiat 
de grămada de pietre. A confirmat că se afla pe o insulă, destul de mică, cu un diametru de 
aproximativ doi kilometri. De acolo, a zărit Destiny, ancorată la micul doc. S-a uitat în jur, dar nu 
a găsit niciun semn de viață. De fapt, nici măcar nu mai găsea calea pe care o urmase. După 
aproximativ douăzeci de minute, s-a așezat pe pietre, puțin abătut. A atins catargul steagului și, 
deodată, a văzut cu vederea periferică o strălucire în dreapta. S-a ridicat în picioare și s-a uitat 
cu mâna pe post de vizor, dar nu se vedea nimic, doar copaci și tufișuri. A atins din nou catargul 
și de data aceasta a fost clar: unul dintre copaci fusese luminat cu acea faimoasă lumină aurie. 
Trebuia să ajungă acolo, dar erau sute, poate mii de copaci. Atunci i-a venit o idee: pantalonii lui 
erau încă acoperiți cu sânge uscat. A stropit niște apă pe pată și apoi a frecat-o puternic cu mâna. 
Palma a căpătat rapid o culoare ocru-maronie. Când a atins din nou catargul, copacul s-a aprins 
și, când i-a dat din nou drumul, ... copacul încă strălucea! În timp ce Hugo cobora spre copac, 
degetele însemnate cu sânge erau marcate pe catarg - sângele lui era special! 

Când a ajuns la copac, inima i s-a contractat. Din interiorul trunchiului a ieșit o scară de piatră 
gigantică, care, în principiu, nu ar fi trebuit să încapă în interiorul copacului. A intrat în interiorul 
trunchiului, iar scara a apărut maiestuoasă. Se afla într-o cameră imensă, înaltă de vreo douăzeci 
și doi de metri. A început să urce pe scară și la sfârșit a găsit o ușă metalică uriașă care se închidea 
în fața lui. A început să bată în ușă, la început încet, apoi cu pumnul greu. "Bună ziua, este cineva 
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acolo? YosoY, bătrânul muntelui, m-a trimis", a strigat băiatul. Ușa nu s-a mișcat niciun 
centimetru. "Este Hugo! -Eu sunt aici pentru a-l proteja pe Mesia! Dintr-o dată, s-a auzit un clic 
și ușa a început să se deschidă încet, lăsând să intre o lumină aurie strălucitoare care a luminat 
încăperea. O ființă ciudată îl aștepta de partea cealaltă. Părea umanoidă, dar nu... Avea un cap 
de om, dar pe corp îi răsăreau rădăcini în loc de picioare. De asemenea, din capul său curgeau 
ramuri, fiecare dintre ele terminându-se într-un fel de minge strălucitoare, astfel încât emiteau 
lumină ca un candelabru. 

 

2. ȘCOALA PENTRU FIINȚE MITOLOGICE 
 

Lúcer l-a însoțit pe Hugo în camera care îi fusese rezervată. A fost surprins de mărimea 
interiorului clădirii; era în stil arhitectural neoclasic, cu pereți de piatră, tavane înalte și picturi 
murale imense, decorate cu bun gust. De fapt, când s-a uitat la una dintre ele, a văzut că nu era 
o imagine statică, ci în mișcare, ca și cum ar fi fost un videoclip în buclă infinită.  

- Văd că vă plac viso-muralele, a spus Lúcer. Acestea spun povestea școlii de la 
începuturile sale. Primul Mesia a hotărât să renunțe la hârtie ori de câte ori era posibil, deoarece 
aceasta era rară, decretând că arborii nu pot fi tăiați, deoarece sunt o sursă naturală de energie 
și magie; în plus, hârtia existentă este necesară pentru ca vrăjile să funcționeze cu energia cu 
care au fost concepute.  

- Deci... o vrajă nu poate fi scrisă pe un perete, de exemplu? - a întrebat Hugo.  

- Bineînțeles că se poate și funcționează, dar energia magică se disipează mai repede și 
devine temporară, durând mai mult sau mai puțin în funcție de materialul pe care este scrisă.   

Au mers mult mai mult timp, văzând tot felul de creaturi ciudate, unele cu aspect umanoid, altele 
mai mult asemănătoare cu plantele și unele cu adevărat monstruoase.  

- Uau, a exclamat Hugo, toate aceste creaturi sunt studenți?  

- Așa este, Hugo; majoritatea sunt studenți la primul nivel de magie, ceea ce tu ai numi 
novici. Pe măsură ce își îmbunătățesc studiul și practica, nivelul lor de magie crește exponențial 
și pot deveni mari magicieni. Doar câțiva ajung la nivelul de măiestrie necesar pentru a-i învăța 
pe noii veniți, care, ca și tine, au fost chemați în principal prin vise.  

Hugo a stat o clipă și a privit nedumerit o sală cu zeci de ființe ciudate care se antrenau unele cu 
altele, își testau puterile, își împărtășeau vrăji.  

- E incredibil, trebuie să fie cel puțin o sută! -exclamă băiatul. 

-Mai exact, sunt 221, a spus Lúcer. Și, după cum tocmai ai văzut, te pot auzi fără să spui 
un cuvânt, doar gândindu-mă la asta. Este una dintre puterile pe care am reușit să le dobândesc 
când am ajuns la nivelul 8.  
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Hugo privea, încercând să asimileze tot ceea ce se întâmpla acolo, dar era foarte dificil, deoarece 
erau prea mulți stimuli în același timp: pești zburători care înotau în aer și creau bule capabile 
să teleporteze obiecte, arici care își scoteau țepușele de energie infinită și le aruncau cu arcul, 
ființe care treceau prin pereți, ființe care își măreau sau micșorau dimensiunile după bunul plac, 
monștri capabili să duplice obiecte, aruncători de foc, hipnotizatori, creatori de portaluri, și așa 
mai departe. Oriunde se uita, fie pe podea, fie pe pereți, fie pe plafoanele enorme, existau ființe 
care își exercitau puterile. Dintr-o dată, a observat una și a rămas uimit. Era aceeași, care îi făcea 
semn cu mâna din partea opusă a încăperii.  

- Văd că Changeling, metamorficul, ți-a atras atenția; un tip neliniștitor, într-adevăr. De 
câte ori mă vede, face mereu aceeași glumă: "Bună, Lúcer", spune în timp ce se îndepărtează 
strălucind și târându-se pe rădăcinile pe care le are în loc de picioare... Picioarele mele! Îți vine 
să crezi? 

Au mai mers o vreme, urcând scări și traversând coridoare. Pe holuri, erau mai mulți studenți 
care se luptau, învățau, făceau vrăji în aer, pe pereți.  

- Le este interzis să folosească coridoarele pentru antrenament, ci doar spațiile mari sau 
deschise. Nu aveți încredere în toți; majoritatea sunt copii buni, dar unii dintre ei vor să urce de 
nivel înainte de termen și cu orice preț. Știm de lupte clandestine și de vrăji furate între ei. Deși 
sunt studenți, unii dintre ei sunt adevărați "maeștri ai înșelăciunii"; dar avem nevoie de ei. Școala 
nu-și poate permite să piardă pe nimeni cu abilități magice, dar asta nu înseamnă că pot face ce 
vor. Regulile sunt, de asemenea, foarte stricte și, dacă cineva este prins făcând ceva în afara 
regulilor școlii, pedeapsa poate fi foarte severă și chiar retrogradată, ceea ce ar face ca magia 
lor să scadă brusc și drastic.  

Lúcer s-a oprit în loc și a continuat să vorbească (deși, în realitate, a făcut-o fără să-și miște 
buzele): 

- Aceasta va fi camera ta deocamdată, pe durata antrenamentului tău. Fostul său 
proprietar a dispărut în circumstanțe ciudate, iar de atunci nimeni nu a mai dorit să o ocupe. 
Sper că nu vă deranjează.  

- Sunt sigur că va fi bine, mă pot adapta la orice", a spus băiatul cu o ridicare din umeri.  

Deschizând ușa, Hugo a fost hipnotizat: camera era de proporții gigantice; era considerabil mai 
mare decât întreaga casă a mătușii sale Matilda. Era plină de obiecte pestrițe, suluri, un pat cu 
baldachin și simboluri ciudate pictate pe pereți și pe podea. Ceea ce i-a plăcut cel mai mult, la 
prima vedere, a fost lumina: două ferestre circulare, cu un diametru de aproximativ doi metri, 
radiau o lumină naturală strălucitoare, conferind încăperii o aură deosebită, magică.  

- Iertați mizeria, va trebui să faceți puțină ordine, după cum v-am spus, fostul proprietar 
a dispărut fără urmă și se pare că nu a avut prea mult timp să facă ordine sau curățenie. Pe 
această noptieră, vă las cheia (o cheie imensă, aurie, care părea să cântărească o tonă). Hugo s-
a îndreptat spre pat și și-a pus rucsacul pe un balansoar mare de lemn. S-a apropiat de una dintre 
ferestre și a văzut o parte din structura exterioară a clădirii, confirmându-și suspiciunile cu privire 
la imaginea pe care și-o formase despre ea. Cealaltă arăta o priveliște frumoasă a terenului de 
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paradă, cu o zonă mare de grădină. Nu era nimeni care să se antreneze acolo... Stai puțin... Da! 
Era cineva care picta pe o pânză... Era o pisică? Era singura ființă comună care nu era ciudată pe 
care o văzusem până acum.  

- Văd că Dimas ți-a atras atenția. El este un magato, jumătate vrăjitor și jumătate pisică. 
Este o ființă foarte puternică. Tocmai ați întâlnit unul dintre profesorii școlii. El îți poate da mai 
multe detalii despre pregătirea ta, despre cursuri sau îți poate răspunde la toate întrebările pe 
care le ai în cap. 
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3. CAMERA DLUI. "X" 
 

Lúcer s-a oferit să-l însoțească pe Hugo în căutarea lui Dimas, dar Hugo i-a spus:  

- Aș vrea să-mi scot lucrurile și să fac puțină ordine aici. Ramurile capului lui Lúcer s-au 
deschis spre exterior, într-o atitudine de "ridicare din umeri", sau cel puțin așa a interpretat-o 
Hugo.   

- Nu am umeri umani, Hugo. Nu pot să ridic din umeri așa cum crezi tu. Mă întorc la 
postarea mea; în aceste vremuri, portarul nu ar trebui să lipsească prea mult, pentru că în orice 
moment putem fi atacați imediat. Dacă ai nevoie de ceva, știi unde să mă găsești", și s-a târât 
departe pe rădăcinile pe care le avea drept picioare. 

După ce a făcut puțină ordine în cameră, Hugo a găsit câteva lucruri de interes de la fostul 
proprietar, punându-le deoparte. Se părea că fostul chiriaș fusese nevoit să plece în mare grabă, 
căci pana și cerneala erau încă pe masă, pătând mai multe foi de hârtie dezordonate care zăceau 
împrăștiate pe ea. Cerneala străpunsese foile albe și pătase masa. I se părea curios, căci Lúcer îi 
vorbise despre importanța hârtiei deja existente și despre îngrijirea plantelor și a copacilor 
pentru a spori magia mediului înconjurător. Era oare și el un maestru care încerca să creeze un 
fel de vrajă împotriva forțelor răului? Ridicând hârtia, a găsit o frază scrisă pe ea, mâzgălită într-
o limbă imposibil de descifrat; a constatat că masa aspirase o parte din cerneală, arătând două 
forme semicirculare (de la cerneală) și două trăsături discontinue datorate stiloului. La 
aproximativ cincisprezece centimetri, existau mai multe pete, urmate de o linie de aproximativ 
zece centimetri, care era ciudat de perfectă.  În ciuda faptului că era un set de pete fără nicio 
ordine, Hugo a crezut că acea compoziție semăna cu un simbol pe care îl cunoștea deja, dar nu-
l putea recunoaște cu adevărat, așa că nu i-a mai dat importanță; după ce a înlocuit așternuturile, 
a aranjat cărțile căzute pe rafturi și a pus deoparte câteva dintre obiectele nou găsite, a luat 
rucsacul tatălui său și a căutat un loc sigur; tot nu putea avea încredere în acele ființe ciudate. 
Căutând un loc în care să-l ascundă, a început să scaneze camera ca un robot. Pereții erau goi, 
cu excepția unei picturi pe peretele nordic, o replică a "Grădinii deliciilor pământești", o pânză a 
lui Jheronimus Bosch, mai bine cunoscut sub numele de Hieronymus Bosch. Pe unul dintre 
rafturile din stânga sa, lipit de o parte, se afla un pergament care avusese zile mai bune, foarte 
mototolit și rupt la capete.  Era un fel de alfabet circular, înconjurat de o grămadă de simboluri 
și numere. Își amintea de orele de matematică, unde Dña Agustina, o profesoară de șaizeci de 
ani care încă preda cu mare pasiune, încerca să le transmită elevilor săi pasiunea ei, fără prea 
mare succes. Își amintea de momentul în care a vorbit despre criptografie, acel mod de a 
ascunde mesajele prin coduri, astfel încât acestea să nu poată cădea în mâini greșite. Agustina 
le-a adus într-o zi niște discuri concentrice similare, care se roteau în jurul unei axe centrale, 
astfel încât să poată decoda mesajele dacă știau codul folosit. "Acestea sunt discuri cifrate; sunt 
cunoscute sub numele de Cifrul Caesar. Se spune că însuși împăratul Iulius Caesar îl folosea în 
toate mesajele sale militare, ascunzându-le sensul, pentru a împiedica inamicii să acceseze 
ordinele în cazul în care capturau mesagerul", a spus Dña Agustina cu entuziasm. "Ce s-ar fi ales 
de Dña Agustina? -gândise Hugo. Se părea că se afla în această lume fantastică de foarte mult 
timp, iar lumea reală părea din ce în ce mai îndepărtată în timp. 
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Hugo s-a apropiat de peretele nordic pentru a se uita mai atent la tabloul pe care îl cunoștea 
atât de bine; nu era un expert în artă, nici pe departe, dar tabloul acela îi atrăsese întotdeauna 
atenția. De fapt, nu era un tablou, ci trei, un fel de triptic în care panourile laterale se pliau peste 
cel central cu ajutorul unor mici balamale. În stânga, Grădina Edenului; în centru, Grădina 
deliciilor pământești (care dădea numele lucrării) și, în dreapta, Infernul. Toate acestea înfățișau 
personaje umane, înconjurate de ființe ciudate. "Cred că și proprietarului camerei i-a plăcut! - s-
a gândit Hugo. Este destul de potrivit într-un loc ca acesta, unde trăiesc împreună ființe atât de 
ciudate. În timp ce se îndepărta, a observat că tabloul era ușor înclinat spre dreapta. În timp ce 
îl punea înapoi în poziția orizontală, a auzit un "clic" în spatele lui. Pe peretele opus, o 
deschizătură în peretele de piatră, complet ascunsă, a dezvăluit o placă de oțel cu diverse 
inscripții și reliefuri. Hugo s-a apropiat de ea și a văzut frumusețea gravurii, un fel de monstru cu 
tentacule în gură, înconjurat de o mulțime de creaturi care făceau ceea ce părea a fi un ritual 
magic. A început să atingă cu degetul reliefurile gravate. "Presupun că ai o anumită utilitate 
pentru el, dar eu cu siguranță nu o văd!" A bătut din degete și, în ciuda grosimii evidente, părea 
că este goală, fără nicio adâncitură sau parte mobilă care să sugereze cum să o deschidă. După 
câteva minute de contemplare extaziată a plăcii de metal, deschiderea s-a închis brusc, 
speriindu-l pe bietul Hugo, care și-a salvat degetele cu greu. Uitându-se la tablou, a văzut că 
acesta era din nou înclinat înclinat ca la început. A decis să lase gravura pentru moment și a 
petrecut câteva momente căutând o ascunzătoare pentru rucsacul său. Deodată, lângă un raft, 
ceva de pe podea i-a atras atenția: era ceva foarte subtil, care ar fi trecut probabil neobservat 
de oricine, dar lipsa de curățenie și praful acumulat îl făceau mai vizibil. Era o zgârietură pe 
parchetul vechi, sub forma unei jumătăți de arc, care ieșea din colțul drept al raftului; era ca și 
cum cineva ar fi tras raftul de pe perete, care ar fi zgâriat podeaua în timpul deplasării. S-a 
hotărât să o apuce cu ambele mâini și să miște puțin raftul, încercând să nu miște niciunul dintre 
obiectele care se odihneau pe el. Raftul a început să se miște încet, iar una dintre cărți a căzut 
pe podea cu un zgomot puternic, provocându-i un mare șoc lui Hugo. "Ei bine, o voi ridica mai 
târziu", s-a gândit el. A continuat să împingă până când raftul s-a îndepărtat la jumătate de metru 
de perete. Pe podeaua acoperită de praf, se distingea o lamă de lemn, mai lustruită și mai curată 
decât de obicei. Când a atins-o, lamelele s-au mișcat, dezvăluind un mic compartiment în podea. 
Hugo s-a gândit: "Uau, ce ascunzătoare bună!". Uitându-se prin gaură, a distins o mică pungă 
albă cu mai multe simboluri roșii și negre pe o parte. Punga era închisă cu un șnur auriu. Hugo a 
scos-o cu dificultate, deoarece era mai grea decât se aștepta. În continuare, a scos la întâmplare 
un obiect din rucsac, deoarece îi plăcea să scoată câte unul în fiecare seară pentru a încerca să 
ghicească la ce folosește. A ales un obiect metalic cu forme drepte, ovale, care simula mai multe 
noduri. L-a pus în buzunarul stâng, cu intenția de a-l cerceta imediat ce va avea ocazia. Apoi a 
auzit o serie de zgomote pe coridor, așa că și-a ascuns rucsacul în spațiul nou descoperit, a pus 
placa la loc și a mutat din nou raftul. "Ei bine, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic"; "Hai, cartea!". 
A luat tomul greu și l-a deschis prin frunzele care erau în contact cu podeaua; câteva cuvinte 
apăreau pătate cu o nuanță ocru, ca și cum cititorul ar fi avut degetele pătate. O trecere rapidă 
a paginilor cu degetul mare nu mai dezvăluise la prima vedere alte pagini pătate; dar pagina 222 
nu fusese la fel de norocoasă și avea mai multe litere și numere pătate. S-a uitat la titlul cărții, 
dar în schimb a găsit un singur număr: 822716, cu cifre mari și negre, cu excepția lui "2" și a 
ultimului "1", care erau aurii. 
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Hugo a luat cheia grea și a pus-o într-un buzunar din dreapta. A ieșit din cameră fără să observe 
că geanta albă fusese lăsată la piciorul raftului. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut că simbolurile de pe 
părțile laterale se mișcau și se modificau, scriind un mesaj schimbător într-o limbă ciudată, în 
timp ce șnurul auriu se aprindea și se stingea. Hugo a pornit să se întâlnească cu Dimas. Deși la 
început ar putea părea o sarcină extrem de complicată pentru o persoană nouă într-o școală de 
această mărime, i s-a părut extrem de ușoară. S-a gândit la Dimas și, dintr-o dată, coridoarele au 
început să se lumineze, indicându-i direcția corectă de deplasare. După câteva minute de mers 
pe coridoare și de ajuns în săli pline de ființe care își testau și încercau puterile, nu a putut să nu 
se gândească cât de incredibil era totul. În timp ce mergea spre întâlnirea cu magato, continua 
cu acele gânduri de îndoială, dacă era sau nu real, dacă nu cumva era doar un vis (care părea 
real, desigur, căci dormea în vechiul pat moștenit de la mătușa Matilda).  

A continuat să meargă pe coridoare, în timp ce unele ființe treceau pe lângă el, fugind pe podea, 
pe tavan sau chiar pe pereți. Una dintre ele l-a depășit de-a lungul peretelui din dreapta, s-a 
urcat pe tavan și s-a lăsat în fața lui. Hugo s-a oprit în loc.  

- Bună Hugo, am auzit că ești nou la școală. Vrei să faci niște pregătire? Putem merge în 
camera 32; este alături și sunt sigur că sunt puțini oameni acolo acum.....   

 - Oh, salut! Mulțumesc, dar mă grăbesc puțin! În plus, nu sunt un vrăjitor... Nu știu nimic 
despre vrăji, poțiuni sau ceva de genul ăsta!  

 - Umm, nu știu! ... Poate că, pe lângă faptul că ești un novice, ești și un laș. Poate că 
trebuie să-mi faci o favoare în schimbul faptului că nu voi face o vrajă care să te transporte într-
o sferă electrică sau să te las aici să te usuci în urma unui șoc. Vrei să fii servitorul meu pentru 
câteva săptămâni sau preferi să simți scânteia vieții? -a spus ea în timp ce se apropia de el și îl 
încolăcea de perete.  

Era asemănător cu un miriapod și, stând în picioare, îl depășea pe Hugo cu aproape doi metri. 
Hugo a simțit cum toate picioarele sale murdare îi urcau și coborau pe corp, în timp ce îi dădea 
mici scântei electrice din toate părțile. Simțea teamă, dar nu voia să o arate, ceva asemănător 
cu atunci când treci pe lângă un câine care latră la tine cu toată puterea. 

 - Te rog, nu-mi face rău! Nu caut necazuri, vreau doar să mă duc să-l văd pe Dimas", a 
spus Hugo, uitându-se la pământ, încolăcindu-se de atingerea miriapodului.  

 - Dimas? Cunoști chestia aia nenorocită? Îl urăsc, avem niște socoteli de reglat... și mai 
devreme sau mai târziu, o să i le plătesc înapoi... cu dobândă! 

Cu toate acestea, Hugo a observat că atitudinea acestui străin se schimbase drastic atunci când 
vorbea despre magato. Miriapodul și-a apropiat fălcile uriașe de urechea stângă a băiatului și a 
șoptit: 

 - De data asta e în regulă, mormolocule. Dar data viitoare când te văd, ar fi bine să ai 
ceva interesant să-mi oferi, altfel o să te simți prost. E clar? -spuse ființa electrică pe un ton 
amenințător.  
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 - Da, este clar. Îmi pare rău că v-am deranjat", a spus Hugo.  Acum, dacă vreți să mă 
scuzați, voi pleca.  

Ființa ciudată s-a întors, în timp ce-și mișca falca ciudată dintr-o parte în alta, iar Hugo s-
a îndepărtat ipso facto fără să se uite înapoi. Se simțea ușor, ca și cum i s-ar fi luat o 
greutate de pe umeri. Și-a amintit de Nachete, în lumea reală. Să fie oare acest miriapod 
Machete al Școlii?
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4. DIMAS, MAGICIANUL 
 

După ce s-a plimbat timp de câteva minute, urmărind tot felul de antrenamente și lupte între 
studenți, Hugo a ieșit pe terenul de paradă al clădirii. I s-a părut foarte reconfortant să simtă 
lumina soarelui pe față. S-a apropiat de zona grădinii și nu s-a putut abține să nu simtă nevoia 
evidentă de a se descălța și de a simți iarba moale sub picioarele sale; a simțit automat o senzație 
foarte plăcută, plină de energie. Și-a lăsat pantofii deoparte și a mers desculț spre Dimas. În timp 
ce se apropia, a observat că motanul era absorbit de munca sa; acoperit de pânza imensă, nu-i 
putea vedea decât labele și coada care se agita ondulând. Alături de ea, o duzină de tablouri se 
îngrămădeau la întâmplare pe iarbă, cu câteva cutii de vopsea deschise și câteva spray-uri cu 
aerosoli. 

Hugo s-a apropiat până când a ajuns la aproximativ doi metri.  

- Bună, Dimas, a îndrăznit el să spună. Numele meu este Hugo. Tocmai am sosit la școală 
și Lúcer mi-a..... spus   

- Șșșșșșt. șușotește magato. 

- Îmi pare rău, am vrut doar să..." Hugo a continuat.  

Liniște! spuse Dimas.  

Hugo a tăcut, gândindu-se că are de-a face cu o pisică extrem de nerespectuoasă. A decis să 
aștepte ca Dimas să reia conversația. După câteva minute care i s-au părut ore, Dimas a dat două 
ultime lovituri și a spus: "Terminat! " Și, fără să stea pe gânduri, a luat pânza proaspăt pictată și 
a aruncat-o peste celelalte tablouri fără nicio grijă. Hugo a văzut că avea în față o pisică în mare 
parte gri și albă, dar cu multe nuanțe în blana ei: dungi, buline și dungi. Hugo văzuse zeci de pisici 
asemănătoare pe străzile din cartierul mătușii Matilda. Cu toate acestea, ochii lui erau parcă 
hipnotizanți, mari și vioi, cu o sclipire specială care denotă o inteligență ieșită din comun, ceva 
ce nu trecea neobservat nici măcar în spatele unei perechi de ochelari purtați oarecum căzuți.  

 - Bună, Hugo. Văd că l-ai cunoscut deja pe Trantor și ca un bun începător nu știi nici 
măcar cum să ai grijă de tine. Nu-ți lipsește nimic? a spus pisica cu un zâmbet batjocoritor.  

Hugo era nedumerit. Și-a pipăit buzunarele hainei. În cel drept, a simțit umflătura cheii uriașe a 
camerei, iar în cel stâng, nu a simțit nimic. A băgat mâna în geantă cu nervozitate; piesa de metal 
a tatălui său dispăruse.  

- Doamne, a dispărut, o aveam chiar aici! spuse Hugo, vizibil îngrijorat.  

S-a întors cu intenția de a porni într-o alergare frenetică pe aceeași cale care îl adusese acolo. 
Dimas l-a oprit din drum.  

- Oprește-te, Hugo. Concentrează-te. Uită-te în jurul tău și gândește-te la ce s-ar fi putut 
întâmpla. Trebuie să știu că mă aflu în fața persoanei pe care cred că o așteptam... Hugo 
s-a gândit o clipă și a spus cu voce tare:  
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 - Am avut-o când am ieșit din cameră. Pe drum, am simțit greutatea mai mult sau mai 
puțin în echilibru pe haină, din cauza cheii grele pe care o aveam în partea cealaltă", a spus 
băiatul în timp ce scotea cheia uriașă de aur.  

 - Cât de mult ați observat această lipsă de greutate?  

 - Poate că a fost atunci când am lăsat pe cineva în urmă... (Nu voiam să încep școala 
turnând un coleg de clasă, chiar dacă era un profitor ca acel miriapod; era deja destul de rău să 
fii boboc, fără să mai trebuiască să devii și turnătorul  școlii pe deasupra).  

 - Vrei să spui Trantor? Da, e o ființă josnică, dar are o magie destul de convenabilă. Are 
o problemă clară cu autoritatea și a încălcat legea de mai multe ori, fiind retrogradat. De fapt, 
ultima dată, eu însumi am fost cel care a trebuit să-l pedepsesc la groapă. Chiar și așa, este totuși 
o ființă periculoasă. Încercați să nu vă asociați prea mult cu el", a spus Dimas. 

- Fântâna? ce e asta? a întrebat băiatul, intrigat . 

 - Este o cameră, cu un aspect normal, cu tot confortul lumii, dar protejată de o magie 
foarte puternică pe care o generăm între toți profesorii. Dacă o ființă petrece ceva timp în acea 
cameră, va ieși lipsită de puteri sau cu ele foarte atenuate. Își va pierde nivelul pe care îl atinsese. 
Studenții au numit-o "groapa", pentru că este într-adevăr ca și cum ai cădea într-o gaură din care 
nu mai poți ieși; a priva un vrăjitor de magia sa naturală este ca și cum i-ai lua picioarele unui 
miriapod. Apropo de centipede...", a spus magicianul, făcând o pauză în discursul său. 

 - Da, chiar în momentul în care am simțit că se eliberează picioarele, am simțit o mare 
ușurare, dar poate că era vorba de greutatea din partea stângă, care dispăruse.  

 Nu-ți face griji, voi vorbi cu Trantor, și poate chiar îl voi trimite înapoi în fântână pentru 
două zile.  

 Nu, te rog, nu-i face nimic. Nu vreau să pornesc cu stângul în dreptul cu el sau cu 
altcineva", a spus băiatul, vizibil nervos. 

 Nu-ți face griji, Hugo. Ai început deja cu stângul. Toate ființele mitologice știau că vei 
veni. Bătrânul a avut grijă să ne trimită imaginea ta prin vise. Multe dintre aceste ființe nu înțeleg 
cum tu, un om fără nicio putere specială în principiu, ai putut fi chemat să ne ajuți să îl protejăm 
pe Mesia. Recunosc că și eu însumi am îndoieli, pentru că nu văd nimic special în tine. Imaginile 
mele nu dau greș niciodată.  

Hugo s-a apropiat de grămada de tablouri și a fost impresionat: calitatea era magnifică. În ultimul 
dintre ele, pe un copil de pe peretele coridorului se putea vedea un miriapod uriaș... iar de unul 
dintre picioarele sale atârna un obiect metalic de culoare argintie, care era împletit sub forma 
mai multor noduri.  

 - Dar... cum este posibil acest lucru?  

A dat la o parte restul fotografiilor fără să-i ceară permisiunea lui Dimas: Hugo călătorind în 
Destiny, în mijlocul furtunii; Hugo în munte vorbind cu Bătrânul; Hugo la școală apucat de gât de 
"Machete"; Hugo dormind încruntat, visând la fată...  
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 După cum puteți vedea, magia mea se exprimă prin picturi. Imaginile vin la mine și eu 
pur și simplu le captez. De asemenea, pot picta obiecte sau situații care se întâmplă, se vor 
întâmpla sau s-au întâmplat de-a lungul timpului. Nu este o știință exactă, încă mă perfecționez, 
dar este adevărat că am mult mai mult control asupra puterii mele acum că sunt profesor la 
Școala de Magie. Cred că predarea m-a făcut să conștientizez învățarea...; cu toate acestea, 
prima lecție pe care v-ar da-o Hugo este: "Nu pierdeți niciodată perspectiva elevului". Continuă 
să studiezi, să progresezi, să cauți cea mai bună versiune a ta. Viața este evoluție, nu stagnare.  

 - Voi ține cont de asta, Dimas, răspunse Hugo; dar insist - sunt doar un băiat obișnuit, 
care a fost "chemat" probabil de o confuzie. Presupun că dorința mea de aventură și imaginația 
mea au făcut restul pentru a mă încuraja să ajung atât de departe. Mi-ar plăcea să fiu special, 
dar, în realitate, nu sunt și nu mă simt așa. De fapt, sângerez ca oricine altcineva, cu un picior 
vindecat în proporție de nouăzeci la sută și cu o pată aproape intangibilă pe pantaloni.  

Dimas s-a uitat fix la picior. A luat una dintre pensulele sale de pictură și a înmuiat-o în apă. Apoi 
s-a apropiat de Hugo și, fără să scoată un cuvânt, a luat pensula umedă și a frecat-o de piciorul 
rănit, absorbind o parte din rămășițele puține de sânge uscat.  

 - Ce faci? a răspuns Hugo, fără să înțeleagă nimic.  

 - Așteaptă, e doar un experiment. A scos o altă pânză și a început din nou să traseze tușe 
cu o viteză uimitoare. În aproximativ două minute, tabloul a fost terminat.   

 - Doamne, dacă nu văd, nu cred! spuse Dimas.  

 - Lasă-mă să văd! - a spus Hugo.  

 - Nu, nici vorbă! răspunse Dimas, vizibil enervat, în timp ce scotea tabloul și îl arunca cu 
fața în jos pe jos. Ar fi bine să pleci chiar acum și să nu-ți pierzi mințile. Caută în fiecare 
centimetru din tine ceva magie și concentrează-te pe acest gând; cu siguranță vom avea nevoie 
de ea.  

 - Măcar mă puteți ajuta să recuperez obiectul tatălui meu?  

 - Nu, Hugo; va trebui să o faci singur. Studenții sunt responsabili de dezvoltarea propriei 
lor magii și ne este interzis să intervenim în problemele personale. Noi suntem doar mentori și 
intervenim atunci când oricare dintre legi a fost încălcată.  

Hugo a luat unul dintre aerosoli de la Dimas și i-a spus:  

 - Pot să o împrumut?  

 - Sigur, e al tău. Folosește-l cu înțelepciune", a spus magato. 

În timp ce Hugo se îndepărta, o altă poză care zăcea pe podea și pe care Hugo nu o putea vedea, 
îl arăta pe tânărul Hugo înfruntând un Centipede uriaș care îl împroșca în ochi... Dimas i-a răsucit 
fața și i-a spus:  

 - Mergeți în camera principală numărul 0; ar trebui să începeți antrenamentul cât mai 
curând posibil. Antrenează-te numai cu ființe de acest nivel; când devii mai bun, continuă să te 
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antrenezi cu colegii tăi de nivel sau chiar cu cei de nivel inferior. După aceea, căutați-o pe Lorenn, 
ea este îngrijitoarea lui Mesia. Ea vă va sfătui cum să îl protejați.  

 - Bine, dar mai întâi am o socoteală de reglat cu acel Trántor, poți să-mi spui ce nivel 
are? Când Hugo s-a întors să-l vadă pe Dimas, acesta dispăruse, la fel ca și toate tablourile și 
materialele pe care le adusese cu el. 
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5. PRIMA CONFRUNTARE 
 

Hugo s-a dus să se întâlnească cu Trantor. S-a gândit la el și la înfățișarea lui oribilă; ca și înainte, 
pereții au început să se lumineze, arătându-i drumul. A trecut prin camera numărul 0, o cameră 
mult mai mică decât celelalte. A privit înăuntru; mai mulți studenți se antrenau, deși a observat 
imediat că puterile nu erau la fel de uimitoare ca cele pe care le văzuse în alte încăperi. Toate 
ființele s-au oprit brusc și s-au uitat la el. Hugo a ieșit fără să scoată un cuvânt. Avea Trantor în 
cap și obiectivul clar de a recupera obiectul metalic al tatălui său. Băiatul fusese întotdeauna 
timid, tăcut și chiar laș (o recunoștea); dar în această lume, avea o încredere pe care nu o văzuse 
niciodată în el însuși și, mai presus de toate, nu avea de gând să-l lase pe Trantor să-i ia unul 
dintre puținele lucruri care îi aminteau de tatăl său.  

A ajuns într-o sală de antrenament imensă, mai exact la numărul 4. Ființe de tot felul se mișcau, 
dispăreau, levitau, creau câmpuri de energie... Totul i s-a părut uimitor. În centru se afla Trantor, 
antrenându-se sau, mai bine zis, bătând două ființe care îi cereau îndurare, în timp ce el se mișca 
rapid în jurul lor, aplicând șocuri electrice care luminau întreaga încăpere. "De ce nu se 
protejează singuri?", se gândea Hugo. "Tantor!" " - a strigat băiatul; dar vocea îi era încețoșată 
în mijlocul mulțimii și a zgomotelor de luptă. Cogió más aire y gritó con todas sus fuerzas: 
"¡Traaaaaaaaaaaaaántoooooor! " Dintr-o dată, întreaga scenă s-a oprit. Hugo a fost uimit de 
puterea vocii sale, la fel ca și restul ființelor, care îi făceau loc. Hugo a început să se îndrepte spre 
centrul camerei, iar Trantor s-a ridicat pe picioarele din spate, ajungând la o înălțime de aproape 
trei metri.  
 - Măi, măi, măi! ... Uite cine a venit! ... Bobocul! ... Începătorul care a venit să rezolve 
problemele Școlii! Bobocul care nu are puteri magice! Ai venit să te oferi în slujba mea? a spus 
amuzat miriapodul. 

- Trantor, nu vreau probleme, vreau doar să recuperez obiectul tatălui meu.  - Mă faci hoț, 
vierme? Vrei să ajungi în spital după ce te antrenezi? a spus Trantor. Dacă vrei bucata aia de 
metal, vino și ia-o de la mine. Și, în timp ce făcea asta, a lăbărțat din două în două, creând o 
multitudine de arcuri albăstrui care îi aminteau de furtuna care aproape că l-a ucis pe când se 
afla pe Destiny. Hugo și-a pus mâinile la ceafă, apropiindu-se încet.  

 Știi că nu mă pot lupta cu tine, Trantor. Vreau doar să mă asculți și să-mi dai înapoi ceea 
ce e al meu. 

  Vino mai aproape, Hugo, vreau să-mi spui ce vrei... foarte aproape.  
Când Hugo se afla la doar câțiva metri distanță, a văzut rânjetul malefic de pe fața lui Trantor și 
electricitatea a început să-l învăluie cu mare intensitate, gata să o arunce asupra tânărului. Cu o 
viteză uluitoare, restul creaturilor au privit cum acel băiat ciudat, acel novice fără puteri, a scos 
spray-ul lui Dimas din spatele capului, ascuns în gulerul hainei, pulverizându-l din plin în fața 
miriapodului, acoperindu-i complet zecile de ochi. Trantor s-a prăbușit la pământ, învârtindu-se 
cu mare viteză pe el însuși, în timp ce țipa încercând fără succes să își șteargă vopseaua de pe 
față. Hugo a văzut obiectul metalic de pe șoldul său, ținut de frânghia care servea drept suport 
pentru o mică pungă de pânză de sac pe care o văzuse atârnând de talie la toate ființele. Într-
una din aceste întoarceri, Hugo a apucat obiectul și l-a scos fără dificultate. Miriapodul încă țipa: 
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 - M-ai orbit, nenorocitule! a spus el în timp ce arcuri electrice albastre de electricitate 
se învârteau în jurul corpului său.  

Hugo a examinat obiectul și a constatat că nu era același; arăta asemănător, da, dar era ca și 
cum ar fi fost modificat. 

 - Ce-ai făcut cu obiectul tatălui meu? Spune-mi sau te stropesc cu spray în față până 
termin cutia. 

- Ahhhhhhhhhh! Așteaptă, nu văd nimic! Nu mai turna vopseaua magică a lui Dimas pe mine, te 
rog! Îmi pătrunde sub piele și mă mănâncă ca naiba. Îmi ard ochii... Ăsta e obiectul pe care l-am 
luat de la tine, jur; dar după ce l-am observat o vreme, am văzut că poate fi manipulat, mutându-
i piesele, pentru a obține forme ciudate. Nu am reușit să ajung la o anumită formă, pentru că nu 
am avut timp să o cercetez deloc.  

Trantor s-a oprit din învârtit în timp ce, întins pe o parte, încerca zadarnic să-și șteargă vopseaua 
de pe ochi, spiralând pentru a-și duce picioarele din spate până la față.  

 - Poate că Mirlén te poate ajuta cu asta; a fost unul dintre primii care au sosit aici și 
puterile lui transcend dincolo de aceste ziduri. Pânza și auzul său fin îi permit să capteze tot felul 
de energii, chiar și de la distanțe mari în spațiu și timp, și are o capacitate extraordinară de a 
rezolva tot felul de puzzle-uri. Plănuiam să-l înfrunt într-o zi, pentru a încerca să-i fur câteva 
dintre vrăji, dar nu sunt încă atât de puternic, cu atât mai puțin de când am fost în groapă, așa 
că vreau să trec la nivelul următor cât mai curând posibil.   

- Mirlén? De ce îmi sună cunoscut acest nume? a spus Hugo.  

 - Ați auzit cine a fost Merlin, puternicul vrăjitor din Camelot? Ei bine, Mirlén este fratele 
lui, a răspuns Trántor cu o parte din ochii săi curățați de vopsea. 

Lúcer, gardianul, a apărut aproape imediat și a întrebat:  

 - Ce s-a întâmplat aici?", în timp ce îi întindea lui Trantor o cârpă pentru a-și șterge fața. 
Știi că este absolut interzis să te confrunți cu Ființe Mitologice de nivel superior, cu excepția 
cazului în care ești autorizat de către profesori.  

 Din punct de vedere tehnic, Lúcer, nu a existat nicio confruntare", a spus Hugo.   

 - Nu te-a deranjat Trántor? a răspuns Lúcer. 

- Trántor? Ce, se oferise chiar să picteze peretele camerei mele cu spray-ul ăsta; ce s-a întâmplat 
e că Dimas cred că l-a ținut la soare, pe jumătate uzat, și i-a explodat în față bietului om. Eu 
încercam acum să o curăț...  

 - Adevărat, flăcăul nu a făcut decât să aplice puțină culoare pe fața irascibilului Trantor! 
spuse un fel de veveriță cu picioare de broască, în timp ce restul izbucniră în râs.  

 - Chiar așa, Trantor? a întrebat gardianul. 
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 - Da, Lúcer, e exact cum a povestit băiatul. De când a venit Hugo, ne-am făcut prieteni 
foarte buni. M-am oferit să-i zugrăvesc camera doar dacă el putea face rost de vopsea. Cu viteza 
mea și abilitatea mea de a merge pe pereți, aș fi terminat treaba cât ai zice pește; și apoi un pic 
de electricitate, ca să se usuce repede..." a spus Trantor cu un zâmbet. a spus Trántor cu o 
grimasă pe care Lúcer o cunoștea bine.  

 - Da, Trantor. Știu; de fapt, cu toții știm. Îți place să-ți folosești puterea. Bine. Doar de 
data asta, nu voi informa profesorii; totuși, regulile sunt clare, iar Hugo tocmai a câștigat puncte 
de experiență pentru "non-combat".  

 - Puncte de experiență? Hugo a răspuns.  

 - Da, punctele de experiență îți vor permite să continui să avansezi în luptele tale, 
trecând la nivelul următor pe măsură ce te apropii și depășești limita marcată. În fiecare pungă 
pe care o porți vei găsi două pietre magice foarte strălucitoare: una neagră și una albă; pe cea 
neagră, nivelul tău actual va fi reflectat în față, precum și XP-ul tău câștigat până acum. 
Imaginați-vă că cineva are N2-265. "N" înseamnă nivel, deci acea ființă mitologică ar avea 265 
de puncte XP și ar fi la nivelul 2; pe spate, există un alt număr; în acest caz, este vorba de punctele 
XP necesare pentru a crește în nivel. Dacă ar fi 300 XP în acest caz, prietenului nostru i-ar mai 
lipsi 35 de puncte pentru a ajunge la nivelul 3.  

Hugo îl privea cu o atenție răpitoare, ca și cum ar fi urmat primul său curs de chineză. Lúcer a 
continuat:  

 - Pe lângă piatra neagră, mai aveți și o altă piatră albă; pe aversul ei, un număr 
marchează vitalitatea sau viața pe care o avem, în timp ce, pe revers, putem vedea viața cu care 
începem în această lume pe care voi o numiți lume fantastică, dar în care vă asigur, Hugo, puteți 
muri sau suferi răni enorme și dureroase.  

Hugo l-a privit îngrijorat, dar și neîncrezător.  

 - Vreți să-mi spuneți că am un nivel de trai prestabilit și că, dacă voi scădea sub acest 
nivel, voi muri? a întrebat Hugo, vizibil supărat.  

 - Exact, Hugo. În lumea ta, vârsta este cea mai importantă variabilă pentru pierderea 
vitalității; aici, timpul trece încet. Eu sunt Gardian al Porții de peste 500 de ani și mi se pare că 
am început abia ieri.  

 - Mai mult de cinci sute de ani? a exclamat Hugo, cu ochii măriți.  

 Da, vă spun, timpul este relativ aici. De fapt, ai  putea sta aici luni sau ani de zile și apoi 
să te întorci în lumea ta, doar pentru a descoperi că au trecut câteva ore sau câteva zile", a 
explicat Lúcer ca și cum ar fi fost un profesor care repeta aceeași lecție an de an.  

 Dar nu am nici o pungă, a spus Hugo în timp ce își pipăia în jurul taliei, găsind deodată 
punga de pânză cu cele două pietre prețioase în ea. Când a băgat mâna înăuntru, a constatat că 
putea chiar să își încapă tot brațul înăuntru. Dimensiunile sale interioare erau mult mai mari 
decât părea la exterior. S-a uitat la piatra prețioasă neagră; scris cu cerneală aurie citea: "N0-16" 
(Nivelul 0) și pe spate "100 XP" (Puncte de experiență). În continuare, a scos piatra prețioasă 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

25 
 

albă: pe fața ei, cu cerneală aurie, scria "10 puncte"; pe spate și cu litere roșii strălucitoare, din 
nou un alt "10" îi marca vitalitatea totală.  

 - Am 10 vieți? a exclamat amuzat Hugo.  

 - Nu Hugo, ai doar unul, așa că îți recomand să ai grijă de el", a răspuns Lúcer. Să spunem 
că ai capacitatea de a rezista la 10 daune. Nu te încrede, există ființe teribile capabile să facă 
atâtea pagube și chiar mai multe dintr-o singură lovitură. Hugo l-a privit surprins, înghițind salivă 
fără să scoată un cuvânt despre asta. Uitându-se din nou la piatra prețioasă neagră de pe față, a 
citit: "N0-16". 

 - Am primit 16 puncte pentru că am folosit un spray? - a întrebat Hugo.  

 Nu, a spus veverița cu aspect de broască. Poate că ai primit mai puțin, dar ai marcat 
puncte încă de când ai venit la școală, ascultând, privind, vorbind - pe scurt, învățând.  

Lúcer s-a uitat la Hugo și a spus:  

 Această husă poate fi folosită ca rucsac. Poți depozita tot felul de obiecte în ea și nu te 
vor cântări mai mult decât o face geanta acum, dar poți avea doar trei obiecte în ea, în afară de 
cele două pietre prețioase. Se numește inventar. Dacă la un moment dat ai nevoie să mai pui un 
obiect și nu ai loc, va trebui să scapi de unul, să îl cari în mână sau să îl porți pe corp cu greutatea 
lui reală. Dar nu uitați, pietrele prețioase sunt vitale. Dacă pietrele prețioase ar fi expuse prea 
mult timp în afara genții, ele și-ar pierde toată puterea magică și ar deveni doar pietre obișnuite. 
Mi-l amintesc mult pe Wally, un student de nivel avansat care putea străpunge orice suprafață 
și îi putea copia textura. Wally a ieșit în afara școlii împreună cu alți elevi pentru a îndeplini o 
misiune importantă, dar au fost prinși într-o ambuscadă. Au fost uciși cu toții, dar Wally abia a 
reușit să ajungă în apropierea școlii. Dimas a zugrăvit situația într-unul dintre tablourile sale și 
m-a alertat să ies în căutarea lui cât mai repede posibil, încercând să-l aduc înăuntru pentru a 
putea profita de Vraja de Protecție a Energiei Vieții, dar când am ajuns la locul unde se afla, am 
văzut că nu vom ajunge la timp. Era pe moarte și nu putea să scoată un cuvânt. Mi-a spus 
telepatic că îi pare foarte rău că a eșuat în misiune și că își ia rămas bun de la toată lumea. În 
cele din urmă, m-a atins pe cap și mi-a spus că vom fi mereu prieteni... și apoi a murit. Pietrele 
lui prețioase au devenit pietre fără nicio putere magică; le-am scos eu însumi și orice obiecte se 
aflau în punga lui au dispărut pentru totdeauna. Tot ceea ce a rămas a fost punga ei, o pungă de 
pânză simplă, veche și zdrențuită, pe care fratele ei, Wallup, un student de nivelul doi, a 
moștenit-o. 

La Ranardilla (așa o numea Hugo în subconștientul său) a scos din geantă o sabie uriașă, în timp 
ce spunea:  

 - Uite Hugo, zilele trecute am cumpărat această sabie. Nu sunt încă suficient de puternic 
pentru a o folosi, dar am decis să o adaug la "inventarul" meu și să o pun în rucsac. La urma 
urmei, am deja 492 de puncte și în curând voi putea să urc de nivel și să înfrunt noi provocări. 
De asemenea, puteți schimba punctele de Energie Magică pentru alte obiecte care aparțin altor 
studenți. Ferește-te de hoți, pentru că dacă pierzi în luptă și ești doborât, aceștia îți pot fura 
toate obiectele din mână cu care te lupți.  
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 - Dar apoi... Pot să fure obiectele din geantă, punctele și nivelul? Și ce e cu vraja de 
protecție a energiei vitale? Pot să mor în timpul antrenamentului? a întrebat băiatul.  

Lúcer l-a privit pe băiat și i-a vorbit în gând: 

 Aveți multe întrebări și îndoieli, nu vă faceți griji; încetul cu încetul, vă veți familiariza cu 
modul în care funcționează școala. Îți spun că numai proprietarul genții poate avea acces la 
interiorul acesteia. Pentru restul oamenilor, acesta va fi gol. A fost o vrajă inventată de unul 
dintre marii maeștri ai școlii. Cât despre moarte, nu vă faceți griji, la Școală suntem protejați de 
o vrajă care evită acest sfârșit tragic. 

 - Vraja de protecție a energiei vitale! - a exclamat Hugo.  

 - Exact, a continuat Lúcer; dar asta nu înseamnă că nu poți fi doborât sau chiar să nu 
ajungi epuizat. În afara Școlii, lucrurile se schimbă. Am pierdut mulți studenți și profesori în fața 
forțelor întunericului.  

 Mai am o întrebare, a spus Hugo. Este necesar să te antrenezi prin luptă pentru a obține 
puncte de energie magică? Eu nu sunt un luptător.  

 - Să zicem că este cea mai rapidă metodă de a obține puncte, dar mai sunt și altele", a 
răspuns Lúcer. Studierea vrăjilor (cursuri teoretice), promovarea examenelor, prepararea de 
poțiuni sau participarea la cursuri de luptă vă vor aduce, de asemenea, puncte. Să spunem că 
săculețul detectează cunoștințele magice pe care le dobândești zi de zi. Când nivelul este atins, 
piatra neagră va vibra și va arăta nivelul atins, precum și punctele necesare pentru a accesa 
următorul, în timp ce piatra albă îți va arăta punctele reale pe care le ai în acel moment. 
Încălcarea regulilor sau nesupunerea față de profesori vă poate face să pierdeți puncte și, în 
cazuri extreme, chiar să vă facă să pierdeți nivelul.  

 - Da, faimoasa fântână blestemată, o cameră aparent normală, dar care m-a lăsat fără 
energie de două ori când am fost acolo", a spus Trantor, în timp ce termina de șters ochii. Și, pe 
deasupra, în acest moment gemul meu negru este cu opt puncte mai mic decât era înainte de a 
le învinge pe aceste două creaturi (ambele erau încă pe podea, amețite de electricitatea lui 
Trantor). 

 - Și totuși nu ai învățat, a spus Lúcer cu o grimasă asemănătoare unui rânjet. Nu-ți face 
griji, Trantor. Acea energie magică a ta a fost mare pentru ca Școala să poată sări prin timp și 
spațiu; îmi amintesc că asta a fost atunci când Mesia anterior a dispărut și mașinăria magică a 
Școlii a început să cedeze. 

Hugo s-a uitat din nou la pietre prețioase. Gema neagră arăta acum 20 de puncte. Începea să 
înțeleagă puțin mai bine organizarea Școlii și a creaturilor sale și cum, într-un mod oarecum 
ingenios, "furase" patru puncte de la Trantor. Acum trebuia să o urmărească pe Lorenn, 
îngrijitoarea Mesiei, urmând indicațiile lui Dimas, magatul. 
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6. LORENN ȘI MIRLÉN, MAEȘTRII DE MAEȘTRI. 
 

Hugo a ieșit din nou pe hol, dar înainte de a se gândi la Lorenn, a scos invenția metalică a tatălui 
său. Forma era total diferită de ceea ce își amintea; mai multe noduri fuseseră dezarticulate și 
arăta ca un fel de puzzle tridimensional, cu piese mobile care se roteau și se deplasau pe 
lungimea invenției. "Cu siguranță Trantor a lovit piesa inițială și, prin dislocarea ei, toate celelalte 
puteau fi manipulate", s-a gândit el. A pus-o la loc în buzunar, deși, gândindu-se mai bine, a scos-
o și a pus-o în pungă. Nu voia ca cineva să o poată fura fără permisiunea lui. În mintea lui s-a 
gândit la un nume: Lorenn. Știa deja că direcționalitatea coridoarelor funcționa cu nume, cu 
camere sau chiar cu imagini mentale; te puteai concentra pe fața lui Lúcer, de exemplu, iar școala 
era capabilă să te ducă în timp real acolo unde se afla gardianul în acel moment. A început să 
meargă și, pe măsură ce trecea prin coridoare și săli de antrenament, luminile l-au condus spre 
o ușă foarte ornamentată, foarte diferită de restul, care erau mai degrabă sobre. "Fără îndoială, 
camera lui Mesia va fi una dintre cele mai bune din Școală", s-a gândit Hugo. A bătut la ușă, dar 
nu i-a răspuns nimeni. Băiatul a insistat din nou: "Lorenn, sunt Hugo. M-a trimis Dimas, ești 
acolo?". Tăcerea a învăluit totul și o senzație ciudată a străbătut corpul lui Hugo, ca un fel de 
greață care i-a produs o uscăciune destul de neplăcută în gură. Hugo a apucat clanța ușii fără să 
stea pe gânduri și a verificat dacă era deschisă. Fusese deja avertizat că pătrunderea fără drept 
în orice cameră individuală era considerată o infracțiune foarte gravă, iar făptașul urma să fie 
aspru pedepsit. A împins ușa în timp ce spunea: "Bună, Lorenn... E cineva aici? Ea s-a uitat în 
jurul camerei, fără să se hotărască să intre. De la ușa întredeschisă a putut vedea că era o cameră 
frumoasă, foarte luminoasă, cu un decor clar copilăros. În fundal se putea vedea un pătuț mare, 
acoperit cu țesături de culori pastelate. Patul era nefăcut, ceea ce i-a atras atenția, pentru că 
acum trebuia să fie în jur de ora cinci după-amiaza, iar conform informațiilor pe care le primise, 
Lorenn era o îngrijitoare excelentă. Nimeni nu știa câți ani avea, dar avusese grijă de cel puțin 
ultimii trei Mesia, protejându-i de toate pericolele de până acum. Hugo a respirat adânc și s-a 
hotărât să intre în cameră. Curând și-a dat seama că ceva nu era în regulă: erau lucruri care 
zăceau pe podea, ascunse de ochii din afara camerei. Alături, biata Lorenn zăcea pe podea, 
înfășurată într-un fel de cocon de mătase care o împiedica să se miște sau chiar să respire, deși 
nu părea să fie așa. S-a apropiat și a constatat că firele îi înfășurau chiar și o parte din coarne, 
precum și picioarele și restul corpului, lăsând puține spații libere în care să poată vedea cum 
arăta cu adevărat. Într-unul dintre aceste spații, nu mai mult de zece centimetri, Hugo a observat 
unul dintre ochii sticloși ai lui Lorenn; era nemișcat, amorțit, fără viață...; dar cel mai rău, 
leagănul era gol, cu câteva rămășițe din acele fire fine și lipicioase. Fereastra era deschisă, iar o 
fibră mare cobora câteva etaje până la pământ. La marginea ferestrei, Hugo a văzut că se aflau 
mai multe geamuri sparte; lângă ele, un lichid negricios, care strălucea în lumina după-amiezii. 
A văzut că existau mai multe pete similare împrăștiate prin cameră, chiar și pe perna pătuțului. 

 

Școala a decretat două zile de doliu oficial pentru moartea lui Lorenn, unul dintre cei mai vechi 
profesori ai școlii, cu o imensă energie magică. Dușmanul ei trebuia să fie foarte puternic pentru 
a putea să o ucidă; în plus, Hugo nu se putea opri să se gândească la ceea ce a spus Lúcer: "Școala 
îi protejează pe toți elevii și profesorii de moarte, cu un fel de scut magic care înconjoară ființa 
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a cărei energie scade la limite critice: se numește Vraja de Protecție a Energiei Vieții". Creatura 
care a ucis-o pe Lorenn nu numai că a trebuit să o învingă în luptă, dar a reușit să rupă una dintre 
cele mai puternice vrăji de protecție a Școlii, creată de primul Mesia cunoscut.  

Toți elevii, toți cei 222 de la Școală (inclusiv Hugo) și 20 de profesori au venit în Sala Mare. 
Profesorii au vorbit unul câte unul și Hugo a putut în sfârșit să le pună o față: unii aveau aspecte 
umanoide, alții erau amestecuri de ființe, alții erau ca niște insecte gigantice... toți aveau o 
energie specială, o aureolă pe care Hugo credea că o vede și care denotă enorma energie magică 
pe care o posedau. Mai mulți profesori și Dimas însuși au luat cuvântul în acest moment trist, 
amintindu-și de Lorenn și de cât de mult contribuise ea la Școală timp de atâția ani. Mirlén a fost 
ultimul care a apărut: era profesorul lipsă, numărul 21. A venit într-un fel de barcă ce plutea în 
aer și plutea deasupra sicriului în care se odihnea Lorenn. Fără un cuvânt, a lăsat să cadă o plasă 
aurie peste sicriu și, când a ridicat-o, toată lumea a putut vedea corpul astral semitransparent al 
lui Lorenn ieșind din trupul ei fără viață, privind în sus, surprins, și mișcându-se în interiorul 
plasei. Mirlén a depus-o în barcă. Fantoma lui Lorenn a început să vorbească, dar nimeni nu a 
putut auzi ce spunea, pentru că nu scotea niciun sunet audibil. Doar Mirlén o privea cu atenție, 
ca și cum ar fi ascultat ceea ce spunea. După câteva minute, Lorenn și-a închis gura, s-a uitat la 
toată lumea și a făcut semn cu una dintre labele ei de ren. A început să se risipească, ca ceața 
într-o dimineață de vară, și a dispărut pur și simplu. Mirlén a luat cuvântul: "Dragi elevi și 
profesori ai Școlii de Magie. Mă tem că a sosit momentul de temut. Mesia a fost răpit. Lorenn a 
luptat cu curaj împotriva atacatorului, Anaraña. Știm că această bestie are o putere enormă, o 
energie care a reușit să rupă vraja de protecție a energiei vitale care învăluie școala. Profesorii 
încearcă să o refacă, după înmormântare, așa că vă rog să mai lăsați să treacă două zile fără să 
o înfruntați. Puteți să vă antrenați singuri, să studiați, să învățați sau să continuați să participați 
la cursuri. Nu vă mai luptați până când vraja nu este refăcută, e clar? Avem nevoie de energia 
vitală de la fiecare dintre voi, fără niciun fel de prejudicii"...  

- Suntem gata de luptă! ", a fost întrerupt de un fel de Pegasus impunător din fundul sălii, urmat 
de urale din sala mare.  

- Nu, Pegasullo, mai ai un drum lung de parcurs. Tu și tovarășii tăi v-ați dovedit cu prisosință 
curajul și puterea, dar ați avea puține șanse împotriva maeștrilor răului, cu care chiar și noi, 
învățătorii, am avea mari dificultăți. 

Lui Hugo i-a fost imediat clar că Mirlén era unul dintre cei mai respectați profesori, pentru că 
ceilalți doar au dat din cap la cuvintele ei. "Fără Mesia, Școala este neprotejată și prevăd un atac 
iminent din partea unor ființe cu o putere magică incredibilă", a continuat Mirlén. Cu ajutorul 
auzului meu interdimensional am putut auzi cum Anaraña și slugile ei pregăteau răpirea, dar nu 
au dus planul până la capăt și au venit cu o lună înainte de termen. Restul profesorilor și cu mine 
pregăteam de câteva săptămâni cea mai bună strategie pentru a fi pregătiți, un nou salt în spațiu, 
care ar necesita mai puțină energie magică și ne-ar face să câștigăm timp; dar mi-e teamă că m-
au păcălit... știau că îi ascult și au dus-o mai departe. Acum Lorenn este moartă, în parte din 
cauza mea, iar fără energia ei, nu putem face acel salt - dacă aș fi fost în stare să detectez 
schimbarea de plan! Dar mi-a fost imposibil, mai mulți dușmani vorbeau despre atacuri pe furiș, 
în timp ce alții căutau non-stop Școala. Acum îmi dau seama că m-au tras pe sfoară, trimițând 
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semnale confuze pentru ca eu să nu pot prevedea rezultatul fatal. V-am dezamăgit, elevi și 
profesori! - a concluzionat bătrânul vrăjitor în timp ce se sprijinea cu ambele mâini de marginea 
bărcii și a dat drumul la mai multe lacrimi, care au produs scântei ciudate în plasa aurită.  

Dimas a luat cuvântul și a spus: "Nu te învinovăți, Mirlén. Datorită ție am fost protejați în toți 
acești ani, dezmembrând atacuri și evitând ambuscadele. Ne-ai pus pe toți profesorii în gardă și 
am fost pregătiți cum se cuvine. Cu toții am fost înșelați, cu un plan malefic, creat de o minte 
machiavelică de mare putere. În tablourile mele, de cele mai multe ori, formele și figurile ies 
clare, ușor de interpretat; totuși, am câteva tablouri ratate, cu ceea ce par ființe monstruoase, 
uriașe, ... dar tablourile ies neclare, și nu pot interpreta cu ce sau cu cine ne confruntăm. Ceea 
ce am clar, este că ne confruntăm cu o Ființă cu o energie magică mult superioară celei pe care 
suntem obișnuiți să o manevrăm, capabilă să genereze vrăji magice de mare putere care ascund 
planurile și îmi încețoșează tablourile".  

Mirlén a părut să se adune și și-a continuat oratoria: "Am descoperit că biata Lorenn avea o 
cantitate uriașă de otravă și totuși a reușit să o rănească pe Anaraña în luptă. Anaraña este acum 
un maestru de nivel superior. Păcat că este de partea cealaltă. Îmi amintesc când am antrenat-
o eu însumi, înainte de a vedea că mândria ei și aspirațiile ei de măreție și cucerire nu se 
potriveau cu spiritul Școlii. A plecat și forțele răului au capturat-o, oferindu-i mai multă putere, 
libertatea de a le folosi și asta a prins-o în capcană. Este o violonistă excepțională; a creat un 
cântec de leagăn de o frumusețe incredibilă, capabil să capteze atenția lui Mesia și, prin urmare, 
energia lui. Asta trebuie să-i fi dat locația exactă și momentul exact al Școlii. Totuși, noi, 
profesorii, încercăm să ne dăm seama cum a reușit să intre aici, să o ucidă pe Lorenn, să-l 
răpească pe Mesia și să iasă nevăzută. Și, cel mai intrigant dintre toate, cum a reușit să rupă 
vraja de protecție a energiei vitale."  

În timp ce Mirlén își termina discursul, Dimas începuse să facă noi picturi, cu o viteză incredibilă. 
Mirlén s-a uitat la unul dintre ele și l-a arătat în sală: un fel de păianjen uriaș care cânta la vioară, 
în timp ce Lorenn zăcea pe podea, iar Mesia se zărea din spatele ființei malefice, înfășurat în 
șuvițe care îl împiedicau să se miște. Întreaga încăpere a început să murmure, iar tensiunea și 
frica erau palpabile. Al doilea tablou a adus camera într-o liniște totală. În el, Hugo se afla în 
prim-plan, ținând în mână mai multe obiecte și un fel de cheie metalică împletită care ieșea din 
geanta de inventar; mai multe umbre a ceea ce părea a fi ființe mitologice îl urmau în fundal. 
Toată lumea se holba la Hugo. Mirlén a vorbit din nou: "Hugo, tu ești cel ales. Bătrânul mi-a spus 
clar, vorbind dintr-o altă dimensiune. Restul profesorilor și eu însumi nu vedem în tine o putere 
specială, dar s-ar putea să o ai în stare latentă, latentă, poate din cauza unei traume din copilărie 
care îți frânează abilitățile. Avem nevoie de tine, Hugo... și... avem nevoie de tine acum! Va trebui 
să pleci în căutarea lui Anaraña și să-l aduci pe Mesia înapoi cât mai repede posibil; dacă i se 
întâmplă ceva, vom fi pierduți. Are nevoie de protecția noastră pentru cel puțin 222 de zile, timp 
în care va avea puterea de a activa din nou mașinăria magică a Școlii. Trebuie să îl aduci înapoi 
în siguranță cât mai repede posibil, Indhira trebuie să se întoarcă." "Indhira? Dar atunci Mesia 
este o fată? Ar fi ea fata din fântână?", s-a gândit Hugo. -se gândi Hugo. A visat o fată căzând în 
ea, dar a crezut că era pur și simplu limbajul viselor. Acum îi era clar: "Mesia era Indhira și el era 
alesul, salvatorul, un băiat din lumea reală, fără nicio putere aparentă și cu responsabilitatea de 
a restabili echilibrul dintre Bine și Rău. Ce rol! " 
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7. SCORLEON, ORACOLUL SACRU 
 

Mirlén i-a spus lui Hugo să se ducă să-l vadă pe Escorleón, o ființă cu o putere enormă, jumătate 
leu și jumătate scorpion. Mirlén l-a rugat cu secole în urmă să se alăture Școlii ca profesor; dar 
caracterul său ciudat și apatia față de ceilalți l-au făcut să se retragă într-o peșteră, ca un pustnic. 
Timp de mulți ani nu a mai intrat în contact cu nimeni. De fapt, locația actuală a Școlii pe această 
mică insulă nu a fost o decizie luată cu ușurință; Scorleon s-a retras pe această insulă cu mult, 
mult timp în urmă. Mirlén știa că, cu siguranță, nu va fi amuzat, căci Școala atrăgea probleme 
oriunde apărea; dar poate că Scorleon, le va da o mână de ajutor dacă va fi atacat în cele din 
urmă. "Hugo, voi fi sinceră cu tine", a spus Mirlén. "Eu și Escorleon am avut niște neînțelegeri în 
trecut, iar acum nu am mai vorbit de mult timp, nici măcar în mod magic. Sunt sigur că nu m-ar 
asculta sau, mai rău, m-ar putea chiar ataca, ceea ce ar putea însemna sfârșitul pentru oricare 
dintre noi. Trebuie să te duci nu doar să-l vezi, ci să încerci să-l convingi să-ți spună unde ar putea 
fi fata și cum să ajungi acolo. El are un simț al mirosului care transcende lumi și dimensiuni. Ia cu 
tine această haină a fetei, pentru a-i ușura munca. O vei găsi în vârful muntelui, în interiorul unei 
peșteri", spuse Mirlén în timp ce arunca plasa în aer, iar aceasta căzu pe pământ formând o hartă 
tridimensională a insulei, marcând peștera din vârful muntelui cu o cruce de aur, ceea ce îl uimi 
din nou pe băiat. 

Hugo a ieșit din cameră și s-a gândit la Escorleón. Pereții Școlii au început să se lumineze în felul 
pe care îl văzuse deja, ghidându-l pe drumul său. "Nu sunt obișnuit cu asta", s-a gândit el. 
Ajungând la ușa din față a Școlii, a constatat că Lúcer nu era la postul său. A deschis ușa învârtind 
mai multe chei și zăvoare și a constatat că, odată deschisă, nu mai putea ieși: un fel de barieră 
magică îl împiedica să facă acest lucru. "Hugo, așteaptă", vocea lui Lúcer se auzea clar în capul 
băiatului, ca și cum ar fi fost el însuși acolo. Vorbesc cu tine prin telepatie. Nimeni nu are voie să 
intre sau să iasă din Școală fără permisiunea mea. Voi fi acolo într-un minut pentru a ridica vraja 
de blocare.  

Hugo a decis să folosească acel timp pentru a se gândi la un plan care să-l convingă pe Escorleón 
să-i dea un indiciu despre Mesia. După două minute, Lúcer s-a scuzat: "Îmi pare rău Hugo, a fost 
o problemă la nivelul 3 și profesorii sunt prea ocupați să găsească o modalitate de a ne proteja. 
Uitându-se la ușă, sferele din capul lui au început să strălucească, iar ceața aurie care acoperea 
ușa a dispărut pur și simplu.  

 - Poți ieși acum. Grăbește-te, nu pot ține deschis mult timp. Când te vei întoarce, 
gândește-te la mine. Te voi aștepta aici", a spus gardianul. 

 - Mulțumesc, Lúcer, a exclamat Hugo în timp ce se îndepărta cu doi pași de intrare.  

Lúcer și-a activat din nou sferele, iar ceața aurie a acoperit din nou ușa.  

 - Pot să te mai întreb ceva, Lúcer?  

 - Sper că nu va fi ultima, Hugo", a răspuns Lúcer cu o grimasă care semăna cu un zâmbet.  

 Dacă nimeni nu poate intra sau ieși din Școală fără permisiunea ta, cum ar putea Anaraña 
să intre sau să iasă?  
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 Nu pot răspunde la asta, Hugo. Nu știu cum ar fi putut să o facă... Ceea ce te pot asigura 
este că nu a intrat sau ieșit de aici, pentru că aș fi observat. 

Hugo a ieșit afară și a constatat că, în afara Școlii, "ajutorul pentru a găsi oameni" nu funcționa, 
așa cum intuise deja. A început să meargă pe o cărare spre vârful promontoriului, deoarece nu 
arăta deloc ca un munte, ca Espigón, de exemplu, unde îl întâlnise pe Bătrân; totuși, când a ajuns 
la poalele movilei și a început ascensiunea, a observat că ceva nu era în regulă. A început să urce 
cu dificultate, ca și cum panta era mult mai abruptă decât părea la început. După aproximativ 
douăzeci de minute de urcare, s-a oprit și aproape s-a prăbușit: nu-i venea să creadă! Se afla la 
punctul de plecare, chiar la capătul potecii, acolo unde începea urcușul! S-a hotărât să urce mai 
repede, folosind acum picioarele și brațele, urcând. Din nou a rămas perplex: "dar... ce se 
întâmplă aici?". - a spus cu voce tare. Era tot în același punct, fără să avanseze nici măcar un 
centimetru. Căzând în genunchi, epuizat, s-a înjunghiat cu o piatră ascuțită lângă tibie, ceea ce 
i-a provocat o durere imensă. A încercat să se ridice, sprijinindu-se de trunchiul unui copac mic, 
îndoindu-l aproape până la limită, fără să se rupă. Un firicel de sânge a început să-i curgă pe 
gambă, până când a ajuns la pământ. Așa cum se întâmplase la urcarea pe Espigón, sângele a 
început să se adune, ca o armată de furnici, și și-a început ascensiunea pe munte. Hugo s-a 
hotărât să-l urmeze cu greu, pășind exact acolo unde îl marca sângele; uneori trebuia să se 
oprească și sângele se oprea, ca și cum l-ar fi așteptat. După douăzeci de minute, Hugo a 
constatat că, în sfârșit, ascensiunea începea să fie posibilă. Urmând sângele auriu, a ajuns la 
capătul promontoriului într-un timp foarte scurt, dar i s-a părut o eternitate din cauza durerii din 
piciorul său, care era acum foarte umflat și oarecum violet. Peștera se profila maiestuos în fața 
lui. Sângele se scurgea în ea, acum se aduna ca și cum ar fi fost o singură picătură cu aspect 
circular. Hugo a început să o urmeze. Dintr-o dată, ceva a ieșit din întunericul peșterii și a săpat 
în acel sânge, începând să-l sugă. Era un fel de înțepătură aurie, cu aspect strălucitor și cu o tentă 
metalică. Hugo s-a simțit amețit și a căzut din nou în genunchi pe pământ. "Ce s-a întâmplat cu 
mine? E ca și cum aș fi lipsit de energie..." -gândise băiatul.  "Te-am prins, hoț de vrăji! Vei plăti 
cu energia vieții tale pentru că m-ai deranjat în propriul meu adăpost și ai rupt vraja de 
ascensiune", s-a auzit spunând din interior. Înțepătorul a continuat să sugă sângele până când 
nu a mai rămas nimic. Hugo a simțit cum îi arde rana din picior și, din nou, sângele său, căzut pe 
pământ, înainta acum în șuvoi, părăsindu-i trupul încetul cu încetul, făcându-și drum spre 
puternicul înțepător. Înțepătorul continua să sugă și să sugă, în timp ce Hugo se simțea din ce în 
ce mai obosit. Credea că acesta va fi sfârșitul lui, căci se afla în genunchi, abia reușind să-și țină 
corpul cu ambele mâini fără să se prăbușească. Înțepătura a încetat să mai absoarbă și un leu 
uriaș și-a făcut simțită prezența, arătându-se lui Hugo cu un gest care nu denota nici un fel de 
bun venit. Totuși, Hugo a observat că jumătate din corpul său semăna mai degrabă cu un 
scorpion, cu picioarele care, pentru o clipă, i-au amintit de cele ale Anarei, pe care o văzuse în 
tabloul lui Dimas. "Asta li se întâmplă celor care îndrăznesc să mă deranjeze! ", a spus Scorleon 
supărat.  

Hugo încercând să vorbească, chiar și cu greu să respire, a spus: 

 - Vin de la Școala de Magie, Mirlén m-a trimis, a spus el cu mare dificultate.  
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- Mirlén? Ce vrea parazitul ăla? I-am spus de mult timp să nu mă deranjeze sau voi plăti cu viața 
pentru asta. Știu deja că vii de la Școală, mirositorul meu magic mi-a spus de când ai luat-o pe 
cărare. Cum ai rupt vraja de ascensiune? Spune-mi și promit să-ți ofer o moarte rapidă și 
nedureroasă. Deși poate că o moarte lentă și dureroasă nu e o opțiune rea. A trecut mult timp 
de când nu m-am mai distrat cu cineva...  - Nu știu, a jurat, spuse băiatul; n-am făcut 
nimic, sângele meu are ceva în el... Vă rog, avem nevoie de ajutorul vostru... Mesia... Școala... 
Bătrânul... Hugo a scos în ultima secundă mica pânză care acoperea leagănul Indhirei și, când a 
vrut să i-o arate, s-a prăbușit ținând-o într-una din mâini; în timp ce ochii i s-au stins când au 
văzut cum uriașul înțepător se ridică pe spatele lui, luând avânt pentru a-i da lovitura mortală. 
Hugo a știut în acel moment că era la capătul puterilor și a încetat să se mai lupte, căzând 
inconștient. 

Băiatul s-a trezit cu o tresărire. Era întins pe un palet în interiorul unei peșteri luminate de torțe. 
Peștera era uimitor de curată și ordonată și avea un farmec straniu; fără îndoială că era casa lui 
Scorleon. Un coș de răchită din fața lui i-a atras atenția; înăuntru se aflau câteva role de hârtie 
înfășurate într-un pachet de pânză. Ținând cont de raritatea hârtiei în acea lume ciudată, era 
remarcabil. Deodată, o înțepătură ascuțită i-a atras atenția asupra piciorului său, care era 
bandajat, pătat cu sânge proaspăt în față. Când s-a așezat, cârpa umedă i-a căzut de pe frunte. 
Scorleon era pe spate, ocupându-se în bucătărie cu ambele labe, în timp ce înțepătorul apucase 
o canistră uriașă de pe un raft de deasupra capului.  

 - Vrei să mănânci ceva? Trebuie să fii epuizat, ți-am răpit atâta energie. Încă două minute 
și ai fi murit", a spus Scorleon.  Ai avut febră mare și ai delirat. Ai vorbit în somn despre Școală, 
despre Mesia, despre Dimas, despre Mirlén, despre gardian... Dacă aș fi fost un dușman, mi-ai fi 
dat toate informațiile de care aveam nevoie pentru a termina de distrus Școala... Ce ființă 
mitologică ești! I-am spus cu mult timp în urmă ticălosului de Mirlén că nu vreau ca el sau oricine 
altcineva din școală să se apropie de mine... NICIODATĂ! - a tunat vocea lui în peșteră, ca un 
fulger. Și acum pescarul ăla mic și pescăresc aduce Școala la adăpostul meu? Am mirosit multe 
lucruri de atunci... Știi ce sunt acele lucruri? - PRO-BLE-MAS! a spus Scorleon, făcând o pauză la 
fiecare silabă pentru a da mai multă emfază cuvântului, răcnind înapoi în peșteră, făcând să fugă 
mai multe creaturi înaripate care se odihneau pe acoperișul peșterii.   

 - Din moment ce nu ești dușmanul nostru, ai putea să ne ajuți să-l găsim pe Mesia? a 
întrebat Hugo. Anaraña a capturat-o și ...  

 - Liniște! Cunosc toate detaliile fără să miros o bucată de pânză. Mirlén crede că sunt 
micul ei câine de vânătoare? Sunt și mai ofensată că ea crede asta. Simțul meu olfactiv 
transcende această lume, chiar și propria noastră dimensiune. Am simțit mirosul fetei, Anaraña, 
a firelor și a sângelui ei; știu că a fost rănită. Am mirosit și o nouă ființă, o entitate malefică 
superioară. Răul are un miros distinctiv, ca un mosc cu o notă de metal, ca sângele uscat în 
putrefacție. Dar să nu vă înșelați, a continuat Scorleon, doar pentru că nu sunt dușmanul vostru, 
nu înseamnă că sunt prietenul vostru... E clar? Acum ieși afară și nu te mai întoarce, sau data 
viitoare nu vei mai ieși viu. Consideră că este un avertisment pe viață și pe moarte și spune-i lui 
Mirlén să-și ia nenorocita de Școală de pe Insula mea. Plasa aia a ei, pute...!  
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Hugo a privit în jos, înfrânt. Și-a atins piciorul și a văzut că era mult mai bine, abia dacă îl mai 
durea. Știa că nimic din ceea ce putea spune nu-l putea face să se răzgândească pe Scorleonul 
morocănos și că reputația lui de pustnic era bine meritată. A luat cârpa lui Mesia și și-a prins 
sacul în jurul taliei. Și-a amintit de obiectele dinăuntru și a scos piesa de metal a tatălui său; 
întorcându-se la școală, va avea timp să cerceteze piesa mai amănunțit. Instantaneu, Scorleon 
s-a întors și s-a apropiat cu o tresărire, începând să adulmece piesa într-o manieră nervoasă și 
stridentă.  

 - De unde ai luat această cheie? Cine v-a dat-o? - a întrebat el cu o privire fixă către băiat.  

 - Cheia... Ce cheie? - a spus Hugo scoțând întreaga bucată de metal.  

 - Cheia aia încă mai poartă mirosul proprietarului ei... i-ai furat-o?  

 - Nu, nu am furat nimic de la nimeni. Este un obiect pe care mi l-a lăsat tatăl meu, dar 
nu are forma unei chei; încă mă gândesc cum să îl pun laolaltă.  

 - Tatăl tău? - a întrebat supărat Scorleon. Mă pui la încercare, băiete? Cheia aceea a 
aparținut unei femei pe care am cunoscut-o cu foarte mult timp în urmă și care, în cele din urmă, 
a provocat rivalitatea pe care o am acum cu Mirlén. Eram amândoi prieteni și eram îndrăgostiți 
de ea, o doamnă frumoasă, cu părul lung și negru și șuvițe aurii. Ea era proprietara acelei chei. 
Noi trei eram elevi în clasa a cincea la Școală. Încetul cu încetul, rivalitatea noastră pentru ea a 
crescut, căutând modalități de a o cuceri, murind de gelozie când își petrecea timpul cu celălalt. 
Mirlén și cu mine ne provocam în mod constant, încălcând regulile, luptând pe furiș în spații 
interzise... Pe scurt, am devenit dușmani intimi. Ea ne spunea că ne iubea pe amândouă, că 
fiecare dintre noi avea ceva special, ceva ce îi lipsea celeilalte. Într-o zi, Mirlén și cu mine, după 
o ceartă puternică, am decis să părăsim Școala și să ne înfruntăm până la moarte. Acolo, nicio 
vrajă de protecție a energiei vitale nu ar fi putut întrerupe sfârșitul pe care îl căutam, moartea 
celuilalt. Eram amândoi fără putere și energie, sângerând peste tot, grav răniți, întrucât nivelul 
nostru de magie era similar. Mirlén mă prinsese în capcană cu plasa ei, furându-mi energia, 
slăbindu-mă..., în timp ce eu îi străpunsesem unul dintre brațe cu înțepătorul meu, sugându-i-l 
puțin câte puțin. Lorenn a fost cea care a apărut brusc și ne-a despărțit de lupta noastră până la 
moarte. Dacă nu ar fi fost ea, poate că am fi murit amândoi. Amândoi am fost băgați în "Groapă" 
timp de două săptămâni, amândoi rămânând fără Energie Magică, pierzând toate nivelurile pe 
care le dobândisem de-a lungul anilor. A trebuit să o luăm de la zero. Iubita noastră a aflat ce s-
a întâmplat și, când am ieșit din puț, ne-a chemat pe amândoi. Ne-a obligat să stăm împreună și 
să ascultăm ce avea de spus: "Sunteți niște idioți să stricați o prietenie de atâția ani și să mă 
folosiți pe mine ca scuză; nu voi alege niciodată între voi doi". A doua zi, a părăsit definitiv Școala, 
fără urmă. Cheia pe care o porți cu tine își păstrează încă mirosul... 

 - Poți să-mi spui cum o cheamă pe doamna aceea, Escorleón? a întrebat Hugo.  

 - Numele ei era Elissa și nu o voi uita niciodată. A fost prima și singura mea dragoste. A 
dispărut, nici măcar simțul meu olfactiv nu a mai putut să o găsească", a replicat, abătut, ciudatul 
hibrid, jumătate leu și jumătate scorpion. 

  - Elissa? - a răspuns Hugo cu uimire. Elissa a fost mama mea...  
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După ce au stat de vorbă mult timp, Hugo a putut observa o schimbare uriașă în atitudinea lui 
Scorleon. Aceasta a cântărit greu când Hugo i-a spus despre moartea lui Lorenn și despre cum o 
găsise. Acum îl trata diferit, ca și cum ar fi fost din familie; i-a pregătit o cină delicioasă și și-a 
cerut scuze pentru incidentul care aproape că l-a costat viața.  - Hugo, acum înțeleg. Sângele 
tău este special, pentru că face parte din cel al mamei tale, dar... cum este ea acum? - a 
 întrebat Escorleón.  

 - Părinții mei au murit; nu pot să-ți spun detalii, pentru că abia îmi mai amintesc ceva, a 
răspuns Hugo. Îmi amintesc  un zgomot puternic și totul zburând prin aer; îmi amintesc o 
polițistă care mă ținea în brațe, în timp ce o duzină dintre ei căutau vreun obiect salvabil printre 
dărâmăturile casei; îmi amintesc pe mătușa mea Matilde plângând deznădăjduită în timp ce mă 
privea de la distanță, ținând în mână rucsacul tatălui meu pe care unul dintre polițiști îl găsise 
sub o placă de metal... puțin mai mult....  

 Bine, Hugo, mă lași să-ți fac un test? Nu degeaba  mi se spune Oracolul, pentru 
că pot vedea mai mult decât alții; promit că de data aceasta va fi nedureros.  

Hugo a dat din cap, în timp ce Scorleon desfăcea nodul bandajului de pe piciorul său. A adus 
înțepătura aproape de el, dar în loc să se înfige, vârful s-a deschis în patru locuri și pur și simplu 
a îmbrățișat ușor membrul băiatului. Hugo nu a simțit niciun disconfort, în timp ce Scorleon s-a 
uitat în sus dându-și ochii peste cap. După un timp, Scorleon a retras înțepătura, care s-a închis 
treptat, recăpătându-și forma impresionantă inițială. Hugo, am mai multe răspunsuri, dar nu știu 
dacă tu ai întrebările potrivite.  

 - Cine a fost mama mea, Escorleón? a întrebat Hugo.  

 - Mama ta a fost un magician puternic și, sătulă de lumea noastră, a călătorit printr-un 
portal spre ceea ce tu numești "lumea reală". Acolo l-a întâlnit pe tatăl tău, așa cum spui tu, o 
ființă normală, fără puteri magice. Cred că asta căuta, să se despartă de tot ce era legat de magie. 
În acea lume a trecut neobservată, lucrând ca o gospodină, având grijă de tine și înțelegându-se 
cu vecinii ei. Am putut detecta că și-a folosit magia doar o singură dată. Tatăl tău nu a știut 
niciodată nimic despre puterile ei; era un om bun, care muncea din greu pentru a se asigura că 
nu-ți lipsește nimic; sora ei, Matilda, te-a vizitat de câteva ori când erai foarte mică, dar nu era 
deosebit de atașată de tine, deoarece relația ei cu tatăl tău era aproape nulă, de când îi spusese 
că Elissa nu i se potrivea. Mătușa ta era o văduvă care voia doar să fie liniștită, așa că părinții tăi 
nu te lăsau niciodată singură cu ea.  

 - Dar apoi... Ce s-a întâmplat? Cum au murit?  

 - Aceasta este o parte la care îmi este greu să răspund, pentru că prin sângele tău 
primesc informațiile pe care le știi, deși nu în mod conștient. Singurul lucru pe care ți-l pot spune 
este că nu a fost un accident; a fost provocat.  

 - Provocat? de cine? spuse Hugo exultând.  

 - Uite cum stă treaba, Hugo; a fost declanșată de cineva cu o energie magică enormă. 
Cineva din această lume...  
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Ochii lui Hugo se făcură mari ca niște farfurii, în timp ce întrebă: "Cine, cine ar fi putut să facă o 
asemenea atrocitate? "  

 - Nu am încă detalii, pentru că, prin intermediul dumneavoastră, nu am acces la toate 
răspunsurile. Vă promit că data viitoare când ne vom întâlni voi face suficiente cercetări pentru 
a răspunde la majoritatea întrebărilor dumneavoastră, dar, deocamdată, mă tem că nu avem 
timp pentru mai mult. Este important să ne concentrăm asupra căutării lui Mesia și asupra 
apărării Școlii. Lăsați-mi pentru o clipă pânza lui Mesia, a cerut Scorleon. Jumătatea de leu a 
început să o adulmece și a continuat: "Trebuie să pleci acum. Vei fi însoțit de mai mulți elevi de 
la Școală și, posibil, de unii dintre profesori. Nu vă vor putea oferi mai multe resurse, pentru că 
simt un atac iminent din partea forțelor răului, iar Școala nu prea are trupe suplimentare în acest 
moment. Miroase a Anaraña și armata ei de arahnide... se pare că au dus-o la Serpentidad, un 
șarpe de peste 22 km lungime care adăpostește un oraș în interior. Șarpele se mișcă noaptea, 
dar se odihnește ziua, departe de soare, în locuri întunecate și umede. Fiți foarte atenți! 
Serpentidad este o ființă foarte puternică și vă poate distruge cu ușurință.  

 - În regulă, vin imediat, a spus Hugo. Există doar o întrebare pe care nu mi-o pot scoate 
din cap... Mi-ai spus că mama mea în "lumea reală" a folosit magia doar o singură dată... care 
dintre ele?  

Scorleon l-a privit ciudat și a spus:  

 - Mama ta a folosit magia pentru a-l dona, lăsând-o aproape fără putere magică. Cred 
că a vrut să se țină pe ea și pe tine complet în afara acestei lumi.  

 - Cui a dat puterea sa? a  întrebat Hugo, apropiindu-se nervos de Scorleon.  

 - Tatăl tău, care era complet inconștient de noul său dar și de modul în care îl putea 
folosi. Totuși, înainte de a o face, a creat ceva. Am detectat o putere latentă, ceva ce nu am mai 
putut mirosi până atunci. Trebuie să fi fost sângele tău, Hugo, care m-a făcut să o simt în acest 
moment. Astea sunt toate informațiile pe care le am pentru tine deocamdată", a încheiat 
leul/scorpionul. 
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8. ȘCOALA ÎN PERICOL 
Înainte de a pleca, Scorleon i-a dat un mic borcan de sticlă închisă la culoare; era închis cu un 
dop de plută, care avea desenul unui scorpion negru pe partea de sus.  

 - Hugo, ia asta cu tine; s-ar putea să-ți fie de folos cândva", a spus Scorleon. Este o otravă 
puternică pe care o extrag din înțepătura mea. În multe dintre confruntările mele, am descoperit 
că uneori o înțepătură nu este suficientă, mai ales atunci când mă confrunt cu o multitudine de 
ființe demonice. În momentele de liniște, îmi extrag veninul din când în când și îl păstrez în fiole. 
Otrava se oxidează ușor în prezența oxigenului, pierzându-și proprietățile și, prin urmare, 
eficiența. Poate fi păstrat în orice recipient, dar se va strica după câteva ore. Acest recipient, 
însă, este special; are un capac magic care împiedică intrarea aerului și a luminii, așa că rămâne 
intact, păstrându-și puterea ani de zile. Otrava produce o paralizie foarte puternică și este 
extrem de enervantă, chiar și atunci când este aplicată superficial, deoarece corpul tău arde ca 
și cum ai fi în flăcări. Cu excepția unor vrăji specifice de protecție prin contact, ființa căreia i-o 
aplici va avea probleme serioase. Ingerată, injectată sau în contact cu interiorul corpului, este 
mortală, mai ales pentru oricine nu este un maestru magician cu daruri de vindecare înalte. Dacă 
impregnezi orice armă, o simplă zgârietură va trimite creatura din fața ta în partea cealaltă", a 
încheiat Scorleon cu o grimasă pe gură și scoțând limba. 

Hugo a luat cu grijă fiola și a pus-o în geantă. L-a concediat pe Scorleon, mulțumindu-i pentru 
tot; având încă mai multe întrebări la care trebuia să răspundă, cel puțin se apropiase mai mult 
de a ști cine era Hugo. După ce petrecuse mai bine de o zi cu pustnicul, simțea că poate îl 
judecase prea repede cu o anumită prejudecată și acum înțelegea mai bine de ce era așa și de 
ce a decis să se izoleze de lume; fără îndoială, Scorleon putea fi un aliat puternic care, la un 
moment dat, putea înclina balanța în lupta finală dintre Bine și Rău (spera să fie de partea lui). 
La urma urmei, trăind singur pe acea insulă, ar fi trăit multiple confruntări cu forțele răului și, 
după atâția ani, și-ar fi păstrat aproape intactă puterea enormă. 

Hugo a coborât de pe "muntele care nu era munte" cu o ușurință enormă; în puțin mai mult de 
douăzeci de minute, se afla din nou la poalele muntelui de unde începuse drumul. S-a gândit la 
lucrurile magice incredibile care i se întâmplau, la mătușa sa Matilda sau chiar la "Machete". 
"Poate că aș putea folosi otrava pe Machete data viitoare când ne vom întâlni", s-a gândit cu o 
grimasă amuzată pe față, deși în realitate știa că nu ar fi folosit-o niciodată pe vreun om, 
deoarece efectele ar putea fi letale. "Poate că doar amenințându-l cu o piatră bună ca asta va fi 
suficient", a spus cu voce tare, privind în jos la pământ. A luat o piatră de dimensiuni bune, de 
aproximativ 2 kg, și a pus-o în geantă, unde se aflau și restul obiectelor din inventarul său. A fost 
foarte surprins să vadă că piatra grea a încetat să mai cântărească imediat ce a pus-o în interiorul 
sacului.  Acum avea trei obiecte: cheia, flaconul Scorleon și piatra. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi 
introdus un al patrulea obiect? Lăsând sacul pe jumătate deschis, a decis să ridice o altă piatră 
mult mai mare, de data aceasta folosind ambele mâini. În timp ce o plasa în interiorul sacului, 
piatra a trecut în mod magic prin sac și a aterizat cu un zgomot surd pe pământ, foarte aproape 
de piciorul său, făcându-l pe Hugo să sară înapoi. A scos piatra originală din pungă și a aruncat-
o cu nepăsare; de data aceasta, a căutat în jur ceva mult mai mare, nu neapărat greu; s-a simțit 
pentru o clipă ca un om de știință care face experimente. A văzut o creangă uriașă despicată, 
destul de dreaptă, și, îndepărtând crengile de la capetele ei, a constatat că ar avea cam doi metri 
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lungime; vârful era foarte neregulat, fiindcă era ascuțit în multe locuri, iar dacă era bine folosit, 
putea fi folosit chiar ca armă. În orice caz, a decis să facă testul: a început să o introducă în sac 
și, ca prin magie, a intrat până la capăt. A închis-o cu ajutorul cordonului și s-a simțit fericit că 
are o geantă cu o asemenea putere. Se pregătea să scoată din nou creanga, dar un gând brusc i-
a venit în minte; era ca o premoniție, ceva care i-a provocat o mică greață. Și-a ușurat pasul spre 
Școală; nu mai putea zăbovi... poate că existau vești despre fată, sau poate că, pur și simplu, 
aceasta suferea un efect al pierderii energiei magice furate de Scorleon în timpul întâlnirii lor. În 
timp ce mergea, se gândea că era timpul ca maeștrii să-i spună ce se aștepta cu adevărat de la 
el, să-l antreneze și să elaboreze împreună un plan care ar putea duce la locul unde se afla fata. 
Presupunea că se va organiza un fel de patrulă sau un comando de salvare, cu cei mai buni 
profesori și cu unii dintre elevii mai avantajați. Când, în sfârșit, a ajuns la faimoasa ușă metalică, 
s-a gândit la Lúcer; a încercat să-i trimită un mesaj telepatic: "Lúcer, sunt aici. Deschide, te rog. 
Am un indiciu despre locul unde ar putea fi Mesia"; cu toate acestea, ușa nu s-a deschis. Hugo 
s-a concentrat din nou mai mult asupra lui Lúcer..., dar după câteva minute, a obținut același 
rezultat. A început să bată în ușa metalică, care zdrăngănea și zăngănea în interiorul copacului. 
"Lucer, sunt Hugo! Deschide!". După câteva minute de așteptare, s-a hotărât să se așeze și să 
scoată "cheia - fără cheie" pentru a încerca să o călărească. A băgat mâna în geantă și a fost din 
nou surprins de capacitatea acesteia... oare va încăpea măcar o persoană? s-a întrebat. 
Întorcându-se din nou la puzzle-ul tridimensional care era cheia, figura a început să capete o 
anumită stare avansată și, după o răsucire aici și o întoarcere acolo, urmate de deplasarea unei 
piese peste o alta mai mare, sunetul unui clic a provocat o strălucire luminoasă în dispozitiv; a 
știut imediat că ajunsese la forma finală. Obiectul s-a blocat pur și simplu, în timp ce o lumină 
aurie strălucitoare străbătea obiectul din față în spate; Scorleon avea dreptate... era o cheie, una 
ciudată, dar totuși o cheie. Vârful cheii avea forma a doi "A" inversați, ca și cum ar fi existat o 
oglindă între ei. Între cele două numere exista un gol, lăsând marginea celor două numere ca 
singura piesă metalică introdusă în încuietoarea atât de unică. În plus, marginile prezentau 
anumite crestături și gravuri care, fără îndoială, ar fi contribuit la creșterea securității locului 
care adăpostea acea încuietoare. Cert era că simbolul îi suna cunoscut, deși nu-și putea aminti 
exact locul unde îl văzuse. Dintr-o dată, un sunet surd a răsunat dinspre ușă, urmat de mai multe 
zăvoare care se deschideau și se închideau din nou, precum și de mai multe bâzâituri pe care 
Hugo le-a etichetat drept "încuietori magice". Procesul de deschidere dura mai mult decât își 
amintea. "Ce ciudat!" - s-a gândit el. Fără să țină cont de propriile gesturi, s-a trezit deschizând 
geanta și băgând mâna înăuntru, ca și cum ar fi căutat un fel de obiect care l-ar fi putut proteja 
de orice eveniment neașteptat. Ușa s-a deschis în sfârșit și Hugo a văzut sigiliul auriu încă 
nedesprins... Nu era Lúcer; era un fel de ființă de cel mult un metru înălțime, cu câteva zeci de 
ochi și două antene foarte mari, una dintre ele îndoită într-un mod ciudat, ca și cum ar fi fost 
ruptă. Hugo a văzut că avea mai multe vânătăi și că era clar nervoasă din cauza transpirației.  

 - Eu sunt Nemesius, un student de nivel 4. Lúcer m-a trimis să deschid poarta. Ne aflăm 
în mijlocul unei bătălii crâncene. Am fost atacați de o mie de ființe arahnide comandate de 
Anaraña.  

 - Dar... cum au intrat? Sigiliul magic este încă intact (a încercat să treacă fără succes), a 
spus Hugo. Doar Lúcer și doi profesori cunoșteau vraja de pe ușă și, după spusele gardianului, 
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nimeni nu a intrat sau a ieșit de la plecarea voastră, a continuat Nemesius, respirând greu, în 
timp ce se agăța de tocul ușii, gâfâind după aer și transpirând în toate părțile.  

- Deci nu pot intra? a întrebat Hugo.  

 - Nu am spus asta... Nemesius închise ochii, antena funcțională se încruntă și începu să-
și miște buzele în tăcere, ca și cum ar fi cântat un cântec infinit. Sigiliul magic sub forma unei 
cete aurii s-a deschis. "Lúcer mi-a transmis vraja de deschidere prin telepatie", a spus Nemesius 
într-un mod ezitant.  

 - Ești bine? a întrebat îngrijorat Hugo. Nemesius doar a respirat adânc și nu a răspuns.  

- Ei bine, cu siguranță situația trebuie să fie foarte critică pentru ca el să vă fi dat această 
informație! a gândit Hugo cu voce tare, simțindu-se puțin rușinat că o verbalizase.  

 - Chiar este, Hugo, a spus Nemesius, făcând o pauză pentru respirații lungi. Lúcer m-a 
trimis să te întâlnești cu Dimas cât mai curând posibil. Acele ființe demonice ne epuizează 
sănătatea magică; credem chiar că ar putea fi mai mulți morți, rupând "Vraja de protecție a 
energiei vitale", ceea ce i-a lăsat pe profesori nedumeriți; toate încăperile și coridoarele școlii au 
devenit o zonă de luptă totală, unde profesorii și elevii se luptă fără încetare. Am reușit să mă 
strecor în ultima clipă, în timp ce Lúcer m-a acoperit de atacul a zece dintre acești gândaci. Cu 
toate astea, am scăpat prost, a continuat el, înecându-se. Una dintre antenele mele nu 
funcționează bine, aproape mi-a fost smulsă, iar ambele sunt sursa puterii mele: invizibilitatea. 
Acum, abia îmi pot menține starea de invizibilitate pentru câteva secunde, așa că trebuie să alerg 
foarte repede pentru a ieși dintr-o zonă aglomerată și să mă ascund când magia dispare. Așa am 
reușit să ajung aici, dar nu înainte de a mă lupta cu mai multe dintre acele bestii.  

Hugo s-a uitat la lăbuțele ființei și și-a imaginat că aleargă încet. Punga lui Nemesius era plină de 
sânge. Nemesius se ținea de o parte cu una dintre labe, neputând să ascundă o pată roșiatică 
care devenea din ce în ce mai mare. Fără îndoială că o rană deschisă ca aceea l-ar fi încetinit 
destul de mult în misiunea sa. Nemesius a început să hiperventileze, și-a îndoit labele în ceea ce 
ar fi putut fi genunchi inversați și a căzut la pământ.  

 - Caută-l pe Dimas, Hugo. Abia dacă mai am putere să vorbesc... și trebuie să închid 
sigiliul... De pe podea, a început să-și miște din nou buzele și sigiliul magic s-a închis. Hugo a 
împins ușa și a început să arunce încuietorile mecanice, orizontale și verticale, până când 
intrarea a fost închisă ermetic. Când și-a ridicat privirea spre Nemesius, acesta stătea foarte 
nemișcat. Hugo s-a uitat în ochii lui și s-a îngrozit: erau terni, fără viață; erau la fel ca cei ai 
bătrânei Lorenn. 

S-a gândit la Dimas și, automat, coridoarele s-au luminat, dar de data aceasta drumul marcat era 
cu totul diferit de cel pe care și-l amintea: sistemul l-a dus pe o cale plină de colțuri și de 
crăpături, trecând prin încăperi și trape pe care nu le mai văzuse niciodată. După un rând de 
scări, o piatră de pe peretele a ceea ce părea a fi un coridor fără ieșire s-a aprins. Hugo s-a 
apropiat, a pus mâna pe ea, iar o nouă ușă ascunsă în piatră s-a deschis. S-a gândit că ar fi fost 
norocos să ajungă la Dimas pe rute alternative, deși știa că era probabil să fie dificil. S-a strecurat 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

40 
 

înăuntru, fără să observe un păianjen care îl privea din tavan, strecurându-se printr-un fir de 
pânză până când s-a strecurat în interiorul ușii. Ușa s-a închis din nou, ascunsă în perete. 

 

Între timp, toate sălile și coridoarele erau adevărate scene de luptă; la etajele superioare, mai 
mulți elevi au reușit să ucidă zeci de păianjeni, doborând alte zeci. Trantor se mișca rapid, 
aruncând în mod constant șocuri electrice, ceea ce făcea ca mai mulți păianjeni să fie amețiți 
deodată, lucru folosit de mai mulți studenți pentru a le da lovitura finală, izbindu-le capetele de 
pământ sau pur și simplu aruncând vrăji de dezintegrare. "Acesta este cel mai bun antrenament; 
fără îndoială că în curând voi reuși să-mi recapăt nivelul anterior!", a strigat Trantor amuzat.  

Dimas și restul profesorilor se confruntau cu un număr imens de păianjeni, în timp ce Anaraña 
cânta la vioară, ceea ce avea rolul de a-i reactiva și de a le trimite noi ordine; era ca și cum toți 
se mișcau în același timp, urmând un plan. Dimas a desenat mai mulți păianjeni care erau striviți 
de un zid magic tridimensional până la moarte. Dintr-o dată, Mirlén și-a aruncat pânza împotriva 
peretelui uneia dintre încăperile principale, pânza a copiat forma peretelui și a căzut greoi și rigid 
peste cincisprezece păianjeni care încercau să o atace din spate pe Miranda, o profesoară 
capabilă să se deplaseze cu o viteză incredibilă, dar care fusese prinsă într-una dintre pânzele pe 
care le aruncase Anaraña. Miranda a început să se miște ultra-rapid, vibrând pe pânză, până 
când aceasta s-a rupt și a reușit să iasă din captivitatea ei temporară. Anaraña a țipat de furie și 
a oprit melodia. Păianjenii au rămas mai mult sau mai puțin nemișcați, făcând mișcări mai lente, 
așteptând alte ordine. Anaraña s-a uitat la Mirlén cu o ură extremă și a spus: "Într-o zi te-am 
admirat ca învățător, dar mi-ai spus că nu sunt potrivit să fiu elevul tău; acum sunt un învățător 
de cel mai înalt nivel, iar tu, în schimb, nu ești decât un bătrân ofilit cu o putere singulară. Te voi 
face să dispari, împreună cu toți ai tăi, în timp ce noi îl vom sacrifica pe Mesia și vom obține toată 
imensa sa energie magică", a spus Anaraña, în timp ce râdea cu un râs strident și terifiant. A 
început să cânte o nouă melodie, iar păianjenii au părăsit prada lor țintă inițială și au început să 
se îndrepte spre Mirlén. Erau sute de ei. Dimas și restul profesorilor au făcut un inel în jurul lui 
Mirlén, gata să își apere partenera. Alte inele exterioare, formate din studenți de nivel superior, 
îi apărau pe profesori. Dimas a zâmbit pentru o clipă: tehnica de apărare pe bază de inele fusese 
foarte controversată în clasă și mulți elevi nu înțelegeau de ce nu erau protejați cei mai slabi în 
locul celor mai puternici. A fost o explicație complexă care a durat o parte din ultimul semestru, 
dar, în cele din urmă, toată lumea a înțeles că era, fără îndoială, cel mai bun lucru de făcut. 

 

Hugo a continuat să meargă prin tunel. În ciuda întunericului, a fost suficient să se gândească la 
Dimas pentru ca o zonă a peretelui să se lumineze. Se putea observa că trecuse mult timp de 
când nu mai trecuse nimeni pe acolo, deoarece în unele locuri era îmbibat cu apă și avea o 
mulțime de pânze de păianjen normale, ceea ce nu-i plăcea prea mult lui Hugo. Nici nu voia să-
și imagineze cum ar fi fost să se confrunte cu oricare dintre ei, darămite cu sute. A început să se 
gândească că s-ar putea să nu fie timp pentru o sesiune de antrenament în toată regula; probabil 
că va trebui să o înceapă singur, urmându-și intuițiile. Deodată a auzit un zgomot în spatele lui; 
era foarte subtil, aproape imperceptibil, dar Hugo avea întotdeauna o ureche bună. S-a oprit și 
a ascultat, dar nu a auzit nimic. Mai mult, în timp ce mergea mai departe, zona luminată pe care 
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o lăsa în urma lui a devenit din nou întunecată. A început să meargă din nou și din nou a început 
să audă acel sunet subtil de ticăit, ca al unei ființe cu mai multe picioare care se deplasa rapid. 
Când s-a întors, era prea târziu să reacționeze: fire subțiri aruncate cu o viteză enormă i-au prins 
picioarele, trăgându-l înapoi. Hugo a căzut cu fața la pământ, parând lovitura cu mâinile și parțial 
cu capul. A rămas uimit pentru o clipă, i s-a părut o secundă, iar când a vrut să reacționeze a 
observat că ceva vâscos îi țâșnea din tâmpla dreaptă; avea o tăietură bună, care făcea să 
țâșnească o cantitate bună de sânge. Și-a dus mâna la cap, încercând pe cât posibil să astupe 
rana. Apoi a încercat să se ridice, dar firele de pânză au început să se răspândească de jos în sus, 
înfășurându-se în jurul lui din ce în ce mai mult. Abia își vedea picioarele, în timp ce acel fir mamă, 
aruncat de la distanță, continua să construiască un cocon în jurul corpului său. Hugo s-a uitat în 
jur căutând ceva care să-l elibereze din legături, dar fibrele erau prea rezistente. A căutat nervos 
prin pungă și a găsit cheia de metal, cu mai multe proeminențe și crestături. Cheia strălucea, de 
neînțeles în lumina slabă care ajungea în acel loc. Hugo a luat-o de partea ei mai puțin ascuțită 
și a mișcat una dintre piese fără să se gândească la ceea ce făcea; cheia a început să se schimbe, 
observând cum piesele metalice se mișcau împreună după un clic, lăsând o bucată ascuțită, 
asemănătoare unui stiletto ca cele folosite pentru a deschide cărți, ieșind și străpungând din 
interior un fel de pumnal ascuțit, cu o lățime de abia un centimetru, dar cu un aspect care îi 
dădea o anumită ferocitate. Cu o respirație plină de speranță, a început să taie plasa, lucru pe 
care îl presimțea că va fi o sarcină dificilă, având în vedere imobilitatea sa, dar, surprinzător, a 
reușit cu o ușurință incredibilă. Mâna lui însângerată a prins mânerul mic în timp ce îl legăna 
înainte și înapoi la un unghi de aproximativ 45 de grade, tăind în spațiul dintre cele două picioare. 
În momentul în care a ajuns până la genunchi, păianjenul a încetat să mai arunce pânze; părea 
să înțeleagă că îi era prea greu să facă un cocon normal împotriva acestei ființe. Hugo a putut 
vedea cum opt ochi uriași și roșii străluceau brusc în întuneric, în timp ce amețea și se străduia 
să nu-și piardă cunoștința din cauza cucuiului uriaș de la cap, care pulsa și abia îl lăsa să 
gândească. Păianjenul se îndrepta cu toată viteza spre el, alergând pe coridor, mișcându-se pe 
podea, pe pereți, pe tavan..., într-un fel de spirală a morții, în timp ce acei ochi roșii uriași se 
apropiau tot mai mult, iar Hugo nu putea face nimic pentru a-l evita. Hugo a reușit în ultimul 
moment să rupă legăturile, la timp pentru ca păianjenul să îi sară pe față. A avut gestul reflex de 
a-și proteja fața, cu atât de mult noroc încât "fără cheie" a blocat fălcile ființei uriașe, în timp ce 
aceasta îl ataca în forță și cu o furie enormă. Băiatul și-a amintit de cantitatea enormă de otravă 
pe care o găsiseră în corpul bietei Lorenn. "Va trebui să mă asigur că nu voi fi mușcat, altfel voi 
fi pierdut", s-a gândit el. Păianjenul a salivat cu mini-pumnalul în fălci, căzând în fața lui Hugo, 
făcându-i gura să se contracte într-o mare crestătură de dezgust profund. Împingând în sus cu 
toată puterea sa, pentru a contracara presiunea ființei cu diametrul de aproape un metru și 
jumătate (fără a-i număra picioarele), brusc Hugo a cedat presiunii, făcând păianjenul să cadă 
înainte și în jos, în timp ce Hugo se zvârcolea printre picioarele sale, făcând păianjenul să se 
lovească puternic cu capul de pământ, ascuțindu-se cu un zgomot adânc. Păianjenul a rămas 
întins pe spate, clătinându-se din picioare încercând să se ridice fără succes. "E greu pe pământ... 
nu-i așa? Suntem egali acum... suntem egali la lovituri." Hugo s-a întins cu "descuierul" în mână 
și, dintr-o singură lovitură, a retezat două dintre picioarele odraslei infectului. Păianjenul a 
început să se învârtă și să țipe cu un sunet desprins chiar din iad. În timp ce Hugo se pregătea să 
înfunde pumnalul în el (se gândea că "fără cheie" era un nume care nu făcea dreptate acelui 
dispozitiv, cu atât mai puțin în acel moment), păianjenul și-a arcuit abdomenul și a aruncat un 
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fir spre tavan, prinzându-l imediat și, în mai puțin de o secundă, păianjenul a dispărut. Hugo l-a 
urmărit cu privirea, pierzându-l în întuneric. Și-a făcut curaj și a strigat: - Vino aici, la naiba! N-o 
să mai faci rău nimănui altcuiva! Păianjenul îl privea fix din tavan; trei dintre ochi erau pe 
jumătate închiși ca urmare a loviturii de pământ și două dintre picioarele din partea stângă îi 
fuseseră tăiate de cea de-a doua falangă, dar încă mai putea să alerge... și repede. În timp ce 
Hugo continua să privească tavanul în toate direcțiile, păianjenul se deplasa de-a lungul peretelui 
foarte încet, ascuns în întuneric, până când a ajuns din nou pe podea, lăsând pereții și tavanul 
pătate cu lichidul său negru. S-a apropiat încet de Hugo din spate, în timp ce acesta privea 
tavanul din toate unghiurile posibile. Creatura își mișca fălcile cu o ură enormă. Hugo făcuse o 
greșeală teribilă: neglijase podeaua. Îl putea mușca de unul dintre picioare și în câteva secunde 
ar fi fost paralizat, la mila ei, prinzându-l într-un cocon din care nu ar fi putut scăpa. Anaraña le 
ceruse să-l ia viu, dar nu avea de gând să-l lase pe acest om, care o mutilase pentru totdeauna, 
să scape viu. A alergat cu o viteză incredibilă spre picioarele lui Hugo, chiar lângă partea în care 
Hugo se lovise la cap. Încă mai era o parte din sângele lui pe jos. Când a ajuns la câțiva metri de 
băiat, păianjenul a făcut un zgomot asurzitor; nu știa ce se întâmplase cu el, dar picioarele sale 
tăiate se îmbibaseră în acel sânge uman, lipindu-se de pământ. Tot corpul îi ardea, incredibil de 
dureros, și nu se putea opri din țipat fără oprire, în timp ce încerca să se îndepărteze de sângele 
pătat. Păianjenul s-a gândit pentru o clipă la numeroasele victime care ar fi simțit același lucru, 
căzând pradă pânzei sale lipicioase.  

Hugo s-a întors brusc și a văzut păianjenul de pe jos, lipit de sângele lui care strălucea cu un 
halou auriu și se urca în sus, urcându-se pe picioarele lui, ca și cum l-ar fi posedat. Hugo a ridicat 
pumnalul ca să-l descarce în capul păianjenului; dar, deodată, ceva l-a oprit. Păianjenul a încetat 
să mai țipe; nici măcar nu mai părea atât de fioros. Sângele lui Hugo a continuat să curgă în sus, 
transformând încet creatura neagră într-o culoare aurie. Ochii săi roșii și strălucitori au devenit 
brusc alb-negri, ca și cum ar fi fost umani.  "Dar... ce naiba? a spus Hugo. Odată ce transformarea 
sa a fost completă, din picioarele tăiate au început să îi răsară câte două membre, până când a 
ajuns la cele opt originale. Păianjenul strălucea de o culoare aurie. Hugo a știut instantaneu că 
avea un nou aliat puternic.  

 - Cum te cheamă? a întrebat Hugo.  

 - Eu sunt... Eu sunt... Arana! a răspuns păianjenul ezitant și oarecum confuz. Și de acum 
înainte, sunt la dispoziția ta, a spus ea cu o plecăciune palatină. Te voi proteja cu prețul vieții 
 mele dacă va fi necesar", a adăugat păianjenul auriu.  

 - De ce?", a exclamat Hugo. Te asigur că aș prefera să te am de partea mea decât 
împotriva mea; totuși, trebuie să spun că acea culoare  aurie, deși ți se potrivește foarte bine, 
mă îndoiesc că surorile tale nu ar fi terminat cu tine imediat ce te-ar fi văzut, a subliniat Hugo.  

Păianjenul și-a închis ochii aproape umani, s-a concentrat, iar nuanța aurie a început să se 
estompeze, până când a revenit la negrul inițial; cu toate acestea, ochii săi nu mai erau din nou 
roșii.  

 - E mult mai bine așa, Arana, a spus Hugo zâmbind. Trebuie să ne grăbim, vreau să-l văd 
pe Dimas! a strigat el, și din nou, coridorul s-a luminat marcând drumul. A început să alerge, în 
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timp ce auzea zăngănitul Arana chiar în spatele lui, alergând pe podea, pe pereți sau pe tavan. 
Hugo a început să se simtă încrezător. "Sângele meu este special, este cheia" - își repeta întruna 
în cap, chiar dacă habar nu avea ce ar putea însemna cu adevărat; totuși, poate că, folosit în mod 
corect, ar putea fi o armă, atâta timp cât nu era totul pierdut - se gândea el. 

După câteva minute de alergare pe coridoare înguste, care se aflau fără îndoială între zidurile 
originale ale școlii, au ajuns la capătul drumului. În fața lor se afla un zid masiv. Una dintre 
pietrele sale s-a aprins, iar Hugo a atins piatra, ceea ce a făcut din nou să iasă din ea o ușă, perfect 
mascată de textura rocii. Când a început să se întoarcă, sunetul bătăliei de afară a devenit 
asurzitor: țipete, lovituri, explozii... se auzeau peste tot. Hugo și Arana au ieșit în ceea ce era una 
dintre camerele principale și cele mai mari din întreaga școală. Spectacolul era dantesc: zeci de 
lupte simultane, cu puteri de tot felul, pe podea, pereți și tavan, plus un număr mare de cadavre 
și sânge negru și roșu peste tot. Hugo a văzut mai mulți profesori care îl înconjurau pe Dimas; în 
același timp, zeci de elevi îi apărau pe profesori. Cu toții aruncau vrăji, bile magice de energie, 
foc, ..., care provocau explozii și dezintegrau numeroși păianjeni, care îi înconjurau în toate 
direcțiile părând să se înmulțească. Hugo știa că nu le mai rămăsese prea mult timp, pentru că 
erau epuizați de volumul copleșitor de atacuri, în timp ce Anaraña cânta o melodie odioasă care 
îi făcea adesea pe vrăjitori să fie nevoiți să-și acopere urechile la anumite note, împiedicându-i 
să-și folosească chiar și puterile incredibile, în timp ce păianjenii păreau să-și recapete o nouă 
energie.  

Erau zeci de elevi suspendați de tavan, înfășurați în coconi, dând din picioare; alții erau pe jos, 
înțepați, răniți sau mai rău. Hugo a trebuit să-și acopere urechile, pentru că vioara cânta din nou 
cu o muzică stridentă care îi găurea creierul și nu-l lăsa nici măcar să gândească. I-a văzut și pe 
vrăjitori aplecându-se în genunchi, cu ambele mâini pe cap, deschizându-și gura pentru a încerca 
să atenueze acel sunet creat cu o frecvență mortală, în timp ce Anaraña acompania acea muzică 
înfiorătoare cu un râs răsunător. Dintr-o dată, când totul părea pierdut și păianjenii înaintau 
nestingheriți spre victimele lor, un păianjen neimplicat în luptă a coborât din tavan spre Anaraña. 
Era exact la fel ca și ceilalți, negru și amenințător, dar avea ceva diferit... ochii lui nu străluceau 
în roșu... Când a ajuns la nivelul Anarei, cu o lovitură ascuțită a tăiat corzile viorii sale și "muzica" 
s-a oprit brusc.  

 - Dar... ce-ai făcut? a strigat Anaraña, privind-o ciudat.  

 - Am făcut ceea ce trebuia să fac", a spus Arana, privind-o drept în ochi.  

 - Cine ești tu? a spus Anaraña în timp ce înclina capul și o privea din diferite unghiuri 
pentru a încerca să o recunoască. Arăți ca 3527, dar nu ești, a fost surprinsă Anaraña, care o 
cunoștea pe fiecare dintre miile ei de fiice, pe care le numea după numere în loc de nume. Nu 
te cunosc, iar ceea ce tocmai ai făcut te va costa viața", a spus ea în timp ce și-a scos unul dintre 
picioarele uriașe și ascuțite și l-a azvârlit amenințător spre abdomenul păianjenului, care, în 
comparație cu mărimea mamei, părea o creatură minusculă.  

O minge de energie a explodat la câțiva centimetri de unul dintre picioarele Femeii-Păianjen, 
ceea ce i-a distras atenția pentru o clipă, așa că Arana a profitat pentru a urca rapid pe același 
fir pe care îl folosise pentru a coborî. Anaraña s-a gândit să o urmărească, dar curând ceva i-a 
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atras atenția: magii se alăturaseră, privind la sutele de păianjeni din jurul lor; aceștia începuseră 
să se miște încet și stângaci, ca și cum nu ar fi știut ce să facă, așteptând instrucțiuni de la mama 
lor. Anaraña a strigat: "Fugiți, fiicele mele, salvați-vă! " ... Dar era prea târziu; studenții de la 
nivelurile inferioare s-au alăturat luptei, începând să le măcelărească cu vrăji și puteri care nu 
erau foarte spectaculoase, dar care le permiteau să le pietrifice pentru câteva clipe, să le 
amețească etc., făcându-le o țintă ușoară pentru vrăjitorii de nivel superior, care au văzut că le 
pot ucide cu ușurință. Mulți elevi începători, cu puține abilități magice, optau pentru lupta corp 
la corp, înarmați cu săbii, macete, halebarde... pe scurt, orice obiect contondent pe care îl găseau 
prin școală și care putea fi folosit ca armă. Anaraña cu o voce tunătoare a strigat: 
"RETRAGEREA!", în timp ce urca cu mare viteză printr-un fir spre tavan și dispărea printr-o gaură 
imensă produsă de luptele violente. Unii dintre păianjenii mai îndepărtați au reușit să se salveze 
și să o urmeze pe mama lor. "Opriți-o! ", a strigat Dimas. Nu o putem lăsa să scape. "Ușa este 
încă bine încuiată", a exclamat Lúcer. Ea nu poate scăpa pe acolo, dar tot nu știm pe unde au 
intrat", a continuat gardianul. Deși au încercat să o urmărească, erau încă atât de mulți păianjeni 
în jurul ei, încât Anaraña a scăpat cu câteva dintre fiicele ei și cu vioara ei ruptă. Sutele de 
păianjeni au continuat să lupte, dar fără conștiința colectivă pe care o aveau inițial, ca și cum 
acționau fără țintă, ceea ce le-a încetinit enorm mișcările. Făceau mișcări previzibile, ceea ce îi 
făcea să fie o pradă ușoară pentru profesori și elevi. Trantor se alăturase luptei din sala imensă, 
bucurându-se în timp ce electrifica și pietrifica păianjenii care încercau încet și greoi să scape. 
Păianjenii se retrăgeau încet, pierzând zeci, sute dintre ei, cu mișcările lor stângace. După un 
timp, Ființele Mitologice dețineau controlul asupra încăperii și a dușmanilor, care fie erau răniți, 
fie căzuseră în luptă. Trantor își împingea proprii tovarăși să fie cel care să dea lovitura de grație 
celor câtorva păianjeni care mai erau în viață. "Lasă-i în seama mea", spuse el în timp ce descărca 
câteva mii de volți asupra arahnidelor; totuși, ceva îi atrase atenția: cu mai mulți dintre ochii săi 
laterali, văzu cum unul dintre ei cobora pe un fir din tavan spre corpul lui Hugo, cu o viteză 
superioară celorlalți din specia sa. A zâmbit în sinea lui: în acest moment, avea să se răzbune pe 
om, care, fără îndoială, nu putea supraviețui înțepăturii unui astfel de inamic? Iar el, Trantor, 
tocmai hotărâse în acel moment că "nu văzuse nimic"... S-a întors zâmbind și a continuat să 
măcelărească păianjenii care nu aveau nimic de făcut împotriva unei ființe de o asemenea 
putere. Pegasullo, calul care zbura prin aer în timp ce scuipa o briză de gheață capabilă să înghețe 
temporar tot ce atingea, profita de fiecare zbor pentru a încerca să taie cu aripile firele coconilor 
care îi prinseseră în capcană pe mai mulți dintre studenți. Deodată, s-a întors îngrozit de ceea ce 
vedea: atacul iminent al unui păianjen spre Hugo: "Ai grijă, Hugo! E pe tine! " Erizorro, o ființă în 
formă de arici cu cap și coadă de vulpe, s-a întors spre băiat și a început să scoată arcul cu unul 
dintre spinii săi magici pe care îi extrăgea din propriul corp și care servea drept săgeată; țintind 
spre păianjen, la o distanță de abia cinci metri, era imposibil ca un arcaș de nivel 4 să rateze. - 
Erizorro a strigat. "Nu!" - a strigat brusc Dimas - "Dă-i drumul! Este o aliată! ", a strigat magato. 
Erizorro și-a coborât arcul în confuzie.  

- Ally? Una dintre aceste ființe care aproape că ne-au masacrat? - a spus el sceptic.  

- Da, este o aliată... și mă tem că, împreună cu Hugo, au fost salvatorii noștri și cei care ne-au 
făcut să câștigăm această bătălie", a spus Dimas în timp ce a arătat una dintre pozele sale în care 
Arana s-a transformat în aur, iar Hugo mânuia straniul pumnal- cheie. 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

45 
 

Mirlén a luat cuvântul și a spus: "Nu știu cum ai făcut-o, Hugo! Dar dacă ai fi ajuns cu două minute 
mai târziu, probabil că școala ar fi fost cucerită de forțele răului și, prin urmare, distrusă pentru 
totdeauna. 
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9. PRIMELE RĂSPUNSURI 
Toți profesorii și elevii au contribuit la "curățarea" scenei de luptă. Mirlén și-a întins pânza 
formând o gaură interdimensională, creând un portal către o altă dimensiune, care se deplasa 
urmând o mișcare elipsoidală ce provoca un efect amețitor doar privindu-l. Corpurile inerte ale 
păianjenilor au fost aruncate în portal, apărând într-un alt loc pe care doar Marele Maestru îl 
cunoștea. Mai mulți păianjeni răniți, încolțiți de studenți de unul dintre pereții principali ai 
încăperii, încercau cu disperare să-și salveze viața. Studenții îi amenințau cu sulițe și topoare, în 
timp ce alții de nivel superior îi rețineau cu un scut magic care îi împiedica să scape. Trantor a 
alergat spre ei strigând: "Lăsați-i în seama mea, am câțiva volți pentru creaturile astea! " -în timp 
ce-și făcea loc printre tovarășii săi, îmbrâncind sau chiar aplicând șocuri electrice care nu-i 
mulțumeau pe niciunul dintre cei care îl frecau. Dimas a început să picteze în plină viteză și a 
spus: "Stați! Închideți-i pe păianjenii supraviețuitori! Ei vor fi prizonierii noștri până la sfârșitul 
războiului, dacă se va termina vreodată. Tabloul său îi arăta pe păianjeni în temnițele Școlii, ținuți 
cu gratii și cu un sigiliu magic de mare putere, realizat de mai mulți profesori, care îl făcea 
aproape de neînvins. Unul dintre elevi, cu o mare halebardă ținută în mâini, spuse: "Nu ar trebui 
să le cruțăm viețile; priviți ce ne-au făcut; au distrus școala și au rănit sau ucis mulți dintre colegii 
noștri! Cum am putea cruța aceste bestii? 

 - Doar făcând-o", a spus Dimas. Doar pentru că ei sunt bestii nu înseamnă că și noi 
suntem, nu-i așa?  

 - Nu-mi poți lua plăcerea de a electrocuta aceste arahnide, Dimas! a spus Trantor, în 
timp ce se ridica pe picioarele din spate, încărcându-și restul picioarelor cu energie electrică.  

 - Dacă vrei să te întorci la Fântână, voi fi bucuros să te duc eu însumi acolo, a spus Dimas.  

Trantor și-a despărțit labele și energia electrică a dispărut, în timp ce mormăia în sinea lui, 
blestemându-l pe magato. 

 

Păianjenii au fost duși într-o celulă cu paznici permanenți timp de 24 de ore. Profesorii se 
împărțiseră în două grupuri: un grup efectua vindecări pe elevii răniți în luptă, în timp ce ceilalți 
făceau vrăji și incantații care fixau pereții, tavanele și podelele, lucrările fizice mai mari. Studenții 
s-au limitat la îndepărtarea molozului și la așezarea obiectelor supraviețuitoare la locul lor; unii, 
folosindu-și puterile pentru a le pune la loc, dar cu puțină energie magică, la ordinul profesorilor; 
cei mai mulți, însă, s-au concentrat pe curățenie în mod tradițional, cu mătura în mână. Lúcer se 
duse la postul său; deși era absolut sigur că intrarea era intactă, se hotărâse să schimbe parola 
sigiliului de deschidere, întrucât, dându-i-o bietului Nemesius, care murise la datorie, nu voia să 
existe o breșă de securitate, ceva care să se strecoare și care să se termine într-o tragedie. După 
ce a conceput-o, a transmis-o telepatic lui Mirlén și Dimas, care l-au privit și au dat din cap de la 
distanță. După două zile de muncă intensă, Școala și-a reluat ritmul normal. Bilanțul era cu 
adevărat șocant: nouăzeci și șapte de răniți de diferite grade și douăzeci și doi de morți, printre 
care doi profesori. Răniții își reveniseră doar în proporție de aproximativ cincizeci la sută, căci, 
după cum Hugo știa deja, vindecarea necesita multă energie magică, lucru pe care Școala nu și-
l putea permite în acest moment, iar mulți dintre ei au fost tratați conform medicinei 
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tradiționale. S-au dus cu toții în Sala Mare, chemați de Dimas. Hugo era uimit, căci nu mai intrase 
în această sală decât în timpul luptelor și nu observase cât de imensă era. Cu excepția lui Lúcer, 
conectat telepatic cu Dimas și a celor doi gardieni care erau cu păianjenii captivi, toată lumea 
era acolo; unii stăteau pe podea, alții în picioare, iar mulți pe pereți și pe tavan. Mirlén s-a urcat 
în barca lui și aceasta a început să urce, până când s-a ridicat la vreo cinci metri, astfel încât toată 
lumea îl putea vedea și auzi clar. Barcagiul și-a ridicat brațele și a spus: "Dragi studenți și 
profesori. Știți de ce v-am chemat. De la răpirea lui Mesia, Școala a fost în mare pericol, deoarece 
mișcarea ei spațio-temporală a fost întreruptă. După cum ați putut vedea, am suferit un atac 
teribil din partea forțelor răului, care ne-a provocat pagube serioase; dar am reușit să ne ridicăm 
și vom continua să facem acest lucru. Acum, mai mult ca oricând, este necesar să reactivăm 
mișcarea Școlii și, pentru aceasta, avem nevoie de toată energia voastră și, mai presus de toate, 
de cea a lui Mesia. Veți continua antrenamentul, dar va trebui să vă controlați puterile la 
maximum, căutându-le pe cele care consumă cât mai puțină energie magică".  

În încăpere se formase un zumzet general, ca un zumzet scăzut care avea nevoie de câteva 
secunde pentru a se stinge; era un secret de taină că cea mai rapidă cale de a crește în nivel era 
prin luptă și luptă, și nimeni nu era prea atras să se închidă într-o bibliotecă studiind vrăji vechi 
sau luând notițe de la profesori în timp ce totul se prăbușea în jurul lor. Văzând această neliniște, 
Dimas a spus: "Am avut multe victime, mai multe decât ne putem permite, dar răniții se refac 
încet, consumând un minim de energie magică, ceea ce încetinește procesul de vindecare. Nu 
am fi capabili să asimilăm un alt atac. Încă nu știm cum a ajuns Anaraña în Școală. Această ființă 
a ucis-o pe Lorenn, a răpit-o pe Mesia și apoi s-a întors pentru a o termina cu mii de fiice ale ei. 
Nu ne putem permite să suferim un atac similar din partea ei sau a altor locotenenți ai Răului 
Suprem. Am observat în tablourile mele, că mulți dintre ei doresc, de asemenea, să câștige 
puncte pentru a urca pe scara lor socială malefică; fără îndoială, distrugerea școlii, le-ar garanta 
faima și o putere aproape nelimitată. Un fel de vierme verde cu ochi uriași a început să se întindă 
în sus, ridicându-se la câțiva metri deasupra colegilor săi de clasă. Era un elev de nivel 7, foarte 
puternic și respectat. Dimas i-a dat cuvântul, îndreptând spre el una dintre pensule: "Lontudgi, 
simte-te liber să vorbești", a spus Dimas. Lontudgi avea puterea de a se întinde ca un elastic, 
dublându-și dimensiunea de câteva ori, fiind în același timp capabil să genereze mini-portale 
asemănătoare unor găuri de vierme. Viermele a spus: "Eu și tovarășii mei avem două întrebări: 
pe unde ați intrat? Lúcer spune că este imposibil ca ei să fi intrat prin poarta principală, care are 
încă sigiliul intact. Și o altă întrebare care mă îngrijorează și mai mult: cum ar fi putut să rupă 
vraja de protecție a energiei vitale care ne-a ținut în viață în Școală?", a spus el în timp ce se 
clătină și a început să coboare, recăpătându-și dimensiunea normală. Mirlén și-a tras barca până 
la vreo șase metri, a aruncat plasa și aceasta s-a întins, luând o formă tridimensională pe care 
toată lumea a putut să o vadă și să o recunoască instantaneu: era însăși Școala, cu camerele și 
încăperile ei, suspendată în aer. Odată localizată pe hartă, Hugo a verificat dacă nu existau 
coridoare ascunse, precum cele pe care le folosise pentru a ajunge la feribot, dar a decis să nu 
spună nimic. "După cum vedeți, aceasta este o hartă a școlii", a explicat vrăjitorul; "aici puteți 
vedea unde ne aflăm în acest moment (o cruce roșie era marcată pe cea mai mare cameră dintre 
toate), în timp ce ușa principală a Școlii pâlpâia într-o culoare aurie strălucitoare, arătând sigiliul 
său de izolare intact. "Nu am răspunsuri la niciuna dintre întrebări, Lontudgi, dar cunosc pe 
cineva care cu siguranță ni le poate da. Hugo! Ne-ai salvat, pe tine și pe noul tău prieten, dar 
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este timpul să răspunzi la câteva întrebări, începând cu întâlnirea cu Oracolul, Scorleon", a spus 
Mirlén.  

O șoaptă joasă a început din nou să se răspândească în cameră: Escorleón nu era doar cunoscut, 
ci și temut și respectat. Hugo a încremenit; nu știa despre ce vorbea Mirlén. Totul era nou pentru 
el, și nici măcar nu știa dacă avea sau nu puteri, darămite cum să le folosească. Dintr-o dată, un 
fel de bulă i-a învăluit pe Hugo și pe Anara, care nu s-a despărțit de el în niciun moment, și i-a 
ridicat la o înălțime paralelă cu barca. În ciuda înălțimii, Hugo nu s-a simțit în niciun moment 
nesigur sau amețit. A căutat-o cu privirea pe Bujab, învățătoarea în formă de pește, care era 
capabilă să genereze câmpuri de energie sub formă de bule și bule; era acolo, plutind în mijlocul 
camerei, privindu-i. Acum pur și simplu îi ținea, în echilibru perfect...; dar în timpul bătăliei, Hugo 
a putut vedea cum acele câmpuri de energie absorbeau mai mulți păianjeni și apoi se comprimau 
până când îi strivea și îi făcea să explodeze cu mare violență, formând o bulă de culoare 
negricioasă destul de neplăcută. Hugo a privit în jos. Sute de ființe se uitau la el cu nerăbdare. S-
a gândit la cât de nervos era la școală, când trebuia să prezinte o lucrare. De fapt, obișnuia să se 
ocupe mai degrabă de pregătirea materialului, decât de expunere; dar acum, nu mai avea nicio 
scăpare. Inspirând adânc aer (câmpul energetic nu-l împiedica să respire normal), a început să 
vorbească. La început, vocea îi tremura, dar treptat a căpătat încredere. A povestit întâlnirea cu 
Scorleon, omițând episodul în care "era să moară", precum și flaconul de otravă pe care îl avea 
încă în geantă. De asemenea, le-a povestit despre Serpentidad, indiciul pe care i-l dăduse 
Oracolul pentru a-l găsi pe Mesia. Din nou, sala a izbucnit într-un mare murmur. Serpentidad era 
foarte bătrân, chiar mai bătrân decât maeștrii Școlii înșiși, și era bine cunoscut pentru puterea 
sa imensă. "Habar n-am cum au intrat; nici măcar nu eram aici în acel moment", a precizat Hugo. 
Arana a început să-și bată una dintre labe pe piciorul lui. Hugo s-a uitat la ea și a văzut cum și-a 
închis toți ochii negri. Vocea Arana s-a manifestat și a devenit clară în capul lui: "Hugo, comunic 
cu tine telepatic prin intermediul lui Lucer; nu cred că adresându-ne tuturor membrilor Școlii ar 
fi benefic pentru noi, având în vedere că mulți dintre ei mă urăsc pentru ceea ce au făcut surorile 
mele și mama mea. Ascultă-mă cu atenție...". Arana a început să-i spună lui Hugo tot ce știa, 
ceea ce nu era puțin. În timp ce elevii Școlii murmurau, așteptând ca Hugo să continue să 
vorbească, Dimas a arătat mulțimii unul dintre tablourile sale: "Se pare că noul nostru prieten, 
Arana, ne va ajuta cu îndoielile pe care le avem". Tabloul arăta o cameră cu o ușă prin care intra 
un păianjen uriaș, care cânta la vioară, în timp ce zeci de păianjeni îl urmau. Mirlén cunoștea 
foarte bine acea cameră: era camera iubitei sale Elissa; și acum, în mod ciudat, camera lui Hugo, 
fiul ei. 

Mirlén și-a curățat puțin gâtul și a spus: "Recunosc că acest lucru m-a nedumerit foarte mult. 
Este timpul să acționăm, pentru că avem o breșă majoră de securitate în camera lui Hugo care 
necesită atenția noastră imediată. Mă tem că pentru moment nu vom putea să-i onorăm pe cei 
căzuți, atât profesori, cât și elevi, sau să le oferim o despărțire adecvată. Vă promit că îi vom 
onora de îndată ce vom putea... dar nu putem plânge morții dacă cei vii sunt în pericol de 
moarte." Feribotul l-a căutat cu privirea pe gardian. "Lúcer, tu vei rămâne la postul tău, în timp 
ce ceilalți învățători vor pleca și vor încerca să afle cum să închidă acea gaură prin care ar putea 
apărea în orice moment noi dușmani. Voi, elevii, veți continua să vă antrenați urmând indicațiile 
pe care vi le-am dat, pentru a evita să risipiți prea multă energie magică. Mulțimea s-a dizolvat 
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rapid, urmând indicațiile pe care le dăduse Mirlén, conștientă de importanța pe care fiecare 
dintre ei o avea în menținerea în siguranță a Școlii. 

Hugo și mai mulți profesori, printre care Mirlén și Dimas, au ajuns la ușa camerei. Mirlén era 
suspendat în barcă, la doi metri în aer. "Plasa mea înnebunește, strălucește și se mișcă peste tot 
în barcă. A detectat o sursă uriașă de putere magică". Hugo a descuiat ușa cu cheia grea, dar 
Dimas l-a reținut cu brațul: "Dă-mi drumul, Hugo; dă-te la o parte, te rog!", a exclamat el. Și, în 
mai puțin de douăzeci de secunde, deja făcuse unul dintre desenele sale care arăta camera 
goală, toată dezordonată și cu ceva strălucitor la piciorul raftului.  "Liber! Putem să trecem! " - a 
continuat el. Camera era complet șubredă, de parcă o vijelie ar fi spulberat totul: mobilă și rafturi 
răsturnate, hârtii peste tot și cărți căzute.  

Mirlén s-a uitat trist prin cameră și a spus: "Se pare că nu văd nicio fisură tridimensională".  

a întrebat Hugo pe Arana:  

 - Pe unde ai intrat?  

 - Nu știu, Hugo, a răspuns el.  Noi doar am urmat-o pe mama noastră printr-un portal 
auriu care ne-a adus aici.  

Deodată, băiatul și-a amintit de rucsacul tatălui său, cel pe care îl ascunsese sub bibliotecă. Raftul 
nu era la locul lui, ci căzut pe față, cu mai multe rafturi rupte. În locul ei, o grămadă uriașă de 
cărți și planșe acoperea ascunzătoarea mascată pe care o găsise Hugo. Mirlen a început să 
examineze încăperea, dând la o parte hârtiile și scândurile cu picioarele, în timp ce-și purta plasa 
în spate. Hugo se uita la el cu ciudățenie, căci se gândea că era probabil prima dată când îl vedea 
în afara bărcii sale. "Trebuie să fie pe aici pe undeva", a spus Mirlén, în timp ce plasa strălucea 
cu o lumină aurie intensă. Hugo a început să scoată cărțile și scândurile pentru a-și căuta 
rucsacul, sarcină la care i s-a alăturat și Arana, iar după câteva minute, a descoperit ceva care 
strălucea intermitent: acolo era, pliculețul pe care îl scosese din ascunzătoare pentru a-și putea 
pune rucsacul înăuntru și pe care îl uitase cu stângăcie. Literele de pe laterale se mișcau, formând 
noi simboluri care zăboveau cam două secunde, înainte de a se transforma în altele noi. "Cred 
că am găsit ceva! " - a strigat el, în timp ce simbolurile se schimbau din nou și, de data aceasta, 
formau într-adevăr ceva recognoscibil: "Elissa". Era numele mamei sale! Cum a putut fi atât de 
prost să nu observe asta înainte, acum înțelegea totul...!!!; acel pliculeț îi aparținea mamei sale, 
la fel ca cel pe care îl avea fiecare profesor și elev din școală. Probabil că mama lui îl lăsase acolo 
înainte de a pleca, creând un portal pentru a ieși din Școală și a se rupe de viața magică.  

Dimas a așezat o masă mare în picioare, arătând mult mai multă putere decât părea la început. 
S-a uitat fix la petele de cerneală de pe masă, trecându-și degetul peste ele: două semicercuri, 
două linii mici și o altă linie la o distanță de aproximativ 15 centimetri. Ceva îi spunea că aceste 
pete nu erau arbitrare, dar nu știa ce puteau să însemne. În mod magic, a scos unul dintre 
tablourile sale și a început să picteze: Elissa putea fi văzută, pictând la propriu masa; nu erau 
pete, așa cum s-ar fi putut crede la început. Hugo a continuat să elibereze zona până când a 
ajuns la placa goală unde își ascunsese rucsacul: a scos placa și a băgat mâna în ea. Acolo era, l-
a scos cu o smucitură bună și a verificat conținutul. Era totul acolo, dar un obiect mic strălucea 
cu o intensitate deloc potrivită pentru materialul din care era făcut; era o piesă foarte ușoară, 
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aparent făcută din osul vreunui animal; era goală, cu mai multe găuri care o înconjurau, în partea 
de sus și de jos, precum și la capete, care erau de asemenea goale. Semăna ciudat cu un piccolo, 
dar Hugo o încercase deja fără să scoată vreodată vreun sunet, cu excepția aerului care ieșea din 
numeroasele găuri. Obiectul a strălucit, luminând două dintre găurile sale, una în partea de sus 
a începutului obiectului și una în partea de jos a capătului obiectului. A apucat obiectul cu 
ambele mâini și a astupat acele găuri. Nu s-a întâmplat nimic; a suflat din nou, obținând același 
rezultat. Dintr-o dată, i-a venit ceva în minte: astupa toate găurile, cu excepția celor două. A 
apucat obiectul cu ambele mâini, acoperind toate găurile din partea superioară cu mâna dreaptă 
și toate găurile din partea inferioară cu cealaltă mână, care era răsucită într-o poziție oarecum 
ridicolă. A ridicat cele două degete care acopereau găurile intermitente și a cântat: o notă 
armonică a răsunat brusc, inundând întreaga încăpere. Toți cei prezenți îl priveau uimiți, 
absorbiți de muzica cu o componentă magică evidentă. "Ce sunet încântător!" ", a exclamat 
Bujab, zâmbind cu fața lui de pește. Dimas a surprins momentan ceva pe masă care i-a atras 
atenția: petele de cerneală au început să se miște, astfel încât cele două semicercuri s-au unit la 
un capăt, urmate de linii, care s-au deplasat pe suprafața mesei căutându-și forma finală. 
"Continuă să te joci, Hugo! Cerneala asta încearcă să ne spună ceva! ", a exclamat Dimas, 
surprins. O linie mai mare s-a deplasat de la stânga la dreapta. După două minute de așteptare, 
forma a rămas imperturbabilă. Hugo a încetat să mai bată; apropiindu-se de masă, a rămas uimit, 
fără cuvinte: simbolul din fața lui era un simbol pe care îl cunoștea foarte bine: forma 
încuietoarei pe care putea să o deschidă cu cheia - nu cu cheia. Dar unde era acel lacăt?  

 

 

 

Hugo a introdus pictorul în geantă, dar acesta a trecut fără nicio rezistență și a căzut pe podea; 
a regretat că nu și-a amintit că avea deja o geantă plină și că nu mai avea capacitate pentru noi 
obiecte. A verificat bucata de os, care era încă intactă, cu excepția unui colț care trecuse. Îi era 
rușine să scoată, în fața tuturor, bățul inutil care se afla înăuntru și care îi ocupa spațiu în geantă, 
așa că a decis să-l țină cu frânghia care ținea geanta, ca și cum ar fi fost un spadasin. 

 

Mirlén se dusese direct la punga cu simboluri; încă mai avea pe ea parfumul Elisei, ceea ce făcu 
ca bătrânul mag să închidă ochii și să-și dilate clapele nasului, absorbind acel miros, amintindu-
și. Deși încercase să o deschidă prin îndepărtarea șnurului, constatase că nu era posibil; încă mai 
avea protecția magică, o vrajă pe care Elissa însăși o crease când era studentă de nivelul întâi și 
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de care era, sincer, mândră. În acea pungă se aflau pietrele ei prețioase, care erau încă active. 
Portalul trebuia să fie aici, în cameră, undeva; putea fi de dimensiuni minuscule (ea crease 
portaluri care aveau doar câțiva centimetri la origine și la destinație, dar care erau capabile să 
rețină și să fie traversate de obiecte mai mari sau chiar de oameni). Deodată, chipul lui Mirlén 
se schimbă când își dădu seama de un detaliu mic, dar important: dacă sacul era încă activ, 
însemna că pietrele prețioase aveau încă puterea lor, iar asta era probabil ceea ce ținuse portalul 
deschis după fuga Elisei. Devenind și mai serios decât de obicei, a strigat: "Hugo, vino aici, 
grăbește-te! Această pungă a aparținut mamei tale, dar este încă activă", a spus el, ținând-o într-
o mână. "Asta înseamnă un singur lucru: încă mai simte energia magică a mamei tale, Hugo, 
mama ta trăiește! Hugo a simțit cum îi tremură mușchii și picioarele i-au cedat, genunchii i s-au 
îndoit și era cât pe ce să cadă, dacă nu ar fi reușit să se țină de masă.  

 Nu se poate, au murit amândoi... explozia... mi-a spus mătușa mea Matilde. În acea 
noapte tragică, mi-am pierdut părinții pentru totdeauna.  

 Hugo, fiul meu", a spus Mirlén, în timp ce îl lua de umeri. Mama ta este în viață, dar nu 
este aici, știu asta, pentru că rețeaua mea ar fi detectat-o imediat. Probabil că se află într-o altă 
dimensiune, probabil în ceea ce voi numiți lumea reală. Punga ei este încă activă pentru că 
portalul este încă deschis și este capabilă să detecteze energia magică a proprietarului ei. Se 
pare că mama ta a uitat acest mic detaliu atunci când a părăsit Școala fără să-și ia rămas bun", a 
spus bărbierul cu tristețe. A creat un portal interdimensional din camera ei în lumea reală, 
gândindu-se că, lăsând punga cu bijuteriile ei aici și trecând de partea cealaltă, acesta se va 
închide și legătura se va pierde. Cu siguranță s-a gândit că, fără acea pungă, puterile ei magice 
se vor dilua încetul cu încetul, ca o lingură de sare într-un pahar cu apă. Dacă ar fi moartă, 
pietrele prețioase nu ar mai fi active, ci ar fi devenit simple pietre, iar ea ar putea deschide sacul 
fără probleme. Trebuie să găsim acel portal sau riscăm un alt atac iminent.  

Cu toții s-au apucat de căutat, scoțând zeci de cărți, rafturi, scaune... nu a fost timp să facă ordine 
în cameră. Montelan, unul dintre profesorii cu înfățișare de lăcustă uriașă și cu țepi pe abdomen, 
scruta camera în căutarea oricărui indiciu. Țepii lui vibrau, dar nu simțea nimic; era ca și cum o 
vrajă magică proteja totul în cameră. A făcut mai multe treceri, îndreptându-și penițele spre 
pereți, uși, tablouri și câteva dintre rafturile care se contorsionaseră și se arcuiseră, sprijinindu-
se peste cele căzute. Dimas ținea încă în mână sacul Elisei; nu voia să-i dea drumul. După atâta 
timp, era tot ce-i mai rămăsese de la ea. După mai bine de două ore de căutări în încăpere, nu 
reușiseră să găsească ușa. Hugo s-a hotărât să cânte din nou nota armonică cu piccolo-ul și din 
nou toată lumea a zâmbit instantaneu. Acum Dimas a fost cel care a spus: "Ce sunet delicios". 
Mirlén a continuat să se concentreze pe geanta din mână și a început să se gândească la Elissa 
și la ce iubitoare de ghicitori era. Un singur cuvânt îi venea în minte mereu și mereu: "delicios..., 
delicios...", a început ea. delicios..." a început să repete la nesfârșit. Apoi, uitându-se prin 
cameră, a văzut deodată: "Delicioasă, Grădina Deliciilor! ", a spus entuziasmat, în timp ce a 
observat o copie a tabloului, care era ciudat de strâmbă. S-a îndreptat spre ea, căutând vreun 
indiciu în interiorul tabloului. Hugo s-a apropiat de el și i-a spus: "Nu este nimic în tablou, Mirlén, 
dar dacă îl ții pe orizontală, se deschide un fel de trapă în peretele opus. A arătat-o tuturor. 
Mirlén și Dimas s-au apropiat de placa de metal nou descoperită. Pe ea, îi identificau pe cei 22 
de magi seniori, cei care i-au ținut piept Zeului Primordial al Răului și l-au închis pentru totdeauna 
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cu un sigiliu magic de neînvins. Profesorii vorbeau între ei, fără cuvinte, dând din cap unul altuia 
în timp ce arătau cu degetul unele detalii de pe placă. Deodată, trapa s-a închis din nou pe 
perete, trântindu-se puternic. Mirlén însuși și-a dus mâna la piept, respirând sacadat din cauza 
spaimei neprevăzute. Dimas se holba la peretele care ascundea perfect placa; fără îndoială că 
ochii lui de felină văzuseră ceva ce celorlalți le scăpase. "Cred că suntem aproape... la fel, căutăm 
portalul în locul potrivit, dar nu la momentul potrivit." S-a uitat la băiat, care încă se uita prin 
cameră în căutarea vreunui indiciu: 

 - Hugo, ai piccolo-ul la îndemână? a spus magicianul.  

 - Da, o am aici, a spus Hugo, ținând-o în mână pentru că nu putea să o pună în geantă 
(avea la el "cheia-nu-cheie", stâlpul de doi metri ciobit și fiola cu otrava lui Scorleon, așa că, 
împreună cu cele două pietre prețioase, avea cinci obiecte în inventar, care îi limitau capacitatea 
de a introduce un obiect nou dacă nu era scos unul dintre cele anterioare). Din nou se gândi la 
baston, ocupând un spațiu într-o pungă container capabilă să adăpostească obiecte magice 
valoroase.  

 - Așezați imaginea pe orizontală și apoi cântați la piccolo, vă rog, spuse Dimas, 
încruntându-se și strâmbând din ochi ca și cum ar fi vrut să se concentreze mai bine.  

Hugo a așezat tabloul, trapa s-a deschis din nou și Hugo a cântat din nou nota armonică, într-o 
poziție răsucită, oarecum ridicolă, dar a încetat să mai pară ridicolă imediat ce a sunat și toată 
lumea a zâmbit: "Ce muzică delicioasă! ", au exclamat cu toții la unison. Dimas, însă, se holba în 
continuare la placa de metal. Ceva strălucea în ochiul stâng al Zeului Primordial, ceva ce numai 
o privire de felină putea vedea; era un fel de vârtej violet care se învârtea de la stânga la dreapta. 
Dimas a luat o cerneală uscată care încă zăcea pe jos și a adus-o aproape de vârtej; incredibil, 
obiectul a continuat să se deformeze în mărime până când a intrat fără probleme în portal, fiind 
absorbit complet. "Se pare că tocmai am trimis o călimară de cerneală în lumea reală; sper că 
cineva o va putea folosi la ceva", a spus Dimas, urmat de un râs puternic din partea lui Mirlén, 
ceea ce l-a surprins plăcut pe Hugo, care îl considera pe bătrânul maestru o persoană extrem de 
serioasă. "Aici intervine blestematul ăla de Anaraña", a mormăit Aquariam, un maestru în formă 
de amibă, care era capabil să mobilizeze apa din mediul înconjurător și să o transforme într-o 
clipă în oricare dintre stările sale naturale, putând să o folosească chiar și ca armă. Arana, la un 
astfel de comentariu, și-a coborât privirea de la multiplele ei ochi spre pământ, ca și cum i-ar fi 
fost rușine de faptele comise de mama și surorile ei. Hugo s-a apropiat de ea și i-a vorbit cu multă 
blândețe:  

 - Arana, datorită ție am descoperit portalul. Tu ai fost cheia a tot, nu eu. Nu te simți 
prost; ai făcut ceea ce trebuia să faci la momentul respectiv, pentru că erai ceea ce erai; dar 
acum, ești altcineva, cineva cu o entitate proprie, care nu primește și nu va primi ordine de la 
nimeni. Tu și cu mine suntem conectați, simt asta: am încercat să ne ucidem unul pe celălalt, dar 
acum porți propriul meu sânge; dacă vrei, ai putea să mi te alături în misiunea care mă așteaptă.  

 - Sigur, Hugo. Poți conta pe asta. Sunt legat de tine și voi merge acolo unde te duci tu, 
protejându-te cu prețul vieții mele dacă va fi nevoie", a spus el în timp ce își ridica tremurând 
privirea din cei opt ochi sticloși.  
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Când Hugo s-a întors să se uite la tablou, profesorii încercau fără succes să închidă portalul. Cu 
toții șopteau cuvinte ciudate, făceau mișcări cu mâinile și brațele, desenau simboluri energetice 
ciudate și necunoscute, necunoscute, care pluteau câteva secunde în aer; cu toate acestea, nu 
reușeau să închidă portalul. Bujab, profesorul în formă de pește, a spus brusc: "Lasă-mă pentru 
o clipă". În acel moment, el a lăsat să iasă o bulă de aer care s-a transformat într-un balon, care 
a început să se deplaseze spre farfurie. "Grăbește-te", a spus Dimas. Deschiderea din perete s-
ar putea închide în orice moment și ar trebui să începem din nou întregul proces." Bula a prins 
viteză și s-a îndreptat spre ochiul Primului Zeu de pe placă. Când a fost la doar câțiva centimetri 
distanță, a început să-și piardă forma sferică, întinzându-se; părea că portalul urma să o înghită, 
dar nu a făcut-o. Bula a înconjurat portalul, întorcându-și călătoria înapoi la stăpânul său. Toată 
lumea putea vedea portalul mai clar acum, închis în câmpul energetic al bulei. "Foarte bine, 
Bujab!" a spus Mirlén. Cel puțin ne-ai făcut să câștigăm ceva timp; poate că, cu toți maeștrii, 
lucrând deodată, putem închide portalul, deși este posibil să cheltuim o mare putere magică, 
lăsând energia Școlii scăzută."  

Profesorii au început să părăsească camera lui Hugo și, aproape fără să-și dea seama, acesta 
băgase mâna în geantă și scoase ceea ce catalogase deja ca fiind cheia-nu- cheie. Era încă în 
forma sa de stiletto, dar după ce a mutat o bucată, s-a recompus în forma pe care o găsise deja, 
cheia cu doi doi inversați, în formă de oglindă. S-a holbat la masă, mai precis la locul cu acea 
formă ciudată. Ce ascundea mama lui cu acel simbol? Era clar că cifra 2 îl însoțise pe tot parcursul 
aventurii... Arana se apropie de simbol și spuse: "Seamănă și cu o inimă, nu crezi? Hugo a privit 
cu atenție simbolul. Era clar că inima însemna dragoste și, în plus, în acest caz era subliniată... 
Pe cine iubea mama lui atât de mult încât să își sublinieze dragostea? Ce iubire ar da atâta 
importanță numărului 2? Și el s-a gândit: "Ei bine, orice mamă își iubește copiii! Poate că a vrut 
pur și simplu să-mi spună că suntem doi și că dragostea noastră este veșnică!"; presupun că eu 
aș putea fi cheia, numele meu poate, în timp ce scruta din nou camera în căutarea a ceva care 
să-i ofere un nou detaliu. Din nou, Arana îi anticipase gândurile și scotocea prin cărțile vechi, 
căutând ceva care să le dea vreun indiciu. Găsi cartea pe care Hugo o scăpase când mutase prima 
dată raftul. A citit cu voce tare titlul cărții:  

"822716! Ce titlu ciudat pentru o carte! ", a spus Arana. Hugo s-a întors imediat și a luat-o în 
mâini. A observat că numerele aurii se detașau de cele negre. 

 

  - De ce sunt aceste numere evidențiate cu auriu?", a spus Hugo cu voce tare.   

 - Poate că este un mesaj cifrat", a răspuns Arana arătând cu una dintre labe spre vechiul 
pergament care încă se mai agăța cu greu de raft și care arăta ceva asemănător cu cifrul Caesar.  

 - Umm, a spus Hugo. Nu putem pierde nimic dacă încercăm.  
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Băiatul a înlocuit fiecare număr cu una dintre literele alfabetului, așezate în ordine: A=1; B=2, 
etc. Rezultatul i-a lăsat pe amândoi destul de indiferenți: HBBGAF.  

 - Asta înseamnă ceva pentru tine, Arana? - a întrebat Hugo.  

 - Nu chiar", a spus Arana... - dar totuși, adăugând numărul de aur la propriul număr... să 
vedem! ar fi 842726, care în litere ar fi HDBGBF.  

 - Nu! E ceva ce  ne scapă!...; acele numere de aur... Umm, spuse Hugo, ducându-și mâna 
la bărbie, gândindu-se cu voce tare, stai puțin, e ceva în neregulă aici; Alfabetul are douăzeci și 
șapte de litere, deci sunt numere de două cifre, nu doar de una. Stai puțin, e ceva în neregulă 
aici; Alfabetul are 27 de litere, deci există numere de două cifre, nu doar una. Ce se întâmplă 
dacă numărul de aur a marcat începutul sau sfârșitul unui număr de două cifre? Atunci numerele 
ar fi 8-22-7-16 Să vedem: 8=H; 22=U; 7=G; 16=O... H-U-G-O, HUGO, Doamne, Arana, așa mă 
cheamă! a strigat el în timp ce păianjenul îl privea zâmbind. Unde era pagina aceea? Îmi amintesc 
că era o pagină pătată cu cerneală ocru... a întors foarte repede paginile cu degetul mare și a 
crezut că o vede la jumătatea cărții. A răsfoit-o din nou, de data aceasta mai încet. Aici este, 
pagina 222! a exclamat băiatul cu entuziasm. Erau mai multe pete pe pagină, ca și cum cineva 
și-ar fi înmuiat intenționat degetul în cerneală roșiatică și apoi ar fi pătat anumite părți ale 
paginii.  

 - Nu este cerneală, a spus Arana, este sânge, sânge uscat, dar totuși sânge. Am un nas 
bun pentru asta", a explicat el în timp ce își ridica picioarele anterioare deasupra capului.  

Hugo a privit-o cu nemulțumire. "Mulțumesc, Arana, era o informație pe care trebuia să o știu", 
a spus băiatul cu sarcasm, în timp ce făcea un gest evident de dezgust. A notat pe o bucată de 
hârtie următoarele litere marcate cu sânge: N U L A F I T. Numerele marcate erau 122678. "Ce 
înseamnă NULAFIT? Și ce înseamnă aceste numere?" Hugo s-a gândit cu voce tare. Micul 
păianjen s-a apropiat de hârtie, și-a întredeschis cele patru perechi de ochi, ca și cum ar fi făcut 
combinații de litere și numere cu mare viteză.  

 - Hugo, cred că l-am găsit. De fapt, e destul de ușor: numerele sunt aceleași care apar în 
titlul cărții, adică numele tău, doar că în ordine... iar literele formează un cuvânt care reprezintă 
un obiect pe care l-ai folosit recent - spuse Arana cu o față concentrată.  

- Flautin! ", a exclamat Hugo. "Arana, ești un geniu! "  

A scos piccolo-ul și și-a așezat toate degetele pe găurile instrumentului, eliberând 1, 2, 6, 7 și 8, 
numerele care corespundeau numelui său. O notă stridentă a rupt momentan tăcerea. "De ce!" 
-a spus Hugo-; va trebui să repet mai mult...; dar, deodată, un sunet metalic a început să devină 
audibil... piese de metal care alunecau peste alte piese, provocând un sunet asemănător unui 
scârțâit. "Vine de aici", a arătat Arana cu una dintre labe. Hugo a urmat linia imaginară pe care 
o arăta laba Arana. Aceasta arăta spre peretele sudic, cel care păzea trapa secretă... Hugo a 
alergat spre peretele nordic, a așezat tabloul Bosch pe orizontală și a auzit pocnetul deschizăturii 
din peretele pe care Arana încă îl arăta. Placa de metal se schimbase. În partea centrală, se 
formase o deschidere cu o formă pe care amândoi o cunoșteau bine: o inimă subliniată sau doi 
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doi de doi în oglindă. Era o încuietoare, încuietoarea! Fără să stea pe gânduri, a scos cheia-nu-
șurub și a introdus-o în fantă: cheia a intrat perfect.  

 

Maeștrii se adunaseră în Auditoriu, a doua cea mai mare încăpere după Sala Mare, principala 
sală de clasă pentru lupte. Mirlén și-a pus plasa pe umăr, înfășurând-o de câteva ori în jurul taliei. 
A executat o vrajă foarte veche, care necesita multă energie; podeaua s-a umplut de modele 
ciudate și semne magice, formând un cerc cu 22 de spații. Toată lumea și le-a ocupat pe ale lor, 
lăsându-le libere pe cele ale lui Lorenn și ale ultimilor doi profesori căzuți. "O să avem nevoie de 
câțiva candidați de elevi profesori seniori", a spus Mirlén. Dimas l-a contactat pe Lúcer, care a 
venit cu Thanis, o ființă ciudată, cu chip de koala blând, care putea trece prin pereți, 
descompunându-se atomic și recompunându-se în voie, o putea face chiar și în grup, cu obiecte 
sau persoane pe care le atingea.  

 - Nu mai avem timp să selectăm studenți care să suporte ceea ce se va întâmpla aici, a 
spus Mirlén, uitându-se la Lúcer și Bujab.  

 - Nu trebuie să ne întrebi pe noi, Mirlén. Bineînțeles că suntem de acord să luăm această 
poziție", a spus gardianul.  

Lúcer și Bujab au ocupat ultimele două locuri disponibile.  

 - Dacă nu ar fi fost cu adevărat necesar, nu te-aș fi întrebat niciodată. Sunteți amândoi 
o parte esențială a apărării școlii și, dacă s-ar întâmpla ceva, aceasta ar fi foarte afectată", a 
continuat Mirlén.  

 - Putem începe acum, sau vrei să continuăm cu discursul? a spus Bujab în timp ce îi făcea 
cu ochiul lui uriaș lui Mirlén.  

Odată ce toți cei 22 de magi au fost la locul lor, Bujab a început să mute bula care servea drept 
închisoare momentană a portalului, care a fost plasată în mijlocul magilor. "Sunt gata! " - a spus 
peștele, iar la semnalul lui Mirlen, toți magii au început să se concentreze, energia lor crescând, 
în timp ce un fel de cortină magică îi învăluia de la podea până la tavan. În acel moment, pompa 
care învăluia portalul s-a risipit, iar spirala, inițial de mărimea unui bob de orez, a început să se 
rotească din ce în ce mai repede și să crească în dimensiuni. Încăperea a început să vibreze, 
vrăjitorii deplasându-se cu mișcări sacadate, dar menținându-se în continuare cât de bine puteau 
în poziție verticală, ca și cum ar fi fost lipiți de podea de vraja lui Mirlén, dar legănați de aerul 
aproape uraganic pe care îl producea spirala, acum de mărimea unei uși. Thanis abia rezista, 
concentrându-se din greu, cu dinții încleștați și transpirând ca și cum ar fi dus lupta vieții lui, dar 
mișcându-se la mila portalului, care îl putea înghiți în orice moment. Micile sfere din capul lui 
Lucer o luaseră razna, strălucind și pâlpâind necontrolat. Bujab era ancorat rău de tot, în timp 
ce-și folosea înotătoarele pentru a contracara efectele aerului cu forța uraganului, pentru a nu 
zbura brusc. Dintr-o dată, hârtii și cărți din toate părțile încăperii au început să se miște prin aer 
spre spirala care devenea din ce în ce mai mare. Au urmat scaunele, mesele și obiectele mari, 
toate învârtindu-se în jurul portalului, care a început să absoarbă obiectele cu mare viteză. Bietul 
Bujab a trebuit să se închidă într-o bulă de energie, agățându-se de podea, în timp ce privea 
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îngrozit la pereții de energie care se legănau, îndoindu-se dacă va putea sau nu să reziste. Cu un 
zgomot asurzitor, care îl făcea imposibil chiar și pe el însuși să se audă, Mirlén a strigat din toate 
puterile sale: "Mai rezistați puțin, prieteni! Putem să-l închidem, nu disperați! " În același 
moment, degete uriașe, cu unghii ascuțite, lungi de peste o jumătate de metru, au început să 
iasă din portal: erau de o nuanță albăstruie-verzuie, cu proeminențe mari. Fără îndoială că 
trebuie să fi aparținut unei ființe de dimensiuni uriașe, căci fiecare deget era la fel de mare ca o 
persoană adultă. "Încearcă să intre! Concentrează-te cât de tare poți! " - a strigat Mirlén în timp 
ce firele de păr i se agitau sălbatic. Degetele continuau să înainteze, apucând marginea ușii. 
Lúcer, care urmărea telepatic scena, a contactat toți elevii din școală: "Concentrați-vă cu toții 
energia pentru a închide acest portal, altfel nu vom putea rezista unui al doilea atac!". Luminile 
din toată clădirea au pâlpâit, în timp ce cei peste două sute de elevi se concentrau la maximum, 
pentru a intensifica puterea profesorilor lor.  Degetele își continuau înaintarea, puteau deja să 
vadă chiar și încheietura mâinii, cu un fel de spini laterali care îi dădeau un aspect teribil. Energia 
magilor se intensifica la maximum, în timp ce fețele lor vibrau cu mare viteză, iar ochii le 
deveneau albi. Brusc, spirala a început să-și schimbe culoarea: de la violet, la albastru, la verde, 
la portocaliu... și, în cele din urmă, s-a transformat într-o gaură de culoare aurie. Obiectele care 
nu fuseseră încă înghițite au căzut pe podea cu zgomot, spulberându-se în bucăți; aerul 
uraganului s-a oprit, iar încheietura ciudatei ființe a fost secționată, căzând peste cameră, cu un 
mare vuiet, în timp ce sângele verzui inunda totul. Înainte de a se închide complet, și în timp ce 
sunetul puternic se liniștea, vrăjitorii ar fi putut jura că un țipăt terifiant de durere venea dintr-
o altă dimensiune. Spirala dispăruse complet, iar portalul se închisese pentru totdeauna, sau cel 
puțin pentru moment. Zidul de energie care îi înconjura pe magicieni a dispărut complet, la fel 
ca și simbolurile de pe podea. Magii au căzut în genunchi, fără suflare, epuizați. Bietul Thanis nu 
a mai rezistat și s-a prăbușit. Mirlén i-a sărit imediat în ajutor, mergând cu mare dificultate. 
"Grăbiți-vă! Energia lui magică a scăzut la un nivel critic; dacă nu ar fi fost protejat de vraja 
Energie de viață, ar fi murit fără remediu." Dimas a început să-și aplice mâinile pe pieptul bietului 
koala, iar Mirlén i s-a alăturat. După două minute, ochii i s-au deschis cu greutate. "Ce s-a 
întâmplat? Ce caut aici?", a întrebat groggy, "Doamne, abia mă pot mișca! ", a șoptit el în timp 
ce încerca să se adune.  

 - Ușor, Thanis, răspunse Mirlén, mângâindu-i fața. Am reușit să-ți oferim o primă soluție 
rapidă de urgență, dar mă tem că am irosit prea multă magie pentru a închide acel portal. Va 
trebui să te odihnești în următoarele câteva săptămâni pentru ca nivelul tău de magie să revină 
la ceea ce era. Îmi pare rău că a trebuit să treci prin această situație, dar, după cum ai văzut, era 
o situație foarte delicată, iar tu erai unul dintre candidații pentru viitorul profesor al școlii. După 
cum bine știi, aș fi preferat de o mie de ori să nu fi fost tu.  

 - A fost o onoare, Mirlén. Aș face-o din nou de o mie de ori dacă ar trebui. Mi-aș da viața 
pentru Școală", a spus Thanis.  

 - Știu asta! Știu, răspunse bătrânul vrăjitor, dar trebuie să știi că nu mai era decât puțin 
timp până când acea promisiune s-ar fi împlinit. Spune-mi că sunt ciudată, dar te prefer în viață, 
a spus Mirlén în timp ce-i făcea cu ochiul.  
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Lúcer era epuizat, întins pe spate, luminile sale străluceau slab, ceea ce era neobișnuit pentru el 
(unii îl numeau în glumă "candelabrul", din cauza sferelor sale mereu luminoase). Bula 
protectoare a lui Bujab rezistase bine, dar peștele zăcea pe jos, lipsit de oxigen. Dimás a alergat 
în patru labe pentru a-l salva, ca și cum ar fi fost o pisică de rând care încerca să prindă un 
șoarece. Și-a lipit urechea de burta lui Bujab și s-a încruntat îngrijorat: respirația lui era foarte 
neregulată și putea suferi un stop cardiorespirator în orice moment. Fără să scoată un cuvânt, a 
scos o pânză și a început să picteze cu toată viteza. Fără să stea pe gânduri, și-a apropiat buzele 
de Bujab și a început să sufle aer în el, pentru ca plămânii lui să se reactiveze din nou, în timp ce 
un alt profesor îl împingea pe bietul pește la pământ, masându-i inima cu ambele mâini. După 
câteva minute, Bujab și-a venit în fire și s-a îndepărtat de Dimas.  

 - Dar... ce crezi că faci? l-a întrebat ea morocănoasă pe magician.  

 - Îți salvez viața", a spus Dimas în timp ce îi arăta tabloul lui Bujab, care arăta corpul 
astral al peștelui părăsindu-i corpul, așa cum se întâmplase cu Lorenn, îngrijitoarea lui Mesia.  

 - Poate că da, spuse Bujab, dar să nu o mai faci fără să te îmbraci un pic mai elegant 
pentru o întâlnire și fără să-ți scoți respirația aia de pește din gură.  

Au râs cu toții la unison, în timp ce Bujab și-a întins una dintre înotătoarele din față pentru ca 
Magato să-l ajute să se ridice.  

 - Serios, Dimas, îți mulțumesc foarte mult; am simțit că a venit vremea mea. 

În timp ce se aplaudau și se felicitau reciproc pentru că reușiseră o asemenea performanță, 
Dimas picta mai multe tablouri deodată, dar cu o viteză mult mai mică decât erau obișnuiți cei 
care îl vedeau; era foarte obosit, se vedea. Când a terminat, a spus: "Am trecut prin multe ca să 
închidem acel portal; fără îndoială că Elissa, deși a fost o mare profesoară, nu ar fi avut suficientă 
energie magică pentru a crea așa ceva. Se pare că forțele răului localizaseră portalul și acesta nu 
mai servea drept legătură cu lumea reală, ci cu tărâmurile răului suprem. Acel portal era 
întreținut de cealaltă parte, în timp ce o armată de mii de ființe se aduna pentru a intra, 
comandată de o ființă cu o putere magică imensă."  

Dimas le-a arătat imaginile și au rămas perplecși în fața unor astfel de tablouri: o ființă uriașă în 
comparație cu restul, cu ochi roșii și tentacule care îi atârnau pe față ca pe o barbă, cu gheare 
ascuțite ca niște săbii, conducea o armată de păianjeni, scorpioni, miriapode, centauri, 
minotauri... toți, perfect echipați cu arme grele. La capătul armatei, mai mulți vrăjitori stăteau 
în picioare levitând la înălțime, concentrați pe menținerea portalului deschis. Un Necromant cu 
înfățișare fioroasă, îmbrăcat în roșu, arunca fulgere cu un baston spre portal, în timp ce Anaraña 
se juca și sute de păianjeni se mișcau furioși în jur. 

 

Hugo și Arana, aflați încă în cameră, au trebuit să contribuie și ei, ca și restul elevilor, la 
închiderea portalului. Erau epuizați; Lúcer le intrase în cap cerându-le ajutorul, la fel ca și restul 
elevilor. Arana și-a revenit repede; era evident că, cu cele opt picioare ale sale, se echilibra mult 
mai bine, deși băiatul era încă amețit, agățându-se de masă și ținându-se de mobila și de rafturile 
care încă nu putuseră fi mutate înapoi în poziția inițială. Se apropiară de placa de metal, cea pe 
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care nu reușiseră să o deschidă. Cheia era încă blocată înăuntru; cu mișcări rapide, a întors cheia 
de două ori spre stânga, blocând-o. Încercând să miște cheia fără succes, aceasta nu se rotea nici 
la dreapta, nici la stânga. Hugo s-a gândit la dragostea profundă a mamei sale pentru el... era 
oare posibil așa ceva? Băiatul s-a aplecat asupra cheii și aceasta a intrat cu aproximativ doi 
centimetri mai mult. Hugo a mai întors-o de două ori spre stânga și s-a blocat din nou. A trebuit 
să repete procesul de mai multe ori, rotindu-l și împingându-l, ca și cum încuietoarea ar fi avut 
diferite straturi de securitate, corespunzătoare diferitelor adâncimi din încuietoare, până când 
"cheia-nu-cheie" a intrat aproape până la capătul marginii sale exterioare. Dintr-o dată, cutia s-
a deschis. Hugo a fost exaltat: cu siguranță, orice se afla înăuntru trebuie să fie de mare valoare, 
căci mama lui o păzise cu mare grijă. Înăuntru, un plic gălbui se odihnea deasupra cutiei. Nu mai 
era nimic altceva. Plicul era sigilat cu un sigiliu pe care îl văzuse de multe ori, mai ales când mama 
lui îi mângâia pieptul noaptea și el rămânea absorbit, pe jumătate adormit, privind acel frumos 
inel de aur: era un fel de simbol format din două picături, una mai mare decât cealaltă, care 
cădeau de pe marginea superioară a inelului. Întotdeauna i s-a părut că semănau cu două 
picături de apă care cad de pe un pervaz. Când Hugo atingea inelul mamei sale cu degetul 
arătător, ea îi spunea: "Sunt două picături, Hugo; exact ca tine și ca mine...! exact la fel! " Hugo, 
amintindu-și acel moment, nu-și putea reprima un zâmbet, deși ochii îi erau inundate de lacrimi, 
pe care și le putea reprima în fața lui Arana. Se gândea că acum, când privea sigiliul roșu făcut 
cu inelul, cele două picături de sânge semănau mai degrabă cu două picături de sânge. Hugo a 
scos plicul și l-a pus pe masă. Cutia metalică s-a închis cu o bubuitură puternică, scuipând "cheia-
nu-șurub" care a căzut pe podea. Trapa în formă de piatră s-a închis apoi cu un zgomot puternic, 
iar imaginea Grădinii Deliciilor Pământului s-a înclinat din nou. Băiatul a luat cheia și a 
dezasamblat una dintre piesele ei, așa cum mai făcuse o dată; acestea s-au mișcat din nou, 
formând stiloul familiar. L-a folosit pentru a deschide plicul, îndepărtând sigiliul și apoi 
asigurându-se că acesta a rămas pe fundul pungii și nu a trecut prin ea, așa cum a făcut cu 
piccolo-ul. În interiorul plicului, a găsit o bucată de hârtie împăturită în patru părți. Hugo a scos-
o și mirosul parfumului mamei sale a inundat camera. Băiatul cunoștea perfect acel miros, care 
îl ducea cu gândul la momentele minunate ale copilăriei sale, cum ar fi atunci când mama lui îi 
vindeca rănile, îi curăța murdăria de pe față sau îi ciufulise părul cu mâna, lucru care îi plăcea, 
pentru că știa că îl deranja în mod deosebit. "A fi timid nu este incompatibil cu a avea o coafură 
bună", mârâia Hugo, luându-i mâna mamei sale, care izbucnea în râs la isprava fiului ei de opt 
ani. Scrisoarea era scrisă cu un scris imaculat, fără ștersături sau ștersături, perfect caligrafiată, 
ca și cum un cleric ar fi copiat cel mai prețios codex sacru din toate timpurile. A luat scrisoarea 
și a început să citească:  

 

"Dragă Hugo: 

Dacă citiți această scrisoare, fără îndoială că situația pe care am evitat-o în toți acești ani a 
devenit realitate. Am făcut tot ce am putut pentru a ține această familie departe de Școala 
pentru Ființe Mitologice. Școala a fost foarte importantă pentru mine, pentru că acolo am 
întâlnit ființe foarte importante în viața mea, dar să spunem că lucrurile s-au complicat brusc și 
a trebuit să fug de acolo. Pregătisem de săptămâni întregi o vrajă pentru a crea un portal care 
să mă ducă aici, în lumea reală, cum îmi place mie să o numesc, o lume în afara magiei. Dacă 
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totul merge conform planului, voi crea portalul, voi lăsa sacul cu pietre prețioase și voi trece prin 
el în căutarea unui nou viitor în afara magiei. Odată stabilit în acel nou viitor, nici măcar Mirlén 
sau Escorleón nu mă vor putea găsi. De asemenea, am investit timp în ascunderea obiectelor 
importante pe care nu vreau să le iau cu mine în rucsacul meu în drumul spre cealaltă 
dimensiune; văd că ai găsit unele dintre ele. Așa te vreau!... dar trebuie să te rog să le folosești 
cu înțelepciune (...)". 

Scrisoarea a continuat să vorbească pe un ton mai familiar, spunându-i cât de mândră era de el, 
cât de fericită era cu fiul pe care-și dorise dintotdeauna să-l aibă. Când a terminat de citit-o, a 
întors hârtia și a fost nemulțumit.   

 - Ce s-a întâmplat, Hugo, ce-i cu privirea asta pe fața ta? a spus Arana.  

 - Uite - nu ți se pare ciudat? a spus el, arătând spre textul de pe spate. 

  - De ce, a spus Arana, ce ciudat! 

 - Da, este foarte ciudat, a continuat Hugo. Este scrisă foarte neuniform, neglijent, 
murdar... și nici măcar culoarea cernelii nu se potrivește. Se pare că a scris-o în grabă.  

 Nu este cerneală, Hugo, este scris cu sânge", a spus Arana. Pot să detectez mirosul acela 
de la kilometri distanță, indiferent cât timp a trecut, mirosul persistă mereu. 

 - Sânge? băiatul s-a speriat... al mamei mele?  

 - Nu știu, Hugo. Nu am avut plăcerea de a o cunoaște; singurul lucru pe care pot să ți-l 
spun este că aparține aceleiași persoane ca și petele găsite în cartea cu titlu numeric, cu numele 
tău pe ea. Hugo începu să citească partea ocru, de data aceasta cu mai multă dificultate decât 
prima, fiind nevoit să silabisească precum un copil aflat la primele lecții de lectură: 

 

"M-au găsit! Trebuie să-mi protejez familia. Trebuie să te protejez pe tine mai presus de toate, 
fiul meu. Se pare că au găsit portalul, care nu a fost niciodată închis, chiar dacă a fost ascuns într-
un loc aproape imposibil de găsit. Sângele înseamnă viață și moarte, Hugo. Sângele este totul. 
Încă de când erai mic, ai dat dovadă de atitudini magice enorme, dar am încercat să te fac să 
înțelegi că e mai bine să nu te faci remarcat. Ai folosit magia din ce în ce mai mult, chiar și pentru 
lucrurile de zi cu zi, devenind din ce în ce mai puternic fără să-ți dai seama. Tatăl tău a început 
să-mi pună întrebări și certurile au devenit din ce în ce mai dese; mă învinovățea pentru că fiul 
nostru moștenise acele blesteme de la mine și te punea în pericol din partea forțelor răului. Am 
crezut întotdeauna că sunt daruri, dar după luni de zile de certuri și reproșuri, am decis că nu 
mai puteam continua așa. Într-o zi, m-am hotărât să fac ceva... ceva ce regret în fiecare zi a vieții 
mele: am pregătit o poțiune străveche, o veche rețetă secretă pe care puțini vrăjitori o cunosc 
și chiar mai puțini ar îndrăzni să o folosească; am găsit-o cu ani în urmă într-un pergament uzat 
în Școală; scopul meu era clar: după ce o beau, uitând de puterile mele și de modul în care le 
folosesc, energia mea magică ar fi nedetectabilă; astfel, aș fi indus în eroare răul; dar într-o 
scăpare, te-ai apropiat de bucătărie și ai băut bine. Aproape că te-a costat viața, lucru pe care 
nu mi-l voi ierta niciodată. Erai foarte bolnav, în pragul morții, iar eu și tatăl tău ne-am certat cu 
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mare intensitate. Atunci, un gând a început să prindă contur în capul meu: poate că va trebui să 
găsesc o modalitate de a-mi recăpăta puterile în caz de nevoie. Cu portalul Școlii deschis, m-aș 
putea strecura înapoi fără să las urme, știind că era foarte posibil ca camera mea să rămână 
închisă timp de mulți ani (...)".  

După un adio grăbit, a urmat un post-scriptum: "P.S. Sângele este adevărata putere a vieții, fiul 
meu! Iar noi... noi suntem speciali! ". 

Hugo a încercat să își amintească acel incident, dar nu a putut. A decis să se concentreze cât mai 
mult posibil, închizând ochii: în minte îi veneau doar flash-uri mici, fără sens; dar după ce a strâns 
scrisoarea cu putere în mâini, atingând pentru a doua oară sângele uscat care se hotărâse să fie 
cerneală, au început să-i vină în minte zeci de imagini: cadre libere cu mama lui în bucătărie, 
gătind sau ceva asemănător. A respirat adânc, ca și cum ar fi retrăit acel moment; Hugo s-a dat 
jos din pat, somnoros. Mama lui era ocupată în bucătărie, pregătind micul dejun, jucându-se cu 
lucruri și oale și tigăi; a ghicit că era deja târziu, pentru că era foarte atentă la zgomotele de 
dimineață și era modul ei subtil de a-i spune lui Hugo să se "trezească", că era o oră rezonabilă 
pentru a se trezi. A auzit-o pe mama lui deschizând fereastra de la bucătărie și salutând-o pe 
Silvia, vecina, o femeie de vârsta lui, cu care se împrietenise foarte bine.  

 - Să arunci gunoiul, Silvia? a spus Elissa. Asta trebuie să se facă noaptea, femeie, 
camionul a trecut deja de mult timp.  

 - Bună, vecine. Ai dreptate, ai dreptate. M-am culcat târziu ieri, urmărind emisiunea aia 
cu celebrități... și am adormit. Vrei să bem o cafea după prânz? a întrebat Silvia.   

 - Sigur, treci mai târziu", a spus Elissa în timp ce închidea din nou fereastra și îi făcea 
semn cu cealaltă mână.   

Elissa și Silvia s-au întâlnit într-o zi la magazinul alimentar, iar apoi s-au văzut noaptea, în timp 
ce duceau gunoiul. Se pare că ea se mutase cu doar câteva luni înainte în casa de alături, cea 
despărțită doar de curtea noastră. Au descoperit că amândouă aveau câteva lucruri în comun: 
să se rupă de trecut și să-l uite. Silvia era asiatică și a suferit abuzuri din partea soțului ei; după 
o sentință favorabilă în favoarea ei, și-a luat banii care i se cuveneau și a fugit de fostul partener, 
schimbând nu doar orașul, ci și țara. Nu avea familie aici, iar pe puținii prieteni pe care îi avea 
cândva (soțul ei nu o lăsa să consolideze niciun fel de relație), a decis să îi lase în urmă pentru a 
închide complet acel capitol din viața ei. Numele ei real era Phailin (în limba ei înseamnă Safir), 
dar după câteva săptămâni petrecute în țara noastră, a decis să se prezinte cu un nume mai 
european, un nume comun, mai ușor de reținut și de pronunțat pentru viitorii ei prieteni. Hugo 
se trezea, în pijama, cu părul ciufulit și cu iepurașul Nico, animalul de pluș care îl ajuta să doarmă. 
Intră în bucătărie și o văzu pe mama lui cu spatele la el, jucându-se cu un mortar și un pisălog 
foarte drăguț, pe care nu-l mai văzuse niciodată. Mama lui s-a întors, i-a zâmbit frumos și i-a 
spus:  

 - Bună ziua, dragostea mea. Ai dormit bine?  

 - Ei bine... Presupun că da, a spus Hugo, deschizând gura cu un mare căscat. Am visat 
animale și monștri, unii foarte ciudați. 
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Mama lui i-a zâmbit. Era îmbrăcată în uniforma ei de lucru; era asistentă șefă la spital și tocmai 
venise după o zi lungă la camera de urgență.  

 - Îți pregătesc imediat micul dejun și tu îmi povestești despre creaturile alea ciudate, 
bine? spuse mama lui, privindu-l cu căldură, în ciuda oboselii evidente pe care o emana.  

Dintr-o dată, soneria a sunat și tatăl ei s-a îndreptat spre perdea. Vocea tatălui său suna altfel 
decât de obicei, ca și cum ar fi fost supărat:  

 - Elissa, este micul  tău prieten! Ce moment să vii! Nici măcar dimineața nu putem 
să stăm liniștiți! spuse tatăl morocănos, în timp ce împăturise hainele în salon.  

 - Cred că a uitat să-mi spună ceva, omule! Tocmai am vorbit cu ea chiar acum... Vin 
 imediat!", a replicat mama, încercând să justifice comportamentul precoce al vecinei 
sale.  

Elissa a ieșit în grabă din bucătărie, ciufulindu-i părul lui Hugo cu mâna după ce a trecut pe lângă 
el. Părea vizibil nervoasă, mai mult decât se exprima de obicei; era ca și cum părinții ei erau 
supărați și tocmai veniseră dintr-o ceartă cu câteva momente înainte ca Hugo să se ridice. Băiatul 
s-a îndreptat spre mortarul metalic, cu pereți de sticlă care îi permiteau să vadă conținutul 
acestuia. Avea o culoare albăstruie-verzuie, ca a mării, foarte atrăgătoare. A vrut să-l guste; 
mama ei fusese întotdeauna o bucătăreasă grozavă. Ar fi fost doar o înghițitură, doar atât cât să 
nu observe nimeni... Apoi totul s-a înnegrit. S-a trezit în cadă, transpirând între cuburi de gheață, 
tremurând și sufocându-se în același timp, în timp ce tatăl și mama lui, câte unul de fiecare parte, 
îl apucau de mâini, mângâindu-l pe dos: "Ne-ai tras o sperietură groaznică, fiule!", a spus tatăl 
său în timp ce-și ștergea sudoarea de pe frunte cu cealaltă mână; dar acum ești bine și nimic și 
nimeni nu ne poate despărți. Mama lui i-a mângâiat mâna, în timp ce inelul celor două picături 
de apă se mișca ca o corabie la mila valurilor, urmărind mâna care mângâia brațul băiatului. 
Hugo era confuz; nu-și mai amintea nimic din ceea ce se întâmplase. Dintr-o dată, un tunet 
puternic a făcut să se cutremure casa; acoperișul s-a prăbușit în timp ce o minge de foc uriașă 
din bucătărie a cuprins totul. Tatăl său a reacționat într-o secundă: a împins pieptul lui Hugo cu 
putere pe fundul căzii, abia dându-i timp lui Hugo să respire; se îneca, îi era frig și cald în același 
timp, în timp ce privea în sus, prin suprafața încețoșată a apei, a văzut obiecte zburând prin aer, 
urmate de nori galbeni și roșiatici. Mai multe obiecte au căzut în cadă, bucăți de piatră care 
făcuseră cândva parte din peretele sau tavanul casei. Când i s-a părut că nu-și mai poate ține 
respirația, a observat cum presiunea mâinii tatălui său a scăzut; un sunet asemănător unui 
scârțâit a fost urmat de mișcarea unei grinzi uriașe care, rotindu-se la un capăt, a sfârșit prin a 
lovi cu o violență extremă peretele căzii, făcându-l să se spargă în zeci de bucăți, multe dintre 
ele înfipte în corpul gol al lui Hugo. Apa din cadă, împreună cu gheața, a găsit în gaura deschisă 
ieșirea perfectă pentru toate precipitațiile, iar acest lucru l-a salvat de la înec pe Hugo, ținut 
acum moale de brațul lipsit de viață al tatălui său. A căzut la pământ în dărâmături, încercând să 
forțeze o respirație adâncă care să-i dea tot aerul de care avea nevoie pentru a nu-și pierde 
cunoștința. Revenindu-și cu respirații mari și adânci, a privit cum trupul tatălui său zăcea sub 
dărâmături, strivit de câteva pietre și grinzi din ceea ce fusese acoperișul; în dreapta lui, la 
aproximativ doi metri distanță, brațul unei femei, complet ars, ieșea dintre zid și grindă: inelul 
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cu două picături de apă era încă pe degetul inelar. Hugo a început să respire neregulat și 
neregulat; se simțea amețit și, deodată, totul s-a înnegrit din nou. 

S-a trezit pe stradă, în brațele unei polițiste care îl ținea cu o pătură.  - Calmează-te, Hugo. 
Eu sunt Maribel, am venit să te ajut. Totul va fi bine.  

 - Unde sunt părinții mei? Hugo s-a uitat nervos în toate direcțiile. Mai multe mașini de 
pompieri și de poliție înconjurau casa, în timp ce sirenele ambulanțelor se auzeau de cealaltă 
parte a străzii. Dintr-o dată, a simțit ceva ascuțit în talie, în partea dreaptă, ceva care îl durea... 
s-a atins și a țipat: o bucată de porțelan îi străpungea partea laterală, ca și cum un cuțit l-ar fi 
străpuns de la un capăt la altul. În plus, mai multe cioburi îi făcuseră numeroase răni pe piept și 
pe picioare, arătând calea unor dâre subțiri de sânge. A apucat bucata de porțelan și a încercat 
să o smulgă, scoțând un strigăt teribil de durere. "Hei, hei, Hugo, ușurel!", a spus poliția. 
Ambulanța este pe drum. Ni s-a spus să nu încercăm să scoatem bucata aia de porțelan din tine, 
altfel ai putea sfârși prin a sângera până la moarte. Eram în patrulare și am venit de urgență când 
am auzit explozia; pe drum, am sunat la spital și la pompieri. Uite, ambulanța este pe drum! ", a 
spus polițista, privindu-l în ochi; dar nu a găsit niciun răspuns, pentru că Hugo leșinase din nou.  

Un sunet de sirene l-a readus din nou în conștiință; se afla în interiorul unei ambulanțe, plină de 
cabluri și cu mai multe bandaje de urgență acoperite cu pansamente, multe dintre ele îmbibate 
în sânge. Purta un fel de mască transparentă, care îl ajuta, de fapt, să respire mai bine, deși 
bucata ascuțită de porțelan ieșea, ca un iceberg, deasupra corpului său, păstrând forma curbată 
a ceea ce fusese, cândva, o parte din marginea căzii de baie. S-a uitat în stânga lui: o toaletă, 
care regla în permanență aparatele și lua notițe într-un caiet, acționa rapid, ca și cum ar fi fost 
un robot care făcuse același lucru de sute de ori; lângă el se afla o tavă cu mai multe bucăți mici 
de porțelan, care fuseseră scoase din corpul băiatului cu o pensetă. În ciuda acestei priveliști, se 
simțea calm și relaxat: cu siguranță că medicamentele începeau să-și facă efectul. În partea din 
spate a ambulanței putea distinge alte două persoane, așezate una vizavi de cealaltă, vorbind. 
Pe de o parte era femeia polițistă, care ținea în mână un rucsac și îl oferea unei doamne din fața 
ei. Doamna era mai în vârstă, cu părul cărunt de culoare argintie și cu o undă mare care îi 
străbătea părul de la stânga la dreapta. Îi părea cunoscută; poate că o mai văzuse înainte într-
un magazin, în supermarket... dar acum voia doar să se odihnească. A închis ochii și, în timp ce 
cădea într-un somn adânc, narcotizant, probabil cauzat de perfuzia din unul dintre brațe atașată 
la o perfuzie, i s-a părut că aude o mică conversație în depărtare.  

 - Dumnezeule! Ce-o să fac acum? Nu sunt potrivit pentru această sarcină. Abia îl 
cunosc...", a spus vechea cunoștință/necunoscută.  

 - Nu-ți face griji, Matilde; pentru moment, te vom duce acasă să te odihnești. Vei vedea 
totul mai bine dimineață", a spus polițista în timp ce îi înmâna rucsacul. 

 

Hugo a ieșit din transa în care se afla; Arana îl lovea cu lăbuțele ei pe picior. Niciodată nu reușise 
să-și amintească atât de multe din acea zi. Privindu-și mâinile, a văzut că scrisoarea era complet 
încrețită între degete și că sângele uscat se deplasa în linii mici spre palma mâinilor sale, unde 
rănile vechi se deschiseseră pentru a absorbi și încorpora cerneala făcută cu sânge în propriul 
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corp. Desfăcând hârtia, nu se vedea decât prima parte a scrisorii scrise cu grijă. Și-a amintit 
cuvintele mamei sale: "Sângele înseamnă viață și moarte, Hugo. Sângele este totul. Și, dintr-o 
dată, totul a început să capete sens. 
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10. CEI ȘAPTE MAGNIFICI 
Hugo și Arana au ieșit din cameră. Băiatul a pus scrisoarea împăturită în plicul său și a pus-o într-
o geantă de pantaloni. Voia să o țină aproape de corp, pentru că era o amintire vie a mamei sale, 
și nu vedea de cuviință să o țină în geanta magică, pe care o avea plină de obiecte. Pe coridor, 
Hugo s-a gândit la Dimas, dar de data aceasta, coridoarele nu erau luminate. A spus cu voce tare: 
"Aș vrea să merg la Mirlén"..., dar nu s-a întâmplat nimic. Fără ajutorul sistemului de navigație 
pe coridoare și cu pierderea energiei magice, le va lua destul de mult timp pentru a-i găsi pe 
profesori. Arana a spus: "Putem încerca să mergem prin unele dintre pasajele ascunse; încă mai 
simt mirosul sângelui care m-a făcut să devin ceea ce sunt acum... Sunt sigură că aș putea ajunge 
acolo fără probleme. Aceste coridoare scurtează enorm de mult drumul, lucru pentru care 
trupurile noastre epuizate ar fi foarte recunoscătoare." "Este o idee excelentă, Arana", a spus 
Hugo cu o nouă doză de energie reînnoită. După câteva minute, au ajuns la capătul unui coridor 
închis. Băiatul nu a văzut nimic deosebit în el, căci toate erau la fel pentru el, dar Arana era sigură 
că acolo a intrat Hugo, când l-a urmărit cu intenția de a-l ucide; numai gândindu-se la asta îi 
dădea fiori. Cum putea să se gândească să-l ucidă pe acel băiat fermecător? Acum, ea și-ar da 
viața pentru acel băiat și pentru ca misiunea să reușească. Hugo a pus mâna pe piatră și a împins. 
Piatra a pâlpâit cu o lumină aurie, dar nu a ajuns să declanșeze mecanismul care făcea ca ușa 
ascunsă să se deschidă. "Nimic, nu se poate. Se pare că s-a blocat. Dintr-o dată, Lúcer le-a vorbit 
telepatic: "Profesorii s-au adunat... trebuie să vorbească urgent cu voi... vă așteaptă în camera 
222."   

 - Cum ajungem acolo, Lucer? Sistemul de ghidare pe coridor nu funcționează", a întrebat 
Hugo.  

 - E în regulă, relaxează-te. Te voi ghida eu. Văd exact unde vă aflați acum, deoarece 
Mirlén are plasa ei tridimensională întinsă în forma școlii, iar voi doi apăreți ca două puncte roșii. 
Dar... ce căutați pe coridorul acela fără ieșire? întrebă surprins Lúcer.  

Hugo și Arana s-au privit neîncrezători; se părea că Școala ascundea multe lucruri, chiar și pentru 
o ființă atât de puternică precum Lúcer. Gardianul a început să-i ghideze, dându-le instrucțiuni 
precise pentru a ajunge acolo cât mai repede: "Întoarceți-vă și mergeți drept pe coridor; 
întoarceți-vă la prima la dreapta și continuați drept înainte până la scări. Apoi luați al treilea 
coridor la stânga și....  

- Lúcer, tu ești GPS-ul nostru - a râs Hugo.  

 - Ce este un GPS? a întrebat Arana.  

 - Este un acronim bine cunoscut în lumea reală; este un dispozitiv electronic care ne 
ghidează ca să nu ne rătăcim și să ajungem la destinație", a răspuns Hugo.  

 - Ah, poate că înseamnă Geniul care se pierde mereu...! GPS!", a spus Arana în timp ce 
scotea un sunet zgomotos în sinea lui, pe care Hugo l-a interpretat ca fiind un răcnet de păianjen. 
Hugo a izbucnit într-un râs imens, care, prin puterea telepatică a lui Lúcer, s-a auzit în capetele 
tuturor profesorilor adunați în sala 222.  
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 - Este acesta cu adevărat Alesul? Doamne, ce ne așteaptă! a spus Aquariam, clătinându-
și corpul transparent asemănător unei amoebe. 

După câteva minute, Hugo și Arana au ajuns în camera 222. Toți profesorii stăteau în cerc și 
discutau despre următorii pași de făcut. Dimas a devenit serios, și-a ajustat ochelarii și a spus: 
"Luați loc aici, vă rog, nu mai putem pierde mult timp!". În timp ce se apropia, Hugo și Arana au 
rămas uimiți: o mână verde uriașă, monstruoasă și amenințătoare stătea în centrul camerei. 
"După cum știți", a continuat vrăjitorul, "am respins un atac recent printr-un portal, pe care, cu 
ajutorul tuturor, am reușit să-l închidem în ultimul moment. Ne confruntăm cu ceva nemaivăzut 
până acum, forțe ale răului care lucrează în echipă, comandate de o ființă cu o putere magică 
incredibilă. Bătrânul s-a manifestat într-unul dintre tablourile mele, cerând ca misiunea de 
salvare a lui Mesia să fie începută cât mai curând posibil, deoarece cu cât durează mai mult, 
speranța de a-l găsi în viață se reduce exponențial, iar Școala este expusă unor pericole 
constante.  

Hugo s-a ridicat în picioare și, uitându-se la toți profesorii, a spus:  

 - Încă nu știu cum intenționezi să-mi îndeplinesc misiunea, din moment ce nu am învățat 
până acum cum să-mi folosesc puterile; știu că sunt legate de sânge, dar nu prea știu altceva... 

 - Nu te putem ajuta aici, Hugo, deoarece fiecare mag trebuie să tragă propriile concluzii 
despre darurile sale. Este vorba de Codul magic, ceva ce nu putem încălca, chiar și în acest 
moment. Tot ce pot să-ți spun este că mama ta era uimitoare în a-și folosi puterile. Restul, va 
trebui să afli singur", a ridicat Dimas din umeri, în timp ce ținea în mână o pensulă și un vas de 
vopsea.  

 - Presupun că vor fi câțiva dintre voi cu mine, nu-i așa? Eu n-aș rezista nici măcar o 
secundă acolo", a spus Hugo cu nerăbdare.  

Mirlén a luat cuvântul și a spus: "Îmi pare rău, Hugo, nu este posibil; școala nu se poate lipsi de 
niciunul dintre profesorii săi în acest moment. Ar fi o sinucidere în lumina evenimentelor 
recente. I-am pune în pericol pe toți cei care sunt aici și pe elevii noștri. Inițial ne-am gândit că 
veți fi un comando de maximum zece ființe, comandat de mai mulți profesori. Dar, văzând cu ce 
ne confruntăm", a spus el arătând cu degetul spre mâna verzuie, "nu veți putea alege decât cinci 
elevi... și niciunul dintre ei nu poate fi din nivelurile superioare!  

Băiatul a stat câteva minute pe gânduri; a închis ochii pentru a se gândi la momentele în care 
reușise să-i vadă pe elevi în plină luptă sau antrenament. Între timp, vrăjitorii se holbau la el: 
știau că îl întreabă ceva foarte dificil, deoarece nu cunoștea aproape pe nimeni din școală, dar 
Bătrânul îl întrebase în mod special: "lasă-l pe Ales să-și aleagă singur echipa". Hugo a deschis 
ochii și a spus:  

 - Aș dori să contez, dacă este posibil, cu Pegasullo (Pegasus înaripat și briză de gheață -
N4); Erizorro: (arici și vulpe care aruncă țepi cu arcul său energetic -N3); Lontudgi (vierme care 
devine uriaș și creează găuri de vierme sub formă de mini portaluri -N5) și ... făcând o pauză 
mare, a terminat de spus: Trántor (miriapod electric -N4).  

- Tantor? Nu ai avut probleme cu creatura aia de când ai venit, nu-i așa?  



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

66 
 

 - Ei bine, presupun că am pornit cu stângul", a spus băiatul, zâmbind; "dar cum are 
atâtea, sunt sigur că unele dintre ele vor fi bune. În plus, tatăl meu obișnuia să-mi spună 
întotdeauna că trebuie să-ți ții prietenii aproape de tine, iar pe dușmani și mai aproape", a spus 
el, fluturându-și mâinile într-un gest de apropiere. 

  - Dacă nu mă înșală matematica, ai ales patru elevi, Hugo, a spus Mirlén. Încă îți mai 
lipsește unul... 

 - Sunt singurele nume pe care le știu și nu cunosc nivelurile celorlalți", a răspuns Hugo.  

Lúcer și-a închis ochii; câteva dintre sferele sale începuseră să strălucească puternic. Gardianul 
s-a grăbit să spună: "Avem un alt candidat care comunică cu mine telepatic: Thanis, micul Koala 
cu puterea de a trece prin voluntari de materie de nivel 9."  

 - Imposibil, a spus Mirlén; Thanis este încă îngrijit în spital. Este un senior foarte talentat, 
un profesor aspirant pe care nu-l putem cruța acum.  

 - Adevărat, spuse Lúcer... dar mă roagă să vă reamintesc că este accidentat și va fi 
"retras" pentru următoarele săptămâni. Nu va fi de prea mare ajutor aici, decât pentru a avea 
nevoie de îngrijirea personalului medical. Dorește să îl însoțească pe Hugo.  

 - E sinucidere! a exclamat Mirlén, vizibil speriată. Nu voi permite acest lucru!  

 - Mă tem că, în acest caz, Mirlén, nu ai de ales decât să o accepți! spuse vocea lui Thanis 
în capul tuturor. 'Există reguli la Școală, și eu le-am respectat întotdeauna; dar, conform Legii 
Magice, pe care voi înșivă ne-ați transmis-o, niciun elev sau profesor nu poate fi reținut la Școală, 
căci șederea la Școală este în întregime voluntară. Dacă, în calitate de elev, nu-mi veți permite 
să plec, atunci voi părăsi Școala chiar în acest moment. Îi voi aștepta pe Hugo și pe restul 
tovarășilor mei în afara Școlii; nu pot sta aici cu brațele încrucișate, simțindu-mă inutil, deranjând 
Școala într-un moment în care avem nevoie de suma energiei magice a tuturor și nu de scăderea 
unei ființe în convalescență. Simt că este misiunea mea și trebuie să fac tot ce pot pentru a-i 
însoți.  

 - Atunci asta e tot, Thanis! Începând din acest moment, nu mai ești elevă la Școala de 
Magie pentru Ființe Mitologice! a spus Mirlén, vizibil nemulțumită. Poți să-ți iei lucrurile chiar 
acum. Foarte bine, Hugo, ai deja suita ta de cinci membri! a spus Mirlén foarte supărată. O suită 
de șase creaturi va pleca în acest moment spre un viitor incert numit Serpentidad.  

 - Șapte! a spus Arana, ridicându-și un picior. Nu știu dacă ai observat, dar mi-a crescut o 
chestie ciudată aici, pe talie (un sac de pânză, asemănător cu al celorlalți, înconjura corpul 
păianjenului).  

- Cei șapte magnifici! a strigat Hugo, ridicând brațul în aer, în fața privirii uimite a tuturor 
vrăjitorilor. Din nou, privindu-i pe toți cei prezenți, Hugo și-a tăiat calea de a explica cine erau cu 
adevărat Cei Șapte Magnifici. 

Dimas zâmbea din fundul camerei; se uita la ultimul tablou pe care îl pictase în timp ce se 
întâmplau toate acestea: în el se puteau vedea toți membrii acestui grup anume: Pegasullo, 
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Erizorro, Lontudgi, Trántor și Thanis, cu Hugo în frunte, urmat de Arana. Sub imagine, se afla un 
titlu: "Cei șapte magnifici1". 

 

  

 
1 Cei șapte magnifici este un film american regizat de John Sturges în 1960, bazat pe filmul "Cei șapte 
samurai" de Akira Kurosawa. 
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11. MISIUNEA SE COMPLICĂ 
În dimineața următoare, grupul a fost convocat în Aula Magna, a treia cea mai mare sală de clasă 
din întreaga școală, locul unde profesorii luau de obicei deciziile majore ale școlii. Mesele erau 
una lângă alta, adoptând o formă circulară, întreruptă de un spațiu la baza acesteia, pe unde 
intrau de obicei solicitanții la ședință. În acel spațiu interior, niște bănci mici, așezate în rânduri, 
permiteau grupului impar să se așeze în centrul cercului, în văzul tuturor profesorilor. Grupul 
era bine dispus, cu excepția lui Trantor, care dădea dovadă de morocănia sa caracteristică de 
timpuriu și de comportamentul său irascibil, împingându-i pe ceilalți să fie primul. Dimas s-a 
ridicat de pe scaun cu o agilitate enormă care i-a surprins pe noii veniți; magato a spus: "Bună 
dimineața, toată lumea. Ați fost chemați să îl ajutați pe Hugo în misiunea de salvare a lui Mesia. 
Dacă vreunul dintre voi are vreo obiecție sau vrea să spună ceva în legătură cu asta, acum este 
momentul." Nimeni nu a spus nimic, deși o privire furtivă din partea profesorilor și a elevilor s-a 
îndreptat spre miriapodul uriaș, așteptându-se ca Trantor să se exprime împotriva lui, ceea ce, 
în mod surprinzător, nu s-a întâmplat. În timp ce Dimas continua să vorbească, privirile celor 
prezenți s-au îndreptat spre Mirlén, care nu-și putea ascunde disconfortul față de decizia lui 
Thanis, pe care practic îl crescuse ca pe un fiu de când îl găsise într-o zi, singur și flămând, într-o 
dimensiune necunoscută; era doar un mic koala înfometat și trist, abandonat de familia sa. 
Mirlén a decis să îl adopte, deoarece a observat rapid că micul koala avea daruri magice 
incredibile.  

Dimas a continuat: "Conform informațiilor pe care le avem, Mesia ar putea fi ținut în 
Serpentidad, șarpele care adăpostește un oraș înăuntru. Am fost acolo cândva și este un loc 
întunecat și periculos, cu mahalale pline de hoți, nelegiuiți, vrăjitori și vrăjitori, care caută 
aventurieri pentru a găsi noi prăzi pentru a se îmbogăți sau pur și simplu pentru a se amuza, ceea 
ce vă poate costa viața. De asemenea, nu subestimați puterea lui Serpentidad; este o ființă cu o 
energie magică imensă care se hrănește practic cu vibrațiile rele care se produc în interiorul ei, 
deși asta nu înseamnă că nu se va hrăni ocazional cu oameni neavizați care se apropie prea mult, 
doar pentru plăcerea de a le zdrobi și sfâșia trupurile. Se deplasează noaptea pentru a evita 
razele soarelui în timpul zilei; după răsărit, se ascunde sub pământ căutând locuri umede, cum 
ar fi mlaștini sau mlaștini, capabile să adăpostească o ființă de o asemenea mărime".  

 - Cum putem intra? a întrebat Hugo cu o oarecare îngrijorare.  

- Aici începe prima dintre probleme; nu vei putea intra decât dacă ea te mănâncă direct. Gura 
este poarta de intrare, dar, cu excepția faptului că adulmecă cu limba ei bifurcată, lungă de o 
sută de metri, de obicei o ține închisă", a continuat Dimas.  

 - Devorat de un șarpe, frumos mod de a începe misiunea! Dacă acel Serpentidad vrea să 
mănânce pe cineva ca mine, va trebui să suporte câțiva volți de electricitate... Poate că va face 
indigestie!", a râs cu poftă centipedele.   

Dintr-o dată, Lucer a început să vorbească în mințile celor Șapte Magnifici: "Puterile voastre sunt 
de râs în fața lui Serpentidad. Nu o luați cu ușurință! Dimas nu v-a spus tot adevărul despre vizita 
sa în orașul șarpelui; odată, ca student, a mers să cumpere niște ingrediente secrete imposibil 
de găsit în lumea noastră... ingrediente care, combinate cu talentul său magic, îi vor conferi 
calitatea de maestru în scurt timp. Dintre cei șapte membri ai acelei misiuni, doar Dimas a 
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supraviețuit; Serpentidad i-a devorat pe trei dintre ei fără să clipească, în timp ce ceilalți abia au 
reușit să intre. Norocul inițial al supraviețuitorilor a fost de scurtă durată; au fost atacați de 
numeroase ori, au căzut în ambuscade și au fost uciși. Doar magato a reușit să scape cu viață, 
deși cu grave efecte fizice și psihice încă de atunci". "Uau, se pare că veștile zboară repede pe 
aici!", spuse Dimas amuzat, arătând ultimul tablou, în care Lúcer putea fi văzut contactând 
telepatic suita; recunosc că am vrut în mod voluntar să omit acest detaliu pentru a nu vă 
condiționa negativ; este o misiune dificilă, nu negăm asta, și trebuie să acceptați că mulți dintre 
voi s-ar putea să nu se mai întoarcă; gândiți-vă că vraja de protecție a energiei magice vitale nu 
va funcționa în afara acestei școli... Veți fi singuri, cu puterile și abilitățile voastre; între timp, noi 
toți vom încerca zilnic să susținem Școala până la sosirea voastră. Ne punem toate speranțele în 
tine. Nu aveți voie să ne dezamăgiți, prietenii mei", a încheiat Dimas, cu două spray-uri în mână.  

Mirlén și-a ridicat privirea și s-a adresat pentru prima dată celor Șapte Magnifici:  

 - Acum știți: închisoare, vătămare gravă sau moarte... toate acestea sunt opțiuni mai 
mult decât posibile în Serpentidad. Ești încă sigură că vrei să pleci? spuse el în timp ce o privea 
pe Thanis cu o tristețe profundă.  

 - Este datoria noastră", a spus Thanis. Școala înseamnă totul pentru mine... și sunt sigur 
că vorbesc în numele colegilor mei când spun că, dacă va trebui să o apărăm sacrificându-ne 
viețile, va fi cu siguranță o moarte bună. Poate că nu suntem pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă 
acolo afară, dar ne-am antrenat din greu timp de mulți ani și cu toții aspirăm să devenim într-o 
zi Ființe Mitologice sau maeștri, care vor fi amintiți pentru isprăvile și aventurile lor. Dacă vom 
reuși, vom fi eroi și vom intra în istorie; lumile noastre natale vor fi mândre de noi și își vor aminti 
de noi timp de milenii.  

 - "Adevărat", spuse Mirlén. spuse Mirlén; dar... dacă eșuați, veți fi doar niște bieți 
nenorociți care și-au investit viața și eforturile degeaba; poate că, la urma urmei, nu va mai fi 
nimeni care să-și amintească nimic din toate astea, pentru că Planul Maestrului Răului este să 
elimine pentru totdeauna Școala, singura instituție care îl oprește în scopul său de a distruge 
întregul univers cunoscut, transcenzând chiar și în alte dimensiuni.  

După ce a vorbit, s-a lăsat o tăcere stânjenitoare, greu de rupt. Hugo a respirat adânc și a spus:  

 - Ei bine, acum știm toate detaliile! Cum ajungem la ea?  

 - Asta e partea cea mai ușoară", a spus Mirlén, întinzând plasa în aer deasupra capetelor 
celor din partid. Plasa tridimensională a început să coboare prin corpurile grupului; odată ajunsă 
pe pământ, a început să ia o formă solidă, ca un covor, trecând prin diferite culori până când a 
ajuns la auriu. Interiorul a început să se învârtă și un fel de portal a apărut brusc. "Tot ce trebuie 
să faceți este să treceți prin el. Te va lăsa foarte aproape de Serpentidad, dar suficient de departe 
pentru ca el să nu te poată detecta cu ușurință cu limba lui bifurcată.  

 - Atunci dă-i drumul! spuse brusc Arana spre surprinderea tuturor. Și, cu un salt, s-a 
strecurat prin portal, dispărând instantaneu. Portalul a început să crească în mărime, controlat 
în permanență de Mirlén. Hugo s-a gândit pentru o secundă: "De ce ne-a luat atât de mult timp 
să închidem portalul mamei mele, dacă Mirlén este o expertă în uși interdimensionale pe care 
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le poate controla în voie? Vocea lui Lúcer a devenit plauzibilă în capul lui: "Ușurel, Hugo. Mirlén 
își poate controla propriile portaluri, nu portalurile create de altcineva cu ajutorul propriilor 
daruri magice. Hugo a zâmbit căutându-l pe gardian cu privirea; făcându-i cu ochiul lui Lúcer și 
fără să mai mediteze, și-a ajustat geanta în jurul taliei și, cu un mic salt, a dispărut în vârtej. "La 
revedere, prieteni! ", a spus Mirlén, în timp ce un braț cobora și portalul a ocupat întreaga 
suprafață a plasei". Restul celor Șapte Magnifici au început să fie aspirați, ca și cum ar fi căzut 
într-o capcană cu nisipuri mișcătoare; o lacrimă a curs pe obrazul bătrânului maestru când l-a 
văzut pe Thanis zâmbind și făcându-i cu mâna înainte de a dispărea complet. 

Grupul a apărut într-un loc întunecat și sumbru, cu un miros urât de la apa stătută. Copacii erau 
gigantici, iar mărimea lucrurilor îi făcea să se simtă ca niște furnicuțe în vârful unui avion. Hugo 
s-a gândit să împărtășească acest gând cu grupul, dar l-a respins imediat când a trebuit să explice 
ce era o furnică și ce era un avion.  

- Arana! spuse Hugo. Am fost surprins că ai sărit primul...; credeam că ai spus că mă vei proteja 
întotdeauna..., a spus Hugo zâmbind.  

 - Asta am făcut, răspunse  păianjenul; trebuia să mă asigur că cealaltă parte era în 
siguranță.  

Hugo a mângâiat cu afecțiune capul păianjenului. Momentul cald a fost întrerupt când Trantor 
a intrat în scenă îndreptându-se spre Hugo, împingându-l pe bietul păianjen, care a căzut cu 
capul în noroi. Trantor s-a ridicat pe picioarele din spate și a spus amenințător: "Nu știu de ce m-
ai ales pe mine, Hugo; dar dacă tu crezi că există cea mai mică șansă să fim prieteni, nu mă 
cunoști...; tot ce vreau este să devin maestru, iar această misiune este o șansă bună de a ucide 
câteva creaturi și de a câștiga puncte suplimentare. Dar... să nu faci o greșeală; poate că una 
dintre aceste ființe ești tu" - spuse arătând spre Hugo într-o atitudine amenințătoare. Arana se 
ridicase și se târa din noroi, murdar și lovit. Trantor s-a întors spre ea și i-a spus: "Mi-a făcut mare 
plăcere să le ucid pe surorile tale și o să-mi facă și mai multă plăcere când o voi termina cu mama 
ta, violonista. Cu siguranță că vei avea ceva de obiectat la asta...; dacă vrei, putem rezolva asta 
chiar acum..." -afirmă ea în timp ce labele ei se încarcă de electricitate. Un zid de gheață a 
început să se formeze între miriapod și păianjen. Pegasullo își sufla aerul înghețat între cele două 
ființe. "Cred că e timpul să răcim puțin lucrurile pe aici... nu ești de acord, Trantor? Este clar că 
Hugo te-a ales pentru abilitățile tale, nu pentru buna ta dispoziție și compania plăcută. Crezi că 
ai putea să-ți păstrezi volănașele pentru dușmanii noștri?", a spus calul înaripat. Trantor a lansat 
un fascicul electric care a desființat zidul de gheață în două secunde. "Sigur, căluțule!... dar e 
cam frig aici, așa că voi avea grijă să încălzesc atmosfera din când în când", a spus miriapodul, 
strâmbându-și cele câteva perechi de ochi. Și, fără să mai arunce o privire, s-a îndepărtat, lăsând-
o pe Arana ștergându-și fața cu partea superioară a picioarelor. "Uită-te acolo", a spus Erizorro. 
Fără îndoială că Serpentidad a trecut pe aici. Cine altcineva ar putea face așa ceva? " Toți s-au 
uitat în direcția pe care o arăta Erizorro: un șanț de două sute de metri se deschidea între 
mlaștină și niște copaci uriași, care fuseseră smulși din rădăcini.   

 - Așa se întâmplă", a spus Lontudgi întinzându-și gâtul (din lipsă de brațe).  

 - De unde știi asta? a întrebat Hugo.  
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 - Uită-te la acele stânci... au fost mutate de la locul lor și deplasate spre nord. - 
 Doamne, Lontudgi! Ești un urmăritor expert, a spus Thanis, zâmbind.  

 - Ei bine, să spunem doar că sunt expert în târâre", a spus viermele, care și-a dublat 
dimensiunea de când a sosit.  

Grupul a început să meargă (sau să se târască) într-un ritm bun; Erizorro a cerut să meargă 
primul, pentru că avea o priveliște excelentă, în timp ce-și purta arcul încărcat cu una dintre pene 
sale ventrale; Trantor a urmat în spate, oprindu-se din când în când la vreun zgomot ciudat sau 
neașteptat, rămânând în alertă; Lontudgi, Hugo și Arana l-au urmat, în timp ce Thanis și 
Pegasullo au rămas în spate. Calul înaripat zbura din când în când în sus, căutând vreun semn de 
pericol. Thanis, cu un braț în eșarfă și încă vânăt de la ultima bătălie, încerca pur și simplu să se 
gândească la altceva, ceva care să-i distragă atenția de la acest loc neplăcut. Dintr-o dată, o 
săgeată neagră venită de nicăieri a străbătut aerul, lovind una dintre aripile lui Pegasullo și, în 
timp ce acesta țopăia prin aer, a căzut la pământ cu un zgomot puternic. Zeci de săgeți au început 
să iasă din diferite direcții, dar nu și-au găsit ținta; cu o viteză incredibilă, Lontudgi își cvadruplase 
și mai mult dimensiunea, creând un portal în cap și altul în coadă, astfel încât săgețile intrau pe 
o parte și ieșeau pe cealaltă spre direcția din care fuseseră lansate. Mai multe vuieturi au spart 
noaptea, astfel că figuri întunecate, perfect camuflate ca niște crengi de copac, au căzut la 
pământ. Thanis s-a mișcat rapid, electrizând câteva dintre acele ființe care zăceau rănite sau 
muribunde, în timp ce Erizorro a doborât mai mult de o duzină cu săgețile sale ghimpate. Hugo, 
Arana și Thanis au fost învăluiți de Lontudgi, care se comporta ca și cum ar fi fost un zid de 
protecție pentru noii săi prieteni. Pegasullo se alăturase și el, zburând din nou haotic și neregulat, 
trăgând cu respirația lui rece care i-a înghețat pe mai mulți dintre atacatori. Restul creaturilor, 
surprinse de un asemenea răspuns la atacul său, au fugit îngrozite, lăsând în urmă multe dintre 
arcurile lor. Trantor a prins una dintre ele, ținând-o cu mai multe labe în timp ce îi aplica mici 
șocuri, spre suferința evidentă a animalului; arăta ca un fel de insectă baston, perfect concepută 
pentru a se camufla printre copaci. Avea în spate un fel de coș care ținea un număr mare de 
săgeți, un tahalí sau o bentiță la gât pentru a purta o sabie și o curea de piele la nivelul pieptului 
pentru a purta o suliță. Toate acestea, împreună cu cele câteva perechi de picioare, îi dădeau un 
aspect teribil în ciuda dimensiunilor sale mici. 

- Trantor, lasă-l să plece, a spus Hugo.  

 - Sigur, cu plăcere", a spus miriapodul, în timp ce i-a administrat un șoc electric letal 
micuței creaturi, carbonizând-o instantaneu.  

 - La naiba, Trantor! ... Am vrut doar să vorbesc cu el, a spus Hugo morocănos.  

 - Să vorbesc cu el? Despre ce? Despre vreme? Nu ne putem permite să facem ostateci, 
răspunse Trantor. Trebuia doar să cheltuim timp și energie pentru a discuta cu un inamic înarmat 
până în dinți care voia să ne nimicească pe toți... Trezește-te, Hugo! Nu ești în lumea ta reală! 
Aici, oamenii mor pentru ființe ca aceasta! 

 - Pentru prima dată, și fără a crea un precedent, trebuie să fiu de acord cu Trantor, Hugo, 
a spus Thanis. Nu cred că ne-ar fi spus nimic util, în afară de a încerca să evadeze, să ne mintă 
sau să ne ucidă la prima ocazie.  
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Pegasullo s-a apropiat de grup. Una dintre aripile sale a fost străpunsă de săgeata neagră. Sunt 
bine, a spus calul înaripat. Săgeata mi-a intrat între penele din spate și mi-a îngreunat zborul, 
atâta tot...; nu m-a rănit la aripă, dar nu pot să o scot." Hugo s-a apropiat și a încercat să tragă 
săgeata înapoi, dar nu a putut; forma de harpon a săgeții l-a împiedicat să facă acest lucru. Arana 
s-a apropiat și a urcat pe corpul calului până când s-a apropiat de aripa în cauză; ca un luptător 
de karate, a rupt săgeata cu o lovitură puternică și tăioasă. "Încearcă acum, Hugo... dar ar fi bine 
să o tragi înainte", a spus păianjenul. Hugo a apucat săgeata de arborele cel mai apropiat de vârf 
și aceasta a ieșit fără probleme. "Mult mai bine!", a spus Pegasullo, bătând din aripi cu putere în 
timp ce afișa un zâmbet mare. Cred că asta a fost prima noastră bătălie în afara Școlii, nu-i așa? 
".  

 - Doar 20 de puncte XP? s-a plâns Trantor în timp ce se uita la piatra prețioasă neagră 
din punga sa, "Am omorât o duzină de creaturi împuțite ca acestea! 

 - Cred că până la urmă nu au fost o amenințare prea mare", a spus Lontudgi, 
recăpătându-și forma obișnuită. 

Au urmărit urma lui Serpentidad timp de câteva ore, acordând o atenție și o grijă deosebită 
oricărui posibil atac venit din acel mediu ostil. Mirosul era dezgustător, iar ființe ciudate îi 
urmăreau și se ascundeau în calea lor. La câteva sute de metri distanță au văzut-o pe 
Serpentidad, care se mișca în continuare încet, dar impasibil. Când au ajuns în dreptul cozii sale, 
s-au minunat de mărimea șarpelui colosal, care se deplasa într-un cerc imens spre stânga. 
Pegasullo și-a luat zborul, făcând sărituri rapide din aer pentru a avea o perspectivă mai clară 
asupra mișcării extraordinare a ființei. De sus putea vedea mlaștina uriașă în care se aflau și cum, 
într-o mică poiană, se afla un mic sat format din case de lemn construite peste apa barată. 
Serpentidad îl înconjura, ca un piton uriaș care își proiecta îmbrățișarea mortală înainte de a-și 
mânca prada. Oamenii din sat fugeau panicați în toate direcțiile, sărind în apă sau încercând să 
scape cu bărcile lor. Era prea târziu, Serpentidad reușise să îi încercuiască complet făcând mai 
multe cercuri concentrice, din ce în ce mai strânse; satul era condamnat. Pegasullo a coborât și 
a povestit grupului ceea ce văzuse. Se decideau ce să facă, când au început să audă lemnul 
crăpând și casele fiind reduse la ruine. Serpentidad s-a înălțat maiestuos deasupra satului și, 
deschizându-și gura, a luat clearing-ul dintr-o mușcătură. În timp ce se retrăgea, un fel de crater 
a ocupat ceea ce fusese odată satul, umplându-se de apă în câteva minute, lăsând un peisaj 
mlăștinos ca și restul suprafeței.  

 - Poate că ar trebui să încercăm la lumina zilei", a spus Thanis, mângâindu-și cu cealaltă 
mână brațul rănit în eșarfă. Profesorii ne-au spus că obișnuia să se îngroape singură, dar dacă o 
urmărim, am putea găsi o cale de intrare fără să ne devoreze mai întâi. Va trebui să vină pentru 
aer....  

 - Cred că este o idee excelentă, a spus Hugo; să o facem la căderea nopții mi se pare 
prea periculos. Hai să găsim un loc unde să ne petrecem noaptea.  

S-au uitat cu toții în jur: copaci imenși, o zonă mlăștinoasă, nisipuri mișcătoare... părea aproape 
imposibil să găsească un teren sigur și solid pe care să campeze. Lontudgi se întinse în sus, 
ocolind unul dintre copacii uriași căzuți. "Am putea campa aici, pe copac", a spus viermele; acele 
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crengi sunt perfecte pentru a ne odihni nevăzuți. În plus, putem folosi frunzișul pentru a ne face 
niște paturi destul de decente". Toată lumea a fost de acord cu asta, în timp ce Lontudgi și-a 
modificat forma, creând un fel de treaptă în partea de sus a corpului său, dându-i aspectul unei 
scări pe care să urce. Cei mai mulți au fost recunoscători pentru gest și s-au urcat ca și cum s-ar 
fi urcat într-un avion ciudat. Trántor, optând pentru individualism, a decis să urce în copac prin 
propriile mijloace, ceea ce nu i-a luat decât câteva secunde. Hugo și Arana s-au oferit voluntari 
pentru a asigura primul ceas al nopții. La câte văzuseră, nu-și puteau permite să se odihnească 
nesupravegheați.  

Odată cu prima rază de lumină a zorilor, un jet bun de apă putredă a căzut peste Hugo și Arana. 
S-au trezit speriați, uitându-se la ființa care o aruncase peste ei. Ups, scuze, ce omisiune 
prostească! a spus Trantor cu un rânjet și o strâmbătură. Purta un frumos scut de aur, pe care, 
fără îndoială, îl folosise pentru a căra apa de-a lungul laturii sale concave și pentru a le provoca 
acea trezire neplăcută. Apoi a pus scutul în punga lui de pânză.  

 - Mulțumesc, Trantor, a spus Hugo cu sarcasm. Îmi place un duș bun dimineața.  

 - De ce trebuie să suportăm o ființă atât de josnică? a spus Arana, ștergându-și fața 
pentru a doua oară în scurt timp.  

 - Ei bine, atunci când va veni momentul, Trantor poate fi decisiv. Este, fără îndoială, un 
luptător incredibil. .... Dacă în schimb trebuie să-i suport aroganța, provocarea și temperamentul 
său rău, atunci o voi face. Orice pentru a îndeplini misiunea", a spus Hugo cu un calm aparent.  

 - Înțeleg", a spus Arana. Nu trebuie să ne plăcem unul pe celălalt, ci doar să lucrăm 
împreună atunci când trebuie.  

Hugo a dat din cap și i-a făcut cu ochiul zâmbind. Puteai vedea de la distanță legătura uriașă 
dintre ei; deveniseră inseparabili. 

 

Grupul a putut vedea că Serpentidad se mutase din nou în timpul nopții, dar nu le-a fost greu să 
îl ajungă din urmă; șarpele se mutase spre vest de data aceasta, căutând o zonă mai puțin 
împădurită pentru a se ascunde de soarele arzător. Se mișca mai repede decât noaptea, deși 
puteau să-l urmărească cu un ritm normal. Un sunet tunător i-a alertat și pământul a început să 
vibreze, ca un cutremur. Serpentidad începuse să sape în pământ, un teren mai uscat, lăsând în 
urmă apa mlăștinoasă și putredă. Vibrațiile îl făceau pe Lontudgi, care era deosebit de sensibil 
la toate mișcările pământului, foarte nervos. Pegasullo și-a luat zborul și a confirmat ceea ce 
toată lumea presimțea deja: Serpentidad se îngropase, săpându-se din cap până în coadă, făcând 
o gaură imensă în pământul cald. Grupul o urmărea îndeaproape, evitând în permanență să se 
apropie prea mult. După două ore, Serpentidad dispăruse, lăsând doar o brazdă uriașă de 
pământ răscolit. "Hai să căutăm capul", a spus Erizorro, în timp ce-și trăgea arcul, iar penele îi 
tot ieșeau din spate. Lontudgi a spus: "Priviți! Asta trebuie să fie!". S-au uitat cu toții în direcția 
în care se întindea viermele; o movilă, de mărimea unei coline, a ieșit deasupra pământului 
orizontal și uscat. Grupul s-a apropiat încet, încercând să facă cât mai puțin zgomot posibil, căci 
știau cu toții cât de deosebit de sensibili sunt șerpii la vibrațiile din pământ. Grupul se deplasa în 
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șir indian, pe rând, cu mișcări lente și silențioase; când se aflau la aproximativ o sută de metri de 
movilă, pământul s-a scuturat sub picioarele lor și un cap de șarpe uriaș și-a făcut apariția, 
aruncându-i pe membrii grupului în aer: Erizorro a făcut câteva piruete în aer, încolăcindu-se 
într-o minge, ceea ce i-a permis să aterizeze în picioare; Trántor a căzut cu capul înainte, dar 
structura sa asemănătoare unei armuri nevertebrate l-a salvat de la o lovitură fatală; Hugo l-a 
apucat de unul dintre picioarele lui Arana, în timp ce Pegasullo a acționat cu mare viteză, 
apucându-l pe băiat de haine cu dinții, scutindu-i de o cădere care promitea să fie cel puțin 
dureroasă; Thanis a căzut cu fața în jos pe pământ, dar pur și simplu a trecut prin el ca și cum nu 
ar fi fost nimic; a reapărut întins cu fața în sus, cu un zâmbet pe față (abilitatea sa de a se 
descompune și de a trece prin materie îi salvase viața); Lontudgi nu a fost la fel de norocos: cu o 
miime de secundă mai devreme, a observat că solul nu era în regulă și și-a cvadruplat 
dimensiunea pentru a se pune în defensivă. Serpentidad îl prinsese cu gura, de la mijloc până la 
coadă, lăsându-i jumătate din corp afară. A scos un strigăt de durere: șarpele îl devora de viu, îl 
mesteca. Bietul vierme a început să-și expulzeze fluidele vitale pe gură, în timp ce tovarășii săi 
priveau neputincioși, îngroziți. Serpentidad și-a coborât capul și i-a ajuns din urmă pe ceilalți: 
"Măi, măi, deci ați vrut să intrați în mine?", a spus el în timp ce continua să-l țină pe bietul 
Lontudgi de o parte. Te-am putut auzi la kilometri distanță și te-am putut simți când ai intrat prin 
portal. Mirlén a fost cea care te-a trimis aici să mori? a spus el în timp ce râdea zgomotos. A fost 
suficient să te facă să crezi că spatele meu era capul meu, nu-i așa? Insecte previzibile ce sunteți! 
Veți muri pentru îndrăzneala voastră! ". Lontudgi, în pragul inconștienței și cu o ultimă tresărire 
de viață, a oftat: "Acum sau niciodată! ". A creat un portal lângă capul său, care s-a conectat la 
portalul creat în coada sa, care fusese înghițită de șarpele monstruos. Imediat, toată lumea a 
înțeles mesajul și s-a aruncat cu capul înainte în portal, dispărând brusc în timp ce Serpentidad 
termina de înghițit viermele nenorocit și se plângea că a ratat restul de răsfăț. În realitate, nu 
avea de ce să-și facă griji; cu siguranță paraziții din interiorul ei aveau să aibă grijă de ei în timp 
ce ea, marele șarpe, sugea energia din ei minut cu minut. 
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12. SUFLETELE ÎNTUNECATE 
Grupul a apărut de cealaltă parte a portalului doar pentru a vedea coada lui Lontudgi, acum fără 
viață, închizându-l din nou pentru totdeauna. "La revedere, prietene", a spus Thanis. Odihnește-
te în pace." Și a pornit pe o alee luminată doar de torțe. Restul grupului se uita la el puțin 
nedumerit: Cei Șapte Magnifici nu rezistaseră mult timp, iar Thanis părea să întoarcă prea ușor 
o nouă pagină.  

 - Știu la ce te gândești, dar nu ne putem abate de la misiunea noastră, a spus Thanis, 
întorcându-se de la distanță. Important este să îl salvăm pe Mesia, indiferent de costuri, și să 
salvăm Școala.  

 - Cum poți fi atât de insensibil? a exclamat Pegasullo. Tocmai ne-am pierdut prietenul 
care și-a dat viața pentru noi.  

 - Știu, dar nu avem timp să ne plângem pentru că suntem doar pioni de șah mutați de 
destin. Jocul a început de mult și, după cum bine știți, pionii sunt primii care sunt sacrificați.  

 - Nu te recunosc, Thanis, a continuat Erizorro. Reproșul tău față de Mirlén, care te-a 
tratat întotdeauna ca pe un fiu, și acum asta. E un detaliu aici care ne scapă... Știi ceva ce noi nu 
știm?  

 - Cu toții avem intuiții, idei, gânduri... dar nu cred că este momentul să le împărtășim, 
nu-i așa? a răspuns Thanis în timp ce se întorcea din nou.  

Trantor interveni brusc: "Haideți, avem multe creaturi de ucis! Orașul ăsta pare perfect pentru 
puncte bonus", a spus el în timp ce și-a împreunat labele și un arc de electricitate albastră și albă 
a luminat atmosfera.  

Au început să meargă pe străzile înguste, în timp ce ființe ciudate se holbau la ei. Toate erau 
foarte slabe, cu ochi goi, fără viață.  

 - Se pare că traiul în Serpentidad îți plictisește existența, a spus Hugo.  - Am mai fost 
aici o dată cu mama mea, a spus Arana.  

 - Serios? a întrebat Hugo. Și de ce nu ai spus nimic până acum?  

 - Ei bine, nu era o amintire pe care aveam chef să o retrăiesc. Am venit împreună cu 
Anaraña și cu zeci de surori de-ale mele. Mama mea negocia cu Serpentidad pentru a intra în 
siguranță. Când a deschis gura pentru a ne lăsa să intrăm, ne-a trădat și a devorat câteva dintre 
surorile mele. Odată intrate înăuntru, mama mea a spus: "Ei bine, acestea sunt victime pe care 
ni le putem permite. În curând, voi depune ouă și noi fiice se vor alătura armatei noastre... Vreau 
să spun "familia noastră"", a corectat păianjenul în timp ce râdea zgomotos. Deși, acum, când 
mă gândesc, mi-e rușine că am avut o astfel de mamă; la vremea aceea nu eram conștientă sau 
nu-mi păsa.... Pur și simplu mă supuneam și nu gândeam. Totul era ușor, pentru că știam în orice 
moment ce am de făcut; acum însă totul este mai dificil, dar sunt mult mai fericită. Ei bine, ceea 
ce am vrut să vă spun, a continuat păianjenul, este că Serpentidad se hrănește cu oameni și 
creaturi nepăsătoare de la suprafață, dar se hrănește și cu energia din interiorul orașului și a 
locuitorilor săi. Am văzut o multitudine de ființe deteriorându-se încet, devenind încruntate, 
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neîncrezătoare și periculoase. În acest oraș, ei luptă pentru supraviețuire în fiecare zi. Nu am 
crezut niciodată că mă voi mai întoarce aici... dar dacă Misiunea ne aduce aici, presupun că era 
destinul meu să îmi înfrunt vechile temeri.  

 - Acum înțeleg de ce nu ai vrut să retrăiești acel moment. Ne plimbăm doar de douăzeci 
de minute, iar moralul meu a scăzut considerabil, a spus Hugo, întristat.  

Thanis și Erizorro au căzut în pas, mergând unul lângă altul. Este un sentiment ciudat, ca o stare 
de deprimare, oboseală și apatie", a spus Erizorro. Cu toții îl simțim de când am ajuns; important 
este să fim conștienți că este un efect cauzat de faptul că ne aflăm aici, așa că timpul pentru a 
ne îndeplini misiunea va fi o variabilă de care trebuie să ținem cont în permanență, deoarece cu 
cât petrecem mai mult timp aici, cu atât mai greu ne va fi să ne atingem scopul: salvarea lui 
Mesia". Toată lumea a dat din cap în liniște la cuvintele ariciului. 

Au continuat să meargă pe alee în timp ce au auzit mai multe ferestre trântindu-se în grabă în 
spatele străinilor. Unele ființe se apropiaseră în grupuri, intențiile lor cu siguranță nu foarte 
oneste, dar când au văzut un miriapod vertical de aproape trei metri înălțime luminând grupul 
cu electricitatea sa, s-au gândit mai bine. După alee, au ajuns pe o stradă mai largă. Era destul 
de aglomerată și plină de viață, cu tarabe de tot felul. Anturajul nu a trecut neobservat, căci 
aveau un aspect destul de îngrijit în comparație cu locuitorii din Serpentidad.  Mai multe animale 
asemănătoare unor șoareci cu aripi de libelulă erau cocoțate pe tarabe, încercând să profite de 
neatenție pentru a lua cu ei mâncarea stricată care se vindea. Un vânzător a prins mai mulți 
dintre ei cu o cârpă, i-a aruncat la pământ și a început să-i calce fără milă: "Afurisiții de șoareci, 
mereu fură mâncare! A ridicat trupurile zdrobite ale creaturilor ciudate și, fără să mai stea pe 
gânduri și în văzul tuturor, le-a aruncat în tigaie împreună cu restul creaturilor care au avut 
aceeași soartă. Tigaia a bolborosit cu un ulei negru, ars, scuipând un nor negru care era destul 
de toxic pentru noii veniți.  

 - Străini! Ți-e foame? Vreți șoareci proaspeți la grătar? Sunt proaspeți, nu ca cei de la 
taraba de peste drum", a spus el arătând cu degetul spre concurentul său.  

 - Mulțumesc, a spus Hugo dezgustat. Am mâncat deja. Poate altă dată.  

 Sau poate niciodată! spuse Arana cu o manifestare de dezgust nestăpânită.  

Dintr-o dată, o ființă înfășurată într-o glugă și care se mișca cu o viteză incredibilă a tăiat 
nepăsătoare frânghia lui Hugo care ținea sacul de pânză, fugind pe stradă, în timp ce sărea într-
un jgheab și se urca pe una dintre clădirile din stânga. "Geanta mea! a spus Hugo îngrozit, trebuie 
să o recuperez! ". Și când era pe punctul de a alerga după hoț, Thanis l-a apucat de braț și i-a 
spus  

 - Așteaptă Hugo, privește cu atenție! Și, incredibil, după câteva secunde, geanta a apărut 
din nou la talia lui, cu frânghia perfect refăcută.  

 - Ha ha ha ha ha ha! Ce dezamăgire trebuie să fi avut hoțul! Hugo a râs amuzat.  

Au continuat să meargă de-a lungul bulevardului, traversând unele străzi în timp ce vehicule pe 
roți erau trase de creaturi de toate felurile, care transportau butoaie, saci sau chiar alte ființe în 
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schimbul câtorva monede. Au văzut tot felul de jafuri, crime și chiar creaturi întemnițate în cuști 
trase de căruțe. Legea din Serpentidad era ochi pentru ochi; nu exista poliție sau ceva de genul 
acesta. Dacă voiai ceva, pur și simplu luai; iar dacă erai prins, puteai să mori încercând și, 
eventual, să sfârșești într-o tigaie cu uleiul mai negru decât cărbunele. Thanis și Hugo, care erau, 
fără îndoială, cei mai diplomați din grup, au început să oprească oamenii pe stradă, întrebându-
i despre Anaraña și Mesia, dar nimeni nu știa nimic, sau cel puțin nu voiau să spună. Trantor doar 
împingea toate ființele care aveau ghinionul de a se afla în calea lui; într-una din tarabe, a luat 
ceea ce părea a fi o țepușă de gândac și, în fața vânzătoarei, a băgat-o în gură, scoțând bățul 
murdar.  

 - Mâncarea aceea costă cinci Serpentinos, domnule", a spus politicos bătrâna 
vânzătoare.  

 - Asta numești tu mâncare? a spus Trantor în timp ce mânca o altă frigăruie din ceea ce 
semăna cu insectele de șoareci pe care le văzuse.  

 - Acestea sunt mai scumpe, deoarece sunt mai evazive și mai greu de prins. Îmi datorați 
15 Serpentine, domnule, a spus bătrâna în timp ce întindea una dintre palme pentru a primi 
banii.  

 - Sigur, sigur! Poți să-mi dai rest pentru asta? Nu cred că am ceva mai mic, a spus Trantor 
zâmbind în timp ce făcea mai multe bile de electricitate între labe. Mai mulți clienți s-au dat 
înapoi speriați, îndepărtându-se de puternica creatură.  

 - Ușurel, domnule! spuse bătrâna îngrozită. Azi e din partea casei! a spus ea în timp ce 
făcea câțiva pași înapoi.  

 - O iau pe asta pentru drum", a spus Trantor, apucând și ultima frigăruie a bătrânei de 
la Mousebug; vânzătoarea a început să se îndepărteze, căzând pe spate peste o găleată de 
mâncare putredă, spre râsul celorlalți trecători și al lui Trantor însuși, în timp ce se uita la Hugo 
și privea dezgustată cum miriapodul devorează frigăruia dintr-o singură mușcătură. Mai multe 
creaturi minuscule au apărut târându-se de-a lungul peretelui, furând mâncarea sărăcăcioasă de 
pe tarabă, în timp ce bătrâna se blestema pentru ghinionul ei. Hugo a decis să treacă cu vederea 
incidentul, deoarece știa că, în adâncul sufletului său, Trántor căuta o confruntare cu băiatul, 
într-o dorință vădită de răzbunare pentru incidentul cu vopseaua cu spray. Arana s-a uitat la 
Hugo și, ca și cum l-ar fi ascultat, a spus: "Este mai bine așa, Hugo; Trántor te provoacă tot timpul 
și, cu siguranță, va continua să facă asta cu orice ființă nefericită pe care o vom întâlni. Știe foarte 
bine că, din cauza comportamentului tău empatic, te deranjează în mod deosebit această 
atitudine. Păianjenul a continuat: "Gândește-te că bătrâna a fost aici ieri și probabil că va fi aici 
și mâine. Va fi jefuită și maltratată în fiecare zi, chiar și atunci când vom pleca. Orașul ăsta e 
condamnat. Hugo s-a gândit pentru o clipă dacă cele câteva ore pe care le petrecuseră deja în 
Serpentidad își făceau simțită amprenta asupra comportamentului său, fără să se simtă deosebit 
de rău că nu a venit în apărarea bătrânei. Poate că era un pic din amândouă... 

Pegasullo a decis să investigheze din aer de ceva vreme. Când a aterizat, locuitorii din 
Serpentidad au fost uimiți de o astfel de ființă înaripată care emana energie și frumusețe.  
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 - Am văzut Serpentidad din aer și este destul de curios: sunt străzi aglomerate, 
bulevarde, case joase, blocuri de locuințe... Am văzut chiar și un parc cu copaci cu frunze... Dar 
ceea ce este cu adevărat frapant este că, pe măsură ce te îndepărtezi de aici, clădirile sunt din 
ce în ce mai ruinate. Ultimele abia dacă mai stau în picioare și sunt o mulțime de cadavre pe 
străzi.  

- Serpentidad înghite satele și orașele mici. Le încorporează în interiorul orașului său, astfel încât 
cartierele cele mai dărăpănate se îndreaptă spre final... sunt cu siguranță substanțele reziduale 
ale șarpelui însuși", a spus Arana, ridicând două dintre picioare în semn de explicație. 

  - Vrei să spui că pentru a ieși trebuie să trecem prin aparatul excretor al șarpelui? a spus 
Erizorro, șocat.  

 - Aparatul excretor? a întrebat Trantor.  

 - Da, Trantor! Acolo unde ies toate gunoaiele oricărei ființe vii... cu siguranță te vei simți 
ca acasă când vom merge acolo, nu-i așa? a spus Arana pe un ton eminamente sarcastic, în fața 
privirii uimite a lui Hugo, care a dat din cap. De data aceasta, însă, a avut noroc: centipedele 
încrezut nu-l auzise pe păianjen, așa că ceea ce ar fi fost o bătaie în toată regula a putut fi evitat. 

 - N-o exclude, Erizorro, spuse Pegasullo; nu cred că Serpentidad ne va lăsa să ieșim din 
gura lui fără să ne joace din nou vreo festă murdară. Nimeni nu ne-a spus că vom ieși de aici în 
viață, așa că a ieși de aici un pic murdar, dar în viață, este cu siguranță o opțiune pe care o semnez 
cu plăcere chiar acum.  

Toți au dat din cap la unison, chiar și Erizorro, care pentru prima dată adoptase o atitudine mai 
puțin ofensivă, purtându-și arcul descărcat. Arana făcu un pas înainte și spuse: "Așa am plecat și 
data trecută; am mers în partea de jos a orașului, unde totul era în ruine, înconjurați de moarte 
și distrugere din toate părțile. Propriul stomac al șarpelui este responsabil pentru distrugerea a 
tot, cu un acid capabil să dizolve piatra și metalul; multe dintre surorile mele nu au putut rezista 
acidului. Mama mea, după ce mai pierduse încă o duzină de fiice în acest fel, a venit cu un plan: 
a cântat la vioară, o melodie care ne invita să țesem pânze la mare viteză. Cele câteva fiice 
rămase au început să țeasă împreună un cocon, fără să gândească, mișcate de melodia magică. 
Când acesta a fost construit, mama i-a dat tușa finală, țesând un înveliș din firele sale de o 
rezistență enormă și o mare capacitate de lipire. În acest fel, am intrat cu toții în interiorul 
coconului, în timp ce mama mea a sigilat intrarea din interior. Doar o oră mai târziu, ne aflam în 
afara șarpelui, într-o mlaștină, unde un nou oraș se înălța maiestuos, rușinos. Cadavrele și orașul 
însuși se scufundau în adâncuri, încetul cu încetul...". 

Deodată, o ființă ciudată, cu un nas uriaș și ochi ieșiți din orbite, asemănătoare unui dihor, 
acoperită cu o haină neagră murdară care se târa pe jos, s-a apropiat de suită:   

 - Am auzit că sunteți în căutare de informații despre un anume Mesia. Cunosc un prieten, 
care la rândul său are un prieten... care ar putea cunoaște detalii care, fără îndoială, te-ar 
interesa. Pentru o taxă modestă de 500 de serpentine.  

 - Cinci sute de serpentine? Încerci să ne păcălești? a spus Thanis cu o atitudine amuzată, 
dar și conversativă.  
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 - Dar Thanis! spuse Hugo. N-avem nici măcar una dintre aceste serpentine, a spus el, 
apucându-l de braț și îndepărtându-l de noul venit.  

 - Vorbește pentru tine, dragul meu prieten", a spus Thanis, scoțând din pungă un obiect 
mic, negru ca jetul, cu simboluri ciudate de aur și două găuri, una de intrare și una de ieșire.   

 - Ce-i asta? a întrebat Hugo.  

 Aceasta, Hugo, este soluția la problemele noastre. Îl  numesc duplicator și servește, 
printre altele, la obținerea unui duplicat perfect a ceea ce introducem prin această gaură, cu o 
replică exactă care iese pe partea cealaltă. Este perfect pentru a obține bani rapid, dar asta nu 
înseamnă că ne vom lăsa înșelați.  

Thanis s-a apropiat de străin și i-a spus:  

 - Vă putem oferi 100 de banderolă.  

 - O sută de serpentine? spuse noul venit cu un aparent disconfort. Am o familie 
numeroasă de care trebuie să am grijă, o mamă foarte bolnavă și, după cum vedeți, este greu să 
supraviețuiești în acest oraș.  

 - Bineînțeles, bineînțeles...! M-ai convins, a spus Thanis, așa că îți ofer două sute de 
serpentine, și asta e ultima mea ofertă. Acceptă-i sau lasă-i! Cu siguranță, într-un oraș atât de 
mare ca acesta, și unde banii nu se găsesc ușor, vor fi zeci de oameni dispuși să te ajute pentru 
o bucată de pâine.  

 - Bine, bine, bine! spuse străinul; 200 de serpentine ar trebui să ajungă...! Numele meu 
este Lenish. Urmați-mă și vă voi conduce la cineva care are informații relevante despre această 
ființă pe care o numiți Mesia.  

Grupul l-a urmat pe Lenish, care i-a condus pe străduțe înguste unde zeci de creaturi lovite erau 
îngrămădite lângă focuri de tabără, luptându-se și chiar ucigându-se între ele. Mulți dintre morți 
au fost aruncați în focuri, servind drept cină pentru creaturile sfrijite care se îngrămădeau în jurul 
lor. Crima și canibalismul erau la ordinea zilei într-un oraș în care lipsa de autoritate era mai mult 
decât evidentă și fiecare ființă își câștiga existența cum putea, înainte de a ajunge în mahalale, 
unde ruina sfârșea în cele din urmă prin moarte. Acesta era Serpentidad: unele mahalale 
ajungeau și altele plecau, un ciclu de viață și de moarte pe care toți locuitorii săi îl cunoșteau 
foarte bine.  

După ce au mers câteva minute în spatele lui Lenish, ferindu-se de hoți și de răufăcători (Lenish 
însuși a dat un pumn teribil unei ființe sfrijite cu un portbagaj uriaș, care se apropiase pașnic să 
cerșească niște bănuți de la străini), au ajuns la capătul unei străduțe între clădiri cu mai multe 
etaje șubrede. "Aici este! " - a spus Lenish. S-a întors spre grup, afișând un zâmbet sinistru, în 
timp ce își trăgea gluga neagră peste cap, lăsând la vedere abia dacă se vedea doar nasul 
proeminent. Brusc, mai mulți bărbați cu cagule din toate direcțiile și-au făcut simțită prezența, 
încolțind în doar câteva secunde. Se mișcau cu mare agilitate și nu păreau a fi la fel de decăzuți 
ca restul locuitorilor din Serpentidad. Era clar că își câștigau existența din furturi și crime, că erau 
organizați, ceea ce le dădea posibilitatea de a trăi oarecum confortabil în orașul întunecat. 
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Thanis a scanat situația cu privirea și a putut număra peste treizeci dintre ei, toți îmbrăcați în 
haine și cagule negre, înarmați până în dinți cu o varietate de arme albe, cum ar fi pumnale, 
săbii, topoare și chiar o cimitiră. Lenish făcu un pas înainte cu un metru spre grup, în timp ce 
scotea de la spate două pumnale de jumătate de mărime, pe care le legăna cu îndemânare, ca 
și cum ar fi fost expuse. După ce a atras atenția celor prezenți, a luat cuvântul:  

 - Ei bine, să ne întoarcem la afacere; vor fi 500 de serpentine! Dar... pentru fiecare dintre 
capetele voastre! Asta înseamnă... 500 x 6 = 3000 de serpentine!  

- Suntem străini nou-veniți. Nu avem bani acum... dar dacă ne dați două-trei zile, sunt sigur că 
am putea face o nouă înțelegere", a spus Thanis într-o manieră conciliantă, cu palmele întinse, 
încă cu praștia la brațul drept. Dintr-o dată, un fluierat a răsunat în aer; o săgeată neagră, ieșită 
din muștiucul unuia dintre agresori, a fost înfiptă în palma lui Thanis. Thanis s-a uitat fix la 
săgeată, a început să transpire și a căzut prăbușit la pământ. "Thanis! " - a strigat Hugo speriat, 
în timp ce alerga spre prietenul său. Dar o jumătate de duzină de săgeți s-au înfipt în pământ 
înainte ca el să se poată apropia. Pegasullo, ascunzându-și aripile pe spate, a făcut câțiva pași 
înapoi, despărțindu-se de tovarășii săi. A luat avânt și și-a luat zborul. Când se afla la aproximativ 
cinci metri înălțime, mai multe cârlige metalice folosite pentru a urca pe pereți au plutit 
deasupra picioarelor sale, în timp ce frânghiile de care erau prinse erau ținute de mai mulți 
dușmani. În ciuda eforturilor lui Pegasullo, forța atacatorilor l-a făcut să cadă la pământ cu un 
zgomot puternic, fiind legat cu ușurință în câteva secunde, după ce a primit două săgeți negre în 
gât, care i-au luat rapid toată vigoarea inițială a calului înaripat. Trantor însuși a rămas tăcut, 
conștient că se aflau într-o situație delicată; a decis să nu-și arate puterea în speranța că va putea 
acționa într-un moment de neatenție. Lenish își reluă discursul:  

 - Ei bine, se pare că acum avem toată atenția dumneavoastră. Ei bine... unde 
rămăsesem? Ah, da! 500 de serpentine pe cap...! Cred că m-am mai gândit... pe cap, dar nu 
pentru voi... ci pentru noi! Ți-am spus deja că am o familie numeroasă... Vi-i prezint pe frații mei, 
Suflete Întunecate. În prezent suntem 55, așa că... Matematică! a strigat Thanis în timp ce se uita 
în urmă. La cât se ridică acest număr? Tunaru este matematicianul nostru, matematicianul 
nostru, a spus el râzând în hohote, căruia i s-a alăturat și restul oamenilor cu glugă. Unul dintre 
Suflete Întunecate a făcut un pas în față și și-a tras gluga la loc: "Lenish, ți-am spus că nu sunt 
matematician și că m-am săturat de această glumă." Tunaru arăta exact ca Lenish, cu trăsături 
ceva mai blânde și o voce mai puțin gravă; era cu siguranță o femeie, puțin mai scundă decât 
ceilalți. Avea o cicatrice în formă de "2" care îi traversa fața, deformând-o complet. Se părea că 
toată lumea îi spunea "matematiciana" din acest motiv, ceea ce o jignea foarte tare pe Tunaru, 
profitând de frații ei pentru a râde și mai mult. Hugo a avut o licărire a Școlii și, cum aici, într-o 
lume fantastică dintr-o altă dimensiune, existau și bătăuși și victime. S-a gândit că Lenish ar fi 
"Macheta" grupului.  

- Taci din gură, prostule, dacă nu vrei să sfârșești ca hrană pentru șoareci! a spus Lenish, vizibil 
supărat. I-am promis mamei tale că voi avea grijă de tine, dar din cauza ta am pierdut 
cincisprezece membri ai familiei; tot ce trebuia să faci era să-mi urmezi instrucțiunile, dar nu ai 
fost în stare să faci o simplă lovitură pe care ar fi putut să o facă și un copil mic. Chiar și ieri ți-
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am ordonat să furi geanta unuia dintre acești străini, iar când mi-o aduci, spui că a dispărut. Ești 
rușinea acestei familii! Dacă nu ai fi fost nepoata mea, aș fi terminat cu tine de mult timp.  

- Lenish, jur că-ți spun adevărul! Am furat geanta de la băiatul din fața ta, dar când am fost în 
siguranță, am privit-o cum dispare între degetele mele", s-a justificat Tunaru.  

Lenish s-a apropiat de Hugo, ținând pumnii invers (unul în sus și celălalt în jos). Hugo a făcut un 
pas înapoi, intimidat, în timp ce Arana se afla între ei. Deodată, Lenish, rotindu-se pe el însuși cu 
o viteză amețitoare, a smuls geanta lui Hugo, ferindu-se de păianjen fără să-l atingă abia. Când 
și-a recăpătat poziția inițială, a arătat punga ținută de unul dintre pumnale.  

 - Te referi la geanta asta, Tunaru? O văd destul de reală, a spus Lenish în timp ce o 
învârtea pe vârful ei, aclamat de restul sufletelor întunecate, care se învârteau amenințător în 
jurul grupului lui Hugo.  

După câteva secunde, punga a devenit translucidă, apoi transparentă, până când a dispărut în 
cele din urmă. Apoi a reapărut la talia lui Hugo.  

 Măi, măi, măi! spuse Lenish surprins. Se pare că Matematicianul Tunaru avea dreptate, 
a spus el în timp ce privea fix la geanta lui Hugo. Deci nu sunteți niște străini obișnuiți... sunteți 
vrăjitori... Și noi, cei de la Dark Souls, ne rugăm pentru câteva monede...  

 - Câteva monede? a spus Hugo, surprinzându-i pe toți. Ne cereți o cantitate uriașă de 
Serpentină, o cantitate care, din câte am văzut, mă îndoiesc că mai există în tot orașul. Observăm 
cum oamenii de aici abia dacă au suficienți bani pentru a supraviețui, în timp ce hoți pricepuți 
ca voi îi jefuiesc pe bieții nenorociți care rătăcesc fără țintă pe străzi.  

 - Priviți fraților, avem un erou aici! Vrei să mori ca un erou, băiete? a întrebat Lenish.  

 - Nu-mi pasă ce faci, Lenish! Tot ce știu este că am avut o înțelegere inițială, că ne-ai 
spus că ai informații despre Mesia, iar acum ne aflăm într-o ambuscadă întinsă de un hoț ordinar.  

 - Hoț... și criminal! a adăugat Lenish, apropiindu-se de Hugo. Dacă crezi că mă vei insulta 
în fața fraților mei și vei scăpa nevătămat, te înșeli amarnic. O să plătești pentru îndrăzneala ta, 
omule, a spus el, apropiind pumnalul de fața lui Hugo, știi că ai un nas frumos, cred că o să-l 
păstrez ca amintire! Deodată, chipul lui Lenish s-a schimbat complet: ochii i s-au lărgit ca niște 
farfurii, în timp ce fața i s-a rupt într-o grimasă de durere care i s-a desenat pe față cu 
încetinitorul, urmată de un țipăt ascuțit și continuu care a rupt liniștea din alee. Ochii lui au privit 
în jos, în direcția piciorului său, care era cel care emitea semne clare de durere usturătoare; 
păianjenul înfipsese un fel de așchie de lemn în piciorul hoțului, care o scosese din nou cu putere 
ținându-l într-unul din picioarele din față în caz că ar fi trebuit să îl folosească din nou. Lenish se 
uită cu ură la ființa de acolo jos, în timp ce Arana îl privea înapoi cu dispreț. Lenish a șchiopătat 
înapoi și, arătând cu un deget osos spre grup, a strigat cu ură profundă: "Omorâți-i! Omoară-i 
pe toți! ". Sufletele Întunecate s-au năpustit asupra grupului, în timp ce Trantor s-a ridicat pe 
picioarele din spate și a început să creeze câmpuri electrice incredibile. Erizorro își încărca arcul 
cu săgeți energetice. Arana ținea așchia într-o labă, în timp ce își arcuia restul cu o poziție clar 
ofensivă. Hugo scotea din geantă ceea ce avea mai apropiat de o armă: o creangă lungă, ascuțită 
la vârf. Scoase fiola Scorleonului și, fără să stea pe gânduri, o apucă de gât și o trânti pe capetele 
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ascuțite ale paloșului de puțin peste doi metri, în timp ce un lichid negricios pătrundea în 
vârfurile așchiate. "Ce risipă! s-a gândit Hugo, dar chiar ne aflăm într-o situație foarte 
complicată." Mai multe Suflete Întunecate au rămas nemișcate în timp ce îl priveau pe Hugo 
cum scotea o creangă de un asemenea calibru din mica sa pungă. Erizorro a încărcat câte zece 
săgeți pe rând, întinzându-le în formă de evantai; a tras rănind șase Suflete Întunecate, dar 
altele, s-au ferit rapid de ele cu o agilitate care i-a surprins pe toți și pe toate. Trantor a electrizat 
mai mulți atacatori de la distanță, în timp ce mai multe săgeți negre au ricoșat în carapacea lui 
dură. "Vrei să mă otrăvești cu săgeți, mă? Ia puțin din otrava mea!" - A spus în timp ce și-a mărit 
foarte mult energia din mai multe picioare, aruncând electricitate din diverse unghiuri, în timp 
ce mai multe Suflete Întunecate încercau să se ferească cu greu de ea, lovindu-i mai multe 
membre și lăsându-le convulsii pe loc. Arana se mișca rapid în timp ce-și învârtea picioarele cu 
lovituri puternice spre picioarele unora dintre atacatori, care cădeau pe spate, confuzi de viteza 
micului păianjen, care, de asemenea, îi păzea cu gelozie spatele lui Hugo. Băiatul mânuia creanga 
de parcă ar fi fost o suliță, în timp ce mai multe Suflete Întunecate se grupau pe un zid gata să 
sară peste el, subestimând puterea ramurii. Hugo a reușit să-i atingă pe mai mulți dintre ei cu 
vârful, înghețându-i imediat la pământ. Uneori părea chiar că era de ajuns ca vârful să treacă 
doar pe lângă ei, fără să-i atingă, iar ei cădeau pe trotuar, articulațiile lor contractându-se în 
unghiuri ciudate, demne de o otravă de cea mai mare putere.  Deși inițial grupul a ripostat destul 
de curajos, intensitatea și viteza cu care sufletele întunecate au atacat și-au pus amprenta asupra 
reflexelor și a forței suitei, retrăgându-se până când au fost spate în spate. O ploaie de săgeți a 
străbătut aerul, lovindu-l pe unul dintre ei pe Erizorro și pe altul pe Arana, care a căzut la pământ 
după câteva secunde. Mai mulți oameni cu glugă au aruncat cârlige de frânghie spre picioarele 
din spate ale lui Trantor, în încercarea de a-l dezechilibra, dar nu s-au gândit că miriapodul își 
concentrase descărcările asupra acelor piese metalice, electrizându-i pe unii dintre hoții și 
asasinii care încercau să-l doboare. Două Suflete Întunecate s-au năpustit asupra capului 
centipedului, cu pumnalele strânse, gata să înjunghie. Când Trantor i-a observat pe cei doi 
inamici de deasupra lui, a început să se clatine și să se miște cu o viteză enormă. Hugo l-a privit 
cu coada ochiului cum ținea la distanță două Suflete Întunecate, vizualizând pentru o clipă în 
Trantor și în atacatori, senzația pe care a trăit-o cu Taurul Mecanic la târgul local, urmată de 
încurajarea părinților săi de a mai rezista încă puțin, înainte de a fi trimis în gol pe covor. 
Întorcându-se spre Trantor, a văzut cum unul dintre atacatori și-a înfipt pumnalul într-unul din 
pliurile gâtului centipedului, unde carapacea acestuia era mult mai puțin dură, făcându-l să se 
oprească în loc, aruncându-se la pământ, în încercarea de a-i doborî pe cei doi Dark Souls cu 
picioarele din spate. Reuși să elimine unul, sfâșiindu-i pieptul în mai multe locuri cu picioarele 
sale posterioare puternice și ascuțite, dar pe celălalt, încă se agăța strâns de pumnalul său, pe 
care îl scoase cu ferocitate pentru a-l ținti la cap, sub privirile îngrozite ale lui Trantor, care îl 
privea cu cele câteva perechi de ochi mari, conștient de sfârșitul său eminent pentru că îi 
subestimase pe acești adversari. Deodată, în timp ce Dark Soul își descărca cu putere pumnalul 
pe capul miriapodului pentru a-l termina, ceva l-a întrerupt brusc; patru așchii zimțate au ieșit 
din trunchiul său, așa cum făcea Xenomorful din Alien, al optulea pasager2 , ieșind din pieptul 
comandantului Kane, în timp ce acesta își arcuia corpul pe spate și "ființa ciudată" ieșea din 

 
2 Alien: Al optulea pasager, cunoscut și sub numele de Alien, este un film horror science-fiction regizat 
de cineastul britanic Ridley Scott. A fost lansat în 1979. 
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măruntaiele sale.  Dark Soul privea confuz la creanga ciudată, ținând cuțitul flasc în fața lui 
Trantor. Apoi, a început să se convulsioneze, îndoindu-se în mod ciudat la articulații. Trantor a 
privit din nou cum Străinul a dispărut înapoi în trupul agresorului, care a căzut mort și țeapăn pe 
o parte. Miriapodul uimit l-a privit pe băiat învârtindu-se pe el însuși, ținând un fel de creangă 
ca o suliță, pentru a-i ține la distanță pe restul răufăcătorilor. În timp ce Trantor își înclina capul, 
încercând să oprească sângerarea, și-a concentrat energia pentru a trage o mică explozie asupra 
celor două creaturi care se concentraseră asupra băiatului; nu a făcut decât să le amețească, dar 
le-ar fi făcut să câștige ceva timp. Lenish privea îngrozit scena: încă îi depășeau numeric pe acești 
străini pe care, fără îndoială, îi subestimase, dar mulți dintre frații săi căzuseră, iar restul 
începuseră să ezite, încetinind atacurile, retrăgându-se și așteptând instrucțiuni de la liderul lor. 
Era timpul să pună capăt acestei farse; nu mai rămăsese decât un miriapod rănit care nu mai 
intimida pe nimeni și un băiat cu o creangă bătută pe care ar fi putut, fără îndoială, să o taie în 
mai multe jumătăți dacă ar fi putut să se miște liber și dacă păianjenul ăla blestemat nu i-ar fi 
făcut piciorul inutil. Încă mai avea îndemânarea de aruncător de cuțite pe care o antrenase atât 
de bine; a luat unul dintre pumnale și l-a ținut de vârf, țintuindu-l pe Hugo cu cealaltă mână, ca 
și cum ar fi fost o țintă. La distanța aceea ar fi fost ușor de nimerit, dar el nu voia să-l rănească; 
voia să înfunde pumnalul chiar între ochii băiatului, acel om blestemat care provocase atâtea 
victime în linia lui de sânge. Când a obținut unghiul perfect de tragere, în timp ce Hugo se mișca 
în cerc păstrând distanța de câteva Suflete Întunecate cu creanga, a aruncat cuțitul exact în 
momentul în care brațul său a fost deviat de o lovitură venită din spate. "Dar ce naiba...? a spus 
Lenish, întorcându-se și găsindu-se chiar lângă Tunaru. M-ai făcut să-mi ratez lovitura!", a spus 
ea în timp ce dădea un pumn imens nepoatei sale, căzând la picioarele ei zdravăn. Între timp, 
cuțitul se învârtea în aer învârtindu-se spre capul lui Hugo, tăindu-l în obrazul stâng și, în cele din 
urmă, plonjând în pieptul unuia dintre Suflete Întunecate, care a căzut cu fața în față pe 
pumnalul proaspăt aruncat. Sângele lui Hugo a început să i se scurgă pe obraz, pătându-i fața și 
hainele, în timp ce continua să se învârtă cu creanga vizibil obosită. Agresorii au văzut ferocitatea 
băiatului, ascuțită de sângele care îi curgea pe față, ceea ce, fără îndoială, i-a dat și mai mult 
respect. Lenish și-a luat al doilea pumnal și se pregătea să-l arunce din nou asupra băiatului. 
Hugo se oprise, vizibil amețit din cauza învârtirii și chiar a pierderii de sânge, abia ținând creanga, 
cu vârful ei atingând pământul. De data aceasta, Lenish a țintit spre inima lui, într-un unghi 
perfect, fără nicio opoziție; dar din nou, o durere profundă, de data aceasta în piciorul stâng, l-a 
împiedicat să o arunce. Tunaru, de la sol, își înfipsese pumnalul în gamba dreaptă, făcându-l să 
se dezechilibreze complet și să cadă la pământ cu un urlet adânc de durere.  

- Ahhhhhhhhhhhhhh! Ce-ai făcut, cățea trădătoare ce ești! a spus Lenish, privindu-l cu un 
resentiment profund.  

 - Am făcut ceea ce mama mea ți-a cerut să faci, să mă protejezi. Să mă protejezi de tine 
și să protejezi întregul nostru clan, pe care nu ai încetat să-l manipulezi și să-l folosești în 
avantajul tău de când a murit tatăl meu.  

 - Ar fi trebuit să am grijă de tine mai devreme, așa cum am avut grijă de tatăl tău", a spus 
Lenish de la etaj, cu o privire răutăcioasă și un zâmbet răutăcios.  
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 - Întotdeauna am bănuit acest lucru", a spus Tunaru, dar nu fusese sigură până în acest 
moment. Scoțând pumnalul din vițelul unchiului ei, i-l înfipse în inimă, dacă o astfel de ființă avea 
vreodată una, în fața privirii speriate a lui Lenish, care nu reușea să termine nici măcar ultimul 
cuvânt pe care urma să-l spună.  Tunaru s-a ridicat în picioare, a ținut pumnalul însângerat sus 
în mână și a strigat cu o voce puternică: "Suflete întunecate! Fraților! Lenish este mort; lăcomia 
și avariția lui, împreună cu pofta de putere, nu ne-au adus decât nenorociri și moarte. Clanul 
nostru, alcătuit din războinici renumiți, angajați pentru a-i apăra pe cei mai slabi, a devenit o 
școală de hoți și criminali când Serpentidad ne-a devorat orașul. Este adevărat, știu că suntem 
condamnați aici, că valorile noastre nu mai sunt ceea ce erau odată... dar eu zic că este timpul 
să ne schimbăm; poate putem contribui la transformarea Serpentidadului într-un loc mai bun și 
să-i ajutăm pe bieții nefericiți care, ca și noi, au avut ghinionul de a ajunge aici. L-ați cunoscut cu 
toții pe marele Eldritch, tatăl meu. Acest derbedeu, pe care am avut ghinionul de a-l avea ca 
unchi, tocmai mi-a mărturisit trădarea sa, punându-și capăt vieții pentru a fi șeful nostru. 
Fraților! Sunteți cu mine?", a strigat din nou, în timp ce ecoul răsuna în aleea acum tăcută? 
Sufletele Întunecate încă în picioare l-au privit surprinși pe Tunaru, și-au coborât armele și, 
uitându-se unii la alții fără să știe prea bine ce să facă, au izbucnit într-un strigăt de bucurie: "Da, 
suntem cu tine! ". 

Hugo a aruncat creanga la pământ, respirând greu. Și-a șters rana de pe obraz cu mâna; tăietura 
încă sângera abundent, deși părea a fi o tăietură destul de superficială. S-a îndreptat spre 
Trantor, care încă își întorcea gâtul într-o parte, acoperind sângerarea.  

 - Te simți bine, Trantor? a întrebat el.  

- Bineînțeles că sunt bine, nu va fi vreun ninja cu nasul mare care să mă termine! a răspuns el 
sec.  

În ciuda acelui răspuns morocănos, Hugo a sesizat o schimbare de energie în miriapod. Desigur, 
știa că nu avea să-i mulțumească, dar cel puțin nu-l mustrase și nu-l amenințase în niciun fel. Era 
un progres, până la urmă. Apoi a alergat spre Arana, care era încă pe jos lângă Erizorro.  

 - Sunt otrăviți! a spus Tunaru. Și mă tem că, dacă nu li se administrează repede serul, 
nu-și vor mai recăpăta niciodată cunoștința.  

 - Aveți antidotul? a răspuns Hugo nervos.  

 - Sigur, dar nu aici în volumul de care aveți nevoie. Calul înaripat are două săgeți în gât; 
fără îndoială, după constituția sa, va avea nevoie de mult mai multe decât restul, dacă ajungem 
la timp. Cu toții purtăm cu noi un pic de antidot, pentru că, în ciuda priceperii noastre la arme, 
se mai întâmplă din când în când accidente. Sufletele Întunecate au scos un fel de pastilă, de cel 
mult doi milimetri, pe care o purtau la centură. Tunaru a scos o sticluță din flaconul ei.  Cu toții 
au început să toarne pastila microscopică în acel recipient. Răniții își puneau și ei antidotul în 
acest scop, la fel ca și morții, care, fără să știe, își aduceau ultima contribuție la viața de după 
moarte. După ce totul a fost adunat, Tunaru a scufundat vârful săgeților otrăvite în flacon, care 
a produs un vapor verzui, ca o reacție chimică, dizolvându-se complet într-un strat subțire de 
lichid care abia păta fundul recipientului. Tunaru a scos săgețile și le-a înmânat unuia dintre frații 
săi.  
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 - Dar asta e otrava!.... a spus Hugo furios.  

 Antidotul are nevoie de otrava pură pentru a se activa, nu de cea pe care prietenii tăi o 
au deja în sânge. Nu e prea mult, dar deocamdată e ceea ce avem la îndemână. Nu avem obiceiul 
de a ne vindeca victimele...  

Tunaru i-a dat sticla lui Hugo și i-a spus:  

 - Va trebui să alegi; nu le poți salva pe toate. Pune o picătură în fiecare ochi. E cel mai 
rapid mod de a intra în organism. Pe cal, va trebui să pui mai multe... poate două, câte una 
pentru fiecare săgeată. Nu știu... nu sunt familiarizat cu constituția acestor creaturi și cu 
capacitatea lor de vindecare.  

 - Cum rămâne cu păianjenul? a întrebat Hugo. Are mai multe perechi de ochi.  

 O picătură în fiecare ochi, a repetat Tunaru. Hugo s-a uitat la grup și, înclinând 
recipientul, se îndoia că picăturile de care avea nevoie vor ieși. Arana le-ar fi luat aproape pe 
toate, cu cei opt ochi ai ei, și probabil că nu ar mai fi rămas prea multe pentru ceilalți. A încercat 
să se concentreze pentru o clipă asupra misiunii, încercând să nu-și lase sentimentele să-l 
împiedice să facă alegerea corectă. Pegasullo și Erizorro erau foarte puternici; Thanis nu era încă 
pe deplin recuperat și puterile sale erau foarte limitate; Trantor nu avea nevoie de el, căci 
săgețile nu-i puteau străpunge structura, deși era încă rănit la gât; Arana era prietenul său de 
nedespărțit, care îl salvase în mai multe rânduri. Fără să stea pe gânduri, se apropie de prietenul 
ei arahnid și, cu o grijă extremă, îi deschise ochii cu degetele unei mâini, în timp ce răsturna încet 
flaconul, pentru ca prețioasa doză să cadă exact cum trebuie: o picătură în fiecare ochi. Apoi s-a 
apropiat de Thanis, care a primit și el cele două picături corespunzătoare. Erizorro a luat practic 
ceea ce mai rămăsese.  În cele din urmă, s-a apropiat de Pegasullo; înclinând flaconul, nu mai 
vedea niciun lichid; poate că ar putea lua o picătură de pe pereți, s-a gândit el cu puțină speranță. 
A deschis ochiul stâng al calului și a răsturnat complet borcanul. Nu a căzut nici o picătură, dar 
ultimele urme de lichid s-au adunat pe pereți; a început să întoarcă borcanul, sperând să mai 
prindă vreo urmă din el. Aglomerându-se oarecum într-o parte, a reușit să facă să cadă o picătură 
microscopică în ochiul calului înaripat.  

 - Ești sigur că nu mai ai? a întrebat Hugo nervos. Poate că e un Suflet Întunecat de 
verificat...  

 - Totul este acolo", a răspuns Tunaru. Iar noi nu locuim suficient de aproape ca să vă 
aducem la timp ceea ce vă trebuie. Mă tem că prietenul tău înaripat nu va reuși să ajungă.   

După câteva minute chinuitoare în care Hugo se întrebă dacă acționase bine sau nu, Arana 
deschise ochii și se așeză.  

 - Ce s-a întâmplat? a întrebat el.  

 - M-ai speriat de moarte, Arana! spuse Hugo.  

Thanis și Erizorro s-au așezat aproape în același timp, frecându-și ochii.  
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 - E un efect al antidotului, a spus Tunaru, o iritație care nu va dura mult, rezultat al 
purității otrăvii.  

 - Presupun că e mai bine decât să nu fii mort! spuse Thanis, ridicându-se. L-a văzut pe 
Pegasullo la pământ și a spus: "Hai, ridică-te, cal leneș! " ... dar Pegasullo a rămas nemișcat. 
Erizorro s-a apropiat de el. I-a verificat pulsul și, după ce s-a uitat în ochii lui, a coroborat că erau 
sticloși, albi, fără viață. "Mă tem că prietenul nostru a zburat mai sus de data aceasta", a spus el 
cu ochii în pământ.  

După ce și-a luat rămas bun de la prietenul său înaripat, spunând cu voce tare câteva cuvinte 
care i-au liniștit pe toți, Thanis a luat cuvântul și a spus: "Ne vom asigura că moartea lui Pegasullo 
nu a fost în zadar și ne vom continua misiunea, chiar dacă ne va costa viețile. Îi datorăm asta. 
Este timpul să îl găsim pe Mesia. Ne aflăm în acest oraș de câteva zile și cu toții simțim o lipsă de 
curaj și chiar o scădere a puterilor noastre. Trebuie să-l găsim, să-l salvăm și să ieșim din acest 
oraș fantomă blestemat, unde au rămas doar morții vii. "Mulțumim pentru ceea ce primim", a 
spus Tunaru cu o grimasă pe gura sa diformă; "dar cred că, ai dreptate.... Vă vom ajuta să vă 
găsiți Mesia, vom scotoci orașul dacă va fi nevoie până vom găsi un indiciu. Știm cum să vă găsim, 
nu vă faceți griji; un grup ca al vostru nu trece neobservat în Serpentidad. Mulțumită ție, am 
înțeles misiunea pe care trebuie să o îndeplinim în acest oraș. Și, pe Eldritch, o vom duce la bun 
sfârșit", a spus el ridicând pumnul în aer, urmat de uralele celorlalți Dark Souls. Și, într-o clipită, 
au dispărut de pe alee. Arana s-a urcat pe unul dintre pereți sub pretextul de a vedea de sus o 
posibilă cale de urmat; în timp ce ceilalți se pregăteau să plece, Hugo s-a uitat la creangă și a 
decis să ia o sabie mare care aparținea unuia dintre Sufletele Întunecate căzute. A aruncat-o în 
fundul rucsacului său. Era clar că era nevoie de arme mai puternice, deși creanga îl ajutase cu 
siguranță foarte mult. Dintr-o dată, Arana s-a năpustit asupra gâtului lui Trantor și a mușcat din 
rana deschisă. Trantor s-a răsucit de durere și a început să se răsucească pentru a se scutura de 
arahnidă. Arana a sărit înapoi pe perete.  

 - Dar... ce faci, Arana? a spus Hugo.  

 - Pentru a salva viața "prietenului nostru" Trantor, a răspuns păianjenul.  

 - Să-mi salvezi viața? Vei vedea cât de recunoscător îți sunt", a spus el, încărcându-și 
labele cu electricitate cu mai puțină intensitate decât de obicei.  

 - Pe lângă faptul că ești insuportabil, ești un prost fără speranță! Rana ta se infecta, iar 
lipsa de energie electrică pe care o emani este evidentă. Saliva mea are un efect care te va ajuta 
să lupți împotriva infecției, dar este doar prima parte. Și, deodată, a aruncat un fir de pânză în 
gâtul miriapodului, astupând rana cu o precizie incredibilă.  

 - Aceasta ar fi a doua parte", a spus păianjenul în timp ce miriapodul încerca, fără succes, 
să se scuture de pânză.  

- Trántor, calmează-te! spuse Thanis. Știu ce încearcă să facă prietenul nostru cu opt picioare. În 
luptă, am văzut câteva dintre surorile ei salivând pe rănile ei și folosind firele pentru a opri 
sângerarea. Are sens și nu strică să încercăm, nu-i așa?  
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 - Dacă simt vreo durere sau dacă puterile mele sunt afectate... pregătește-te să mori, 
arahnidă blestemată! a spus Trantor pe un ton amenințător.  

 - Mulțumesc, Trantor, nu mă așteptam la mai puțin de la tine! spuse Arana amuzată. 
Acum e rândul tău, Hugo. Știam că Trantor nu m-ar fi lăsat să-i dau acel leac dacă m-ar fi văzut 
că ți-l fac ție mai întâi; orgoliul lui nu l-ar fi lăsat. Așa că, să zicem că mi-am luat licența de a-l 
prinde pe loc, cu garda jos.  

 - Ei bine, atunci e rândul meu, a spus Hugo cu un zâmbet și cu fața însângerată. S-a întins 
pe jos, iar păianjenul i-a mușcat ușor rana de pe obraz, eliberând pe ea o salivă albă. Apoi a 
eliberat câteva fire, sigilând-o complet.  

 - Măi, Arana! spuse Hugo. Simt o bubuitură foarte reconfortantă în rana mea; ești o 
asistentă excelentă. 

 - Mulțumesc! spuse Arana, coborând ochii într-o atitudine roșie; dar eu nu am atâta 
merit... toate surorile mele, în afară de mama, au acest dar. 

 

Grupul și-a început călătoria, lăsându-și prietenul înaripat în urmă. Arana a rămas în urmă, 
ștergându-și firele rămase de pe abdomen. S-a apropiat rapid de capul lui Pegasullo. Grupul a 
privit-o de la distanță. "Se pare că Arana s-a împrietenit bine cu prietenul nostru înaripat", a spus 
Thanis cu un zâmbet.  

Păianjenul își mișca picioarele mângâind capul calului în timp ce acesta era cu spatele la prietenii 
săi.  

 - Arana, plecăm, nu avem timp de pierdut! spuse Thanis.  

 - Vin, tocmai îmi luam la revedere", a spus Arana vizibil afectat, cu ochii sticloși. Arana a 
fugit la prietenii ei.  

 - Arana, ce ai acolo? a întrebat Hugo în timp ce arăta spre o rană sângerândă de pe laba 
din față a prietenului ei.  

 - Nimic, o rană de luptă. Aceste Suflete Întunecate erau tari ca piatra", a răspuns 
păianjenul. A aplicat salivă și o ultimă șuviță fină pentru a o sigila și a spus: "Gata! Să mergem? 
Și păianjenul a început să meargă repede, strigând: "Să-l prindem pe Mesia!  

Grupul a urmat-o cu un pas bun, îndepărtându-se de alee. Cu câteva minute înainte, distanța și 
trupul păianjenului împiedicaseră grupul să vadă cum și-a luat rămas bun de la Pegasullo: cu 
unul dintre picioarele din spate a făcut o tăietură curată pe unul dintre picioarele din față, lăsând 
să cadă picături aurii pe botul animalului. De fapt, dacă grupul ar mai fi rămas pe alee doar câteva 
minute, ar fi văzut cum sângele Aranei ar fi început să se învârtă, să se adune și, în cele din urmă, 
să se împartă perfect în două picături mari care au plutit spre ochii fără viață ai ecvideului 
înaripat. În doar câteva secunde, sângele s-a îndreptat spre lăcrimalele lui Pegasullo, infiltrându-
se complet în corpul acestuia. 
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Grupul a ieșit din rețeaua de alei întunecate; mai multe creaturi se târau pe jos, expirându-și 
ultimele suflări. Multe altele zăceau moarte în colțuri. Casele întunecate, sumbre, cu pereții grav 
deteriorați, aveau să fie în curând alungate din Serpentidad în ciclul său nesfârșit de viață și de 
moarte. Întorcându-se pe una dintre arterele principale ale orașului, cea cu cea mai multă 
activitate și viață (ca să o numim așa), grupul a simțit anumite schimbări față de noul lor sosit. 
Locuitorii le făceau loc, unii cu precauție și alții cu teamă.  Fără îndoială că vestea se răspândise 
rapid despre acest nou grup de ființe cu abilități magice care se luaseră cu sufletele întunecate. 
Cei mai îndrăzneți își ofereau marfa, dar erau foarte atenți să nu-i facă pe noii veniți să se simtă 
inconfortabil. În cele din urmă, nu conta, căci și ei erau condamnați să trăiască acolo, până când 
Serpentity le fura energia, le întuneca sufletele, îi degrada, până când hotăra că nu mai erau de 
folos și îi expulza din sistem. Deodată, o duzină de Suflete Întunecate au dat buzna pe Bulevard, 
provocând teroare în rândul comercianților, obișnuiți să sufere jafuri sau să plătească pentru o 
presupusă securitate care era inutilă, un fel de taxă care servea la oficializarea socială a jafului 
la care erau supuși în fiecare lună. Mulți au început să-și strângă nervoși și grăbiți tarabele, 
așteptând o luptă iminentă care nu a mai venit. Tunaru a făcut un pas în față și, trăgându-și jos 
gluga, și-a împărtășit încă o dată fața desfigurată de "2". "Vești bune!", s-a grăbit el să spună. Se 
pare că, după spusele informatorilor noștri, Anaraña a sosit în oraș împreună cu Mesia. 
Serpentidad nu a făcut nicio obiecție când a observat cantitatea enormă de energie emanată de 
acea ființă minusculă."  

 - Mama mea este aici? a spus Arana, făcând un pas înainte de câțiva metri.  

 - Mă tem că nu mai este cazul. Nu știm cum a ieșit din Serpentidad, pentru că, după cum 
probabil vă dați seama, foarte puțini oameni reușesc să iasă. Modul obișnuit de a scăpa este să 
sfârșești mort și îngropat între zidurile decrepite ale clădirilor scufundate din mahalale.  

 - Dar de ce l-ați adus aici? a întrebat Arana neliniștit.  

 - Conform informațiilor pe care le am, Mesia este vulnerabil în primele luni de viață și ar 
putea fi chiar sacrificat, ceea ce ar înclina balanța în favoarea forțelor răului într-un mod 
iremediabil. Există o forță malefică imensă în spatele tuturor acestor lucruri; nu-i cunosc numele, 
dar mi s-a spus că este o ființă străveche de o putere incredibilă, un fel de zeu primordial care 
există de la începutul timpului. Se pare că această forță malefică supremă a ordonat în mod 
expres ca Mesia să nu fie sacrificat, cel puțin nu până când nu va reuși să îi fure energia magică. 
Aparent, aceasta nu a fost o sarcină ușoară, deoarece Mesia s-a născut cu această putere și 
condiție, prezentând-o în mod înnăscut. Au decis să-l aducă la Serpentidad în speranța că însăși 
energia pierdută zilnic prin faptul că se afla aici ar putea da indicii despre cum să o extragă de la 
el înainte de a-l ucide, aplicând toată acea nouă energie magică împotriva faimoasei Școli pentru 
Ființe Mitologice, din care, fără îndoială, faci parte.  

Hugo și-a curățat gâtul ca și cum ar fi cerut să îi vină rândul să vorbească și a spus:  

- Deci Mesia este încă aici, în Serpentidad?  

 - Informatorii mei nu știu sigur", a răspuns Tunaru.  
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 - Este de încredere această informație sau ne va duce într-o altă capcană? spuse Trantor, 
făcând un pas înainte spre Tunaru, vizibil deranjat de ambuscadă și cu atât mai mult de rana de 
la gât.  

 - Ușurel, prietene, se scuză Tunaru, arătându-și palmele într-o atitudine conciliantă. Îți 
dau cuvântul meu că poți avea încredere în mine și în toți frații mei din Suflet Întunecat. Liderul 
nostru a fost un tiran și un asupritor, dar acum, totul este și va fi diferit. Ne-am angajat să 
împiedicăm Serpentidadul să mai fie bârlogul împuțit al morții care este; de fapt, chiar acum, o 
suită de Suflete Întunecate vorbește cu marele șarpe: dacă garantăm supraviețuirea și siguranța 
locuitorilor săi, îmbunătățindu-le condițiile de trai, aceasta va da mai multă energie orașului 
însuși, lucru pentru care Serpentidad va fi, fără îndoială, recunoscător. Nu este necesar să 
înghițim noi orașe, ci să avem grijă de cel pe care îl avem deja înăuntru. Dar Serpentidad este 
Serpentidad... Nu e o creatură ușor de convins. 

 - Crezi că ne-ar lăsa să plecăm dacă i-ai cere-o? a întrebat Thanis.  

 - Ca să fiu sincer, nu cred că este fezabil", a spus Tunaru. Din câte știu, nicio ființă nu a 
reușit vreodată să iasă pe unde a intrat; trebuie să facă parte din magia șarpelui; în plus, cu zilele 
pe care le-ai petrecut aici, vei fi observat că deplasarea spre partea mai nouă a orașului, a celor 
nou-însuflețiți, ca să zic așa, este mai dificilă și vei avea inevitabil tendința de a te îndrepta spre 
partea din spate, unde consumul de energie este mai mic. Apropo de energie, cu siguranță veți 
observa o scădere considerabilă a acesteia, ceea ce înseamnă că pe zi ce trece locuitorii săi o 
pierd și sunt nevoiți să se mute în cartierele exterioare, pentru ca în cele din urmă să sfârșească 
prin a muri în mahalalele din Serpentidad.  

 - Dacă mama mea a reușit să iasă, vom găsi și noi o cale", a spus Arana, ridicând una 
dintre labele din față într-o încercare clară de a-i ridica moralul, care în mod clar scăzuse în unele 
momente (era clar că Arana nu voia să împărtășească cum au reușit să iasă prima dată).  

 - Nu știm cum să ieșim", a spus Tunaru, dar știm cine ar putea avea acest răspuns. În 
plus, acolo l-a lăsat Anaraña pe Mesia. Este un loc teribil în Serpentidad, nici măcar noi nu ne 
apropiem de el. E un parc verde, cu vegetație înaltă, cu garduri de o înălțime imprevizibilă, care 
formează un fel de labirint. În Serpentidad, toată lumea îl cunoaște și se teme de el; este singurul 
loc care nu-și schimbă locația și pe care Șarpele îl ține mereu înăuntru. Să spunem că ar fi centrul 
puterii sale, unde rezidă esența sa; ar corespunde aproximativ intestinului subțire al șarpelui.  
Este cunoscut sub numele de Labirintul Neștiutorului. Se zvonește că în interiorul său locuiește 
un înțelept de mare putere, primul locuitor al Serpentidadului, și că în spatele zidurilor sale 
vegetale a reușit nu doar să supraviețuiască, ci și să își mențină puterea pe care o avea inițial.  

 - Asta e minunat! Hai să mergem în Labirintul  acela al Neștiutorilor! a exclamat el, 
ridicând mâna și punând-o în față în poziția "înainte", un gest care presupunea că îi va încuraja 
pe tovarășii săi.  

 - Hugo, știi ce înseamnă cuvântul "neavizat"? a întrebat Thanis.  

 - Nu chiar..." Hugo era stânjenit.  
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 - Incauți înseamnă neglijenți, ușor de înșelat... pe scurt, primii care mor. Tatăl meu îmi 
spunea mereu: "În luptă, Thanis, fii prudent. Nu greși de partea curajului și folosește frica în 
avantajul tău. Cimitirele sunt pline de curajoși și de nechibzuiți."  

 - Ei bine, cred că nu am fost în clasă în ziua aceea! a spus Hugo cu sarcasm.  

 - Ce-i cu labirintul ăla, Tunaru? a întrebat Thanis, interesându-se de Sufletul Întunecat. 
Cu numele ăsta... știind că este singurul loc care rezistă în Serpentidad și că voi nu vă apropiați 
niciodată de el, poate că avem nevoie de informații suplimentare înainte de a ne grăbi să 
mergem acolo.  

 - După cum v-am spus, este un loc demonic. Este, fără îndoială, cel mai frumos loc din 
Serpentidad, dar este doar o fațadă. Înăuntru sunt monștri teribili. Unii oameni neavizați 
încearcă să ajungă în centru, deoarece se zvonește că este singura cale de ieșire de aici... dar nu 
se mai întorc niciodată la casele lor. Doar o singură dată, tatăl meu, Eldritch, a avut o întâlnire în 
interiorul labirintului. Eram doar un copil, dar îmi amintesc că a venit acasă clar afectat și cu o 
mână rănită pe care mama s-a grăbit să o bandajeze pentru ca eu să nu-i văd rănile. Fratele său 
Astotu și mai multe Suflete Întunecate erau hotărâți să investigheze labirintul. Tatăl meu a 
încercat să-i oprească, dar când grupul neavizat a refuzat, i-a însoțit în cele din urmă. L-au rugat 
să rămână afară (mama îi ceruse în mod expres unchiului meu să aibă grijă de tatăl meu, așa că 
asta a făcut). Unchiul meu și alți aproximativ zece Dark Souls au intrat în labirint, dar nu au mai 
ieșit niciodată. După mai bine de o oră fără nicio veste de la grup, tatăl meu a decis să intre și 
să-i caute. Scoțând un ghem de ață, împrumutat din cutia de ață a mamei mele, l-a legat de unul 
dintre cei doi copaci împletiți care marcau intrarea în parc ca o poartă și a plecat în căutarea 
tovarășilor săi, mulți dintre ei membri ai familiei apropiate. A intrat în labirint și a fost uimit de 
măreția locului, un loc cu o vegetație luxuriantă, incredibil de verde și bine îngrijit, nimic de-a 
face cu orașul murdar din Serpentidad. La câteva sute de metri de la intrare, întorcându-se de 
câteva ori în primele cotloane, a auzit un fel de bâzâit terminat cu o mișcare de frunze. S-a 
hotărât să se întoarcă pentru a verifica dacă șnurul era încă la locul lui, dar nu mai reușea să 
găsească ieșirea; urmărind bila, a văzut că ieșea din unul dintre gardurile de pe zid; era ca și cum 
labirintul se mutase sau, pur și simplu, zidul se închisese în acel punct. Și-a scos pumnalul gata 
să taie gardul care prindea șirul, dar ceea ce a văzut în dreapta lui l-a făcut să rămână pietrificat: 
Astotu, propriul său frate, era prins în interiorul gardului, astfel încât doar jumătate din corpul 
său era vizibil. Nu se mișca; era ca și cum ar fi fost pietrificat. Tatăl meu s-a repezit la el și, 
trăgându-l de mână ca să-l scoată, a rămas stupefiat să constate că cealaltă jumătate a corpului 
său dispăruse; dispăruse într-o tăietură netă. A devenit nervos, cuprins de frică... și, lăsând trupul 
fără viață al fratelui său, a alergat spre coridorul din dreapta, unde a auzit zgomote metalice, ca 
și cum în acel moment avea loc o bătălie, lucru pe care l-a dedus din ciocnirea armelor folosite 
pentru luptă. Ceea ce a văzut l-a înfiorat: niște ființe ciudate îi măcelăreau pe cei de la Dark Souls, 
care zăceau în bucăți pe podea. Una dintre ele, de dimensiuni uriașe și cu patru clești 
amenințători, se holba la el. Îl ținea cu o gheară de picior pe unul dintre Suflete Întunecate, care 
încerca fără succes să se elibereze din monstruozitate. Crabul umanoid, deschizându-și o altă 
clește, a tăiat-o pe biata creatură neavizată în două cu o tăietură, alergând spre tatăl meu cu 
cleștele ridicat.  Eldritch, îngrozit, a început să fugă, revenind asupra pașilor săi, în timp ce asculta 
pașii grei și repezi ai creaturii care îl urmărea. Nu putea să alerge atât de repede pe cât ar fi vrut, 
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pentru că haina îl lovea în părțile laterale și în picioare, așa că s-a oprit o clipă și cu o manevră 
rapidă a dat-o jos, aruncând-o pe spate fără să se uite, ceea ce l-a făcut pe urmăritor să se 
oprească într-o clipă în fața veșmântului, aruncându-l prin aer și mărunțindu-l într-o secundă, 
folosindu-se de cele patru clești ca de niște foarfeci uriașe. Asta i-a dat tatălui meu câteva 
secunde vitale, necesare pentru a ajunge la capătul șnurului. A tras din nou; sfoara și-a păstrat 
tensiunea, dar era încă prizonieră în gard. S-a hotărât să bage două degete de-a lungul liniei 
șnurului, iar atunci gardul s-a deschis, ca și cum le-ar fi respins, formând o mică gaură prin care, 
urmărind cu privirea sfoara întinsă, a putut vedea ieșirea; dar brusc s-a închis, tăindu-i tatălui 
meu cele două degete, în timp ce acesta își înăbușea un strigăt de durere. Creatura uriașă se afla 
deja la câțiva metri distanță, lovindu-și cu ferocitate cleștele, producând un sunet metalic. Tatăl 
meu a privit în jos la ceea ce mai rămăsese din propriul său frate, Astotu; i-a ridicat trupul și l-a 
aruncat împotriva gardului, chiar lângă sfoară. Gardul s-a deschis într-o gaură suficient de mare 
pentru ca o ființă de calibru mic, precum tatăl meu, să poată trece prin ea. Fără să stea pe 
gânduri, a plonjat în gaura îngustă, privind cu coada ochiului cum două clești uriași se închid la 
doar câțiva centimetri de trunchiul său. A aterizat pe partea cealaltă, rostogolindu-se pe el însuși 
cu îndemânarea caracteristică oricărui Suflet Întunecat, în timp ce își odihnea mâna rănită cu 
trei degete pe pământ, lăsând o urmă de sânge pe sol. S-a întors cu privirea spre gaură; bietul 
Astotu îl privea cu ochiul său lipsit de viață, ținând o grimasă de jumătate de zâmbet. 
"Mulțumesc, frate; n-am să te uit niciodată", a spus tata cu lacrimi în ochi. Deodată, din gaură a 
ieșit o clemă lungă de mai bine de jumătate de metru și, brusc, s-a auzit un vâjâit, deschiderea 
închizându-se brusc, ceea ce a făcut ca clema să cadă la pământ cu o tăietură curată. Apoi s-a 
auzit un zgomot surd, în timp ce frunzele se mișcau, iar corpul lui Astotu s-a scufundat definitiv 
în gard. Tatăl meu mi-a spus că totul s-a întâmplat în câteva secunde, dar el avea o viziune 
permanentă a fiecărui cadru: Corpul lui Astotu, gaura, saltul, cleștele, mâna lui... prea multe 
lucruri în prea puțin timp, ceea ce, totuși, l-a făcut pe tata să sufere luni întregi de coșmaruri 
îngrozitoare care abia îl lăsau să doarmă. Nu au reușit niciodată să recupereze trupul unchiului 
meu Astotu, dar, cu toate acestea, acea clemă uriașă a rămas de atunci în casa mea. Este un 
memento perpetuu că nu trebuie să ne întoarcem niciodată acolo... Niciodată! 
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13. LABIRINTUL CELOR NEAVIZAȚI 
După ce a mâncat ceva cald (în Serpentidad era greu să găsești ceva gustos; faptul că era cald 
era deja o realizare importantă), Tunaru a insistat să îi invite spunând: "vă mulțumesc prieteni; 
dacă nu erați voi, cu siguranță Lenish m-ar fi terminat într-o clipă de omisiune. Dați-mi voie să 
vă răsfăț măcar cu această masă și cu aceste câteva provizii de care, fără îndoială, veți avea 
nevoie pentru misiunea care v-a fost încredințată". Toți, cu excepția lui Trantor, au dat din cap 
în semn de mulțumire. "Vă vom duce în Labirintul Neștiutorilor", a continuat Tunaru. 

Traversând bulevarde mari și alei întunecate pline de tobe luminate care dezvăluiau niște 
creaturi incredibil de șubrede, au ajuns în parc. Hugo era uimit. Descrierea lui Tunaru fusese 
destul de scurtă: era un loc spectaculos, nimic de invidiat față de cele mai îngrijite parcuri în care 
îl duseseră părinții lui când era copil. Dar aici, în Serpentidad, locul ieșea și mai mult în evidență 
datorită contrastului cu restul orașului. Se aflau în fața unui parc dens, cu tot felul de vegetație, 
în care sufla o briză răcoroasă foarte plăcută. Hugo a respirat adânc și a simțit parfumul 
copacilor, fără aerul viciat pe care îl cunoșteau deja prea bine din cauza agitației și a poluării din 
oraș. Chiar și aici, lumina era diferită: caldă, portocalie, ca la apusul de soare din lumea reală... 
Era ceva cu adevărat uimitor, având în vedere că se aflau în interiorul unui șarpe uriaș.  

 - De unde vine această lumină? a întrebat Erizorro, rupând tăcerea cu o întrebare pe 
care toată lumea și-o punea în cap.  

 - Se pare că pielea și musculatura lui Serpentidad în acest loc este mai transparentă 
decât în restul; este posibil să fie o lumină foarte asemănătoare cu cea pe care o vezi afară, nu-i 
așa? s-a grăbit să spună Tunaru.  

Grupul îl privea pe Tunaru cu ciudățenie. Era posibil ca ea să nu-și amintească de lumina din 
afara șarpelui? 

 - Au încercat vreodată Sufletele Întunecate să iasă de aici? a întrebat Hugo.  

 - De câteva zeci de ori și, în toate, cu pierderi importante în familia mea. Dar, ei bine, 
viața a continuat odată cu apariția noilor generații. Eu însumi, de exemplu, m-am născut aici; nu 
cunosc alt loc în afară de Serpentidad...  

Grupul a rămas uimit; nu-și putea imagina că s-a născut într-o astfel de lume, departe de soarele, 
aerul sau ploaia de afară. Tunaru a continuat: "Părinții mei au încercat să plece când eram copil, 
dar în acea zi, două mii de creaturi au gândit același lucru. Toți își doreau cu ardoare să scape de 
șarpele care îi înrobitese și s-au îndreptat în masă spre mahalalele unde îmbrâncelile, 
îmbrâncelile, insultele și amenințările nu erau de bun augur. Serpentidad trebuie să fi simțit acea 
deplasare a organismelor vii spre ieșire, ceva care îi dezechilibra propriul sistem digestiv. Părinții 
mei mi-au povestit că străzile au început să se umple cu un lichid verzui, aparent inofensiv la 
început, dar care creștea treptat în temperatură într-un mod alarmant. Sute de oameni erau 
prinși în capcană, înghesuiți și înghesuiți unii în alții, cu puțin aer de respirat. Mulți au căzut 
leșinați sau au murit, pe măsură ce nervozitatea creștea în mod evident în rândul celor vii. 
Curând și-au dat seama că este imposibil să iasă și au început să împingă în direcția opusă celei 
din care veniseră, în timp ce ultimii care au ajuns au împins înainte, încercând să salveze blocajul. 
În fața căldurii incipiente a acelui lichid verzui care începuse să fiarbă la propriu picioarele tuturor 
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creaturilor, s-a dezlănțuit un haos teribil care s-a încheiat cu o luptă cumplită pentru 
supraviețuire, în care au murit sute de ființe. Mama m-a purtat în brațe cu mare grijă, 
strângându-mă în brațe și protejându-mă de loviturile și împingerile mulțimii. Tatăl meu a fost 
nevoit să se folosească de pumnalele sale, care fluierau în aer încercând să păstreze distanța cu 
multe dintre creaturile care încercau să scape, folosind săbii, topoare și obiecte ascuțite de tot 
felul pentru a străpunge vacarmul, înjunghiind ființe sau secționând membre ca pe niște crengi 
uscate. Într-un efort lăudabil de a-și proteja familia, tatăl meu a continuat să dea lovituri și 
tăieturi devastatoare cu pumnalele sale, până când câteva lovituri l-au dezechilibrat, astfel încât 
unul dintre cuțitele sale s-a plimbat liber și fericit pe fața mea, oferindu-mi această frumoasă 
cicatrice în formă de "2". Cred că acest lucru l-a traumatizat pe viață, fiind nevoit să suporte 
batjocura propriei familii față de fiica sa diformă. Nu m-a mai privit niciodată în față fără acea 
atitudine de regret. De atunci, când aveam doar câteva luni, "matematicianul" a devenit porecla 
pe care am urât-o mereu și care mi-a înlocuit de multe ori propriul nume. Mulțumită tatălui meu, 
am acest semn pe față; dar... datorită lui, am scăpat cu viață. Din punct de vedere matematic, 
merită, nu crezi? a spus el, clipind din ochiul său sănătos, încercând în mod clar să pară că fața 
sa desfigurată îl accepta într-un mod în care nu era așa.  

Thanis se apropie de Tunaru și, cu o atitudine conciliantă și plină de iubire, punându-i o mână pe 
umărul Sufletului Întunecat, se uită direct în ochii ei și îi spuse:  

 - Poartă această cicatrice cu mândrie, Tunaru; nu ai de ce să-ți fie rușine. Gândește-te că 
te face diferit și că toți cei de teapa ta își vor aminti că, după tatăl tău, ești tu, numărul "2", gata 
să le arăți o nouă cale departe de furt, înșelăciune și crimă. Noi avem misiunea noastră și, dragul 
meu prieten, tu o ai pe a ta?  

 - Mulțumesc, Thanis. Promit că vorbele tale nu vor cădea în urechi surde. Tunaru a imitat 
gestul lui Thanis, punându-și o mână pe umărul fără praștie.  

Era evident că între Thanis și Tunaru apăruse, încă de la început, o legătură specială, ceva ce nu 
trecuse neobservat de niciun membru al grupului. Unul dintre Suflete Întunecate a părut vizibil 
nervos și a spus:  

- Tunaru, trebuie să plecăm! Grupul care s-a dus să discute cu Serpentity s-a întors!  

 - Da, este timpul! a răspuns Tunaru. Și, uitându-se la suită, le-a oferit un zâmbet amabil, 
deși sucit de cicatrice, spunând: "Prieteni, drumurile noastre se despart aici. Noi, Suflete 
Întunecate, vă dorim să primiți răspunsurile pe care le căutați și să îl găsiți pe Mesia, atât de 
important pentru a asigura supraviețuirea școlii voastre. Dar, mai întâi, aș vrea să vă ofer un 
ultim dar. A scos o mică husă împletită cu aproximativ douăzeci de săgeți negre în ea. Vârfurile 
erau ascunse în interiorul trusei pentru a evita orice posibilă manipulare care ar putea duce la 
accidente nedorite. Însoțind-le, un mic tub de lemn sculptat ieșea din ambele părți; semăna cu 
o pipă de suflat.  

 - Este tot ceea ce putem face în acest moment; Serpentidad este încă un oraș destul de 
periculos și nesigur, chiar și pentru noi. Cred că vei putea să o folosești cu folos", a spus Tunaru 
în timp ce îi oferea servieta lui Thanis.  
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 - Vrei să spui din cauza brațului meu în fular? a spus Thanis cu un sarcasm evident. Încă 
mă doare și nu mi-am recăpătat complet puterile, a explicat el în timp ce se concentra și începea 
să dispară din peisaj. După două secunde a reapărut în același loc cu o privire dezamăgită, spre 
surprinderea lui Tunaru și a tuturor sufletelor întunecate, care îl priveau cu ochii mari. "Nimic, 
nu sunt capabil să mă teleportez! Aș fi putut deveni cel mai important atu al nostru în labirint, 
dar cred că va fi o sarcină imposibilă pentru mine. În plus, nu știu dacă am chef să mă rup și să 
trec printr-un gard care, la prima vedere, devorează tot ce-l atinge.  

 - Absolut minunat, Thanis! Ești un vrăjitor extraordinar! spuse Tunaru.  

 - Nu e mare lucru", a spus Thanis. De fapt, nu mi se acordă prea mult credit pentru că 
această putere este în mare parte înnăscută, moștenită de la tatăl meu, nu are nimic de-a face 
cu abilitățile tale dobândite.  

 - Nu fi modestă, Thanis; sunt sigur că ai făcut un drum lung de când ai fost la Școală, a 
spus Tunaru. Și, întorcându-se spre Hugo, și-a băgat mâna în buzunarul lateral al tunicii și a spus: 
"Asta e pentru tine, Hugo; este mingea tatălui meu, cea pe care a folosit-o în labirint. De când 
mi-a spus povestea, nu i-am mai dat drumul; totuși, cred că de data aceasta vei avea nevoie de 
ea mult mai mult decât mine. Tunaru s-a apropiat de Hugo și i-a șoptit ceva la ureche. Hugo a 
dat din cap în timp ce se retrăgea. Tunaru a continuat: "Dacă reușești în cele din urmă să ajungi 
în centrul labirintului, s-ar putea să fie calea de a-l răzbuna pe unchiul meu Astotu și pe restul 
Sufletelor Întunecate care și-au încheiat aici ultimele zile.  

 - Îți mulțumesc în numele tuturor", a spus Hugo cu recunoștință. Și eu îți doresc mult 
noroc în misiunea ta de a reconstrui Serpentidad. Locuitorii săi au nevoie de tine.  

Tunaru și-a tras la loc gluga, astfel încât nasul proeminent era singurul lucru vizibil în întunericul 
care-i învăluia fața. Făcând un gest în aer cu mâna dreaptă, Suflete Întunecate a dispărut în 
câteva secunde cu o agilitate incredibilă.  

 - Uimitor! Îți  poți imagina Dark Souls în afara lui Serpentity? Ar fi niște războinici 
formidabili; am simțit cum se scurge energia de când am intrat, iar ei sunt aici de foarte, foarte 
mult timp și încă se pot mișca cu o viteză uimitoare...  

 - Dacă văd un singur ninja dezbrăcat în afara acestui oraș, îl voi aduce "la curent" 
imediat", a spus Trantor cu o voce impunătoare. Toată lumea se uita la el cu uimire... Oare 
Trantor făcuse doar o glumă, sau lumea cunoscută se făcuse praf? Nu erau siguri, pentru că 
picioarele miriapodului se aprinseseră în timp ce o spunea, dar cel puțin își dădeau seama că era 
într-o dispoziție mai bună. Era ca și cum șederea lui în Șerpărie avea asupra lui efectul opus față 
de ceilalți, ca și cum îi făcea bine, scăzându-i încet-încet energia și, de asemenea, proasta 
dispoziție. 
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14. ȘCOALA SE PREGĂTEȘTE 
Mirlén era vizibil îngrijorat; ochii îi erau îngustați și cearcănele îi conturau ochii obosiți, în timp 
ce barca îl ducea prin zeci de coridoare până la camera 222. Această încăpere fusese aleasă 
pentru că Auditoriul, sala în care profesorii se întâlneau și discutau despre afacerile Școlii, era 
încă în reconstrucție după numeroasele stricăciuni de la ultimul atac. Dimas solicitase o întâlnire 
a tuturor profesorilor pentru a discuta acțiunile zilnice ale Școlii în lumina evenimentelor 
recente. Nu mai puteau aștepta; erau conștienți că ultimul atac îi luase prinși cu garda jos. În 
timp ce barca își continua călătoria, Mirlén era încă blocat într-un gând circular, recurent, care îl 
ținea treaz de câteva zile. Cum a putut fi atât de naiv și să se lase păcălit de Anaraña? Ar fi trebuit 
să se îndoiască de auzul său interdimensional atunci când a captat conversațiile dintre ea și 
slugile ei care plănuiau o răpire care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi o capcană pentru magul 
însuși și pentru Școală. Cu siguranță, dintr-un exces de ego propriu, alimentat de puterea 
incredibilă pe care o emana, l-a făcut să subestimeze inteligența păianjenului, care a apărut cu 
o lună înainte de termen, plimbându-se nestingherit prin Școală, ucigând-o pe Lorenn și răpind-
o pe Mesia. Mai mult decât atât, aceste evenimente provocaseră rezultatul ulterior: un atac în 
care muriseră mai mulți profesori și elevi, lăsând Școala neprotejată și într-o stare îngrozitoare. 
Se simțea ca un începător care tocmai fusese înșelat în prima sa zi de școală; dacă nu ar fi fost 
gravitatea situației, s-ar fi gândit să demisioneze din funcția de Maestru al Școlii pentru Ființe 
Mitologice. Dar Mirlen era foarte conștient că nu-și putea permite acest lux, căci puterea sa era 
încă vitală pentru a proteja interesele elevilor și ale profesorilor deopotrivă. Îl invidia oarecum 
pe Scorleon în retragerea sa voluntară, trăind la marginea Școlii și pe toți oamenii care îi fuseseră 
cândva prieteni. Gândindu-se pentru o clipă la fostul său prieten, nu trecea o zi în care să nu 
regrete lupta care aproape că i-a terminat pe amândoi și care, deși nu le-a curmat viața (la 
limită), a pus capăt unei prietenii de ani de zile pentru totdeauna. Apoi a fost Thanis, cel pe care 
îl îngrijise și îl iubise ca pe un fiu, care plecase, încă în convalescență, într-o misiune sinucigașă 
cu puterile sale diminuate, în ciuda opoziției bătrânului maestru. Era prima dată când îl 
nesocotea, punând sub semnul întrebării chiar și autoritatea lui Mirlén în public; dar ceea ce îl 
duruse cel mai mult, fără îndoială, fusese faptul că Thanis rămăsese ferm în hotărârea sa în fața 
amenințării feribotului că nu va mai putea fi elev al Școlii dacă va continua în hotărârea sa de a-
l însoți pe Hugo. Acea confruntare publică îl înfuriase foarte tare pe bătrânul Mirlén și sfârșise 
prin a-l exmatricula pe Thanis din Școală chiar în acel moment. "De ce sunt eu așa? De ce îi fac 
pe toți oamenii pe care îi iubesc să mă părăsească?", se întrebă liniștit maestrul. Gândul său a 
fost întrerupt; un mesaj telepatic de la Lúcer l-a scos din transă: "Unde ești, Mirlén? Te așteptăm 
de mai bine de o jumătate de oră...". Mirlén a deschis ochii; barca lui trecuse de ceva timp pe 
lângă Clasa 222 și plutea în derivă de-a lungul unei alte aripi a vechii clădiri. Era clar că această 
situație îi frângea concentrarea. Acum, mai mult ca oricând, era necesar să se concentreze. Nu 
voia să piardă din nou pe cineva pe care îl iubea și, într-un fel, Școala, profesorii și elevii erau cel 
mai important lucru pe care îl avea în acest moment, adevărata lui familie... În acel moment, și-
a dat seama ce trebuia să facă... ; era o nebunie, știa, dar era singurul lucru la care se putea 
gândi. Și-a arcuit ochii, a întors barca și s-a îndreptat spre sala de ședințe. 

Când Mirlén a ajuns în sala 222, toți profesorii de acolo s-au oprit din vorbit. Au privit cum 
barcagiul își cobora încet barca până la scaunul prezidențial, cel care îi era întotdeauna rezervat. 
S-a așezat, lăsându-se greu în scaunul sculptat cu grijă de meșteri din antichitate, și a exclamat 
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cu ochii îngustați: "Scuze pentru întârziere! ". Ceilalți au rămas tăcuți, așteptând ca Mirlén să 
procedeze la începerea oficială a ședinței pentru a aborda punctele principale ale acesteia, ca 
de atâtea alte dăți, dar de data aceasta nu s-a întâmplat; a urmat o tăcere lungă și incomodă, în 
care Mirlén doar a tăcut, cu semne evidente de oboseală. Dimas a decis să rupă momentul luând 
cuvântul: "Ei bine, suntem cu toții aici! Dacă nu vă supărați, și pentru că Mirlén mi-a cerut în 
mod expres acest lucru, voi conduce eu ședința de astăzi", a spus el în timp ce a luat o imagine 
nou creată și a aruncat-o pe podea. Acest lucru nu i-a luat pe cei din grup prins cu garda jos, 
deoarece nu era neobișnuit ca Mirlén să lipsească în multe ocazii și Dimas însuși era cel care își 
asumase această poziție; totuși, o privire furtivă de la Mirlén la Dimas a arătat că situația nu era 
ca de obicei și că, în mod clar, această cerere expresă nu avusese loc. Magato își reluă discursul:  

 - Am fost foarte ocupat cu picturile mele, urmărind evoluția celor Șapte magnifici. 
Trebuie să vă anunț că acestea se află la Serpentidad de o săptămână.  

 - În interiorul lui Serpentidad? a spus Aquariam, amiba gelatinoasă care tremura numai 
la acest nume.  

 - Da, chiar înăuntru, a spus Dimas. De fapt,  am două vești să-ți spun, una rea și una 
foarte rea. Pe care vreți să o auziți mai întâi?  

 - Nu cumva zicala era... "Am două vești, una bună și una rea"? spuse Bujab plutind în 
aer. Ce s-a întâmplat cu vestea bună?  

- Ei bine, Bujab, vestea bună este că suntem în viață și ne-am adunat aici pentru a ne gândi cum 
să protejăm Școala după tot ce s-a întâmplat", a răspuns Dimas cu un sarcasm evident.  

 - Cred că va trebui să fie de ajuns", a spus Bujab, fluturându-și clapele laterale în sus în 
semn de aprobare.  

 - Ei bine, după cum spuneam, îmi pare rău că nu vă pot aduce vești bune de data 
aceasta", a continuat Magato. De când prietenii noștri sunt în Serpentity nu am reușit să 
zugrăvesc nimic despre ei; e ca și cum ar fi într-o altă dimensiune și pur și simplu nu-i înțeleg; 
așa că mă tem că vom merge pe nevăzute, cel puțin din punctul meu de vedere al puterilor mele.  

Lúcer a luat cuvântul și a spus:  

 - Am încercat să îi contactez telepatic și a fost de asemenea imposibil.  

Un sunet grav răsună în aer, ca și cum cineva își curăța gâtul sau pur și simplu căuta o portiță 
pentru a interveni:  

 - Ahem, ahem...! Nici auzul meu interdimensional și plasa mea nu mi-au fost de prea 
mare ajutor odată ce au intrat în Șarpe", a spus Mirlén sub privirile atente ale tuturor. Fără 
îndoială că Școala a acționat ca o antenă amplificatoare pentru puterile noastre atunci când le 
aplicam la distanță; dar acum, în starea noastră, abia dacă le putem folosi în afara de aici; mă 
tem că este un alt efect secundar al lipsei energiei lui Mesia.  

 - Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, Mirlén. Probabil că este adevărat și 
ai dreptate, a spus Dimas, însă mă face să mă gândesc că poate... doar poate... același lucru se 
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întâmplă și cu dușmanii noștri. Dacă puterea Școlii noastre a scăzut atât de drastic, atunci, deși 
suntem mai vulnerabili, suntem și "mai invizibili" și, prin urmare, mai puțin detectabili, pentru 
că energia noastră magică este mult mai mică. Trebuie să profităm de acest dezavantaj și să îl 
transformăm în avantajul nostru, nu credeți? Trebuie să elaborăm un plan între toți profesorii 
adunați aici. Aș dori ca fiecare să se simtă liber să prezinte orice idee care îi vine în minte, chiar 
și pe cele pe care le respingeți ca fiind inutile sau imposibile. Vom căuta o cale între noi toți să 
facem față situației actuale și să ieșim învingători... dacă este posibil. Este extrem de important 
să le insuflăm elevilor noștri putere, curaj și energie, nu pesimism și asimilarea unei înfrângeri 
care încă nu a avut loc.  

 - Ai spus că sunt vești foarte proaste...", a spus Bujab, care încă se gândea la cele spuse 
de magician.  

 - Da, la asta mă refeream, răspunse Dimas, ajustându-și ochelarii. Dragul nostru prieten 
Lontudgi a murit; și-a dat viața pentru misiune, facilitând intrarea grupului în Serpentidad.  

Toți profesorii au început să murmure cu semne evidente de îngrijorare, cu excepția lui Lúcer și 
a lui Mirlén, care știau în mod clar de câteva zile despre asta.  

 - Este o mare pierdere, știu... dar trebuie să încercăm să o transformăm într-o motivație 
în plus pentru a găsi cea mai bună strategie, astfel încât așa ceva să nu se mai întâmple cu niciun 
membru al Școlii. Vom avea timp să îl onorăm și să ne luăm rămas bun așa cum merită.  

Mirlen inspiră adânc prin nările evazate, apoi lăsă aerul să iasă cu un oftat sonor, spuse ea: 

- Lontudgi mi-a spus că nu trebuie să-l plângem, că trebuie să fim puternici și curajoși, 
antrenându-ne conștiincios pentru a depăși această criză de un asemenea calibru încât 
depășește cu mult orice altă criză cu care ne-am confruntat vreodată. În plus, m-a rugat în mod 
expres să nu spun nimic despre moartea sa, să păstrez acest eveniment dramatic secret față de 
restul studenților și profesorilor, pentru a nu interfera cu spiritul de depășire a misiunii. 

Toți ochii erau ațintiți asupra barcagiu; toată lumea își amintea de despărțirea de Lorenn și de 
modul în care corpul astral al iubitei profesoare a urcat în barcă în văzul tuturor, luându-și rămas 
bun, înainte de a se întoarce în cele din urmă spre Mirlén și de a-i șopti ceva la ureche.  

Dimas a luat din nou cuvântul:  

 - M-am gândit la puncte cheie, să vedem ce credeți voi: apărare, alternative la succesul 
sau eșecul misiunii, ritm normal în școală, reconstrucție... vă mai gândiți la ceva?  

 - Poate, și, știind că ceea ce urmează să spun poate fi considerat nepopular, ar trebui să 
încorporăm termeni de negociere sau chiar de capitulare", a spus Aquariam, care încă tremura 
la auzul numelui lui Serpentidad, pe care l-a întâlnit cu mult timp în urmă, când i-a devorat 
întregul sat, la fel cum a transformat apa râului în gheață, ceea ce a facilitat mult transportul în 
satul său, fiind aprovizionat timp de săptămâni întregi.  

 - Niciodată! a spus Bujab, în mod clar furios, arcuindu-și spatele și lăsând să iasă la iveală 
niște spini puternici din înotătoarea dorsală. Să ne predăm? După tot ce s-a întâmplat? După tot 
ce ni s-a făcut? Așa vreți să le aduceți un omagiu celor care și-au dat viața pentru noi, cei care 
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suntem încă în viață? Prefer să mor luptând decât să trăiesc într-o cușcă sau făcând munci grele 
pentru tot restul vieții, suportând bătăi în timp ce murim încet de foame și epuizare.  

 - Renunțarea este o variabilă de luat în considerare, este adevărat", a spus Mirlén. M-
am gândit și eu la asta; dacă misiunea eșuează sau pur și simplu durează mai mult decât este 
necesar, Școala este condamnată la fel. Este o realitate a vieții. Am fost deja atacați de două ori 
și, pe deasupra, după ultima bătălie, am permis mai multor inamici să scape, dezvăluind poziția 
noastră statică restului creaturilor demonice. Nici măcar nu mai pun la socoteală momentul în 
care chestia aia a încercat să treacă prin portal și să ne măcelărească", a spus el în timp ce arăta 
cu degetul spre mâna verde uriașă aflată încă în centrul încăperii, ca o amintire a ceea cu ce 
aveau de-a face cu adevărat. De fapt, a continuat vrăjitorul, noi stăm aici în timp ce ei decid când 
și unde să atace. Înțeleg, dar, bineînțeles, nu pot fi sigur că nu este doar o altă stratagemă pentru 
a mă păcăli.  

 - Dacă negociem o capitulare, poate că ne vor lăsa în pace. Poate că le-am putea oferi 
ceva în schimb, ceva ce își doresc foarte mult..." a continuat Aquariam.  

 - Singurul lucru pe care și-l doresc atât de mult este viața tuturor și distrugerea pentru 
totdeauna a Școlii pentru Ființe Mitologice! ... Ești de acord cu asta? a spus Lúcer vizibil supărat, 
făcând ca toate luminile din capul lui să ticăie puternic. Școala este singurul lucru care le-a stat 
împotrivă timp de mii de ani, garantând echilibrul dintre Bine și Rău aici și în toate lumile natale 
ale Ființelor Mitologice; datorită școlii, Răul a fost împiedicat să distrugă totul în calea sa. Dacă 
îmi cereți o capitulare, răspunsul meu, în calitate de gardian al Școlii, este clar: NU! Refuz cu 
desăvârșire! Nu voi lăsa niciuna dintre ființele acestei Școli, pe care o consider căminul meu și 
familia mea, să sufere sau să moară fără remediu și fără motiv, la fel ca și lumea pe care o 
reprezintă și care depinde direct de ea!  

- Deci, ce sugerezi, Lucer? Atunci presupun că tu ai soluția la problemele noastre", a spus 
Amoeba pe un ton clar sarcastic și enervat.  

 - Poți să încerci să mă ridiculizezi în public, Aquariam, nu e ceva care să mă intereseze, 
sau cel puțin, în acest moment", a spus Lucer în timp ce-și mișca rădăcinile într-un mod ondulat, 
încruntându-se într-un mod neprietenos. Cred că trebuie să gândim nu doar global, ci și 
particular, având grijă de detalii, dar fără a pierde din vedere ideea generală: supraviețuirea 
Școlii și a tuturor lumilor care depind de ea.  

 - Explică-te, Lúcer! spuse Dimas, vizibil interesat.  

Lúcer a luat cuvântul și a spus:  

 - Cred că trebuie să ne pregătim defensiv pentru un posibil atac, chiar mai mare decât 
cel pe care l-am primit deja. Pentru a face acest lucru, ar trebui să căutăm strategii care să ne 
permită să creștem nivelul elevilor cât mai repede posibil, astfel încât puterile lor naturale 
înnăscute să poată fi maximizate. Avem nevoie de un general, cineva care gândește din punct 
de vedere militar; cineva care să ne întărească punctele slabe și să optimizeze progresul "armatei 
noastre" în cel mai scurt timp posibil, fără a pierde din vedere Misiunea celor Șapte Magnifici, 
sau mai degrabă a celor Șase Magnifici. Personal, îmi doresc foarte mult ca Hugo și restul echipei 
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să reușească în misiune, dar este foarte probabil ca nu toți să se întoarcă în viață, sau pur și 
simplu să nu reușească. De asemenea, avem nevoie de noi profesori, elevi de nivel 8 și 9 care să 
ajungă cât mai repede la nivelul 10 și care nu numai că pot motiva restul colegilor lor, dar sunt 
capabili să supravegheze progresul celorlalți.  

 - Cine crezi că ar trebui să fie acel general, Lúcer? a întrebat Dimas în timp ce picta un 
tablou în plină viteză.  

 - Nu m-am gândit la asta; trebuie să fie cineva care să aibă abilități organizatorice 
înnăscute, precum și coordonare tactică și strategică, cineva care să insufle respect tuturor 
creaturilor din școală..." a continuat Lúcer.  

 - Cred că avem un general", a spus Dimas dând ultima tușă, în timp ce muta pupitrul 
rotativ, arătând întregii echipe lucrarea proaspăt pictată. Toți au dat din cap și au început să 
șoptească între ei.  

 - Eu? E imposibil! Poziția mea actuală nu-mi permite; nu pot lipsi atât de mult timp de la 
intrare, a exclamat indignat Lúcer.  

Pictura arăta un Lúcer care își mișca brațele, luminându-și sferele superioare, dând ordine 
diferitelor ființe aflate în diferite încăperi. Puterea sa telepatică de ordin superior ar fi facilitat, 
fără îndoială, coordonarea pe care el însuși o cerea.  

 - De cât timp sunteți portarul, poate de 400 de ani? a întrebat Mirlén.  

 - Sunt aici de exact 522 de ani, iar înaintea mea, tatăl meu a fost aici pentru încă 600 de 
ani. Cu  siguranță există o altă ființă capabilă să facă această treabă", a răspuns Lúcer.  

 - A existat! spuse Mirlén. Îl cheamă Scorleon și are cea mai strategică minte militară pe 
care am întâlnit-o vreodată și, după cum bine știi, nu cred că are chef să ne ajute.  

 - Poate ar trebui să-l rogi frumos, Mirlén. Ați fost prieteni apropiați, sunt sigur că te-ar 
asculta", a spus brusc Aquariam, fără să știe de istoria furtunoasă dintre cei doi magi.  

O tăcere mormântală s-a așternut brusc în cameră.  

 - Este imposibil, a spus Mirlén; nu m-ar asculta și probabil că m-ar termina înainte de a 
mă putea apropia.  

 - De ce s-a oprit Școala aici, chiar pe această insulă și în acest moment? spuse Dimas. 
Fără îndoială că ai avut ceva de-a face cu asta.  

 - Abia dacă am avut timp să mă gândesc, a fost mai degrabă o străfulgerare de o secundă 
pe care nu am putut să o rețin, iar odată ce am făcut-o, nu am mai  putut nici să o anulez, 
pentru că Școala nu mai avea energia magică pentru a sări din nou", a continuat Mirlén, 
strâmbând din nou din ochi.  

 - Pot să vorbesc liber cu tine, Mirlén? îi spuse Dimas vechiului său prieten.  

 - Nu faci mereu așa, Magato? răspunse Mirlén, uitându-se fix la felină.  
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 - Adică să vă spun aici și acum, în public", a spus Dimas. 

 - Dă-i drumul, nu am nimic de ascuns față de cei adunați aici! spuse barcagiul.  

- Mirlén, ești și ai fost mentorul tuturor profesorilor, referința pentru toți studenții și inspirația 
noastră, a tuturor. Întotdeauna ai condus școala într-un mod prudent; dar... în ultima vreme te-
am observat neglijată, absentă, abătută... și tocmai acum avem cea mai mare nevoie de tine. 
Știm că ai trecut prin multe în ultima vreme și că te consideri responsabil pentru că ne-ai oferit 
informații care s-au dovedit a fi o capcană, întinsă de o ființă malefică de un nivel superior, care 
s-a întors pentru a ne distruge fără să mai stea pe gânduri. Iată mâna ta, Mirlén, mâna lui Wo-
Shikram. Am auzit cu toții povestea celor douăzeci și doi de vrăjitori și a luptei lor împotriva 
acestui zeu primordial al Răului, deși recunosc că întotdeauna am crezut că este mai mult 
legendă decât realitate. Avem nevoie de tine, prietene! - Avem nevoie de tine înapoi!... și la fel 
și Mesia, Hugo, Thanis și Elissa însăși, a spus Dimas.  

 - Să nu îndrăznești să-i rostești numele, pisică băgăcioasă nenorocită! spuse Mirlén, 
ridicându-se brusc în picioare, cu o încruntare pe față. Cine te crezi tu să îmi reproșezi ceva?  

 - Eu sunt prietenul tău, spuse Dimas cu pensula în mână, și voi rămâne aici, dedicat ție 
pentru tot ce ai nevoie.  

 - La naiba, Dimas! a replicat Mirlén cu supărare. Treci prea ușor linia dintre a fi 
compromițător și a fi băgăreț....  

Toată lumea a privit situația într-o tăcere uimită, o tăcere care a umplut scena penibilă în care 
se transformase această întâlnire. Mirlén s-a lăsat să cadă pe spate, sprijinindu-se în scaunul care 
a scârțâit la mișcarea neașteptată a bătrânului vrăjitor. Cu o atitudine vădit obosită, și-a îngustat 
din nou ochii, oftând cu voce tare și a spus: "Iertați-mă, îmi cer scuze față de voi toți. Mi-am dat 
viața pentru Școală și voi continua să o fac. Este adevărat că am fost absentă, dar nu aș lăsa 
niciodată ca preocupările mele personale să pună în pericol această instituție. Am fost ocupat 
să mă gândesc la opțiunile noastre, căutând o alternativă care să restabilească mobilitatea 
spațio-temporală a Școlii", a spus el în timp ce își mângâia barba lungă cu o mână, în timp ce cu 
cealaltă mână își arunca plasa în centrul sălii, dând dovadă de o îndemânare nepotrivită vârstei 
sale. Plasa a învăluit gheara uriașă a lui Wo-Shikram și, după o secundă, aceasta a trecut prin 
podea fără ca nimic să o rețină; mâna dispăruse. Barcagiul a continuat: 

 - Am venit în această cameră în fiecare zi, am stat și am privit mâna aceea ore întregi", 
a spus Mirlén, ridicându-se de pe scaun și sprijinindu-se de masă. Sunt sigură că proprietarului 
ei îi este dor de ea și ne urăște și mai mult pentru că i-am luat-o. Fără îndoială că va veni să o 
recupereze mai devreme sau mai târziu. Acum am trimis-o într-o altă dimensiune, una pe care o 
folosesc ca groapă de gunoi interdimensională, dar nu ar putea ține în ea o ființă atât de 
puternică precum Wo-Shikram; îți spun asta în cazul în care îți trece prin minte această idee 
absurdă. Deodată, ochii lui Mirlén s-au mărit, ca niște farfurii, iar plasa ei a strălucit, luminând 
încăperea. "Dacă ne-am tăiat o mână, îl putem învinge. Se poate face! " - a spus ea cu o voce 
răgușită și puternică, asigurându-se că toată lumea aude. Avem nevoie de o armată precum cea 
pe care o propune Lúcer, pentru a face din Școală o fortăreață defensivă care se va dovedi un 
mediu ușor pentru noi, dar un adevărat coșmar pentru creaturile malefice care îndrăznesc să 
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vină să ne distrugă. Plasa se ridică din nou și, păstrându-și orizontalitatea, levita la un metru 
înălțime; după câteva secunde, începu să creeze pliuri tridimensionale care alcătuiau grila 
planului Școlii, așa cum făcuse de atâtea ori până atunci, dar cu o serie de semne diferite, de o 
culoare mai deschisă, pe care nimeni nu le recunoștea; ciudate coridoare ascunse, necunoscute 
de toată lumea, chiar și de Dimas și Lúcer, care priveau harta tridimensională într-un mod ciudat. 
Una dintre zonele din afara Școlii era evidențiată cu o culoare aurie, un loc în care niciunul dintre 
ei nu mai fusese, dar care a fost identificat de cei prezenți într-o secundă: o peșteră în vârful 
unui promontoriu, unde bătrânul Scorleon decisese să se retragă cu câteva zeci de ani în urmă.  

 - Acesta este planul școlii, care include toate modificările aduse clădirii în ultimii 200 de 
ani; dar, după cum veți vedea, există și o serie de pasaje care au fost făcute inițial și care au 
rămas ascunse timp de sute de ani. Vechiul Mesia mi-a povestit despre ele, care, dacă sunt 
folosite cum trebuie, ne pot oferi un avantaj tactic uriaș în fața unui atac. Un alt avantaj 
important pe care nu trebuie să îl trecem cu vederea este faptul că suntem uniți, dar forțele 
răului nu acționează atât de coordonat pe cât ne-am aștepta. Sunt ființe cu orgolii la fel de mari 
ca și mărimea lor, cu poftă de putere, de a crește și de a avansa în rang, cărora le place să facă 
rău, chiar și să nu asculte ordinele șefilor lor direcți. Wo-Shikram știe acest lucru; oricare dintre 
creaturile sale l-ar trăda dacă ar avea cea mai mică șansă de a se ridica la puterea demonică și 
de a-l întoarce înapoi la izolare. Cu toate acestea, el a reușit să le organizeze, să le dea o anumită 
conștiință colectivă spre un scop comun, folosind puterea și distrugerea pentru a face acest 
lucru. El știe că frica este un instrument puternic de convingere și aceasta este baza conducerii 
sale. După ce a evadat din captivitate, a ucis sute dintre gazdele sale pentru a-i convinge pe 
ceilalți că singura opțiune este să-l urmeze și să i se supună. Cu siguranță acesta este adevăratul 
motiv pentru care nu am fost atacați în situația de slăbiciune în care ne aflăm; multe informații 
relevante despre școală și locația acesteia nu sunt împărtășite acestui Dumnezeu malefic; totuși, 
acest lucru nu înseamnă că nu s-ar putea întâmpla în orice moment. Barca a început să coboare, 
ajungând la un centimetru de podeaua barcagiu. Mirlen a pășit agil în ea, spunând: "Vă las pe 
voi să discutați detaliile tehnice; Mirlen și Lúcer se ocupă de tot. Eu trebuie să vizitez un vechi 
prieten și să-l conving să fie generalul nostru pentru bătălie. 

Din nou, în încăpere se așternu o tăcere de piatră, iar zeci de ochi se holbau la feribot, unii dintre 
ei pe punctul de a le ieși din orbite. Zeci de ochi se holbau la feribot, unii dintre ei pe punctul de 
a le ieși din orbite. Ce tocmai spusese Mirlén? 

Bujab, vizibil supărată și tremurând în toate direcțiile (un exemplu clar al nervozității pe care o 
avea) a spus:  

 - Și plasa? Nu poți să o lași aici, Escorleón te-ar omorî cât ai zice pește.   

 - Atunci voi muri în brațele prietenului meu. Nu-mi pot dori o moarte mai bună", a 
răspuns Mirlén în timp ce barca începea să se miște.  

 - Lasă-l în pace, știe ce face! spuse Dismas, în timp ce ridica tabloul pe care îl aruncase 
pe jos în prima cameră, studiindu-l cu calm. În ea, barcagiul și Scorleon se plimbau împreună, 
deși atitudinea leului-scorpion nu era deloc prietenoasă. În barcă, la aproximativ un metru și 
jumătate de la sol, ieșeau în evidență câteva borcane de sticlă cu un lichid negru în interior și un 
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coș de răchită cu mai multe role de hârtie imaculată, o marfă deosebit de râvnită în acest 
moment. Cu toate acestea, magicianul nu-și putea stăpâni o îngrijorare bruscă ce-i venise în 
minte: cum avea să-l convingă Mirlén pe Escorleón să-și schimbe atitudinea după atâția ani de 
resentimente? Dimas nu vedea cum l-ar putea convinge Mirlén, ținând cont de ceea ce îi 
spuseseră tablourile sale despre întâlnirea dintre Escorleón și Hugo, pe care preferase să o țină 
secretă având în vedere tăcerea voluntară a băiatului în legătură cu acel episod care aproape că 
îl costase viața. 

 

După plecarea lui Mirlén, grupul de profesori a continuat să discute, indicând punctele strategice 
ale școlii, studiind fiecare colțișor al acelor coridoare ascunse. Prin intermediul plasei bătrânului 
maestru, au putut urmări evoluția bărcii lui Mirlén, în timp ce aceasta se deplasa pe movilă până 
când a ajuns la peșteră. Cumva, părea că barca și plasa erau legate, și totuși Mirlén a decis să nu 
o ia cu ea, căci dacă era folosită cum trebuie era o armă puternică, de mare putere. Grupul a 
presupus că lăsarea armei sale principale la școală era un semn clar al intenției neofensive a lui 
Mirlén față de vechea ei prietenă, acum dușman de moarte. Mirlén era în continuare un mag 
puternic, dar fără pânza sa, nu putea face mare lucru în fața lui Scorleon dacă acesta se hotăra 
să-l ucidă la vedere. 

După zece ore de discuții, verificând din când în când dacă barca se află sau nu în aceeași poziție 
pe harta tridimensională, profesorii au ajuns la mai multe înțelegeri cu privire la rolul pe care îl 
va avea fiecare. Dimas a propus să consemneze aceste înțelegeri în scris. S-a îndreptat spre o 
bibliotecă mare și a luat una dintre rolele vechi de hârtie folosite pentru exersarea vrăjilor în 
lipsa hârtiei imaculate.   

 - Chiar aceasta va fi suficientă", a spus el în timp ce a trecut în revistă conținutul ei, 
observând greșeli grave în incantația scrisă, precum și ștersături, care arătau o mai mult decât 
evidentă lipsă de studiu la ultimul student care o folosise. A luat una dintre pensulele sale și, 
într-o clipită, a vopsit-o în alb, ceea ce i-a permis să scrie fără probleme pe papirus, acum fără 
nicio putere magică, asociată vrăjilor cu greșelile anterioare. A început să scrie cu o viteză 
diabolică, care a continuat să-i uimească pe colegii săi profesori. După două minute, a început 
să citească cu voce tare propunerile decise de către profesori, idei care reieșiseră din 
prezentările individuale ale tuturor celor prezenți și din discuțiile care au urmat: 

Lúcer, în timp ce aștepta ca Escorleón să se alăture luptei, se va ocupa de securitatea școlii, 
controlând intrarea și coordonând gărzile periodice în numele elevilor, activitate care îi va ajuta 
și pe aceștia să își mărească XP și, prin urmare, să continue să își sporească progresul. Puterea 
lui Lúcer ar fi esențială pentru ca gărzile să raporteze orice activitate neobișnuită în Școală. În 
plus, Lúcer ar fi esențial pentru a transmite știri și ordine generale ca un difuzor telepatic către 
toți membrii Școlii. 

Escorleón va fi, atâta timp cât se va alătura luptei, însărcinat cu planificarea strategiei defensive 
împotriva oricărui atac posibil. De asemenea, ar fi fost însărcinat cu instruirea în ceea ce privește 
mânuirea armelor și a obiectelor ofensive și defensive. 
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Bujab va avea sarcina de a supraveghea noile schimbări de nivel și de a verifica îmbunătățirea 
puterilor elevilor evoluați, propunând elevii care ar putea obține titlul de profesor. 

Aquariam va fi însărcinat cu menținerea intactă a Vracii de protecție a energiei vitale, 
asigurându-se că niciun elev nu va muri în timpul duelurilor cu alți elevi sau a posibilelor lupte 
împotriva forțelor răului. În cazul unui atac, Mirlén însuși ar fi cel care ar impune, de asemenea, 
ca această vrajă să nu fie ruptă din niciun motiv. 

Ten-sion, un fel de șoarece cu o coadă de spini lungă de aproape 2 metri și capabilă să dea biciuri 
paralizante, ar fi supravegheat managerii de sală, studenți de nivel inferior al căror obiectiv ar fi 
fost să controleze ca duelurile să se desfășoare conform planului, între ființe de nivel similar. S-
a convenit ca, datorită situației extreme, orice ființă să poată provoca o altă ființă de nivel egal 
sau superior, dar niciodată invers; în acest fel, în cazul în care ar fi existat surprize în rezultatul 
luptei în favoarea celor mai slabi, studenții de nivel inferior ar fi primit XP dublu pentru expertiza 
lor. Deși la început rozătoarea a propus ca duelurile să fie gratuite, pentru a-i determina pe 
studenții de nivel superior să urce cât mai repede în nivel, s-a renunțat la această propunere din 
cauza daunelor pe care le-ar putea provoca studenților de nivel inferior, prin supraîncărcarea 
Vracii de Protecție a Energiei Vitale, care lua o mare parte din Energia Magică reziduală. 

Montelan, lăcusta cu țepi pe abdomen care putea detecta orice vibrație magică, va fi însărcinat 
cu organizarea de patrule speciale anti-portal, scanând posibilele găuri interdimensionale care 
ar putea fi deschise și care ar constitui găuri în securitatea Școlii, neprevăzute a priori. 

Mirlén ar fi fost ocupată să caute o alternativă în cazul în care Misiunea celor Șase Magnifici ar 
fi eșuat, încercând să facă rost de energia necesară pentru a mai sări cu Școala cel puțin încă o 
dată, așteptând ca un nou Mesia să fie dezvăluit dacă Wo-Shikram ar fi sacrificat-o în cele din 
urmă pe fată. 

Dimas îl va înlocui pe Mirlén în orice eventualitate, inclusiv în cazul morții sale. El ar fi fost 
mentorul Școlii atunci când bătrânul ar fi lipsit, coordonând toată activitatea, introducând acele 
schimbări pe care picturile sale le sugerau pentru a evita situațiile nedorite în viitor. Dacă 
Scorleon se alătura Școlii, așa cum fără îndoială credea că va face în urma picturilor sale, ar putea 
să-i ceară hârtia imaculată pentru a scrie sau picta vrăji de mare putere magică care, împreună 
cu cunoașterea noilor coridoare, le-ar putea oferi un avantaj tactic clar împotriva inamicului. 

- Deci suntem cu toții de acord? a întrebat Dimas grupul de profesori.  

 - Da!", au spus cu toții la unison.  

 - De fapt, și profitând de această întâlnire, cred că ar trebui să facem un fel de listă cu 
ceea ce așteptăm de la elevi, un decalog de respectare obligatorie având în vedere situația 
alarmantă în care ne aflăm", a spus Bujab în timp ce înota în aer între scuturile sale energetice 
în formă de pompă.  

 - Este o idee excelentă", a spus Magato. Ar trebui să-i chemăm pe toți elevii școlii la o 
întâlnire în Sala Mare cât mai curând posibil; trebuie să începem Planul cât mai curând posibil.  
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Lúcer a făcut un pas în față pentru o clipă și a spus: - Mă ocup eu de asta! Luminile lui au început 
să pâlpâie și toți studenții au primit în minte următorul mesaj: Adunați-vă în Sala Mare. Acum!  

 - Uau, ce scurt! a spus Ten-sion cu un râs slab.  

 - Nu e timp pentru formalități; treci direct la subiect", a răspuns Lúcer, vizibil iritat. În 
plus, vreau să testez o nouă abilitate a puterilor mele pe care am descoperit-o recent. Lasă-mă 
să-ți văd decalogul, Dimas.  

 - În marș! spuse Magato, tastând cu o viteză amețitoare.  

Când profesorii au terminat întâlnirea, oprindu-se doar pentru a bea apă, au văzut că barca lui 
Mirlén era în continuare exact în aceeași poziție, ceea ce a început să semene îndoieli cu privire 
la integritatea bătrânului pescar. Dacă Escorleón îl omorâse? Dacă se alăturase forțelor Răului 
împotriva Școlii? Ura și resentimentele erau deja acolo.  

 - Dacă Scorleon o ucide pe Mirlén și se alătură lui Wo-Shikram... am fi pierduți! a spus 
îngrijorat Aquariam.  

 - Cred că în cazul ăsta am fi "un pic mai pierduți" decât suntem acum, a spus Dimas 
încercând să nu mai fie atât de încordat, în timp ce se uita la amiba uriașă care începea să se 
agite din nou.  

Aquariam a înțeles aluzia; ceea ce era cel mai puțin necesar în această situație incertă era 
pesimismul; profesorii optimiști ar insufla o mai mare motivație elevilor care ar trebui să apere 
nu numai Școala care îi primise, ci și propriile lor vieți și, prin urmare, viitorul lumilor lor natale. 
Profesorii au părăsit apoi sala, verificând mai întâi dacă barca era încă eșuată pe promontoriul 
de lângă Peșteră. În timp ce se apropiau în grup de Sala Mare, urmați de mulți dintre elevii pe 
care îi întâlniseră pe drum, ascultând de chemarea lui Lúcer, plasa lui Merlin, acum fără public, 
era încă la locul ei, suspendată la aceeași înălțime.  

Trecuseră aproximativ zece minute de la convocare și toți membrii școlii se aflau deja în Sala 
Mare. Dimas era mulțumit de responsabilitatea de care dădeau dovadă elevii săi, conștienți de 
importanța unei întâlniri atât de neașteptate și vitale. Se auzea un murmur general care arăta 
tensiunea și nervozitatea din multe dintre ființele prezente, cu îndoieli mai mult decât 
întemeiate cu privire la viitorul Școlii și al tuturor membrilor săi. Dimas a urcat la pulpitum, un 
fel de tribună la care se putea ajunge urcând niște scări care se învârteau în jurul unei coloane și 
pe care o folosea atunci când Mirlén nu era acolo și trebuia să se adreseze întregii școli. Urmând 
protocolul pe care îl auzise de atâtea ori de la bătrânul barcagiu, a spus: "Dragi elevi! Vă 
mulțumesc că ați venit la această convocare extraordinară. După cum vă puteți imagina, aceasta 
este o situație delicată care necesită răspunsuri imediate. După câteva ore de întâlnire, noi, 
profesorii, am creat un fel de decalog, câteva idei care credem că pot funcționa în fața situației 
extreme de lipsă de protecție din ultima vreme în care a căzut Școala noastră. Multe dintre 
aceste puncte vă privesc, de aceea vă cerem nu doar colaborarea dumneavoastră pentru ca ele 
să fie îndeplinite de către toți la literă, ci și angajamentul de a o face individual. Știm că vă cerem 
foarte mult, dar viitorul Școlii, supraviețuirea noastră și chiar a lumilor voastre natale este în joc, 
fiind amenințată de o forță malefică străveche care a reușit să adune într-o singură armată toate 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

105 
 

forțele răului. Noi suntem singurii care le stă în cale pentru a împiedica acest lucru, așa că vă 
cerem să faceți un efort major pentru a preveni acest deznodământ fatal sau, cel puțin, pentru 
a-l încetini cât mai mult posibil până când vom găsi o altă soluție. Unele dintre punctele din 
Decalog sunt delicate, știm asta; dar nu vedem altă soluție în acest moment.  

Dimas se opri pentru o clipă din vorbit pentru a asculta sunetul din încăpere. Nici un sunet, nici 
măcar o șoaptă sau o tuse, nu ajungea la urechile fine ale lui Magato. A scos hârtia folosită și a 
întors-o, așezând-o în fața lui Lúcer. "Lúcer, e rândul tău! Arată-ne noua abilitate pe care ți-ai 
dezvoltat-o." Lúcer s-a uitat la hârtia cu decalogul pe ea; s-a concentrat, cu una dintre mâinile 
sale bulboase atingându-și tâmpla, în timp ce luminile sale pâlpâiau cu mare viteză, dar de data 
aceasta într-un mod ordonat, înainte și înapoi, ca într-un fel de du-te-vino; dacă Hugo ar fi fost 
în cameră, i-ar fi amintit fără îndoială de barele care arată progresul în descărcarea unui fișier 
din cloud; dar niciuna dintre aceste ființe nu văzuse vreodată sau nu avusese nevoie de un 
computer, așa că, nici nu și-l mai putea imagina. Dintr-o dată, cadranele s-au întunecat. "Cred 
că asta e! Va fi suficient să repetați în cap cuvântul "Decalog" pentru ca această imagine să vă 
apară clar în minte; cu o dublă clipire, veți putea să nu o mai vedeți din nou. Este o imagine 
indusă, care de acum înainte vă va însoți mereu, cel puțin atâta timp cât vom rămâne în această 
situație foarte complicată. Toți elevii, inclusiv profesorii, au făcut testul: rezultatul a fost 
surprinzător; au putut vedea clar hârtia pictată de Dimas cu Decalogul perfect numerotat. 
Senzația a fost foarte asemănătoare cu cea exprimată de unele persoane cu memorie eidetică a 
lumii reale, mai bine cunoscută sub numele de memorie fotografică, ceva care, fără îndoială, le 
va fi de folos la examene. Profesorii priveau cu expectativă gesturile studenților, care se 
concentrau să parcurgă fiecare punct al Decalogului, unii dintre ei arătându-se surprinși, iar alții 
încruntați. Fiecare va trebui să facă sacrificii importante, lucru care părea mai mult decât clar 
pentru întreaga sală. 

 

DECALOGUL PREVENTIV. SITUAȚIE DE ALARMĂ. 

 

RECONSTRUCȚIE: Activitățile de reconstrucție desfășurate de elevi vor fi oprite în toate 
încăperile, cu excepția celor mai importante, concentrându-se doar asupra încăperilor 
planificate pentru luptă. Păianjenii prizonieri vor fi în grija a doi paznici care vor face ture de opt 
ore. Păianjenii vor fi înlănțuiți în perechi, lucrând la reconstrucția acestor încăperi. Dacă vor să-
și câștige existența și să nu-și pună capăt zilelor, vor trebui să muncească ca toți ceilalți. 

CURSURILE PREZENȚIALE: toate cursurile teoretice față în față ar fi eliminate. Studenții ar studia 
vrăjile și incantațiile seara, în timpul pauzelor, până când ar fi stăpânit cel puțin un total de zece 
din sutele disponibile în funcție de nivelul lor, pe care studenții le-ar putea examina din 
numeroasele tratate de magie din bibliotecă. 

Dueluri: Duelurile vor fi stimulate ca o modalitate rapidă de a crește XP și, prin urmare, de a 
ajunge cât mai repede la schimbările de nivel. Pe lângă lupta cu puterile lor, ei trebuie să 
primească instruire în mânuirea armelor, cum ar fi pumnale, săbii, topoare, halebarde, 
macete..., precum și a obiectelor defensive: coifuri, căști, căști, zale de lanț, etc. 
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PLANUL ȘCOLAR: elevii vor trebui, de asemenea, să studieze în profunzime școala, inclusiv 
pasajele noi și modul de activare a acestora, precum și să asimileze strategiile concepute de 
profesori, care vor asculta absolut tot ce le spun. 

GARDIENI: securitatea școlii va fi întărită de trei schimburi de gardieni; aceste schimburi vor 
întrerupe activitatea de formare, dar vor avea și ele misiunea lor în XP. 

SISTEMUL DE ORIENTARE ȘI MINIMUL DE ENERGIE VIE: o parte din energia magică va fi 
redirecționată către refacerea sistemului de orientare pentru a facilita căutarea 
persoanei/persoanelor pe care trebuie să o/le găsiți în orice moment. Restul energiei magice va 
fi folosit pentru a proteja vraja de energie vitală minimă. Acest lucru va necesita o donație zilnică 
de energie magică acumulată în timpul zilei. Va fi un fel de aspirație, care va ajuta la menținerea 
funcțiilor de bază ale școlii. Această donație voluntară se va face, de asemenea, în schimburi, 
pentru a evita atacurile surpriză în fața unui grup de elevi fără energie. Așa-numitul bazin 
mitologic ar urma să fie recuperat în acest scop, la sugestia unuia dintre tablourile lui Dimas. 
Abandonat într-una din magazii, dar foarte folosit în alte vremuri ca modalitate de întâmpinare 
a noilor încorporări, a fost Mesia cel care l-a refuzat în cele din urmă. Amplasat din nou în 
Auditorium, avea să fie dispozitivul însărcinat cu mulgerea unei mici părți din energia magică 
acumulată de-a lungul zilei, atât de studenți, cât și de profesori. Dimas a creat o vrajă magică 
asupra apei, astfel încât orice ființă care își punea o parte din corp în apă, ar fi cedat o parte din 
energia sa magică în favoarea Școlii. Dimas însuși a stabilit un sistem foarte ingenios de 
schimbare a culorii apei cu una dintre vopselele sale, care îl avertiza pe donator când să își scoată 
mâinile, pentru a evita pe cât posibil un exces de donație suplimentară și oboseala magică 
ulterioară. 

PUȚINUL: orice ființă aflată în prezent în Puț va fi grațiată, în schimbul eforturilor depuse pentru 
a-și recâștiga onoarea, XP-ul inițial și încrederea profesorilor și colegilor; oricine ar încălca de 
acum înainte decalogul în oricare dintre părțile sale, va fi acuzat de trădare și va suferi Puțul timp 
de săptămâni întregi, hrănindu-se doar cu apă și pâine. 

MASTERS IN PRACTICE: cei mai puternici studenți cu nivelurile 8 și 9 vor fi eligibili pentru a deveni 
Masters. În aceste cazuri speciale, un comitet format din trei profesori și Dimas însuși, va 
examina fiecare candidat în parte. Aceste teste vor fi scurte, dar intense, întotdeauna în timpul 
pauzelor, iar profesorii îi vor recomanda pe cei mai avansați elevi pentru a le susține. După 
obținerea titlului de Maestru, se va putea avea acces la vrăji și incantații de nivel superior, 
imposibil de controlat de către elevii de nivel inferior. 

APĂRARE: în caz de atac, fiecare elev va avea o poziție defensivă convenită în prealabil, care va 
fi exersată zilnic, la un semnal sonor telepatic prin Lúcer.   

Școala va fi în stare de alertă, ceea ce înseamnă că nu va exista timp pentru petrecerea timpului 
liber; puținul timp disponibil va fi folosit pentru odihnă și studiu. Toți elevii vor trebui să fie 
extrem de implicați în acest moment, deoarece viața fiecăruia va depinde de mici decizii ca 
acestea.  
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După cinci minute de tăcere absolută, timp mai mult decât suficient pentru a asimila noile 
informații la discreția lui Dimas, Lúcer a luat cuvântul cu o voce tunătoare, vorbind direct în 
mintea tuturor: "Iată ce avem acum, iată ce suntem și iată ce vom face! Dacă vreunul dintre voi 
se îndoiește că poate urma aceste puncte, să își adune lucrurile și să plece chiar acum, fără 
represalii, fără reproșuri... O ieșire pe ușa din spate este la fel de demnă ca oricare alta; totuși, 
dacă nu vă îndoiți, vă promit, în calitate de Gardian al Școlii, că, chiar și răniți și obosiți, ne vom 
sprijini unii pe alții, toți împreună... Vom reuși! Vom salva Școala și lumile noastre natale! Acum, 
vă puteți retrage. Pe loc repaus. Vom începe noul sistem în zori.  

Liniștea din sală a fost mormântală; studenții s-au retras treptat, unii îngrijorați, alții cu un curaj 
și o energie reînnoite. Avea să fie o noapte lungă, în care puțini aveau să doarmă liniștiți. 

În timp ce studenții procesau aceste noi cerințe, ceva se schimba în camera 222: Plasa lui Dimas 
a început să vibreze, căzând brusc pe podea ca o cârpă fără viață, pierzându-și pentru o clipă 
aspectul tridimensional. După câteva minute, harta tridimensională s-a recompus din nou, 
păstrând totul la fel ca aspect, cu excepția unui mic detaliu: barca apărea și dispărea, într-o stare 
intermitentă, ceea ce ar fi îngrijorat fără îndoială orice ființă care ar fi fost martoră la un astfel 
de fenomen. 
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15. ANTURAJUL ÎN DIFICULTATE 
Grupul s-a îndreptat spre intrarea în parc. În fața lor a apărut un zid uriaș de vegetație, atât de 
luxuriant încât nu puteau vedea nimic de cealaltă parte. Era alcătuit dintr-un fel de gard viu înalt, 
de aproximativ cinci metri, așa cum le spusese deja Tunaru. Doi copaci marcau intrarea în 
labirint. Erau aplecați, unul peste altul, astfel încât crengile lor se îmbrățișau unul pe celălalt. 
Rădăcinile laterale erau vizibile, astfel încât copacul din dreapta avea clar forma cifrei 2. Copacul 
din stânga era aproape la fel, dar inversat, ca și cum ar fi fost reflexia geamănului său. Pe măsură 
ce grupul avansa spre intrare, perspectiva devenea și mai clară. Hugo s-a oprit brusc și a 
exclamat:  

 - Nu se poate! Dar cum este posibil? 

  - Ce este, Hugo? a întrebat interesat Thanis.  

 - Are aceeași formă, mă urmărește oriunde mă duc", a răspuns Hugo nervos. Băgând 
mâna în geanta sa de pânză, a scos cheia-nu-ștergere și a arătat-o tuturor.  

 - Ei bine, e clar că nu poate fi o simplă coincidență! spuse Erizorro, examinând cheia - nu 
o cheie apropiată.  

 - Este un obiect pe care mi l-a lăsat tatăl meu, sau cel puțin așa credeam eu; sunt din ce 
în ce mai sigură că a aparținut mamei mele. Escorleón însuși m-a asigurat de acest lucru.  

 - Presupun că într-o zi va trebui să ne povestești despre întâlnirea ta cu Scorleon. Este 
atât de puternic pe cât se spune? a întrebat Thanis.  

 - Acum nu este momentul; dar vă asigur că este cea mai puternică ființă pe care am 
întâlnit-o vreodată", a spus Hugo în timp ce se pregătea să pună obiectul la loc în geantă. Dintr-
o  dată, o mică descărcare de electricitate a venit de nicăieri și a aterizat pe obiectul 
metalic, făcându-l pe Hugo să lase cheia-nu-ștergere pe podea, în timp ce-și atingea vârful 
degetelor într-un gest evident de amorțeală a degetelor.  

 - Se pare că ți-a căzut asta, băiete", a spus Trantor în timp ce ridica obiectul și i-l înmâna 
înapoi lui Hugo. Arana s-a interpus între ei și a luat cheia de la el cu o viteză incredibilă, 
asigurându-se că nu era electrificată înainte de a o returna proprietarului ei de drept.  

- Uhhhh, ce geniu are micul păianjen! - a rânjit Trantor amuzat. Știați că datorită mie, omul știa 
că are piese mobile pentru a ajunge la acea formă finală de cheie? Arana s-a întors cu cheia-nu-
cheie înapoi spre Trantor, ridicând-o ca pe un pumnal și ridicând-o spre abdomenul miriapodului.  

 - Cât de înfricoșător! Vrei să-mi deschizi cochilia cu cheia aia? Eu nu am o încuietoare ca 
asta, a spus Trantor, râzând cu poftă. Arana, dintr-o mișcare rapidă, a mutat mai multe 
mecanisme ale obiectului, devenind brusc stiletul ascuțit, o armă în toată regula, cu un aspect 
ascuțit și amenințător care l-a uimit pe Trantor însuși.  

 - Vrei să-ți fac o încuietoare cu cheia asta? Te asigur că o voi face fără probleme și cu 
plăcere. Dacă  un mic pumnal al Sufletelor Întunecate era să te termine, te asigur că acesta se 
va potrivi până la mâner ca și cum n-ar fi nimic, a spus Anaraña, obosită de atitudinea ostilă a lui 
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Trántor față de prietenul său. Hugo s-a interpus între cei doi și, luând stiloul de la Arana, l-a 
readus la forma unei chei.  

 - E în regulă, Arana. Liniștește-te", a spus băiatul în timp ce o împingea încet într-o parte 
pentru a putea vorbi un moment departe de toți ceilalți. Suntem cu toții un grup acum și avem 
o misiune clară", a continuat el. Am pierdut câțiva dintre membrii noștri și avem nevoie unii de 
alții mai mult ca niciodată. Trantor are nevoie de noi și noi avem nevoie de el dacă vrem să ieșim 
cât mai repede din acest loc. Vă rog să vă relaxați cu el. Nu s-a mai pus cu mine de ceva vreme; 
se pare că ignorarea lui funcționează mai bine decât confruntarea cu mine sau să-i acordăm 
atenția pe care și-ar dori-o.  

 - Urăsc când încearcă să te facă de râs în fața tuturor, așteptând o reacție agresivă din 
partea ta care nu vine niciodată. L-aș lovi așa și așa", a spus Arana în timp ce-și mișca labele din 
față ca un boxer experimentat.  

 - Aș prefera să nu te amesteci în relația mea cu Trantor, oricare ar fi ea", a spus Hugo, 
vizibil supărat.  

 - Bine, Hugo, orice vrei tu! Și, întorcându-se, a plecat în direcția restului grupului, care 
se uita perplex la întreaga situație. Hugo s-a apropiat de ei și le-a spus: "Ei bine, iată-ne aici! În 
Labirintul Neștiutorilor; cum niciunul dintre noi nu este, nu putem rata această Misiune. Este 
floare la ureche!" " a spus Hugo făcându-i cu ochiul lui Thanis, care a zâmbit la verbul băiatului. 
Hugo a pășit în fața grupului și s-a oprit chiar în interiorul intrării, între cei doi copaci, uitându-
se la ceea ce avea în față; la doar cinci metri distanță, o porțiune de gard viu de aproximativ doi 
metri lățime, se deschidea în fața lor. Pe jos, semnul de sânge parșiv cu trei degete, confirma 
povestea lui Tunaru despre ieșirea grea a tatălui său Eldritch. Hugo a scos ghemul de lână roșie 
din buzunarul lateral, l-a legat de unul dintre copaci și, descurcându-se, a ținut firul întins în timp 
ce se îndrepta spre ușa din gard.  

 - Oare ieșirea noastră va depinde de acest fir de lână? Trantor a râs în hohote. Fără să 
dea aparent dovadă de atenție, miriapodul și-a pregătit partea din spate a corpului, care se 
termina în două apendice foarte ascuțite, asemănătoare unor foarfeci. Dintr-o mișcare rapidă, a 
încercat să taie firul, ceea ce părea o sarcină simplă, dar s-a lovit de o rezistență elastică 
neașteptată. I-a mai dat două tăieturi, cu același rezultat. "Dar ce naiba?", a spus Trantor, vizibil 
confuz. Firul era făcut dintr-o fibră care se deforma, ceea ce, după toate aparențele, îi dădea o 
rezistență incredibilă. "M-am gândit că vei încerca așa ceva, Trantor", a spus Hugo amuzat. De 
aceea nu ți-am spus ce mi-a spus Tunaru la ureche, că firul era incasabil, făcut cu fire de la 
granițele Serpentinei însăși, o țesătură elastică foarte rezistentă, probabil protejată și ea prin 
magie. Trantor, rănit în orgoliul său, a mârâit și a fugit înainte, în timp ce din labele sale emanau 
arcuri voltaice, ceea ce obișnuia să facă atunci când era clar supărat. Între timp, Arana ridicase 
una dintre crengile căzute la poalele celor doi copaci de la intrare, o creangă înnodată și destul 
de zdrențuită, care, ca armă, lăsa mult de dorit. 

Grupul a intrat în labirint. Dintr-o dată, un sunet surd a venit din spatele lor; intrarea dispăruse. 
Cu toate acestea, firul încă mai ținea tensiunea. Arana s-a apropiat de capătul firului și a încercat 
fără succes cu creanga să creeze un fel de gaură în jurul acestuia. Nu s-a întâmplat nimic. 
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Frunzele dense se mișcau ca și cum ar fi fost vii, înghițind din nou frunzele deplasate de Arana. 
Fără un cuvânt, micul păianjen a îndepărtat firele care acopereau mica rană pe care o avea la 
unul dintre picioarele din față, practic vindecată datorită salivei vindecătoare a arahnidei. A luat 
creanga și a așezat unul dintre vârfuri peste rană, amestecând-o doar cât să facă ca o picătură 
de sânge să se impregneze în micul lemn. Apoi a repetat mișcarea precedentă: a adus creanga 
pătată de sânge aproape de gardul viu, înclinată, acolo unde sângele rar se învârtea, exact în 
punctul în care se pierduse firul. Gardul s-a deschis brusc, lăsând o gaură prin care se vedeau cei 
doi copaci de la intrare. Un sunet de șuierat a spart aerul și gaura s-a închis brusc, tăind ramura 
curate, la un unghi de 45 de grade, urmat de sunetul frunzei care și-a recăpătat poziția. Thanis, 
care urmărise întreaga scenă, și-a împărtășit gândurile cu grupul: "Mulțumită micului nostru 
prieten, știm ceva mai multe despre acest labirint. Gardul este un tip de organism viu; aș îndrăzni 
să spun că, din moment ce ne aflăm în intestinul șarpelui, ar acționa cu siguranță la fel ca flora 
intestinală, permițându-i să se apere împotriva bacteriilor, bolilor sau virușilor. Dacă un țesut viu 
se apropie de el, reacționează deschizând ca o gură și apoi îl taie. Așadar, lecția 1 învățată: Nu 
atingeți gardul viu sub nicio formă! ", dar koala nu și-a putut termina fraza; un țipăt înfundat i-a 
făcut să întoarcă capul spre zidul de vegetație din spatele lor. Șase labe osoase cu gheare ascuțite 
ca niște cuțite se mișcau ritmic încercând să iasă din gardul viu, înainte ca un șuierat să pună 
capăt vieții nou-venitului care căzuse cu spatele de vegetația mortală. Trantor se afla într-o 
poziție ciudată, stând în picioare răsucit. Lui Hugo i-a amintit de poziția unui Yudoka care tocmai 
executase o prindere de cap, aruncându-și adversarul în aer.   

 - În timp ce voi faceți experimente, cineva trebuie să scoată gunoiul din groapa asta de 
gunoi", a spus Trantor, reluându-și poziția obișnuită.  

- Ce a fost asta? a întrebat Erizorro, încărcându-și automat arcul cu una dintre penele sale din 
spate.  

 - Poți să-i întrebi chiar tu pe frații lui, a spus Trantor, arătând cu labele spre coridorul din 
stânga. S-au întors cu toții la unison, ca și cum ar fi mers cu încetinitorul: patru ființe 
asemănătoare unor câini, cu fălci mari, înconjurate de mai multe rânduri de dinți, secretau o 
salivă gălbuie în timp ce îi priveau cu fețe neprietenoase. Aveau șase picioare cu gheare ascuțite 
și o coadă cu vârf de suliță care strălucea în lumina portocalie, de parcă ar fi fost făcută dintr-un 
fel de metal. Unul dintre ei, mai mare decât ceilalți, a început să se îndrepte spre grup, în timp 
ce cei trei din spate așteptau neliniștiți. Când a ajuns la aproximativ zece metri de grup, a urlat 
un sunet grav, care a făcut ca ființele din spatele său să se activeze ca printr-un efect de 
primăvară, alergând spre noii veniți cu mare viteză. O peniță în formă de săgeată a tras prin aer 
spre presupusul lider, care a îndepărtat-o fără efort cu coada chiar în momentul în care săgeata 
se îndrepta spre pieptul său. Erizorro nu se așteptase la o asemenea dexteritate, dar nu avea de 
gând să cedeze în fața acestor canini. Și-a tras din nou arcul, țintind spre una dintre cele trei 
creaturi care veneau spre ei în fugă, în mare viteză. Când a avut-o în raza de acțiune, a deviat în 
mod deliberat arcul spre dreapta; săgeata a zburat din nou prin aer, lovind gardul viu și părând 
astfel să rateze. Dar nimic nu putea fi mai departe de adevăr: săgeata ricoșase în gard datorită 
înclinării precise a tirului, lovind partea laterală a pieptului unuia dintre câinii care alergau, care 
a căzut imediat fără viață la pământ. Ceilalți doi se aflau deja la câțiva metri distanță; unul dintre 
ei a sărit asupra lui Thanis, care a dispărut în aer, lăsând bestia confuză și întorcându-și capul în 
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toate direcțiile pentru a încerca să-și găsească prada. Dintr-o dată, un curent electric i-a 
pietrificat corpul, emițând un sunet intermitent cauzat de dinții săi care pocneau neîncetat. 
Trantor a rânjit de la doi metri distanță, picioarele sale anterioare emițând un mic fir de fum. 
Caninul numărul trei s-a năpustit asupra lui Hugo, care încerca cu disperare să scoată sabia 
Sufletelor Întunecate din pungă. În mânerul i se împotrivea, prinzându-se chiar în deschiderea 
pungii, rezultat al fricii și al nervozității. Caninul a sărit spre el, în timp ce ghearele picioarelor 
sale anterioare se deschideau ca un evantai, arătând letalitatea cu care fuseseră concepute. 
Arana, dintr-o mișcare rapidă, se poziționase în fața lui Hugo, ghemuindu-se, privind creatura 
ciudată cum zbura spre pieptul omului. Folosind bucățica de creangă pe care încă nu o eliberase, 
o înfipse adânc în burta animalului în plin zbor, care căzu la pământ dând câteva ture în cerc de 
mai multe ori printre urlete de moarte. Hugo, cu sabia deja în mână, a terminat treaba în fața 
animalului care încerca să se ridice, tăindu-i capul cu o tăietură. Conducătorul turmei a urlat de 
durere, văzându-și copiii murind în fața slăbiciunii aparente a acestor străini, care, în principiu, 
urmau să le servească drept hrană pentru următoarele zile. A pus ochii pe Hugo, acea ființă 
ciudată care părea cea mai slabă și care, în mod evident, nu era capabilă să mânuiască arma pe 
care o ținea în mâini. A alergat în zig-zag și a alergat, ferindu-se de câteva dintre exploziile lui 
Thanis, precum și de săgețile lui Erizorro, coada lui arcuindu-se în față pentru a putea devia 
săgețile trase spre el în cel mai apropiat zid de gard viu. Thanis și Arana se aflau în fața băiatului, 
dar bestia i-a întrerupt alergarea cu un fel de derapaj, trăgându-și coada și măturat pe Thanis și 
Arana în aer și prăbușindu-se la pământ. Caninul, recăpătându-și poziția, a început să se învârtă 
în jurul lui Hugo, făcându-l pe băiat să se pună în calea traiectoriei de atac a lui Erizorro și Thanis; 
în acest fel, a reușit să blocheze atacurile de la distanță, putându-se concentra doar asupra 
micului om din fața sa. Thanis și Arana se chinuiau să se ridice de la pământ, evident zdruncinați 
de lovitură. Caninul s-a năpustit asupra lui Hugo cu coada, dar băiatul, apucând sabia cu ambele 
mâini, a reușit să devieze atacul. Mai multe lovituri au fost respinse în același mod, așa că a 
încercat un atac combinat, folosindu-și coada și ghearele deschise, obținând rezultatul scontat: 
Hugo nu a reușit decât să devieze coada, dar câinele demon a prins coapsa lui Hugo, care a scos 
un strigăt ascuțit de durere când a simțit ghearele străpungându-i pielea, străpungând pantalonii 
Levis pe care mătușa sa îi cumpărase cu atâtea sacrificii. Thanis a apărut brusc lângă el, cu un 
cucui în cap, ținând în mână una dintre săgețile pe care i le dăduse Tunaru. O luase pe prima din 
cutie și o înfipsese în gâtul caninului, în timp ce coada încerca să înfige vârful în fața lui Hugo cu 
mișcări neregulate, sacadate. Hugo se uită la fața bestiei: gura plină de dinți îi amintea de filmul 
lui Spielberg, Fălci3, care îi provocase atâtea coșmaruri în copilărie, în timp ce mama sa îi reproșa 
tatălui său că îi permisese fiului său să vadă un film nerecomandat pentru vârsta lui. După câteva 
secunde, creatura a încremenit, și-a dat ochii peste cap și s-a prăbușit otrăvită, căzând solid și 
rigid într-o parte.  

Sângele lui Hugo a început să i se scurgă din pantaloni. Arana a rupt țesătura și s-a apucat să-l 
muște, aspirând orice posibilă otravă pentru a o scuipa pe jos. Apoi și-a secretat saliva 
vindecătoare pe rană, oprind în cele din urmă sângerarea cu firele ei de pânză. 

 - Mulțumesc, Arana. Abia dacă mă mai doare", a mințit Hugo. Ce mai faci?  

 
3 Jaws este un film de groază american din 1975, realizat de legendarul regizor Steven Spielberg. 
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 - Bine, până la urmă sunt o nevertebrată; totuși, am o ușoară durere de cap. Thanis s-a 
apropiat de Hugo, interesându-se de corpul său deja jalnic, plin de răni și cicatrici nepotrivite 
pentru un băiat de vârsta lui.   

- Ești bine? - a întrebat koala. 

 - Da, nu a fost nimic. Un mic sărut de bun venit, a spus Hugo, zâmbind și făcând o grimasă 
cu gura, în timp ce simțea bulele de vindecare în interiorul lui.  

Trántor și Erizorro păzeau fiecare flancurile coridorului.  

 - Și tu ce mai faci, Thanis? a întrebat Hugo. Ai un cucui mare.  

 - Întotdeauna mi-am dorit unul de mărimea asta; nici măcar nu vă puteți imagina cât de 
greu îmi este, oricât de mult m-aș strădui", a râs Koala. Dacă m-aș fi teleportat, n-aș fi putut să 
o arăt cum trebuie... Trebuie să recunosc că m-a luat prin surprindere și nu am avut timp să 
reacționez. 

 - Serios, Thanis, ești îngrijorat de puterile tale? a întrebat Hugo, interesat.  

 - Puțin, trebuie să recunosc; încă mă doare brațul și, pentru a mă teleporta, folosesc 
energia de la amândouă. Este ca o pasăre cu o aripă deteriorată: va zbura mereu în cerc. Nu mă 
ajută nici faptul că nu sunt în repaus, așa cum a sugerat Mirlén.  

Se vedea că lui Thanis îi era dor de vechiul maestru, cel care îl îngrijise ca pe un tată și care acum 
îl renegase în public. "Îmi dau seama acum... s-ar putea să nu-l mai văd niciodată și nu aș vrea ca 
ultima mea conversație cu el să fie cea pe care am avut-o la Școală. Nu vreau să-mi amintesc 
viața noastră împreună cu acel final trist", a spus Thanis cu ochii strălucitori.  

Hugo l-a bătut pe umăr și i-a spus:  

 - Sunt sigur că este mândru de tine; doar că nu a vrut să te expui unui pericol  real, 
când puterile tale sunt clar diminuate. Poți avea această conversație, nu-ți face griji; cu toții 
facem tot posibilul să ne întoarcem în siguranță, deși pericolele sunt mai mult decât evidente.  

 - Mulțumesc, Hugo. Sper că ai dreptate și că în curând vom fi din nou împreună", a spus 
Thanis în timp ce-și ștergea ochii înlăcrimați.  

 - Mai puțină rupere și mai multă mișcare", a spus Trantor. Cine locuiește aici și-a trimis 
câinii să ne întâmpine. Cred că lucrurile bune vor începe acum.  

 - Ai dreptate, Trantor, așa cred și eu, a exclamat Hugo, în timp ce ridica ghemul de lână 
de pe podea și se ridica șchiopătând ușor. Să mergem să-l găsim pe proprietarul acestor bestii. 

Grupul a urmat coridorul spre stânga, care a virat la dreapta în aproximativ o sută de metri. 
Priveliștea dinspre coridorul din dreapta era foarte asemănătoare, așa că Hugo a continuat să 
descurce încurcătura. La capătul coridorului, au luat-o pe cărarea din dreapta, care se despărțea 
în două.  

- Stânga sau dreapta? spuse Thanis.  
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 - Corect, a spus Hugo. Dacă alternăm, poate că vom ajunge mai repede la centru.  

 - Nu sunt sigur de asta, dar nu avem altceva mai bun de făcut decât să alegem orbește. 
Important este să nu ajungem într-un loc în care am fost deja", a spus koala.  

 - Ei bine, pentru asta avem ghemul de ață", a spus Hugo, păstrând mereu firul întins.  

Erizorro conducea grupul cu arcul său încărcat, privind mereu în toate direcțiile. Trantor 
rămânea în spate, căci era capabil să își întoarcă capul la 180 de grade în plină mișcare înainte. 
Era curios, căci nimeni nu stabilise locul fiecăruia în grup, dar toți, inclusiv Trantor însuși, știau 
că aceasta era cea mai bună cale de a înainta și de a nu fi prinși cu garda jos. Hugo s-a gândit o 
clipă și a decis să-și scoată din nou sabia; mai bine să o aibă echipată în mână decât în sac, în caz 
de pericol. A încercat să o scoată în timp ce mergea, dar îi era greu să țină ghemul întins în 
cealaltă mână. Thanis privea scena cu un zâmbet. Băiatul se străduia din răsputeri să fie cât se 
poate de autonom, dar era încă un copil. S-a gândit la o modalitate de a-i oferi ajutor fără să se 
îndoiască de abilitățile sale.  

 - Vrei să mă ocup eu de minge, Hugo?  

 - Nu-ți face griji, Thanis; încă mai ai un braț în eșarfă", a răspuns băiatul.  

 - Da, dar pot să dispar pentru o clipă și să reapar din nou, ceea ce m-a salvat de multe 
pericole. În  plus, avem nevoie ca tu să fii capabil să îți învârți sabia în caz de pericol, băiete", 
a spus Thanis, știind că acest lucru l-ar putea ajuta pe Hugo să cedeze.  

 - Ai dreptate, Thanis. Nu vreau să vă expun pe niciunul dintre voi pentru că nu sunt în 
stare să scot sabia la timp. Uite mingea; ține-o întinsă, bine? a spus Hugo.  

 - Nicio problemă", a răspuns koala.  

Trantor s-a oprit brusc. A început să se învârtă în cerc pe loc, la viteză maximă, privind în toate 
direcțiile și în sus, spre ceea ce părea a fi un cer portocaliu, dar care nu a fost niciodată cu 
adevărat. Arana s-a apropiat de uriașul miriapod, privind în toate direcțiile, așteptându-se la un 
atac iminent din partea unei ființe ciudate care nu dăduse până atunci niciun semn de viață. 
Trantor, dintr-o mișcare rapidă, a prins cu fălcile unul dintre picioarele păianjenului, prinzându-
l complet cu garda jos, scoțând un sunet ascuțit de sperietură. În mai puțin de o clipită, o săgeată 
a străpuns aerul, trecând la doi centimetri de unul dintre ochii miriapodului și intrând în gard, 
care se deschisese și apoi tăia la culoare ghimpii. 

  - Aruncă-l, a strigat Erizorro din fruntea cozii, sau promit că data viitoare nu voi mai lipsi, 
Trantor. Miriapodul și-a coborât trunchiul în atitudinea de a o arunca pe Arana la pământ, dar 
ceea ce a făcut a fost total neașteptat pentru toată lumea: luând avânt de jos în sus cu gâtul, a 
aruncat-o pe Arana în sus cu mare viteză. Toată lumea a rămas nemișcată și îngrozită, privind 
cum micul păianjen zbura prin aer, ajungând din ce în ce mai sus. Când a ajuns la aproape cinci 
metri, a răsunat un zgomot ascuțit, arătând clar că ceva fizic împiedica ascensiunea dincolo de 
înălțimea gardului viu, ca și cum o peliculă translucidă ar fi acoperit cerul aparent; pielea 
intestinului lui Serpentidad era mai dură decât părea din cauza transparenței sale înșelătoare. 
Arana s-a rostogolit la nesfârșit, învârtindu-se necontrolat până la pământ, în timp ce Hugo și 
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Thanis alergau în ajutorul ei, conștienți că nu vor ajunge la timp pentru a-i împiedica căderea. 
Thanis s-a ridicat din nou în picioare pe picioarele din spate, de data aceasta sprijinindu-se doar 
pe o mică porțiune din pântece, ceea ce îi dădea o înălțime impresionantă, în timp ce prindea 
din nou păianjenul cu picioarele din față, lăsându-l să cadă cu grijă între perechile sale de picioare 
pe pământ, unde Arana a aterizat în siguranță.  

 - Ce naiba se întâmplă cu tine, Trantor? a strigat Hugo furios și în același timp îngrijorat 
de integritatea Păianjenului.  

 - Nimic, am vrut să fac și eu un mic experiment", a spus Trantor amuzat. Hugo s-a 
apropiat, legănându-și sabia cu ostilitate de uriașul miriapod. De data aceasta, Arana a fost cea 
care s-a interpus între ei.  

 - Ușurel, Hugo", a spus Arana în timp ce îl împingea de șolduri. Știu ce voia să facă 
Trantor; încerca doar să afle dacă, aruncându-mă în aer, ar putea vedea o parte din calea 
labirintului și să obțină vreun indiciu care să ne conducă spre centru, nu-i așa, Trantor? a spus 
Arana.  

 - Presupun că da, a spus Trantor cu sarcasm, strâmbându-și zâmbetul care arăta că 
gestul său putea fi fie un act de răzbunare împotriva păianjenului, fie un experiment pentru a 
ajuta grupul să ajungă cât mai repede la centru; cu Trantor, orice putea fi, dar ceea ce era clar 
era că nu puteai avea încredere în el, a gândit Hugo cu un oftat puternic.  

O săgeată a zburat din nou prin aer, lovindu-l pe Trantor direct în ceafă, ricoșând cu mare 
violență și înfiptă în gard.  

 - La naiba, Erizorro, o să afli! spuse el foarte supărat, încărcând între labe trei bile de 
energie electrică. Erizorro l-a privit surprins, în timp ce el rămăsese în aceeași poziție, cu arcul 
descărcat, neștiind ce se întâmplase. Thanis s-a uitat la săgeata înfiptă adânc în gardul viu, o 
datină lungă și neagră, cu pene la capăt. Rămăsese înfiptă fără să producă vreo reacție în gard, 
nimic asemănător cu țepușele pe care le trăgea Erizorro și care, în cele din urmă, erau alcătuite 
în mare parte din țesutul viu al ariciului (păr și cheratină, în cea mai mare parte), provocând 
astfel reacția în gard. Aruncând o privire de o parte și de alta, a zărit două siluete în umbră, 
trăgând rapid un semnal de alarmă: "Atenție, prieteni; avem musafiri! ". 

Grupul se afla în mijlocul unui coridor; de o parte și de alta, au apărut două ființe ciudate cu trup 
de cal și trunchi, brațe și cap de om, care țineau în brațul stâng un arc de metal strălucitor. Pe 
spatele lor, un fel de lance mare era ținută de un fel de cingătoare. Hugo văzuse aceste ființe în 
niște cărți de mitologie antică pe care mătușa lui le avea în sufragerie și care îi distraseră atenția 
în timp ce ea se uita la emisiunile de inimă de la televizor, pe care Hugo le numea emisiuni de 
intestine amuzante, în parte din cauza mizeriei (în lipsa unui cuvânt mai bun și mai vulgar) știrii 
pe care o transmiteau. Băiatul se uita la ființele incredibil de impunătoare. Erau drepte și 
arogante, dând dovadă de o enormă siguranță de sine în timp ce își mișcau picioarele ca într-un 
exercițiu de dresaj. Credea că își amintește că se numeau Centauri sau ceva asemănător și era 
posibil să existe o constelație sau o stea cu același nume în lumea reală. De fapt, îi aminteau de 
icoana propriului său semn zodiacal: Săgetător. Într-o situație atât de periculoasă ca aceasta, 
băiatul se tot gândea la ora de științe și la testul pe care va trebui să-l dea la întoarcerea în lumea 
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reală. Făcând un efort mental, și-a amintit: "Constelația Centaurul", o constelație care se afla la 
nord de Calea Lactee, configurată de un grup de stele care îi aminteau de figura acestor ființe. 
Stai puțin... ce naiba caut eu să mă uit la examenul de științe chiar acum? se gândi Hugo în sinea 
lui. Examenul acela nu mă va ucide, dar posibil ca aceste ființe să o facă dacă nu mă concentrez 
acum, își repeta băiatul în sinea lui. Unul dintre centauri a făcut un pas în față și le-a vorbit cu 
voce tare:  

 - Până aici ați ajuns, străinilor! Nu veți merge mai departe! spuse el amenințător.  

 - Vrem doar să ajungem în centru, oameni buni; trebuie doar să vorbim cu primul 
locuitor al Serpentidadului", a spus Thanis cu mâinile larg deschise, în mod clar conciliant.  

 - Cine spune că Melquiades vrea să te vadă? El își alege vizitele, nu există audiențe 
pentru tine sau pentru oricine altcineva, a răspuns celălalt centaur într-o atitudine extrem de 
arogantă.  

 - Nu vrem probleme, a spus Hugo, pășind în fața lui Thanis. Dacă ați putea să ne duceți 
în centru, sunt sigur că însuși Melquiades vă va mulțumi. Avem niște cadouri foarte suculente 
pentru el", a spus el, fluturând geanta în jurul taliei.  

 - Nu pare că sacul ăla ar putea conține ceva suficient de suculent pentru cineva; în plus, 
e ciudat că ne spui că nu cauți necazuri cu o sabie strălucitoare în mână, răspunse primul centaur, 
vizibil agitat, în timp ce picioarele i se mișcau în sus și în jos pe loc, îndoindu-se la genunchi, de 
parcă ar fi dansat pe loc. Mai e și arcașul... un arc interesant, deși nu cred că se ridică la nivelul 
arcului nostru.  

 - Nici măcar nu mai am săgeți", a răspuns Erizorro, ascunzând puterea magică a penițelor 
sale.  

 - Ești sigur? spuse cel de-al doilea centaur, în timp ce grupul urmărea conversația cu 
ambele ființe, urmărindu-le cu privirea tot timpul, clătinând din cap spre ambele părți într-o 
situație clară de neîncredere. Cred că băiatul are o... Deodată, o săgeată a pornit cu o precizie 
incredibilă din arcul Centaurului numărul unu, căutând inima lui Hugo și, astfel, demoralizarea 
grupului. Erizorro își trase arcul cu mare viteză și una dintre țevile sale lovi săgeata lansată, 
deviindu-i traiectoria în ultima clipă, salvându-l pe bietul Hugo de la o moarte iminentă.  

 - Măi, măi, nu mă așteptam la asta! Cred că aici se termină discuția, au spus ei în timp 
ce tropăiau unul spre celălalt, trăgând amândoi arcuri.  

Arana a înaintat spre Centaurul numărul unu, în timp ce se ferea cu mare îndemânare de mai 
multe săgeți, făcând salturi laterale, ferindu-se și sărind în ultimul moment. Thanis, știind că va 
trebui să micșoreze și mai mult distanța pentru a-și putea folosi cu precizie puterile electrice, a 
deviat mai multe săgeți folosindu-și carapacea, uneori cu un real pericol pentru propriii săi 
însoțitori, care nu au putut prevedea la timp o schimbare de traiectorie și care aproape că l-a 
costat viața pe Thanis, când a primit o săgeată chiar între trunchi și brațul arcuit de praștie, în 
acel mic spațiu care i se părea ridicol, dar care era suficient pentru a nu primi nicio pagubă. 
Centaurul numărul 1 a țintit apoi spre Thanis, dar săgeata și-a ratat ținta; acel koala dispăruse 
chiar în fața ochilor săi, lăsându-l pe bietul centaur perplex și confuz în legătură cu ceea ce tocmai 
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se întâmplase. O țepușă în formă de săgeată a șuierat prin aer, înfigându-se în umărul său stâng, 
făcându-l să își lase arcul la pământ. Centaurul, cu un strigăt de durere, a eliberat sulița din 
partea dreaptă și, apucând lancea ca pe o suliță, a atacat în plină viteză la galop, așa cum făceau 
cavalerii în turnirurile medievale, țintind cu vârful spre Hugo, în mod clar adversarul mai slab, 
care apuca sabia cu două mâini fără niciun fel de încredere. La doar doi metri distanță, centaurul 
a primit fire de pânză de păianjen în ochi, destabilizându-l. În timp ce încerca fără succes să le 
îndepărteze cu mâna brațului său rănit, a trecut peste grup din cauza orbirii sale trecătoare, care 
a trebuit să sară în lateral când ecvideul trecea necontrolat cu sulița la îndemână. Trantor, 
grăbindu-se cât de repede a putut, s-a ferit în ultima secundă de Centaurul cu sulița, care era 
încă în atacul său orb spre adversarii săi, izbindu-se cu capul de însoțitorul său, Centaurul 
numărul doi care, ocupat cu arcul său, devenise nepăsător față de atacul însoțitorului său, făcând 
ca ambele ființe să cadă în gol. Încă zdruncinat de lovitură, Centaurul cu sulița a reușit să se 
elibereze din pânză în timp ce încerca să-și desprindă sulița de sub cele două animale. 
Clătinându-se în picioare, și-a privit tovarășul, care îi ținea arcul în mână, în timp ce scotea un 
țipăt îngrozitor, jos și pătrunzător. Sângele îi țâșnea din piept, străpuns brutal de sulița 
tovarășului său. Centaurul numărul unu a scos un țipăt ascuțit când l-a văzut pe tovarășul său 
grav rănit scuipând sânge, încercând fără succes să extragă sulița din pieptul său, înfiptă la mai 
bine de jumătate de metru în trunchiul animalului muribund. Fără arme operative și încă pe 
jumătate amețit de lovitură, Centaurul numărul unu a decis să fugă, alergând cei două sute de 
metri până la următoarea curbă.  

 - Scapă! a strigat Trantor. Erizorro și-a scos arcul și a țintit spre spatele ecvideului, dar 
săgeata s-a înfipt în crupa calului, iar acesta a pornit în galop cu un ușor șchiopătat pe partea 
dreaptă. Erizorro a privit spre pământ; la un metru depărtare se odihnea incredibilul arc de 
centaur. Avea niște gravuri magnifice care se puteau vedea de-a lungul unei sculpturi rafinate. 
A fost surprins de cât de ușor era arcul, în ciuda dimensiunilor sale uriașe. A luat una dintre 
barele sale și a tras arcul întins. Centaurul se afla la aproximativ 180 de metri, o distanță prea 
mare pentru o tragere precisă și exactă. S-a concentrat așa cum făcuse de mii de ori înainte și a 
aruncat țepușa, care a ieșit cu o viteză de peste 200 de metri pe secundă, lovind gâtul 
Centaurului aproape imediat ce a fost aruncată. Centaurul numărul unu a căzut prăbușindu-se 
la pământ rostogolindu-se în față, creând un nor de praf care a învăluit animalul pentru o clipă. 

  - Uau, ce arc magnific! spuse Erizorro.  

 - Este al tău, a spus Thanis. Stăpânii lui nu vor mai avea nevoie de el. Ne-ai salvat, 
prietene Erizorro, căci, fără îndoială, acel ecvideu era pe punctul de a da alarma și cine știe câți 
demoni ar fi venit deodată.  

 - Întotdeauna am folosit arcul tatălui meu, a spus Erizorro, ridicându-l de pe jos.  

 - Ei bine, ești norocos că ai un sac magic", a spus Arana cu o ridicare din ceea ce ar fi 
putut fi umerii ei.  

Erizorro a băgat mâna în geanta sa și a scos o bilă de metal în formă de arici. A pus-o la loc în 
geantă, de data aceasta scoțând un buzdugan cu țepi; s-a uitat la el și, neconvins să îl lase, l-a 
pus înapoi în geantă. În cele din urmă, a scos un fel de sticluță cu un lichid albăstrui în ea.  
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 - Ei bine, am păstrat-o, dar poate că a sosit momentul. Este o poțiune de reînnoire a 
energiei pe care am cumpărat-o de la un elf bătrân acum câțiva ani.  

 - Este sigur? a spus Thanis.  

 - Habar n-am, va trebui să încercăm. Și, fără să scoată un cuvânt, a luat o înghițitură în 
văzul tuturor. Dintr-o dată, atitudinea lui Erizorro s-a schimbat; postura lui părea mai dreaptă, 
cu mai multă vitalitate.  

 - Mă simt întinerită, de parcă aș fi luat două sute de ani de pauză!  

 - Dă-mi și mie, Pincho-face", a cerut Trantor, apropiindu-se de arici. Îmi ești dator după 
ce m-ai împușcat cu una dintre săgețile tale.  

 - Nu sunt săgeți, ci țepi; și te asigur că, dacă aș fi vrut să te rănesc, aș fi făcut-o fără nicio 
problemă", i-a răspuns Ariciul în timp ce îi oferea poțiunea.  

Thanis a luat fiola de la el dintr-o mișcare rapidă și a luat o înghițitură bună. Toată lumea credea 
că va termina poțiunea, dar, în mod ciudat, a lăsat o parte din ea, împărțind-o cu Thanis, Arana 
și Hugo. Fără îndoială că miriapodul s-a gândit la opțiunile sale: fără tovarășii săi, nu ar fi avut 
nicio șansă să iasă viu de acolo, iar șansele de reușită a misiunii creșteau dacă lucrau în grup. Au 
băut cu toții lichidul ciudat, la timp pentru a vedea cum Erizorro a băgat arcul familiar în pungă, 
lăsând poțiunea goală pe pământ, lângă Centaurul numărul doi. Thanis s-a apropiat de Centaurul 
muribund și l-a întrebat:  

 - Cum ajungem la centru? Spuneți-ne, vă rog! Nu vrem să facem rău nimănui, cu atât 
mai puțin lui Melquíades. Centaurul a râs, scuipând sângele într-un mod tocat.  

- Melchiade nu va avea milă de tine; vei fi hrană pentru... În acel moment, un curent electric 
monumental a străbătut corpul centaurului, încordându-i trupul și scrâșnind din dinți într-o 
grimasă ciudată și fără îndoială dureroasă, care a durat cel puțin un minut, în timp ce Trantor își 
ținea arcurile voltaice și un zâmbet răutăcios i se strecura pe față.  

 - De ce l-ai omorât? spuse Thanis.  

 - Nu eu l-am omorât, ci partenerul lui stupid. Pe ăsta, îl aveam la mână. A încercat să mă 
omoare, așa că am decis că plăcerea de a-i întoarce gestul era doar a mea. Viermele ăsta nu avea 
de gând să moară fără să sufere; în plus, o creatură ca asta, chiar și murind, îmi va aduce cu 
siguranță o cantitate bună de XP...  

 - Dar el vorbea, Trantor... poate că ne-ar fi dat informații relevante pentru a ieși din 
labirintul ăsta blestemat, spuse Hugo, obosit de venirile și plecările centipedeului.  

 - Ești prea naiv, băiete. Pegasullo  ăsta fără aripi nu avea de gând să ne spună 
nimic, sau mai rău, ne-ar fi putut trimite într-o capcană, la fel ca insecta aia cu băț pe care am 
prins-o... Nu știi că nu poți avea încredere într-o creatură muribundă care cu câteva minute 
înainte a încercat să te omoare? Nu te-au învățat asta la școala din lumea ta? Thanis, încă în 
genunchi, s-a ridicat în picioare, încruntându-se la uriașul miriapod, care își recăpătase poziția 
de odihnă, pe care o folosea pentru a-și reîncărca energia.  
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 - Cum îndrăznești să-i spui "Pegasullo"? Thanis l-a privit cu extremă răutate: "N-am de 
gând să las să treacă această lipsă de respect! - a exclamat el în timp ce își scotea praștia... 
Tovarășul nostru a murit în plină luptă, iar tu era cât pe ce să mori la fel dacă Arana nu ar fi extras 
otrava și nu ar fi sigilat rana. Cere-ți scuze imediat, sau îți promit în fața restului camarazilor mei 
că în acest moment....  

 - Și ce ai de gând să faci? Să dispari și să apari în același loc speriindu-mă de moarte? Sau 
îi vei cere prietenului tău uman să mă gâdilă cu sabia pe care nu o poate mânui? Sunteți patetici. 
Doar fata de rahat își face treaba în această misiune. Thanis se apropie de Trantor, în timp ce 
centipedele privea amuzat. Își strângea pumnii cu putere în timp ce-și tăvălea umărul rănit după 
lupta cu păianjenii. Fără un cuvânt, s-a apropiat de miriapod și l-a atins pe abdomenul acestuia: 
ambele ființe au dispărut brusc, apărând la cinci metri înălțime, chiar la limita verticală a 
labirintului, căzând greu la pământ, cu excepția lui Thanis, care a dispărut din nou, apărând 
teafăr și nevătămat în picioare lângă Hugo. Miriapodul a căzut cu capul în jos, scoțând un zgomot 
puternic, având nevoie de câteva secunde pentru a reacționa, clătinând capul într-o parte și alta, 
vizibil șocat. Thanis s-a apropiat din nou de el și, de data aceasta, l-a atins pe spate, repetând 
aceeași scenă, dar de data aceasta căzând arcuit, în timp ce miriapodul se răsucea de durere, 
unele dintre picioare fiindu-i clar dislocate.  

 - Pot juca acest joculeț toată după-amiaza! - a spus Thanis, întorcându-se spre centipedul 
care îl privea cu o privire foarte diferită, mai puțin arogantă decât de obicei.  

 - În regulă, Thanis. Ajunge, mi-am spus punctul de vedere!... 

Thanis a dispărut, apărând de data aceasta deasupra capului lui Trantor. Într-o secundă, 
dispăruseră din nou; de data aceasta, căderea a fost și mai dureroasă pentru miriapod, în timp 
ce Thanis a apărut calm lângă băiat.  

 - Oprește-te, te rog! a spus Trantor în timp ce se dădea înapoi, păstrând distanța față de 
Koala, "Îmi pare rău că am spus numele calului înaripat!.... 

 - Numele lui era Pegasullo; vreau să-i repeți numele și să vorbești despre el cu respect", 
a spus Thanis, în timp ce începea să se întoarcă la centipedele vânăt.  

 - E în regulă. Nu-i nimic. Îmi pare rău. Îmi pare rău... bine? Îmi  pare rău că am folosit 
numele lui Pegasullo în van. Iertați-mă! Iertați-mă, toată lumea! ...", a spus Thanis vizibil 
incomodat de faptul că trebuie să-și ceară scuze în fața tuturor. Hugo s-a interpus între ei, 
spunându-i lui Thanis:  

 - Haide, nu merită. Trebuie să continuăm. În plus, avem vești bune.  

 - Ce veste este asta? a spus Thanis, uitându-se în continuare la Trantor. Că ți-au revenit 
puterile! Poți să te teleportezi! a spus Hugo, apucându-l pe Thanis de umeri, care a țipat de 
durere, deoarece nu putea suporta presiunea pe care Hugo o exercita asupra umărului său încă 
dureros.  

 - Îmi pare rău, Thanis, am uitat în entuziasmul meu, a spus băiatul. 

Koala și-a schimbat imediat gestul în fața prietenoasă pe care o avea întotdeauna, spunând:  



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

119 
 

 - E adevărat, eram atât de supărat încât nici nu am observat!  

 - Crezi că te poți teleporta de cealaltă parte a zidului? - a întrebat Erizorro.  

 - Nu sunt sigur, nu mă pot teleporta decât în locurile pe care le văd în acest moment; nu 
am încercat niciodată să mă teleportez orbește, deoarece particulele mele s-ar recompune într-
un loc care ar putea fi ocupat de o ființă sau de orice obstacol, ceea ce m-ar ucide în acel 
moment. Nimeni din familia mea nu a reușit să o facă vreodată, deși, din punct de vedere tehnic, 
chiar și cu multă concentrare, aș putea încerca. Oricum, în acest caz, având în vedere că acest 
perete este un organism viu, nu cred că aș putea trece atomic prin el. Am văzut deja ce face când 
detectează organisme vii.  

 - Această opțiune iese din discuție; trebuie să mergem mai departe", a spus Hugo, luând 
mingea și înmânându-i-o înapoi lui Thanis.  

Grupul a început să meargă în pas vioi, încă euforic din cauza energiei suplimentare a poțiunii, 
într-o stare de entuziasm pe măsura a ceea ce se întâmplase cu doar câteva minute înainte: 
confruntarea cu două dintre cele mai incredibile ființe pe care le văzuseră vreodată. 
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16. UN EVENIMENT NEAȘTEPTAT 
Grupul a început să se deplaseze, dar de data aceasta, urmând un coridor central în loc de 
coridoarele laterale. Au continuat să meargă mai bine de o jumătate de oră, atenți la orice atac 
care venea dinspre diferitele coridoare. Au ajuns la un spațiu pentagonal, de aproximativ 
cincizeci de metri pe o latură. În centru, un mic stâlp de piatră era pictat cu o linie roșie subțire, 
care curgea pe mai multe laturi. Pe măsură ce se apropiau, o tăcere de piatră s-a așternut brusc 
peste grup; nu erau linii roșii, ci un fir de lână roșie, care se înfășura în jurul pilonului și continua 
pe mai multe laturi ale pentagonului. Thanis, trăgând de ghemul întins, a verificat cu îngrijorare 
ceea ce simțeau. Acel fir subțire și roșu provenea de la ghemul lui Hugo. "Dar ce este asta? a 
spus Hugo în confuzie. Nu poate fi bila noastră... Este imposibil! Arana s-a apropiat de mingea 
din mâna lui Thanis și a adulmecat-o cu interes. Apoi s-a îndreptat spre stâlp, urcând pe el până 
când a ajuns la firul roșu. S-a oprit o clipă să o miroasă; uitându-se la grup, a spus: "Este aceeași 
minge, nu am nicio îndoială! Are un miros foarte ciudat, a spus micul păianjen.  

- Dar cum este posibil acest lucru? - a întrebat Erizorro. Mergem de ore întregi, întorcându-ne în 
stânga, în dreapta și în centru. Este clar că nu am trecut niciodată prin acest fel de piață; acest 
stâlp este foarte ușor de recunoscut, am fi observat..." Trántor s-a apropiat de fir, chiar în 
punctul în care acesta se pierdea în interiorul zidului de vegetație și a spus  

 - Este clar. Labirintul este viu, dar pereții se mișcă, nu rămân fixați. Am auzit de mai multe 
ori diverse sunete de frunze în spatele nostru. Se  pare că singurul lucru care rămâne fix 
este spațiul în care ne aflăm în acel moment, dar tot restul se mișcă.  

- Deci nu am făcut niciun progres? spuse Hugo cu disperare.  

 - N-aș spune asta, a spus Trantor, dar poate că nu suntem atât de aproape de centru pe 
cât am crezut, din moment ce labirintul în sine este conceput pentru a ne încurca și a ne 
împiedica să ajungem acolo. Sunt sigur că Melquiades se află în spatele tuturor acestor 
lucruri...", a spus centipedul în timp ce continua să-și miște gâtul dureros, evitând să folosească 
un ton sarcastic care l-ar putea enerva din nou pe koala.  

Arana se retrăsese din grup, examinând firul și cum ar fi putut ajunge pe un asemenea stâlp. În 
calitate de expert țesător de fire, era ceva care nu prea se potrivea. Hugo a observat și a întrebat-
o:  

- Ce este, Arana?  

 - Asta nu are sens și în același timp are, doar că explicația la care mă gândesc nu prea 
are sens...", a spus micul păianjen în timp ce se scărpina în cap. "Din câte știm până acum, 
intrarea a fost închisă după ce am intrat în labirint, nu-i așa? Din câte știm până acum, intrarea 
a fost închisă după ce am intrat în labirint, nu-i așa? Dar firul nu s-a mutat din locul său; să 
spunem că este încă acolo, dar acum este înconjurat de un gard viu. Acest lucru  mă face să 
cred că, chiar dacă gardul se mută, firul este încă la locul lui; totuși , acest stâlp  mă dă 
peste cap, deoarece este clar că nu am mai trecut pe aici până acum sau ne-am fi amintit de el...; 
totuși, am o teorie cu privire la motivul pentru care acest stâlp se află aici, ținând firul nostru 
roșu.  
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 - Împărtășește-o cu noi, te rog, a spus interesat Thanis.  

Păianjenul a continuat să vorbească:  

 - Când fac o pânză între două obiecte, eu sunt cel care se mișcă; dar dacă un obiect nu 
este complet imobil....  

 - Apoi, fibrele de  pânză se mișcă! Ești un geniu, Arana!  

 - Ei bine, nu chiar, a răspuns păianjenul. De fapt, asta am crezut și eu la început, dar când 
am examinat stâlpul de piatră și pământul, nu pare să se fi mișcat nicăieri; pământul din jurul lui 
nu a fost deranjat, așa că am respins rapid această teorie. Așadar, dacă stâlpul nu se mișcă, 
înseamnă că a fost întotdeauna acolo și că noi am pus firul acolo, în jurul lui.  

 - Dar asta nu este posibil", a spus Hugo, confuz. Nu  am mai  văzut acest stâlp până 
acum?  - Ba da, într-adevăr, Hugo. Nu l-am văzut; dar asta nu înseamnă că nu a fost acolo; cred 
că era în interiorul gardului viu, pe care nu trebuie să uităm că se mișcă...", a spus păianjenul. 
Arana s-a urcat în vârful stâlpului și a îndepărtat cu laba frunzele. Chiar dedesubt, era o inscripție 
cioplită în piatră în formă de spirală, cu trei simboluri alfanumerice evidențiate într-o culoare 
ocru:  

1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  

 - Îți sugerează ceva? a spus micul păianjen.  

Grupul a ridicat din umeri; niciunul dintre ei nu avea cea mai mică idee despre ce însemna 
inscripția. Poate că nu era importantă... sau poate că era cheia spre centrul Labirintului 
Neștiutorilor. 

Grupul a început să meargă din nou, de data aceasta luând unul dintre coridoarele centrale, 
dinspre piața propriu-zisă, spre una dintre laturile pentagonului care nu primea niciun fir de 
minge. Au continuat să meargă timp de aproximativ zece minute, până când ceva mic s-a 
rostogolit până la ei. Oprindu-se la câțiva metri distanță, mingea s-a deschis și o ființă ciudată și-
a făcut apariția. Era foarte mică, cu o înălțime de abia douăzeci de centimetri. Avea o carcasă 
exterioară cu balamale, care era folosită pentru a se rostogoli într-o minge și a se rostogoli cu 
mare viteză. În ciuda dimensiunii sale mici, aspectul său era terifiant, cu un cap foarte 
proeminent, ochi galbeni și dinți ascuțiți ca niște ace. Membrele aveau gheare uriașe. Hugo 
credea că semănau cu piranha, acei pești care devorau cantități mari de sânge și carne în câteva 
secunde, atacându-și victimele în grupuri. Micuța creatură înainta spre grup fără nicio teamă, 
verbalizând la nesfârșit un singur cuvânt: Scretch! Trantor a făcut un pas înainte, și-a încărcat 
două dintre picioare cu o mică minge electrică și a aruncat-o cu mare precizie spre Piranha; ființa 
ciudată a început să se convulsioneze și a fost carbonizată instantaneu. Dintr-o dată, zeci de bile 
similare au venit din toate direcțiile. Erizorro a lovit mai multe dintre ele cu săgețile sale, unele 
chiar înainte ca acestea să se deschidă. Trantor a continuat să pârjolească mai multe pe rând, cu 
satisfacție deplină în ochi; se vedea că îi plăcea, deși unele perechi de labe nu-i mergeau bine și 
nu putea direcționa electricitatea cu precizie; trebuie să fie încă dislocate de la întâlnirea cu 
Thanis. Hugo își folosea sabia, doborând câteva dintre creaturile care se mișcau lent imediat ce 
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își părăseau forma sferică. Arana s-a ferit de atacurile sale cu mișcări agile, lovindu-i pe mai mulți 
dintre ei fără să se oprească, iar aceștia au fost doborâți instantaneu. Thanis s-a limitat să le 
lovească cu piciorul în timp ce se apropiau, ca și cum ar fi fost mingi de fotbal, aruncându-le în 
gardul viu, care le-a înghițit într-o clipă. Grupul a continuat să lovească, să arunce, să străpungă 
sau să electrizeze aceste ființe, care nu făceau altceva decât să se înmulțească necontrolat, ceea 
ce a început să încline balanța în defavoarea celor cinci acum Magnifici.  

 - Continuă să vină cu zecile!", a spus Thanis cu nervozitate în glas și transpirând 
abundent.  

 - Nu știu cât de mult mai pot să suport! a strigat Hugo, care continua să taie în bucăți 
zeci de creaturi, abia putând să țină greutatea sabiei.  

Trantor însuși începea să aibă probleme, deoarece nu avea timp să-și reîncarce energia electrică, 
în timp ce unele dintre picioarele sale dislocate îl împiedicau să genereze rapid noi câmpuri 
electrice. Bilele continuau să sosească, poate cu sutele, și înconjurau încet grupul, atacând în 
masă și, în același timp, provocând mai multe răni cu ghearele și fălcile lor fiecărui membru al 
grupului. Thanis a dispărut în câteva momente, dar după ce a apărut, o duzină dintre acele 
creaturi s-au năpustit asupra lui și au început să-l muște fără milă. Miriapodul avea și el probleme 
serioase: membrele îi erau prinse și roase de aceste creaturi, împiedicându-i mișcările de 
reîncărcare. Acum se angajase într-o luptă fizică, cu coada sa în formă de foarfecă și cu fălcile 
sale proeminente. Erizorro a încetat să mai tragă săgeți, deoarece lupta cu săgeți, în ciuda 
succeselor sale, îi dădea mari bătăi de cap pentru a stăpâni un asemenea număr de inamici, 
limitându-se să folosească arcul centaurului auriu pe post de bâtă, lovind mai multe creaturi 
deodată, cu rezultate slabe, deoarece apăreau noi creaturi, în timp ce cele căzute își recăpătau 
forma sferică, recompunându-se în forma lor verticală. Thanis s-a teleportat aproape de 
marginea tavanului, încercând să se scuture de acele creaturi care îl înghițeau, dar în căderea lor 
și-au recăpătat forma sferică, ricoșând ca niște bile în pământ, fără pagube aparente. Arana 
încerca să se scuture de mai mulți piranha în timp ce alerga să-l protejeze pe Hugo, căzut la 
pământ cu zeci dintre acele creaturi care își foloseau ghearele și fălcile în voie împotriva bietului 
băiat. Situația era într-adevăr critică, luptându-se cu un inamic a cărui putere individuală nu 
reprezenta aproape deloc o amenințare reală, dar care profita de atacul lor masiv pentru a face 
ravagii asupra dușmanilor. Erizorro, căzut la câțiva metri de zid, reuși să se zbată să se ridice în 
picioare, cu o duzină de dușmani în spate și cu alți câțiva cocoțați pe picioarele lui, încercând să-
l facă să se clatine înapoi, blocându-l, pentru a-l împiedica să meargă. S-a apropiat periculos de 
mult de zid, oferindu-și spatele, astfel încât majoritatea "Piranhașilor" au fost prinși de gard, 
precum și propriile țepe, care îi fuseseră tăiate la propriu la culoare. Dând câteva scuturări 
puternice, le-a îndepărtat pe cele de pe picioare, care au căzut și ele de perete, dispărând în 
timp ce ei continuau să rostească acel cuvânt care le găurea creierul: Scretch. Arana, Hugo și 
Thanis erau în continuare prăbușiți la pământ, apropiați unul de celălalt. Thanis era la vreo 
douăzeci de metri distanță, cu fața în sus, protejându-și fața în timp ce piranha îi mușca restul 
corpului. Erizorro știa că acesta era momentul sau erau pierduți. Îi venise în minte un plan, un 
plan disperat, care ar putea funcționa dacă Thanis s-ar putea teleporta aproape de grup. 
Inspirând pe gură și pe nas la capacitate maximă, a strigat din toți plămânii: "Thanis! Trebuie să 
te teleportezi la grup!", în timp ce vedea zeci de bile îndreptându-se spre el. Scapă de toate cât 
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de mult poți! Thanis! Mă poți auzi? Koala de la sol, își întoarse capul spre Arici, legându-și brațele 
și dispărând cu toate piranha pe el. A reapărut lângă Trantor și, într-un ultim oftat de epuizare, 
koala a strigat: "Prindeți-l pe Trantor! Hugo! Arana! Prindeți-l pe Trantor! Acum! .... Hugo a întins 
mâna și a apucat unul dintre membrele miriapodului, în timp ce Arana a reușit să apuce coada 
în formă de foarfecă. Erizorro a primit primele mușcături și zgârieturi de la ghearele ascuțite ca 
briciul, dar a încercat să dea din umeri de durere și să se concentreze pe scoaterea mingii aurii 
în formă de arici din geanta sa. A aruncat-o spre centrul coridorului, unde erau adunate sute de 
creaturi sferice, pentru a o lansa într-un ultim, ultim atac. Erizorro observase că nici o ființă nouă 
nu venea dinspre coridoarele laterale; toate erau acolo, concentrate cu sutele. Mingea de aur 
trebuia să fie folosită într-o situație disperată, iar aceasta cu siguranță era. Thanis atinse 
abdomenul miriapodului și, închizând ochii, încercând să se concentreze cât mai tare în ciuda 
durerii care îi străbătea corpul, dispăru împreună cu restul grupului: Arana, Trantor și Hugo, plus 
zeci de piranha, care dispăruseră cu toții ca prin farmec. Erizorro știa că nu mai avea la dispoziție 
decât câteva secunde. Alergând cu toate puterile sale, desprinzându-se de piranha care îl apucau 
de picioare, a sărit în aer imitând forma sferică a dușmanilor săi, transformându-se într-o minge 
de țepi care s-a rostogolit spre ariciul auriu, introducând în mișcarea sa țepușele în câteva dintre 
acele ființe minuscule, care îl însoțeau pe arici în mișcarea sa. Când s-a aflat la câțiva metri de 
bila aurie, a rostit câteva cuvinte magice într-o limbă veche pe care tatăl său îl învățase, un fel 
de crez pe care îl învățase pe de rost când era doar un adolescent de o sută de ani. Mingea de 
aur s-a activat, producând o lumină orbitoare, atrăgând sutele de piranha, care și-au concentrat 
un nou și ultim atac asupra luminii strălucitoare. Erizorro, încă în forma sa sferică, a început să 
strălucească, cu o lumină asemănătoare cu cea a bilei de aur, care se transformase într-un arici 
de aur, scoțând un fel de țepi metalici care înconjurau întreaga suprafață a bilei. La asta se 
așteptase arcașul... În poziția sa sferică, a început să scoată cu viteză maximă țepi în toate 
direcțiile, străpungând zeci de piranha, care nu se puteau feri de un atac continuu ca acela. Din 
Erizorro ieșeau noi și noi țepi reînnoiți, aruncați la 360 de grade, umplând pământul, gardul viu 
și tavanul cu mii de țepi, în timp ce sute de piranha cădeau prin ei fără nicio posibilitate de 
apărare. Între timp, Erizorro număra liniștit secundele: "1, 2, 3, 4 și 5...! ". Apoi a rostit din nou 
cuvintele magice, iar ariciul auriu s-a transformat din nou într-o minge, băgând țepușele în el, 
făcându-l pe Erizorro să nu mai lanseze săgețile sale mortale. În aceeași clipă, Thanis, Trantor, 
Arana și Hugo au apărut în același loc în care fuseseră, cu zecile de piranha încă pe ei. Erizorro s-
a repezit spre ei în fugă, apucând sabia lui Hugo, ucigând și lovind piranha care mai rămăsese pe 
grup. Încet, membrii bătuți ai grupului s-au ridicat în picioare, ocupându-se individual de ultimii 
piranha, ceea ce le era relativ ușor, în ciuda aspectului lor jalnic, plin de răni și vânătăi. În câteva 
minute, toți piranha erau morți. Spectacolul era dantesc, de parcă ar fi fost o scenă de groază: 
țepi înfipți în toate părțile, sute de bile din acestea străpunse și alte sute în forma lor de piranha. 
Toți membrii grupului se priveau cu groază unii pe alții, văzând starea jalnică în care se afla 
fiecare dintre ei. Fără să scoată un cuvânt, s-au topit într-o îmbrățișare comună, chiar și Trantor, 
știind că scăpaseră la milimetru de moarte. 
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17. MISIUNEA SE COMPLICĂ 
Sutele de țepi, înfipte peste tot, se flexau când grupul călca pe ele, ca și cum ar fi fost o 
trambulină. Erizorro a făcut un pas în față pentru a spune:  

 - Nu-ți face griji în legătură cu țepușele; pe partea asta sunt moi și nu ne pot răni.  

 - Ai fost grozav, Erizorro, a spus Thanis.  

 - Ei bine, recunosc că a fost o manevră disperată, folosind o tehnică străveche pe care 
nu am mai folosit-o niciodată și care te-ar fi putut ucide dacă ai fi apărut cu o jumătate de 
secundă înainte ca ariciul auriu să-și recapete forma inițială de minge.  

Arana și-a început sarcina de a sigila rănile, cu saliva ei vindecătoare și cu pânza ei ulterioară, 
provocând bulele care i-au liniștit pe toți. De data aceasta, Trantor nu a opus nicio rezistență la 
vindecare, deși era încă puțin precaut față de Thanis, care îl lăsase cel puțin cu picioarele 
dislocate; acest lucru a îngreunat, fără îndoială, generarea unor câmpuri electrice mai mari de 
către miriapod, ceea ce ar fi fost cu siguranță util pentru grup în situația dramatică în care se 
aflau cu doar câteva minute înainte. Hugo s-a apropiat de Trantor și l-a întrebat:  

 - Te doare? a spus el, arătând spre labele dislocate într-un unghi ciudat.  

 - Nu, dar le-am făcut practic nefolositoare; în condiții depline aș fi putut prăji sute de 
creaturi din acelea cu o singură scânteie.  

 - Nu mă îndoiesc", a spus Hugo, cunoscând puterea miriapodului, mai ales atunci când 
acesta își folosea toate picioarele pentru a genera diferite sfere de energie, pe care în cele din 
urmă le putea grupa într-una singură, capabilă să genereze mii de volți. Băiatul, fără să scoată 
un cuvânt, a tras foarte puternic de unul dintre picioarele răsucite ale lui Trantor, ceea ce a 
provocat un sunet puternic de pocnitură, în fața privirii uimite a miriapodului, căruia nu-i venea 
să creadă că acest puști pe care îl enervase atât de mult și care acum insista să-l ajute.  

 - Ce crezi că faci, omule? a spus el, în timp ce se uita precaut la membrul său, care își 
recăpătase complet poziția inițială.  

 - Cred că tocmai ți l-am pus pe tine", a spus Hugo.  

 - Acum ești doctor? spuse Trantor, vizibil morocănos.  

 - Nu, bineînțeles că nu", s-a scuzat Hugo; totuși, mi-am amintit de ziua în care George, 
un coleg de clasă, și-a dislocat umărul în timp ce jucam handbal. Profesorul nostru de educație 
fizică, Don Rodrigo, un bărbat de vârstă mijlocie, dar cu o formă fizică de invidiat, m-a rugat să 
dau o fugă până acolo și să o anunț pe directoarea școlii. Fabiola, așa o cheamă pe directoarea 
noastră, a decis să o cheme pe Samur, în timp ce Don Angel, șeful de studii, a sunat familia 
bietului George, care nu făcea decât să exprime o plângere evidentă și constantă a copilului, care 
tot țipa de durere.  

 - Ce încurcătură de nume! Cred că mă pierd... Nu te-au învățat să rezumi, Hugo? 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

125 
 

 - Cred că e prima dată când îmi spui pe nume! Mama mea ar fi fericită!... Bine, bine! O 
să încerc să rezum, dar lasă-mă să termin eu povestea!... După cum spuneam, după ce a sosit 
Samur, totul a decurs destul de repede. În mai puțin de douăzeci de secunde, un medic a 
repoziționat umărul băiatului cu o tragere puternică, calmând durerea aproape instantaneu. Mi-
am amintit tehnica pe care a folosit-o, deși nu credeam că va trebui să o folosesc vreodată pe 
cineva, cu atât mai puțin pe vreun miriapod uriaș.  

Cu toate că Trantor mormăia și bolborosea în sinea lui, a continuat să testeze piciorul anterior 
strâmbat, asigurându-se că funcționează din nou 100%.  

 - Vrei să încerc să repoziționez și celălalt picior? spuse Hugo încurajat de succesul 
manevrei precedente.  

 - Bineînțeles că nu! Ți-am spus că nu suntem prieteni... Și, dintr-o mișcare rapidă, a 
început să se întoarcă cu toată viteza, iar la un moment dat, s-a oprit în loc, lăsând frâna 
piciorului dislocat, care, cu o nouă pocnitură, s-a repoziționat.  

 - Sunt gata! După cum vei vedea, nu am nevoie de tine. Acum, dă-te la o parte! spuse el 
cu o mutră de puțini prieteni, în timp ce se ridica și îl împinse pe Hugo, care căzu cu fața la 
pământ plin de țepi, care amortizau căderea, săltând și sfârșind din nou în poziție verticală, în 
timp ce băiatul stătea cu brațele încrucișate, salutând în toate părțile, așa cum ar fi făcut un atlet 
care tocmai își terminase exercițiul de triplu salt mortal în fața ochilor atenți ai judecătorilor. 
Aceștia îl priveau cu toții mirați, căci nu prea înțelegeau gestul băiatului. - Haideți , 
băieți, chiar nu ați mai văzut niciodată Jocurile Olimpice? a spus Hugo cu uimire.  

 - Jocurile Olimpice? Ce lucruri ciudate aveți în lumea reală!", a chicotit Arana, ceea ce i-
a făcut pe toți să râdă, cu excepția lui Trantor, care își testa noile labe la generarea unor câmpuri 
mai mari.  

 - Este timpul să mergem mai departe", a spus Trantor. De data aceasta, vom merge pe 
acest coridor, pe unde au venit creaturile acelea. Grupul a început să-l urmeze, fără să vadă că, 
în timp ce ocoleau coridorul, zidurile de gard viu ale pieței au început să se miște din nou, 
schimbându-și forma inițială, făcând să dispară creaturile și țepușele care umpluseră locul cu 
doar o clipă în urmă. Cu toții se mișcau cu prudență, încă obosiți de efort, dar cu sentimentul că 
rănile lor se vindecau rapid datorită Arana. Firele împiedicau infectarea lor, dar le dădeau un 
aspect zdrențăros, senzație care nu era îmbunătățită de hainele lor însângerate și zdrențuite. 
După douăzeci de minute de mers fără evenimente, au ajuns la un alt fel de piață, de data 
aceasta de formă pătrată, cu un alt stâlp de piatră în centru. Arana s-a apucat să urce și a văzut 
că acolo se afla și o inscripție: 

 

1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 
- Ummm! a spus Thanis în timp ce-și atingea cu una dintre mâini maxilarul. 

  - Vrei să ne împărtășești ceva, Thanis? a spus Erizorro.  
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 - Mă tem că nu încă; este doar o intuiție, dar nu sunt sigur.  

Erizorro era pe punctul de a-l întreba, dar nu a avut timp; un zgomot puternic de trosnet a pus 
din nou grupul în alertă. Toată lumea s-a întors spre culoarul central în timp ce bătăile se 
întețeau. Un cap uriaș a ieșit din coridor, urmat de patru picioare și o coadă care se târa pe 
podea. Ființa ciudată, înaltă de aproximativ patru metri, se mișca extrem de încet. Era albastră, 
cu o strălucire metalică, cu o formă asemănătoare cu cea a unui dinozaur, cu o coloană 
vertebrală proeminentă, traversată de mai multe aripioare laterale care lăsau să se vadă lamele 
albicioase translucide, care se ciocneau împreună cu mersul greoi al animalului și care au 
provocat sunetul ciudat pe care grupul nu reușea să-l identifice. Acesta s-a poziționat în centrul 
pieței, în timp ce grupul privea în poziție defensivă, cu armele pregătite. Cu toate acestea, ființa 
părea să manifeste o anumită apatie și mai degrabă indiferență față de noii veniți. Hugo s-a 
grăbit să spună:  

 - Nu pare agresiv; de fapt, pare destul de docil. 

  - Așteaptă, Hugo, nu te apropia, spuse Arana cu prudență. Păianjenul s-a apropiat de 
dinozaur și, învârtindu-se pe sine în mai multe salturi laterale înlănțuite, a dovedit ceea ce 
spunea Hugo; ființa ciudată îi dădea cea mai profundă indiferență.  

Arana s-a apropiat de una dintre labele sale și a bătut-o, ceea ce a provocat un sunet metalic 
asemănător unui gong4. "Ai o piele tare!", a spus micul păianjen. Dinozaurul a început să se miște 
încet spre gardul din fața lui. După câteva minute, s-a poziționat în cele din urmă în fața gardului 
viu și a început să îl devoreze calm, înghițind mai mult de un metru pătrat din vegetația 
luxuriantă cu fiecare înghițitură. Petrecerea a așteptat ca gardul viu să reacționeze, dar după 
câteva minute, nu s-a întâmplat nimic. Petrecerea a fost cu adevărat surprinsă.  

- Dar cum...? a spus Thanis fără să termine fraza. Se hrănește cu gardul viu și nu se întâmplă 
nimic...; chestia asta nu poate fi organică....  

 - Sau poate că este, dar pielea sa tare ca metalul împiedică gardul viu să o detecteze! 
spuse Erizorro.  

Arana a continuat să lovească labele uriașe ale animalului, provocând un sunet ascuțit, 
îndepărtat. Acel sunet l-a transportat pentru o clipă pe Hugo în casa mătușii sale Matilde, mai 
exact în momentul în care mătușa sa îi spunea că programele ei preferate erau documentarele 
despre locuri îndepărtate și civilizații pierdute, când în realitate ceea ce voia să spună era că 
profita de acele momente pentru a trage un pui de somn bun sprijinită pe canapeaua cu brațe. 
Între sforăituri, Hugo asculta cum călugării din Himalaya loveau cu un trunchi orizontal, ținut de 
două frânghii, un fel de clopot uriaș în formă de farfurie, obținând un sunet metalic care se 
întreținea în timp, atenuându-se și pierzându-se în cele din urmă cu un anumit ecou. Gândul său 
a fost întrerupt când Arana a spus:  

 
4 Gong-ul este un instrument de percuție foarte răspândit în Asia (în special în China); este un fel de 
clopot asiatic din bronz, în formă de placă, care este fixat pe o grindă orizontală și care se cântă cu un 
ciocan, producând un sunet intens, cu ecou, care durează câteva secunde. 
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 - Nu numai că gardul nu-l poate răni, dar noul nostru prieten ne arată o posibilă cale de 
ieșire! spuse Arana arătând spre gaura uriașă care arăta o câmpie cu un alt stâlp.  

 - Haide! spuse Thanis, hotărât.  

 - Prin gard, ești nebun? spuse Trantor.  

 - Privește cu atenție, răspunse koala, gaura pe care creatura asta a creat-o în gardul viu 
este încă deschisă, nu-i așa? Asta trebuie să însemne că este o altă deschidere, ca și cum ar fi 
unul dintre coridoare sau intrarea în labirintul însuși. Amintiți-vă de piranha, cum au fost aspirați 
în gard și cum gardul s-a reasamblat instantaneu.  

Thanis s-a apropiat de deschiderea nou generată, concentrându-se să se teleporteze la cel mai 
mic semn de pericol, trecând pe lângă dinozaurul uriaș care continua să mănânce, ignorându-l 
complet. Imediat, a trecut de cealaltă parte a gardului, verificând să se asigure că nu exista nicio 
amenințare. "Este în siguranță! Mergeți înainte!" a spus Thanis. Grupul a intrat în gaura nou 
creată, trecând într-un nou pătrat, de data aceasta de formă triunghiulară; urmând protocolul, 
Arana s-a urcat pe stâlp și a citit inscripția, silabisind fiecare simbol:  

 

1PK21LMNTADLSLVARA1N3MIG 
 - Tot nu-mi sugerează nimic", a spus Ariciul, uitându-se la Thanis, expertul în ghicitori al 
grupului. 

  - Am o intuiție că va mai fi un stâlp cu o numerotare similară; dacă găsim stâlpul 
"1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG", este foarte probabil să ne aflăm foarte aproape de centrul 
labirintului", a spus Thanis în fața privirii expectative a întregului grup, mai mult pentru memoria 
prodigioasă de care dădea dovadă koala, decât pentru o eventuală teorie a sa despre descifrare.  

Hugo a încercat să memoreze codul așa cum făcuse Thanis, repetându-l la nesfârșit. În cele din 
urmă, a decis să învețe ultimele 4 cifre, care păreau a fi singurele care se schimbau de la un cod 
la altul în diferiți piloni. 

Dinozaurul a decis să treacă prin gaura deschisă în perete, mergând încet și greoi spre noua 
locație a suitei. Arana s-a uitat la picioarele sale; ceva îi atrase atenția. Pe piciorul drept din față, 
împingea un fir roșu care se pierdea printre gardurile de frunze.  

 - Uite Hugo, îți trage ghemul de ață! spuse Arana, arătând cu una dintre labe. Dacă nu-i 
dăm drumul, s-ar putea să o rupă! Ne-ar fi imposibil să mai ieșim de aici. Grupul s-a apropiat de 
animalul uriaș, care încă nu le acorda atenție.  Stătea nemișcat, cu firul înfășurat în jurul 
piciorului stâng din față, la o înălțime de aproximativ un metru. Hugo și Arana s-au apropiat de 
picior și au coborât șnurul la pământ, dar animalul tot nu se mișca, de data aceasta vizibil nervos, 
scuturându-și capul în ambele părți și scoțând un sunet răgușit, înecat, gutural.  

 - Avem musafiri", a spus Trantor în timp ce labele sale se încărcau cu energie. În partea 
de sus a pieței, chiar în colțul a ceea ce era un triunghi format de gardurile vii, o ființă ciudată 
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care ținea în mână un toiag plutea în aer. Era verde, cu doi ochi roșii uriași și fălci care se 
deschideau pe orizontală și pe verticală. Brațele i se terminau într-un unghi ciudat, ca picioarele 
unei manți rugătoare, se gândi Hugo. O mantie uriașă cu glugă îi acoperea spatele. Thanis, vizibil 
nervos, a spus:  

 - Poate că ar fi mai bine să ne întoarcem încet pe unde am venit.  

 - De ce, ce este, Thanis? a întrebat Hugo.  

 - Cred că ne confruntăm cu un Nicromantis, o ființă care folosește magia neagră, foarte 
puternică și extrem de periculoasă. Mirlén ne-a povestit despre ei în clasă odată și a spus că 
spera să nu întâlnim niciodată unul. Ar fi bine să stai lângă mine și să păstrezi un contact strâns. 
La cel mai mic semn de pericol, ne vom teleporta în camera anterioară.  

Nicromantis a privit cu curiozitate grupul, arătând un fel de grimasă amuzată pe maxilar, ca și 
cum ar fi fost un zâmbet forțat și rar. Toiagul de lemn se termina cu un ornament metalic împletit 
care îmbrățișa o piatră verde, care emana un fel de ceață și sclipici care se reflecta în toate 
direcțiile.  La câțiva metri distanță de grup și de dinozaur, care era încă în mod evident nervos, o 
strălucire pe pământ de la baston a început să devină din ce în ce mai mare, ca un fascicul de 
lumină de la o lanternă. Un cutremur puternic a zguduit brusc pământul, împiedicând grupul să 
stea chiar și în picioare, pierzând contactul fizic unul cu celălalt; un vierme uriaș a ieșit din 
adâncurile pământului prinzându-l pe dinozaur, care a scos un scâncet în timp ce era prins de o 
gură circulară care ieșea la mai bine de doi metri de la propria față a ființei monstruoase, 
înconjurată la rândul ei de mai multe rânduri de dinți concentrici. După ce dinozaurul a dispărut 
în interiorul viermelui, monstrul incredibil s-a îndreptat din nou spre pământ, făcând o nouă 
gaură cu un diametru de peste cinci metri, în timp ce pământul dislocat de săpătură a acoperit 
din nou craterul uriaș, ștergând complet amprenta găurii nou create. Pământul deranjat era 
singurul semn care rămăsese după trecerea ființei gigantice. Grupul a fugit într-unul dintre 
pasajele laterale, când o altă zguduială i-a dezechilibrat în timp ce viermele l-a prins pe Thanis, 
care a căzut în gura lui proeminentă împreună cu o parte din pământul din jurul lor.  

 - Nu, Thanis! Ține-te bine! a strigat Hugo, îngrozit, alergând spre vierme, care a săpat 
din nou o altă groapă, în timp ce Hugo încerca să-l lovească cu sabia, fără a-i provoca vreo 
pagubă. Grupul stătea perplex, în timp ce Erizorro trăgea săgeți spre țintă, care ricoșau în toate 
direcțiile.  Trantor pregătea cea mai mare minge de energie pe care o crease vreodată, așteptând 
un alt atac, în timp ce restul grupului privea dezolat la gaura care se închidea din interior, pe 
măsură ce capătul cozii monstruosului vierme dispărea.  

- Thanis! Thanis! a strigat Hugo cu disperare.  

 - La ce te holbezi atât de intens? a spus Thanis, privind în jos la solul tulburat.  - La ce 
ne uităm? a exclamat Erizorro, vizibil supărat și fără să se uite înapoi. Bietul Thanis tocmai a fost 
mâncat la propriu de viermele ăla uriaș, la naiba, a exclamat Erizorro, încă șocat.  

Hugo a făcut ochii mari și s-a întors și s-a apropiat de Koala, dându-i o îmbrățișare puternică:  

 - Am crezut că te-am pierdut pentru totdeauna, prostule, a spus băiatul.  
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 - M-am teleportat imediat la stâlp, în timp ce tu te holbai la insecta aia uriașă", a spus 
Thanis, aruncând o privire laterală către Nicromantis, care acum îi privea cu mai multă atenție.  

 - M-am săturat! a spus brusc Trantor, dezlănțuind uriașa sa minge de energie spre 
Nicromantis, care și-a interpus bastonul și a absorbit toată energia fără să clipească. Trantor a 
rămas perplex. Hugo și-a amintit de tabloul lui Dimas, în care vedea sute de păianjeni comandați 
de Anaraña, urmați de ființe ciudate. Și-a amintit de vrăjitorii care au rămas în spate, toți cu 
toiaguri care aruncau fulgere pentru a menține portalul deschis, chiar la primul atac asupra 
Școlii. Nicromanții au coborât câțiva metri, spre vigilența grupului, care a intrat instantaneu în 
poziție defensivă mânuindu-și armele și abilitățile. Un câmp de forță de culoare verzuie a început 
să devină vizibil, ieșind chiar din baston, înconjurând ființa în întregime, ca și cum ar fi fost o 
bulă. Fără un cuvânt, a izbucnit prin gard, închizând aproape instantaneu deschiderea. Un alt 
cutremur a zguduit pământul de sub picioarele grupului, dezechilibrându-l pe Trantor, care a 
căzut cu spatele spre gardul viu, care se deschisese deja, așteptându-și următoarea victimă. De 
data aceasta, Erizorro a fost cel care a reacționat rapid, oferindu-i lui Trantor vârful arcului său 
de minotaur recent achiziționat, pe care Trantor l-a prins cu fălcile în extremis și l-a dezechilibrat, 
făcându-l să nu cadă în cele din urmă pe spate.  

 - Arcul ăsta are gust de rahat de cal, față de cocoș! a spus Trantor în timp ce scuipa pe 
jos de mai multe ori.  

 - Cu plăcere, a spus Erizorro pe un ton sarcastic.  

 - Se pare că viermele este încă pe aici", a spus Thanis. Probabil că Nicromantis l-a trezit 
și cred că nu se va opri până nu ne va devora. Rămâneți aproape de mine. De data aceasta, 
stăteau în picioare în șir indian, atingându-se unul pe altul ca verigile unui lanț. Un alt cutremur 
a anunțat o zguduială, de data aceasta mult mai mare, viermele ieșind din nou la iveală sub 
picioarele grupului, în timp ce Thanis a teleportat grupul în următoarea piață. Încă o dată, mai 
multe cutremure au ondulat pământul, trimițând pietricele mici care au alunecat în direcția 
grupului. Hugo a strigat: "Urmați-mă, am o idee care ar putea funcționa! ". Grupul a alergat după 
băiat în timp ce acesta se îndrepta înapoi spre locul din care tocmai plecaseră. Hugo și-a 
schimbat direcția spre gardul viu, stând la câțiva centimetri de acesta. Gardul a început să se 
deschidă, ca și cum ar fi savurat bucata de carne care tocmai se apropiase. Stăteau cu toții în 
linie, prea aproape de gardul viu, care continua să-și deschidă fălcile peste spațiul pe care grupul 
urma să-l ocupe într-o supraveghere mortală. Thanis a spus: "Cred că știu ce propui, Hugo, dar, 
pentru orice eventualitate, țineți legătura." Mâinile și labele se țineau împreună, în timp ce 
pietricelele și pământul de pe jos continuau să sară spre grup, ca urma marină lăsată de aripioara 
unui rechin care și-a fixat prada. Dintr-o dată, la patru sau cinci metri de grup, se făcu o tăcere 
terifiantă, care cu siguranță nu era de bun augur. "Mi se pare că l-am prins chiar sub el. Rămâneți 
în alertă", a spus Arana, capabil să detecteze cea mai mică vibrație. După două secunde, 
pământul s-a deschis și viermele și-a făcut simțită prezența, dar nu a găsit nicio pradă, căci Thanis 
teleportase din nou grupul, de data aceasta la doar vreo zece metri distanță, sfârșind prin a se 
strâmba și a rămâne cu mâinile pe genunchi, căci își dădea seama că cheltuiala de energie era 
considerabilă atunci când teleporta mai multe ființe cu el. Bestia uriașă nu avu timp să-și rectifice 
traiectoria, căzând cu capul în gardul viu, care se deschise brusc, aspirând fălcile viermelui și alte 
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organe interne, în timp ce pielea îi era răsucită pe spate, până când, în cele din urmă, îi secționă 
o mare parte din ea, făcând ca trupul fără viață să cadă greoi la pământ.  

 - Ura! a strigat Erizorro - ridicându-și arcul. Ești un geniu, Hugo!  

 - Ei bine, fără ajutorul lui Thanis, nu ar fi mers atât de bine.  

Arana s-a apropiat de cadavrul întins pe jos și i-a atins exteriorul, scoțând un sunet metalic și gol. 
"Are o piele foarte dură, asemănătoare cu cea a dinozaurului; cu toate acestea, interiorul este 
normal. Se pare că fălcile sale proeminente și gura nu erau protejate de această piele metalică 
subțire." Trantor s-a apropiat de ceea ce fusese capul viermelui. Diametrul era mai mare decât 
înălțimea miriapodului atunci când stătea în picioare. Încărcându-și labele, a lansat o explozie 
puternică împotriva interiorului acestuia, în timp ce carnea ardea, carbonizându-se de-a lungul 
laturilor.  

 - Ce faci? a spus Hugo, perplex. E deja mort, nu e nevoie să-ți irosești energia pe un 
dușman căzut.  

 - Ce fac? Pregătesc mâncarea, de care cu siguranță avem nevoie dacă vrem să ne 
recăpătăm puterile.  

Hugo și-a înăbușit o repulsie, mulțumindu-se în cele din urmă cu o grimasă de dezgust; totuși, 
trebuia să recunoască faptul că nu mai mâncaseră nimic comestibil de când Tunaru îi invitase la 
el înainte de plecare. Un miros de carne gătită plutea în aer în timp ce Trantor devora o parte 
din măruntaiele viermelui, apropiindu-se din nou periculos de gard. Arana s-a apropiat și a luat 
o îmbucătură, zâmbind surprinsă, cu un rânjet de plăcere pe față. "Este delicios, Hugo!". ", a spus 
micul păianjen. Trantor a continuat să rumenească interiorul viermelui, în timp ce carnea era 
devorată de grupul înfometat, în timp ce aburii de la oala proaspăt făcută inundau încăperea.  

 - Are cineva vreo idee despre ce s-a întâmplat? a întrebat Erizorro cu obrajii plini.  

 - Am o teorie, dar nu sunt pe deplin sigur", a spus Hugo, surprinzându-i pe toți.  

 - Te rog, Hugo, împărtășește-o cu noi", a spus Thanis, arătându-se întotdeauna foarte 
interesat de contribuțiile băiatului.  

 - Nu-i nimic. Iată..." a spus Hugo gânditor. Suntem în interiorul unui șarpe... un pic ciudat, 
e adevărat, cu un oraș în interiorul lui, dar, la urma urmei, un șarpe; o ființă magică, dar vie... 
nu-i așa? Ei bine, ca toate ființele vii, șarpele are un sistem digestiv. Cred că ne aflăm tocmai în 
intestinul său, așa cum a indicat deja Tunaru, ținând cont că Serpentidad devorează orașe. În 
intestinul subțire avem așa-numita floră intestinală, bacterii care ajută digestia, stimulează 
sistemul imunitar, protejează împotriva agenților patogeni și așa mai departe. Gardul viu, sub 
forma unui labirint, ar putea fi această Flora.  

 - Nu înțeleg nimic, a spus Erizorro scărpinându-se în cap, în timp ce continua să înghită 
o gură aburindă. Și ce naiba este acest vierme uriaș?  

 - Asta ar fi cea mai simplă explicație", a spus Hugo. Este un  parazit, o ființă care 
trăiește în interiorul lui Serpentidad, la fel ca tenia din interiorul unui om, un parazit asemănător 
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unui vierme care se hrănește cu ceea ce ingeră gazda sa. Dinozaurul ar acționa ca un control al 
acelei flore intestinale, să zicem ca să nu se dezvolte prea mult. Până acum, totul se potrivește 
cu lecția de știință, dar încă mă storc de creieri în privința Nicromanților, pe care nu reușesc să 
îi încorporez în teorie... 

 - Poate că fasciculul de lumină de pe sol a fost un apel pentru acel parazit vierme la care 
vă referiți. Ai văzut cât de ușor a absorbit energia lui Trantor", a spus Thanis în sprijinul teoriei 
lui Hugo.  

- Ummm, poate! spuse Hugo, scărpinându-se în bărbie. Ar fi putut să ne pună în mare 
încurcătură, fără îndoială; dar nu a venit la noi ca să ne omoare, ci din alt motiv: că nu am profitat 
de situația provocată de dinozaur, că ne-am putut mișca liber prin noile deschideri pe care acesta 
le-a creat în labirint. Poate că acel fascicul de lumină a făcut ca parazitul să vină în această zonă 
și să ucidă dinozaurul și, apropo, pe noi. Viermele a detectat cea mai mică vibrație, așa că...  

Trantor se opri pentru o clipă din mâncat și, cu fața lucioasă din cauza grăsimii și a jeleului din 
mâncare, îl întrerupse pe Hugo în oratoria sa:  

- Mi se pare o teorie absurdă! Flora intestinală, paraziții, ...! Despre ce naiba vorbiți?  

 - Ei bine, cred că nu ai fost la cursul de științe al  domnișoarei Maricarmen despre 
sistemul digestiv, a spus Hugo, cu palmele în sus. Trantor și-a șters fălcile cu una dintre labele 
superioare, întorcându-se spre Hugo într-o atitudine neprietenoasă, dar nu a avut timp să mai 
spună nimic: în depărtare a început să se audă un zăngănit rapid și o bătaie metalică, ceea ce a 
alertat grupul, care s-a oprit imediat din mâncat. De pe unul dintre coridoarele laterale ale 
triunghiului își făcuse apariția un fel de crab uriaș, alergând spre ei cu mare viteză. Trunchiul era 
umanoid, dar cu două gheare în loc de brațe și alte două gheare pe abdomen. Capul se termina 
în două coarne răsucite, dându-i un aspect demonic. Hugo s-a uitat mai atent; nu avea patru 
clești, ci trei, căci unul dintre brațe era retezat la încheietura mâinii. Se aflau în fața ființei care 
spulberase compania Sufletelor Întunecate și îl omorâse pe unchiul lui Tunaru, Astotu. Thanis a 
spus cu tristețe: "Oameni buni, nu cred că mai am energie să teleportez încă o dată întregul 
grup! ". Erizorro a pregătit arcul, în timp ce Thanis a început să-și încarce corpul. Arana a scos un 
pumnal mic din sacul ei, în timp ce Hugo a scos sabia, apucând-o cu ambele mâini. Grupul s-a 
îndreptat spre centrul amplasamentului, încă nefiind refăcut după ultima luptă, căutând un 
spațiu deschis pentru bătălia care urma.  

 - Nu vreau să fiu pesimist, dar vă reamintesc că această ființă a fost capabilă să elimine 
o duzină de Suflete Întunecate, toate fiind perfect antrenate", a spus Erizorro în timp ce își 
încărca arcul cu trei țevi pentru a pregăti o lovitură simultană.  

Grupul s-a despărțit de corpul viermelui, în timp ce crabul cu o grimasă malefică închidea 
distanța, în timp ce pocnea din clești cu un sunet metalic care bombarda creierul. La doar cinci 
metri de grup, crabul s-a întors spre partea din față a viermelui și a început să culeagă bucăți de 
carne, pe care le-a ingerat cu o voracitate enormă, în timp ce le arunca și le făcea bucăți în aer. 
Părea foarte înfometat, în timp ce se întorcea cu spatele la grup. "Ar putea fi o ființă pașnică 
care este doar înfometată? - a șoptit Erizorro.  
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 - Nu, nu sunt ființa pașnică pe care spui tu că sunt! răspunse crabul când ieși din vierme, 
vizibil sătul, întorcându-se spre retină, în timp ce făcea mișcări laterale ale gâtului, mișcări care 
serveau la reglarea vertebrelor cervicale înainte de luptă. Acest vierme era o gustare. Prefer 
mâncarea proaspătă, proaspăt prinsă... pentru mine! spuse el, clănțănind din clești.  

 - Nu căutăm necazuri, a spus Thanis, ridicând mâinile. Vrem doar să-l vedem pe 
Melquiades. Îl cunoașteți?  

 - Ha ha ha ha ha ....! a râs crabul. Melquiades vrea să te vadă și el - vrea să te vadă mort! 
De aceea m-a trimis să mă ocup personal de tine. Trebuie să-ți spun că l-ai surprins; nu s-a gândit 
niciodată că vei veni atât de departe, și totuși atât de aproape de centrul labirintului.  

 - Unde este stâlpul 2MIG? spuse Hugo, rupând tensiunea momentului, în fața privirii 
surprinse a grupului, în special a lui Thanis.  

 - Wow, interesantă întrebare pe jumătate umană! răspunse crabul amuzat. Dacă vrei să 
știi, va trebui să mă omori...  

 - Jumătate om? Nu sunt un hibrid, nu sunt nici măcar o ființă mitologică... Sunt complet 
uman! spuse Hugo, sprijinindu-și sabia pe pământ, în timp ce-și ținea mâinile pe mâner în formă 
de cruce, într-o atitudine pe care orice dușman ar fi interpretat-o ca fiind încrezută și lipsită de 
griji.  

 - Nu știi încă, dar când voi termina cu tine, vei fi pe jumătate om, pentru că te voi rupe 
în două...", râdea crabul în timp ce-și pregătea cleștele uriaș îndreptat spre Hugo!  

 - S-ar putea să fie așa, spuse Hugo, dar ai pierdut deja o dată o clește... îți amintești? 
Poate că astăzi le vei pierde pe toate! Aveți timp să plecați acum! Eu și prietenii mei suntem 
vrăjitori puternici de la Școala de Animale Mitologice și, de când am sosit, am depășit toate 
pericolele pe care le-am înfruntat.  

Crabul a ezitat o clipă, pentru că nu-l mai văzuse așa, iar băiatul avea dreptate în privința unui 
lucru: era foarte, foarte mult timp de când cineva nu mai intrase atât de adânc în Labirintul 
Neștiutorilor. Restul grupului se holba uimit la Hugo, care în mod clar blufa: în starea în care se 
aflau, cu siguranță nu reprezentau o amenințare pentru această ființă; totuși, părea că ceva în 
privirea monstrului se schimbase. Chipul său era în continuare terifiant, dar o urmă de îndoială 
și neîncredere i se citea pe față. Crabul a început să se deplaseze rapid în lateral, în timp ce 
grupul se lipise de stâlpul pătratului triunghiular. 

  - Nu-l scăpați din ochi, a spus Thanis.  

 - Este al meu, a spus Trantor, pășind înaintea grupului. Vrei să dansezi, crab mic? Te voi 
ajuta... dansează pentru mine! a spus el în timp ce lansa mai multe fulgere electrice, de care 
crabul s-a ferit cu ușurință. Trantor a încărcat din nou și, de data aceasta, a pregătit o uriașă 
minge de energie folosind mai multe perechi de picioare. - Poftim, înghite asta! a spus el, 
aruncând-o spre crab, care de data aceasta nici măcar nu a făcut vreo mișcare, punând una 
dintre ghearele sale uriașe între el și minge, în timp ce una dintre celelalte a luat contact cu 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

133 
 

pământul ca dispozitiv5 de împământare. Electricitatea a trecut prin el și s-a disipat în pământ, 
în timp ce crabul a râs cu poftă.  

 - Ăsta e dansul pe care îl propuneai? Cred că prefer un dans mai apropiat...", a răspuns 
crabul încruntat, în timp ce se îndrepta rapid spre Trantor, cu mișcări în zigzag, în timp ce 
miriapodul încerca să îl lovească cu razele sale electrice, dar fără succes. În doar câteva secunde, 
a ajuns chiar lângă Trantor și cleștii săi s-au activat, secționându-i două dintre picioarele 
superioare, în timp ce cu unul dintre cleștii inferiori a tăiat abdomenul bietului miriapod, care l-
a privit cu ochii mari, știind că tocmai suferise niște răni cu adevărat grave și posibil fatale. 
Trantor s-a îndoit, în timp ce sângele albicios îi țâșnea din rana deschisă din abdomen, iar din 
picioare îi țâșnea un firicel subțire, dar continuu, din același lichid. Trei săgeți au zburat prin aer, 
lovind crabul în trunchiul său cu carapace tare și ricoșând de pe pământ și, respectiv, în gard. 
Erizorro și-a încărcat din nou arcul, de data aceasta cu două săgeți, încercând să câștige precizie, 
în timp ce crabul își schimba direcția spre el. Săgețile au zburat din nou prin aer, lovind trunchiul 
crabului, care s-a aplecat în față; totuși, după cinci secunde, acesta s-a reîntors, arătând cele 
două săgeți prinse de gheare. Brusc, s-a învârtit foarte repede, lansând ambele săgeți spre 
Erizorro, luându-i una în ochiul drept și cealaltă în umăr, ceea ce l-a făcut să se dubleze de durere, 
în timp ce sângele, roșiatic de data aceasta, țâșnea printre degetele herizoului, care încerca cu 
greu să astupe rana. Arana făcu un pas înainte spre Hugo, într-o poziție de protecție, dar Thanis 
începu să se îndrepte spre bestie. Crabul l-a privit arogant și i-a spus.  

 - Și ce ai de gând să faci, să mă arunci de pe acoperiș sau să încerci să mă faci să mă 
îndrept spre gard în mod necontrolat, astfel încât să mă devoreze?  

 - Cred că va trebui să vii și să vezi cu ochii tăi", a spus Thanis, care se plantase ca un 
toreador în fața taurului, la aproximativ opt metri, un spațiu prea scurt pentru o ființă precum 
crabul, care se deplasa cu o viteză enormă. Crabul își începuse marșul în linie dreaptă, pentru ca 
în ultimii metri să se transforme într-un zig-zag, surprinzându-l chiar și pe Thanis însuși, în timp 
ce își deschidea larg una dintre clești spre gâtul koala. Când cleștele s-a închis, Thanis nu mai era 
la locul lui; reapăruse prins în jurul gâtului crabului, îmbrățișându-l cu picioarele împletite. În 
timp ce una dintre mâini se ținea de unul dintre coarne, cealaltă căuta ceva în sacul său. Crabul 
se mișca în toate direcțiile, încercând să se scuture de koala cu gheara superioară, care îi trăgea 
picioarele în sus pentru a nu le pierde.  

 - Coboară de acolo, nenorocitule, că te fac bucăți! a strigat crabul, cu mândria lui mai 
mult rănită cu siguranță, căci se simțea ca o banală montură pentru un animal atât de 
neînsemnat ca acel koala. Hugo, care se dusese în ajutorul lui Erizorro, a privit o secundă scena: 
îngrijorat pentru prietenul său Thanis, și-a amintit din nou de scena taurului mecanic de la târgul 
orașului, una dintre amintirile minunate pe care le avea cu părinții săi, dar care fusese brusc 
întreruptă de un cadru de groază: tatăl său îngropat sub tone de moloz, în timp ce mâna mamei 

 
5 Legarea la pământ este o protecție pe care o au instalațiile electrice ale caselor, astfel încât atunci când 
apar suprasarcini electrice, excesul de electricitate nu cade pe instalație deteriorând-o, ci pe propriul 
pământ, fiind sistemul protejat. 
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sale, complet arsă, ieșea dintre dărâmături cu inelul celor două picături pe inelar... "Stai puțin! 
se gândi Hugo, "Dacă mama mea este în viață, a cui era mâna aceea? 

 

Arana venise în ajutorul lui Trantor, care se afla, fără îndoială, într-o stare critică. Întins la 
pământ, cu abdomenul sfâșiat de la stânga la dreapta, miriapodul se răsucea de durere; nu mai 
rămăseseră prea multă aroganță sau temperament irascibil în bietul Trantor; acum arăta mai 
degrabă ca o ființă neajutorată, conștientă că acestea ar putea fi ultimele sale clipe. Arana a 
început să scuipe pe rana de pe abdomen, cea mai îngrijorătoare, dar era prea deschisă, așa că 
a decis să o închidă parțial cu fire, folosindu-și saliva doar pe părțile fără pânze. Picioarele le-a 
sigilat într-o clipă; era clar că Trantor, în starea aceea, nu va putea ajuta grupul, ci mai degrabă 
îl va încetini. Dar asta era o altă problemă; principala preocupare era acum crabul și Thanis, care 
era încă călărețul improvizat. Arana a aruncat o secundă o privire spre el și l-a văzut pe Thanis 
cu o husă neagră în mâna dreaptă pe care a identificat-o rapid: husa neagră cu săgeți a Sufletelor 
Întunecate. Thanis s-a chinuit să o deschidă cu o mână, dar a reușit să elibereze una dintre săgeți, 
în timp ce restul cutiei a zburat în fața virajelor și salturilor rapide ale crabului. Știind că nu va 
avea decât o singură șansă, Thanis a apucat săgeata ca pe un pumnal și a înfipt-o în urechea 
crabului, care a scos un strigăt de durere în timp ce, într-o mișcare bruscă și ascuțită, l-a aruncat 
pe Thanis în cel mai apropiat gard viu, care își deschisese deja fălcile pentru a-l mânca pe 
savurosul koala; cu toate acestea, Thanis a dispărut din nou, apărând lângă Hugo și Arana, 
complet epuizat de teleportare. "S-a terminat - nu voi mai putea să o fac din nou, nici măcar cu 
mine însumi. Nu mai am energie", a spus Thanis, prăbușindu-se la pământ total epuizat. Crabul 
continua să se învârtă, zvâcnind, încercând să se scuture de acea săgeată, dar lipsea doar cea 
mai apropiată clește. A început să facă mișcări neregulate, șovăind și clătinându-se, de parcă ar 
fi băut o sticlă întreagă din cea mai bună licoare a lui Serpentidad, dacă exista vreuna. Dintr-o 
dată, a căzut la pământ, în agonie. "Luați-l înapoi! Îl pot suporta, nu vă faceți griji, nu vor fi 
țepușele mele cele care mă vor termina!", a spus ariciul stoic, care reușise să oprească 
sângerarea din ochi, deși ghimpele acestuia era încă înfipt în el și vizibil între degetele sale 
păroase. Hugo a apucat sabia și s-a îndreptat spre crab. Când a ajuns la doar un metru distanță, 
a văzut că săgeata își făcuse efectul, paralizând jumătate din corpul crabului, cu articulațiile 
răsucite în unghiuri imposibile.  

- Omoară-mă, omule! Prefer să mor în combaaaaaaate... nu de la o simplă daaaardă otrăvită! 
spuse crabul cu greu, din cauza paraliziei care se accentua în corpul său.  

 - Mai întâi spuneți-mi unde se află stâlpul 2MIG. Ține-ți promisiunea! spuse Hugo 
privindu-l adânc, îndreptând sabia spre gâtul bestiei.  

 - Doi paaaaasilloos în dreapta, unul în mijloc, treieeeeees în stânga", a spus monstrul 
într-un mod aproape neinteligibil. Hugo, într-un act de compasiune, și-a ridicat sabia gata să taie 
gâtul crabului, ajutându-l în moartea sa agonizantă și dureroasă, aceeași pe care o 
experimentase deja Pegasullo. Deodată, unul dintre cleștii abdomenului s-a activat și i-a tăiat 
piciorul drept al lui Hugo sub genunchi, făcându-l pe Hugo să cadă cu spatele la pământ din cauza 
greutății sabiei și a lipsei de echilibru, lăsându-și piciorul retezat curat pe jos, lângă miriapod, 
care râdea în timp ce vomita un lichid negru: "Teeeeee voi vedea eeeeee în iad, humaaaaaanoo! 
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" Hugo a început să țipe de durere, contorsionându-se și pătând toată podeaua cu un sânge roșu, 
proaspăt, care părea să simuleze o pictură abstractă pe pânza podelei. Arana i-a sărit în ajutor 
în plină viteză, având încă în fălci sângele albicios al lui Trantor. 
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18. GENERALUL A SOSIT 
Așteptarea era la cote maxime la Școala Ființelor Mitologice. Lúcer a dat vestea, iar elevii și 
profesorii erau în expectativă în fața noului oaspete. Auditoriul a fost plin în doar zece minute. 
Un murmur sub formă de șoaptă străbătea fiecare colț al sălii. Dintr-o dată, ușa s-a deschis cu 
un bubuit puternic și o tăcere de piatră a umplut sala. Mirlén s-a urcat în barca sa, suspendată 
la aproximativ doi metri deasupra podelei; pe podeaua bărcii, ieșind peste margine, se aflau 
câteva borcane de sticlă care conțineau un lichid negru, complet opac. Lângă ele, un coș de 
răchită dezvăluia mai multe role de hârtie albă. În spatele bărcii, la aproximativ zece metri 
distanță, a apărut Scorleon. Avea un aer arogant, cu un aer maiestuos în același timp, ceea ce 
era fără îndoială un semn al încrederii pe care o avea în puterea sa. Toată lumea îl cunoștea și 
toată lumea se temea de el. Mirlén stătea în centrul camerei, ridicându-se cu vreo trei metri mai 
sus. Și-a depărtat brațele de corp și a început să vorbească, în timp ce Lúcer era ocupat să-și 
radieze vocea către toți elevii și profesorii din capetele lor: "Dragi prieteni: așa cum v-am promis, 
vin însoțit de Escorleón. Presupun că îl cunoașteți cu toții, deși puțini dintre voi îl vor fi văzut în 
persoană. El va fi din acest moment generalul armatei noastre, șeful absolut în toate problemele 
de securitate legate de Școală. El va putea să decidă în privința oricăruia dintre voi, să vă 
pedepsească sau să vă trimită la groapă, dacă va considera necesar. Nu va avea nevoie de 
supravegherea niciunuia dintre profesori, nici măcar a mea. În schimb, ne-a dat ceva extrem de 
valoros: cinci role de hârtie imaculată, o hârtie despre care știți că este aproape dispărută, spuse 
ferchezuitul, subliniind importanța unui astfel de dar. Un zvon general a pus stăpânire pe 
auditoriu; nu mai văzuseră niciodată hârtie imaculată; în clase, profesorii vorbeau despre ea ca 
despre o legendă, o poveste uitată de secole. Feribotul a continuat: "Profesorii vor discuta cine 
va face vrăji pe hârtia sacră, căci, după cum veți ști, ea nu poate fi irosită pe vrăji banale. Vom 
căuta acele vrăji care ne pot ajuta cu adevărat să ne apărăm împotriva forțelor demonice, cele 
care sunt scrise în limbi pierdute pe care doar Ființele Mitologice de cel mai înalt nivel vor putea 
să le pronunțe", a continuat Mirlén. Scorleon mi-a confirmat că atacul este iminent; nu mai 
puteam avea încredere în rețeaua mea, dar simțul său interdimensional a detectat gruparea de 
mii de ființe care se îndreaptă în această direcție, folosind portaluri magice neautorizate care 
pot apărea în orice moment, oriunde în Școală. Știu că Echipa de profesori a organizat temporar 
sarcinile de apărare, dedicându-i chiar pe Moltibán și câțiva elevi pentru a detecta crearea de 
portaluri în afara Școlii. Escorleón, Bujab și cu mine vom lucra chiar acum la crearea unui scut de 
protecție pentru a apăra Școala; e adevărat că va fi nevoie de multă energie magică, dar nu 
putem risca o nouă invazie din interior", a încheiat ferchezuitul, privindu-l pe Escorleón, care i-a 
aruncat o privire dură, în timp ce-și închidea strâns pumnii, arătându-și brațele cu mușchi uriași. 
Mirlén, s-a uitat din nou spre orizont și a spus: "încă un lucru... I-am făcut o promisiune lui 
Escorleón, o promisiune pe care o voi respecta mai presus de orice; dacă în cele din urmă vom 
obține victoria, ne vom înfrunta singuri într-o BĂTAIE DE MOARTE" - a spus vrăjitorul subliniind 
această ultimă frază. O șoaptă îngrozită, din ce în ce mai puternică, a devenit generică printre 
toți cei din sală, în timp ce profesorii își duceau mâinile la frunte și clătinau din cap, în timp ce 
elevii, complet bulversați, dădeau semne că nu înțeleg absolut nimic. Fermierul și-a continuat 
discursul: "Vă cer - sau mai bine zis - vă ordon, în calitate de mentor al vostru, să mă lăsați să-mi 
respect promisiunea, dacă va fi necesar, și absolut nimeni nu va sta în calea acestei decizii; dacă 
se va întâmpla, oricine va câștiga această luptă, nimeni nu va putea spune nimic împotriva 
învingătorului. Este clar? ", a spus Mirlén cu emfază. Barcagiul și-a desfășurat plasa la pământ, 
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suspendând-o vertical la sol. Plasa a căpătat o formă tridimensională, specific Auditoriumului, 
sala în care se aflau. Pe ea au apărut mai mult de o sută de cercuri albe. "Fiecare dintre aceste 
cercuri reprezintă o ființă mitologică a celor care se află aici și acum, chiar în poziția pe care o 
ocupați voi în sală. Vă cer să vă concentrați și să îmi permiteți să îmi îndeplinesc promisiunea 
mai presus de orice. Cercurile vor deveni verzi dacă îmi promiți că vei respecta această decizie. 
Cercurile albe ale plasei au devenit cercuri roșii, care s-au transformat treptat în verzi. Câteva 
puncte roșii, reprezentând elevii și profesorii neconvinși, au devenit verzi sub presiunea 
momentului.  Când pe plasă au apărut toate cercurile verzi, Mirlén și-a întrebat vechea prietenă:  

 - Ești mulțumit acum, Escorleón? 

 - Nu încă, nu voi fi până nu voi termina cu tine! a spus el, întorcându-se și ieșind din cameră.  

Când toți elevii și profesorii au părăsit sala, Lúcer a închis ușa din interior. Doar Mirlén și Dimas 
au rămas în cameră.  

 - Cum ai putut să-i promiți așa ceva? spuse Dimas, vizibil supărat. Ai înnebunit?  

Lúcer a fost de acord cu magicianul:  

 - Cred că ți-ai pierdut mințile. Nu-l vom lăsa pe pustnicul ăla nebun să te omoare", a spus 
Gardianul.  

 - Ce altceva te-a mai întrebat? spuse Dimas deodată.  

 - Totul! spuse bătrânul maestru.  

 

Profesorii au convocat o ședință de urgență, în timp ce Scorleon s-a dus la arsenal cu o duzină 
de elevi, pentru a verifica armele pe care le deținea școala. Elevii au selectat armele pe care le 
ceruse leul-scorpion.  

 - Duceți-i în curte și întoarceți-vă imediat aici! Mai avem multe de făcut! a mârâit 
Scorleon.  

 - Da, da, domnule, au spus elevii, grăbindu-se să-și facă datoria.  

La ședința profesorilor, Mirlén a mărturisit că Scorleon nu i-a dat de ales și că, cu siguranță, l-ar 
fi ucis pe loc, dacă acesta nu i-ar fi promis ceea ce dușmanul ei iubit își dorea cel mai mult: 
răzbunarea mult dorită. Mai mult, Mirlén i-a spus că nici Scorleon-leul nu va mai fi niciodată în 
siguranță în exilul său voluntar; dacă Școala va cădea, vor cădea cu toții. Un ultim motiv 
convingător l-a convins în cele din urmă: Elissa era în viață, iar Mirlén se angajase să-i dea sacul 
cu pietre prețioase ale iubitei sale; Scorleon își putea folosi mirosul și puterea de oracol pentru 
a o căuta în tot universul cunoscut; dacă era în viață, o va găsi.  

 

Zeci de elevi se aflau în curte; sute de arme fuseseră scoase din arsenal și de pe coridoarele 
întregii școli, unele de calitate inferioară și care serveau drept decor pe pereți. Printre armele 
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găsite se numărau: sulițe, cimitire, macete, topoare, topoare, săbii, lănci, arcuri, arbalete, 
pumnale de toate felurile..., printre alte arme, toate depozitate cu grijă în centrul curții. Scorleon 
le spusese că era esențial să știe cum să le mânuiască pe toate; fără îndoială, puterile magice 
erau importante și puteau fi folosite atâta timp cât erau încărcate complet, ceea ce nu se 
întâmpla prea des.  

 - Tu; vino aici! îi spuse Escorleón lui Mofénix, o ființă hibridă, jumătate maimuță și 
jumătate phoenix, foarte puternică și respectată de toți, care putea să se ridice din propria 
cenușă și să concentreze toată energia phoenixului în valuri de energie mortală. Ce nivel ești? - 
a întrebat Scorleon.  

 - Sunt un elev de nivelul 8, domnule, a răspuns Mophenix, mândru de abilitățile sale.  

 - Atacați-mă, cu tot ce aveți! spuse Scorleon.  

 - Sunteți sigur, domnule? L-aș putea ucide", a spus maimuța, vizibil nervoasă.  

 - Acum! a spus Scorleon în timp ce lua un buzdugan de pe pământ. Mofénix și-a luat 
zborul cu un salt și, într-o clipită, s-a îndreptat spre Scorleon cu toată viteza, în timp ce lansa 
sfere de energie care luau direcții curbe, atacându-l pe Scorleon din diverse direcții. Leul a deviat 
acele valuri cu buzduganul său, ca și cum ar fi jucat un joc de baseball nevinovat, aruncându-le 
pe ultimele dintre ele împotriva lui Phoenix însuși, care a căzut greu la pământ. Pustnicul s-a 
apropiat de el cu mișcări fulgerătoare în zigzag și i-a trântit buzduganul în cap, distrugându-l 
complet. După câteva secunde, energia lui Phoenix a strălucit din nou, în timp ce rămășițele 
capului au strălucit și și-au recreat forma inițială, lucru pe care studenții care se confruntaseră 
cu această ființă îl știau foarte bine: nemurirea lui Phoenix. Cu toate acestea, Scorleon a aruncat 
buzduganul la pământ și, mișcându-și coada deasupra capului, a lansat înțepătura, care s-a înfipt 
direct în spatele lui Mofénix, care a scos un țipăt sfâșietor, în timp ce îl paraliza cu veninul său 
teribil și îi scotea penultima esență a energiei vitale. Mofénix nu putea decât să aștepte să-și 
piardă toată energia, să moară și să renască radiant, dar a constatat că energia îi era suptă, fiind 
paralizat din cauza volumului mare de otravă care îi consuma corpul încetul cu încetul. "Pot să 
continui așa toată ziua", a spus Scorleon, bucurându-se de energia gratuită a lui Mofenix, în timp 
ce corpul său dobândea un halou auriu, care insufla și mai mult respect și teamă, dacă se putea. 
După câteva minute, în timp ce restul elevilor priveau îngroziți scena, Scorleon și-a scos 
înțepătura înfricoșătoare din spatele nefericitului. Mophenix nu s-a putut ridica din cenușă, pur 
și simplu pentru că nu era mort. Era complet pietrificat, căci îl lăsasem moribund, cu o doză bună 
de otravă, incapabil să se miște și să se apere, dar viu, până la urmă. Phoenix-ul nu putea renaște 
în această stare. "Vezi?", spuse generalul. O armă bună poate dezarma primul atac al multora 
dintre dușmanii noștri, păstrând magia noastră pentru final. Nu am pretenția să vă învăț cum să 
vă folosiți darurile; nimeni mai bine decât voi să facă ceea ce vă pricepeți să faceți. Dar acum, 
vorbim despre o bătălie crâncenă, în care arme precum cele pe care le vedeți aici vă pot salva 
viețile în timp ce corpurile voastre se reîncarcă sau în timp ce puterile voastre sunt ascunse de 
inamic. Aveți întrebări? ". Nimeni nu îndrăznea să spună nimic; dacă lui Scorleon îi luase abia un 
minut să doboare unul dintre cei mai avansați elevi, care fără îndoială că va ajunge în scurt timp 
la rangul de maestru, cu toții înțelegeau pericolele cu care se confruntau: mii de ființe îmbrăcate 
în armuri și arme asemănătoare și, pe deasupra, cu puteri variate. Un singur lucru îi încuraja: 
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aceste ființe nu aveau în rândurile lor cel mai bun general din lumea fantastică. Escorleón s-a 
apropiat din nou de Mofénix, care începuse să tremure neîntrerupt, și, dintr-o singură lovitură, 
i-a smuls capul. "Nu ne putem permite să pierdem un astfel de aliat", a spus Scorleon. Partea 
phoenix a făcut ca hibridul să se ridice din cenușă, în timp ce se pregătea să lanseze un nou val 
de energie. "Ajunge, ajunge! ", a spus generalul, arătând cu unul dintre degete spre el. Mophenix 
a coborât, stingându-și flăcările și așezându-se alături de restul tovarășilor săi. "Vreau să testați 
toate armele pe care le puteți testa timp de două zile. Eu voi fi aici, supraveghindu-vă progresul. 
Începeți! Vreau meciuri pe viață și pe moarte!", a spus temutul general. Când îți vei ucide 
adversarul, ia o altă armă și găsește-ți un alt combatant. Deși Vraja Energiei de Viață era încă 
operațională, vindecarea magică necesita o energie pe care școala nu o avea, așa că Mirlén și 
Aquariam au fost nevoiți să accepte cererile lui Scorleon: să vindece magic pe muribunzi, pe 
durata antrenamentului, indiferent de cât de multă energie magică ar costa. Nu-și puteau 
permite să se antreneze cu jumătate de inimă, ca pe un joc, în fața unei armate uriașe, cu 
distrugerea doar în ochi. 

 

Dimas așezase hârtia imaculată pe podea, gata să scrie vrăjile pe care le hotărâseră în grupul de 
profesori. Era foarte complicat să le transcrie; o mică greșeală de tipar ar fi invalidat vraja și ar fi 
transformat hârtia imaculată într-o bucată de hârtie vulgară. Vrăjile fuseseră preluate din Cartea 
sufletelor, un tom scris de primii Mesia ai Școlii. Cele mai multe erau scrise în limbi de neînțeles 
chiar și pentru profesorii înșiși, cu o semnătură scrisă de mână sub ele, care servea la 
recunoașterea paternității. Profesorii au fost uimiți când, pe două pagini consecutive, au 
recunoscut două nume pe care le cunoșteau foarte bine: Serpentidad și Yosoy. Să fi fost 
Serpentidad un Mesia? 

 

Scorleon supraveghea luptele, în timp ce zeci de elevi mureau de mâna colegilor lor, cu un minim 
de energie rămasă în ei (datorită Vracii de energie vitală minimă) pentru a fi recuperată mai 
târziu. De asemenea, se întâlnise cu Lucer, obligându-l să cvadrupleze paza, constatând că poarta 
fusese întărită cu câteva vrăji de reținere suplimentare, deși Gardianul susținea că această 
intrare era inexpugnabilă. Apoi îi ceruse lui Ten-sion să-i supravegheze pe studenții cu cele mai 
multe înfrângeri; era în regulă dacă mureau de mai multe ori, deoarece ar fi servit cel puțin drept 
parteneri de antrenament pentru colegii lor, dar se gândea că poate studenții începători ar fi 
împiedicat progresul grupului general, în loc să-l amplifice. L-a rugat pe Montilan să ia acești 
elevi și să-i distribuie în toată școala, căutând portaluri peste tot. Simțul său olfactiv 
interdimensional era pe cale să explodeze: mirosea moartea și distrugerea, mirosea o armată de 
mii de creaturi gata să nimicească Școala odată pentru totdeauna. 

 

Dimas terminase de copiat vrăjile de putere maximă. Mai mulți dintre profesori se străduiseră 
să le citească fără greșeală atunci când va veni momentul; Scorleon le ceruse un lucru în plus: ca 
cel puțin trei profesori să pregătească fiecare vrajă; nu-și puteau permite ca o vrajă să eșueze 
pentru că profesorul responsabil fusese ucis în luptă. 
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Scorleon le dăduse tuturor lecția finală; folosindu-se de Lúcer ca difuzor, le-a spus că vrea să 
folosească un sistem de comando, de unități formate din trei sau patru membri. Luptele nu 
aveau să aibă loc în spații deschise sau în marile săli, decât dacă nu era nimic altceva de făcut; 
acolo, ar fi fost carne de tun, confruntați cu o armată de proporții și în inferioritate numerică. 
Luptele ar avea loc pe coridoare sau chiar în camere, unde dimensiunile lor mici ar limita intrarea 
inamicilor. Cu toate acestea, conform planului, profesorii ar trebui să se expună cel mai mult, 
tocmai în locurile cele mai puțin potrivite pentru luptă: spațiile deschise și marile săli, unde 
vrăjile de putere scrise pe hârtie sfințită ar putea face cele mai mari pagube. Leul-scorpion a 
cerut ca vrăjile să fie ascunse în aceste săli; nu voia ca un profesor căzut la datorie să ia vraja cu 
el în mormânt, în timp ce cei doi profesori de rezervă nu aveau nicio șansă de a o folosi. Turatex, 
o ființă care putea copia orice suprafață pe care o atingea, a avut grijă să lase hârtiile imaculate 
cu vrăjile ascunse în pereți ca și cum ar fi fost de piatră, dându-le locația exactă lui Escorleon și 
celorlalți profesori. Sala Mare, Auditoriul, Aula Magna și două dintre curțile exterioare fuseseră 
cele cinci încăperi alese.  Studenții începători urmau să acționeze ca momeală pentru a atrage 
un număr cât mai mare de ființe în sălile mari. Doi sau trei profesori pentru fiecare sală ar fi fost 
însoțiți de ființe cu puterea de a zbura: Colicabra, Oságuila, Rinobélula, Caballosa și Lobat 
fuseseră cei aleși, ținând cont de faptul că cea mai mare parte a armatei întunericului era posibil 
să fie terestră, deși cu puteri necunoscute. 
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19. O NOUĂ PUTERE DESCOPERITĂ 
Hugo îi ținea piciorul de genunchi, în timp ce se uita îngrozit la tăietura de sub el. În starea aceea, 
departe de un spital, știa că era o rană mortală; nici măcar Arana nu putea opri acea hemoragie. 
Păianjenul i-a atins fruntea: era arsă; i-a vorbit calm, în timp ce Hugo a continuat să țipe fără să-
i dea atenție, uitându-se la ceea ce fusese piciorul lui cu doar câteva secunde în urmă și care 
acum se afla la un metru distanță, pe pământ. "Liniștește-te, Hugo; o să fie bine!". -spuse 
păianjenul fără ca Hugo să-l audă. Văzând că Hugo nu se putea concentra sau calma, lucru vital 
pentru a-i încetini în parte ritmul cardiac și, prin urmare, pentru a pompa mai puțin sânge, Arana 
a decis să intervină, aplicându-i o mușcătură mare pe tăietura sagitală a piciorului, lăsând în 
schimb saliva lui vindecătoare și buboasă. Brusc, sângele lui Hugo împrăștiat pe jos a început să 
se adune în picături mai mari, până când s-a format un singur lichid sub privirea lui Arana, care 
părea imperturbabil și și-a continuat munca de a încerca să oprească sângerarea provocată de 
mutilare. Sângele a început să curgă pe picioarele lui Arana, spre capul păianjenului și, în cele 
din urmă, în fălcile acestuia. Hugo începu să se simtă puțin mai bine; era încă transpirat, dar 
încetase să mai țipe, menținându-și mișcarea de la stânga la dreapta și de la spate la dreapta 
care îi trasa șoldul pe pământ. În mod neașteptat, un fel de tentacul auriu a început să iasă din 
piciorul retezat (ținut de Hugo la genunchi), clătinându-se și deplasând-o pe Arana într-o parte, 
obligând-o să nu mai saliveze pe rană. Tentaculul a continuat să se balanseze și să se 
zvârcolească până când a rămas nemișcat, arătând într-o singură direcție: piciorul tăiat care 
rămăsese în picioare pe pământ. S-a îndreptat spre el, până când s-a unit în dreptul vârfului 
retezat. Hugo a început să conștientizeze toate acestea, arătând îngrozit, fără să mai aibă niciun 
simptom aparent de durere fizică. Piciorul singuratic a început să tremure, căzând la pământ din 
cauza acțiunii tentaculelor. Apoi a început să se deplaseze înapoi la fostul său proprietar, în timp 
ce tentacul își micșora lungimea. În doar câteva secunde, cele două cioturi au fost unite, în timp 
ce sângele auriu sigila marginile ca o lipitură de staniu. "Simt piciorul! ", a spus Hugo cu un 
zâmbet... Pot să-mi mișc degetele! Și sprijinindu-se pe mâini, s-a ridicat cu ambele picioare 
mișcându-se cu precauție, verificând că piciorul era funcțional sută la sută. Arana a zâmbit în 
sinea ei. Hugo s-a uitat în jur după restul grupului. Thanis era încă ghemuit, îngrijindu-l pe 
Erizorro, grav rănit, în timp ce Trántor era încă întins pe spate pe pământ, cu mai multe picioare 
pe burtă, zbătându-se între viață și moarte. A alergat către Erizorro. Ariciul se prăbușise. Era încă 
cu cei 2 spini înfipți în el.  

 - Nu le putem extrage? a întrebat Hugo pe Thanis.  

 - Nu sunt sigur, Hugo. Cel puțin spinii astupă rana. Îndepărtarea lor ar putea crește riscul 
de sângerare", a spus koala.  

Hugo se uită la Arana. Păianjenul a spus: "Pot să-ți cârpesc rana de pe umăr, dar dacă îți pun 
salivă în ochi, cel mai probabil îl vei pierde. Saliva mea este vindecătoare, dar acele bule 
acționează ca un acid, ceea ce va sfârși probabil prin a deteriora și mai mult ochiul.   

Hugo s-a apropiat de arici, sprijinindu-și mâna pe rana de pe umărul acestuia. Firele de pânză 
care acopereau rănile din trecut s-au desprins de pe pielea lui Hugo. Aceste răni s-au deschis din 
nou, suficient pentru ca câteva picături din sângele prietenului său să se alinieze, căutând calea 
cea mai scurtă spre antebrațul rănit al băiatului, conectând în cele din urmă cele două sânge. 
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Hugo s-a concentrat asupra prietenului său înțepător și a observat brusc ceva ciudat pe spatele 
lui: țepi, foarte asemănători cu cei ai lui Erizorro, ieșeau din spatele lui străpungându-i cămașa. 
"Dar ce e asta?", a exclamat Thanis cu ciudă. Thanis s-a apropiat, atingându-și mâna de mantia 
de spini a lui Hugo, înțepându-i unul dintre degete. "Au!", a strigat Thanis, sugându-l, "sunt 
foarte înțepători! " Fără să mai țină cont de nimic și cu deplină încredere în abilitățile sale până 
atunci necunoscute, Hugo s-a întins spre arici și i-a smuls ghimpicul din umăr cu o smucitură 
bruscă; un jet de sânge a ieșit brusc la iveală, înfundat imediat de sângele auriu al lui Hugo. Apoi 
s-a uitat în ochii prietenului său. De data aceasta, Hugo și-a adunat propriul sânge care țâșnea 
în picături din toate rănile întredeschise pe care le avea cândva și, după ce s-a adunat, l-a cuprins 
în mână, strângând pumnul și lăsând câteva picături de aur să cadă pe ochiul Ariciului. Apoi a 
extras spinul din el cu o ușurință surprinzătoare. Sângele auriu acționase imediat, etanșând 
instantaneu sângerarea. Erizorro și-a recăpătat cunoștința, spunând încă ușor amețit:  

 - Mulțumesc, băieți, mă simt mult mai bine; de fapt, umărul nici măcar nu mă mai doare.  

 - Așteaptă un pic să-ți deschizi ochiul", l-a întrebat Hugo, întorcându-se și alergând spre 
Trantor.  

Miriapodul se afla pe ultima sută de metri: Arana îi sigilase complet două picioare tăiate, precum 
și o parte din abdomen, dar pierduse mult sânge și intrase în comă. "Pulsul său a scăzut 
vertiginos! ", a strigat îngrijorată -Arana. Dintr-o dată, inima lui Trantor a încetat să mai bată, în 
timp ce băiatul continua să alerge spre ființa care îl deranja de când se întâlniseră. Hugo s-a oprit 
în loc, la aproximativ doi metri de miriapod.  

 - Dați-vă înapoi, cu toții, a spus băiatul.  

 - Ce ai de gând să faci? a spus Thanis cu uimire, în timp ce Arana se întorcea de la 
miriapod. 

 - Un alt experiment științific, presupun", a răspuns Hugo. S-a concentrat asupra lui 
Trantor și, în văzul tuturor, mai multe perechi de picioare au apărut din spatele băiatului. Sfere 
de energie electrică au început să se formeze între ele, în timp ce Hugo a continuat să se 
concentreze la maximum. Apoi, labele au amestecat bilele într-una singură. Hugo a deschis ochii 
și a aruncat-o spre Trantor, care și-a arcuit corpul flasc împotriva tensiunii externe. Hugo a 
reîncărcat și a aruncat-o din nou. Părea că nu se întâmplase nimic, dar capul miriapodului s-a 
întors într-o parte, scuipând instantaneu un puf mare de sânge albicios, în timp ce corpul său 
căpăta tonusul muscular obișnuit, mișcându-se încet; miriapodul ieșise din stop cardiac și avea 
din nou puls. Trantor a deschis ochii și a văzut o ființă care semăna cu Hugo, dar foarte diferită. 
Avea țepi pe spate, două perechi de picioare pe trunchi, iar fața i se schimbase. Creatura ciudată 
țâșnea sânge fierbinte din mai multe răni deschise pe mâini și pe brațe. Sângele a devenit auriu, 
căzând direct pe abdomenul centipedei. 

 - Cred că am halucinații! spuse Trantor de la pământ.  

Hugo a făcut un pas mai aproape de Thanis, care nu și-a putut ascunde o oarecare încordare 
când a privit în sus pe fața băiatului și a constatat că două noi perechi de ochi îl priveau din ceea 
ce fusese cândva fruntea lui. "Dă-mi mâna, Thanis! " -Hugo i-a cerut Koala. Sângele lui Hugo s-a 
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repezit la degetele înțepate încă însângerate ale lui Thanis, amestecând sângele între ele. Hugo 
s-a concentrat asupra prietenului său și a dispărut brusc. A reapărut după cinci secunde cu arcul 
centaurului în mână.  

- Cum ai făcut asta? a spus Thanis cu uimire.  

 - Așteaptă și vei vedea, a spus Hugo cu o încredere în sine nepotrivită pentru un băiat 
de vârsta lui. Băiatul a dispărut din nou. Un fluierat a întors capetele întregului grup în altă 
direcție: Hugo se afla la aproximativ 50 de metri distanță, aproape de marginea acoperișului, la 
o înălțime de aproximativ patru metri și jumătate. A încărcat arcul cu trei țepi, în timp ce 
picioarele sale laterale au creat o minge de energie. A tras spre grup cu o precizie precisă, 
împingând cele 3 țepi în formă de triunghi în jurul prietenilor săi, în timp ce un fascicul electric 
străbătea săgețile de la stânga la dreapta, ca un gard electrificat. Când a căzut de la înălțime, a 
dispărut din nou, apărând lângă Thanis cu Erizorro, ținându-l de mână, în timp ce întregul grup 
privea uimit.  

 - În regulă, prieteni; cred că vă datorez o explicație", a spus Hugo, întorcându-se spre cei 
care încă îl priveau în gol. Acum câteva nopți, când eram de serviciu și voi dormeați, mă gândeam 
la rolul meu în această misiune. Mi s-a spus din prima zi că sunt Alesul, dar nu am știut niciodată 
cu adevărat de ce. Nu simțeam că am puteri speciale, în comparație cu oricare dintre puterile 
incredibile ale celorlalte Ființe Mitologice ale Școlii; totuși, mi-am amintit cuvintele mamei mele: 
"sângele înseamnă viață și moarte" și m-am tot gândit la această idee. Mi-am amintit cum 
sângele vărsat se aduna și se transforma în aur, ajutându-mă în situații dificile, arătându-mi calea 
de urmat. Care era atunci puterea mea? Am tras înapoi un fir de pânză care îmi astupa una dintre 
ultimele răni și am zgâriat crusta pentru sânge. L-am atins cu degetele, era cald și aparent 
normal. Dar..., deodată, mi-a venit în minte Arana, o ființă care a încercat să mă ucidă la prima 
noastră întâlnire, înainte ca sângele meu să o transforme în ceea ce este acum. Cred că m-am 
concentrat asupra prietenei mele suficient de mult timp pentru ca mai multe picioare de 
păianjen să iasă din corpul meu, urmate de mai multe perechi de ochi. A fost uimitor. Am început 
să fac roți și roți laterale, așa cum face ea de obicei. Priveliștea era incredibilă, chiar și noaptea. 
Apoi am înțeles. Puteam să copiez puterile oricărei ființe atâta timp cât sângele nostru se unea, 
chiar și numai pentru o clipă.  

 - Este uimitor! a spus Thanis, "dar nu te-am văzut atingând Trantor în niciun moment.  

 - Ai dreptate, Thanis, a spus Hugo, de fapt, nu l-am atins niciodată direct, dar sângele 
nostru a fuzionat. Arana a fost cea care a făcut-o: în fălcile ei erau urme din sângele lui Trantor, 
iar când am fost rănit, cele două s-au amestecat iremediabil. Presupun, prin urmare, că pot să-
ți copiez puterile oricând doresc, dacă sângele nostru s-a unit vreodată.  

 - Cum ți-ai recuperat piciorul? a spus Erizorro, încercând să strângă puțin din ochi.  

 - Recunosc că nu mă așteptam la asta, răspunse Hugo cu o ridicare din umeri, pur și 
simplu s-a întâmplat. Băiatul a continuat să-și stoarcă din nou sângele, astupând complet rana 
de pe burta lui Trantor, care a început să se sudeze, formând un cordon pe toată lungimea părții 
deschise, pe care Arana nu-l putea închide.  
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- Ești incredibil, Hugo! a spus Thanis entuziasmat. Nu am nicio îndoială că tu ești Mesia și că 
împreună ne vom îndeplini misiunea. Acum înțeleg atitudinea ta dezinvoltă față de crab. 

 - Ei bine, nu vă vine să credeți! a răspuns Hugo. Era o ființă de temut. Mă simțeam 
încrezător, deși și eu eram speriat de moarte... Dacă ar fi fost vorba de gâtul meu în loc de picior, 
nu aș fi fost aici să povestesc. Arana a privit întreaga scenă, zâmbind fără cuvinte în timp ce se 
mulțumea să îndepărteze firele de pânză de la picioarele retezate ale lui Trantor, care serveau 
drept garou improvizat pentru a împiedica centipedele să mai piardă sânge. Hubo a stropit 
câteva picături din sângele său pe membre, care s-au sigilat imediat. Trantor s-a ridicat în 
picioare, încă reticent, aplecat în față, ținându-se de abdomen cu cele patru perechi de picioare, 
dar s-a așezat curând în poziția sa verticală obișnuită. A creat două sfere de energie între 
perechile inferioare de picioare, deși nu a putut scoate nimic din cele secționate. - "Cred că va 
trebui să fie de ajuns! a spus Trantor într-o manieră destul de calmă pentru ceea ce era obișnuit 
pentru el. Cu Hugo la cârmă, vom fi mai puternici ca niciodată."  

Hugo s-a uitat la el zâmbind.  

 - Dar să nu ne înșelăm, oamenii... Ești la fel de urât ca întotdeauna! a spus el cu voce 
tare, privindu-l pe Hugo, spre râsul tuturor membrilor grupului, chiar și al lui Hugo însuși.  

 - E timpul să plecăm! spuse Hugo mai încrezător ca niciodată. Trebuie să găsim acel stâlp. 
Vom urma indicațiile crabului....  

 - Trebuie să avem încredere în cuvintele unei ființe muribunde care a fost anterior pe 
punctul de a ne ucide pe toți? spuse Erizorro.  

 - Da, a răspuns Hugo. Tocmai de aceea. Presupun că nu aveam nimic de pierdut... Să 
vedem! Erau, dacă îmi amintesc bine, pornind de la piața triunghiulară, două coridoare în 
dreapta, unul în mijloc și trei în stânga... 

Grupul l-a urmărit pe Hugo, care a decis să revină la forma sa umană inițială pentru ca prietenii 
săi să nu-și piardă concentrarea asupra noii sale înfățișări. Transformarea se dovedise a fi destul 
de ușoară: era suficient să se concentreze profund asupra lui: ochii, picioarele și spinii în plus au 
dispărut în interiorul corpului său. Urmară instrucțiunile întocmai, fără alte incidente, până când 
au dat colțul, ajungând la locul prevăzut, care s-a dovedit a nu fi un pătrat; era un fel de coridor 
foarte lung, poate cinci sute de metri sau mai mult, format din două garduri de o parte și de alta, 
prea apropiate, la o distanță de abia doi metri una de alta. Coridorul avea deschideri la început 
și la sfârșit; în mijlocul lui se vedea de la distanță un stâlp.  

 - Nu există nici un loc? a spus Erizorro, surprins.  

 - Era ceva la care se gândise, spuse Thanis zâmbind. Acum, asta o confirmă. Cred că ne 
aflăm la ultimul stâlp, cel care deține cheia spre centrul labirintului. Și, fără să mai scoată un 
cuvânt, a început să se îndrepte spre stâlp în pas vioi, lăsându-i pe ceilalți cu mai multe întrebări 
decât răspunsuri. Le-a luat câteva minute să parcurgă cei 250 de metri până în centrul 
coridorului, în timp ce mergeau în șir indian, precauți în fața unui posibil atac combinat din 
ambele deschideri, precum și păstrând mereu distanța față de gard, care din când în când își 
deschidea fălcile la apropierea unei "Magnifica delicatesă". În restul pătratelor, existau câteva 
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coridoare, care puteau fi folosite pentru a decongestiona atacurile, repoziționare etc.; acest 
coridor, însă, putea deveni o capcană mortală în cazul unui atac de pe ambele flancuri. Grupul, 
cu Hugo în frunte, a reușit să ajungă la stâlp.  

 - Fă onorurile, Arana! a spus Hugo, desfăcându-și picioarele, permițându-i păianjenului 
să treacă pe stâlp. Arana s-a urcat pe stâlp, a îndepărtat praful acumulat de pe suprafață și a citit 
codul cu voce tare:  

 

1PK21LMNTADLSLVARA1N2MIG 
 - Am găsit-o! a strigat Hugo. Și acum?  

 - Acum trebuie să interpretăm mesajul", a declarat Thanis. De când am găsit primul stâlp, 
m-am tot gândit la el. Lui Mirlén i-au plăcut întotdeauna ghicitorile și obișnuiam să jucăm jocuri 
de cuvinte, anagrame sau puzzle-uri matematice în timpul liber. Bătrânul barcagiu îmi spunea 
mereu: "atunci când ne confruntăm cu o ghicitoare, avem adesea tendința de a ne complica 
excesiv, căutând soluții ingenioase și complexe; dar de multe ori, soluția se află chiar sub nasul 
nostru, ascunsă în spatele unei simplități neapreciate la început". M-am gândit mult la asta și 
am avut o teorie despre mesaj care, pe de altă parte, îmi sună mai degrabă a vrajă, a niște cuvinte 
magice ascunse în spatele mesajului codificat.  

 - Vrei să ne împărtășești imediat descoperirile tale? a spus Trantor, vizibil supărat pe 
Thanis, pe care poate că încă îi mai purta pică pentru demonstrarea puterilor sale.  

 - Bine, uite cum stă treaba. Până acum am găsit patru coduri care se potrivesc cu 
anumite caractere: 

 1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 
 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 
1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Thanis a divagat în timp ce mergea înainte și înapoi.  "Hugo a observat un detaliu important: 
ultimele patru cifre s-au schimbat, dar restul mesajului era exact același. Era un fel de 
numărătoare inversă: 5MIG, 4 MIG, 3MIG, 2MIG....  

- Deci mai trebuie să găsim 1MIG și 0MIG? a spus Erizorro cu un aer de îngrijorare.  

 - Așa am crezut la început", a spus Thanis, "dar am renunțat repede la această idee, 
pentru că nu se potrivea cu matematica aplicată în acest caz.  

 - Matematică? a spus Trantor, arcuind ceea ce presupunea că ar putea fi câteva 
sprâncene.  

 - Așa este, matematică, răspunse Thanis. Codul 5MIG, dacă facem abstracție de toate 
cifrele anterioare, se afla într-un pătrat în formă de pentagon; 4MIG într-un pătrat în formă de 
pătrat; 3MIG într-un pătrat în formă de triunghi.... 
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  - Da, dar acum suntem în 2MIG și nu suntem în nicio piață, a spus Trantor, intervenind 
în conversație.  

 - Exact! Nu suntem în nici un pătrat, pentru că nu am putea fi în nici un pătrat, cel puțin 
din punct de vedere matematic! Acest număr poate reprezenta numărul de laturi ale unui 
poligon regulat; un pentagon cu cinci laturi, un pătrat cu patru laturi, un triunghi cu trei laturi...; 
cu toate acestea, ne aflăm în locația 2MIG. Din punct de vedere matematic, nu există un poligon 
cu două laturi; ar fi vorba de două semirectunghiuri. Prin urmare, dacă ne concentrăm asupra 
semirectanglurilor care formează figurile (5, 4, 3, 2), atunci...  

 - Și de ce credeți că acesta este ultimul pilon? Nu  am putea găsi o structură cu 
doar una dintre acele jumătăți de piesă despre care vorbești? a spus Erizorro, în mod clar confuz, 
întrerupând divagația lui Thanis.  

 - Ei bine, am putea să o găsim. Acea structură ar fi în afara labirintului, ar fi oricare dintre 
zidurile de gard văzut din exterior. Înțelegi? Ar fi ieșirea, pe scurt.  

 - Cred că înțeleg ce spui, deși este încă complex, a spus Hugo, dar mai trebuie să 
descifrăm restul mesajului.  

 - Ai dreptate, mai ales că sunt anumite caractere care trebuie omise pentru a putea fi 
citite cum trebuie, iar acestea sunt plasate în mod expres pentru a face mesajul mai puțin 
evident", a spus Thanis în timp ce scria întreaga secvență alfanumerică, folosind un băț cules de 
pe jos. Pe măsură ce scria secvența, el a mărit caracterele care credea că au fost lăsate pe loc:  

 1PK21LMNTADLSCDANT1N5MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N4MIG 
 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG 
1PK21LMNTADLSCDANT1N3MIG  1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Thanis și-a continuat argumentația: "Dacă acum încercăm să citim mesajul fără să fim atenți la 
aceste caractere pe care vi le-am subliniat, este mai ușor, nu-i așa? Totuși, sunt destul de sigur 
că vraja nu ar funcționa dacă am citi-o în locul greșit"... "Bineînțeles, ultimul stâlp! Pilonul 
numărul 1D2! Suntem în locul potrivit, locul în care putem recita vraja! a strigat Hugo 
entuziasmat: "Dar care ar fi vraja aceea? ", a spus el în timp ce se apropia de mesajele scrise pe 
podea. 

Se apropiară cu toții, privind pe jos, încercând să citească mesajul: strâmbând din ochi, întorcând 
capul, înlocuind literele cu cifre... pentru a vedea dacă pot găsi vreun indiciu care să-i ajute în 
fața a ceea ce Thanis spunea că era atât de evident. Dintr-o dată, o briză ușoară i-a ciufulit părul 
lui Hugo, forțându-l să i-l dea la o parte din ochi. Cu toții au început să simtă acel vânt în față, 
suficient de mare pentru ca Erizorro să-și încordeze penele, pe care le înclinase ușor în jos, în 
poziție de odihnă; un fel de molie albastră cu o anvergură de aproximativ doi metri și-a bătut 
aripile, provocând briza pe care o simțeau cu toții. La celălalt capăt al coridorului, o altă ființă 
asemănătoare, de data aceasta în nuanțe de verde, făcea exact același lucru. Ochii îi erau roșii, 
în interiorul unor orbite bombate, dându-le un aspect de craniu gol. Avea colți proeminenți, 
însoțiți de un rând de dinți uriași. O coadă cu vârf de suliță se mișca în zig-zag.  Creaturile și-au 
deschis gurile și au început să emită un țipăt ascuțit, continuu, la o frecvență foarte mare, ceea 
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ce i-a făcut pe toți cei din grup să-și acopere urechile, în timp ce cădeau la pământ pentru a privi 
cum în gurile acestor creaturi deveneau vizibile un fel de ondulații îndreptate spre pământ. Timp 
de cel puțin două minute, grupul a zăcut contorsionat pe jos, încercând să-și protejeze timpanele 
de acel sunet infernal. Creaturile și-au încetat activitatea, continuând să planeze în aceeași 
poziție, bătând din aripi. Dintr-o dată, un zid de gard a apărut de nicăieri acolo unde valurile se 
izbiseră de pământ, câte unul de fiecare parte a coridorului lung. Ambele garduri de gard viu nou 
apărute au început să se deplaseze spre centrul structurii, transformată acum într-un dreptunghi 
închis, ale cărui laturi mai mici se îndreptau inexorabil spre stâlpul, situat în centru.  

 - Suntem prinși în capcană! a spus Erizorro, vizibil îngrijorat.  

 - N-ai putea să ne teleportezi, Thanis? spuse Trantor.  

 - Nu prin perete. Trebuie să pot vedea unde mergem", a răspuns Thanis, întristat.  

 - Atunci avem mari probleme", a răspuns ariciul, în timp ce gardurile continuau să se 
deplaseze cu o viteză constantă. Socotesc că vom avea cel mult câteva minute până când gardul 
ne va ajunge din urmă.  

Grupul era în continuare în șir indian, lipit de stâlp, încercând să găsească o soluție care se pare 
că nu venea, în timp ce gardul "nordic" și cel "sudic" își continuau mișcarea mortală spre suită. 
Thanis trasese mai multe salve asupra gardului, dar fără efect; săgețile lui Erizorro se dovediseră 
deja ineficiente împotriva acestuia; nici teleportarea lui Thanis nu era o opțiune... Arana s-a urcat 
din nou pe stâlp și a spus:  

 - Băieți, vă rog! Fiți atenți la mine pentru o secundă! A sosit momentul. Cred că am o 
soluție pentru a salva măcar pe unii dintre voi. Vă amintiți cum a fost salvat Eldritch?  

 - Asta nu se va întâmpla, Arana! Nu vom sacrifica pe nimeni pentru ca gardul să-și 
deschidă fălcile și să putem scăpa pe un alt coridor nou, cu cine știe ce pericole noi... Nici nu 
 se pune problema de așa ceva, las-o baltă! spuse Hugo foarte serios.  

 - Nu voi lăsa să ți se întâmple nimic, Hugo; sunt gata să mă arunc în gard dacă va trebui, 
dacă asta îți va da o secundă să treci prin el și să scapi de o moarte sigură... Aș vrea să-ți spun 
atâtea lucruri... dar nu mai avem timp; sunt la doar douăzeci de metri distanță. Te rog să faci tot 
posibilul să te salvezi; n-aș vrea să mor degeaba...", a spus păianjenul asumându-și convingător 
situația, în timp ce-și flexa picioarele, pregătindu-se să sară în fața gardului.  

 - Nu, Arana, nu pot permite asta! - a spus Hugo, în timp ce mai multe perechi de ochi îi 
ieșeau din frunte, în timp ce picioare uriașe de păianjen apăreau lângă picioarele sale umane, în 
timp ce Arana deschidea gura surprinsă. Cu o rotire rapidă s-a întors și a aruncat o pânză spre 
picioarele prietenei sale, întemnițând-o de stâlp.  

 - Hugo, te rog, dă-mi drumul! a implorat păianjenul, care se lupta să se elibereze fără să 
reușească.  

 - Dacă trebuie să murim, vom muri împreună! Vă mulțumesc mult, prieteni! Îmi pare rău 
că ne vedem în această situație, dar trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că v-am 
cunoscut", a spus Hugo, acceptându-și sfârșitul.  
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Gardul viu a continuat să avanseze și doar vreo zece metri îi mai despărțeau de următoarea lor 
masă, o "delicatesă magnifică".  
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20. O APARIȚIE MIRACULOASĂ 
O umbră a apărut pe podea; ceva sau cineva zbura peste tavanul translucid din piele de șarpe. 
Dintr-o dată, tavanul a început să înghețe, cristalizându-se ca un vitraliu, în timp ce umbra făcea 
o nouă trecere. Un zgomot puternic a rupt tensiunea momentului, urmat de intrarea unei 
creaturi prin golul generat, rupând pielea translucidă de șarpe în numeroase fragmente 
înghețate, care au căzut ca o ploaie de cristale pe capetele grupului, care a trebuit să se protejeze 
cu brațele, primind câteva mici tăieturi fără importanță. Creatura înaripată îi privea de la 
înălțime. Era un frumos armăsar alb, cu o mică pungă pe spate și cu o respirație înghețată sub 
formă de aburi care îi ieșea încă din gură.  

 - Uite, e Pegasullo! a spus Thanis entuziasmat. 

 - Coboară, acum! a strigat calul înaripat.  

Grupul s-a întins la pământ și un nou curent de gheață a trecut peste ei la câțiva centimetri 
distanță, lovind gardul de sud care se afla deja la aproximativ doi metri de grup. Pegasullo a 
continuat să trimită acel suflu de gheață, făcând ca gardul viu să se schimbe într-o culoare din 
ce în ce mai albicioasă, înghețând complet, dar fără a se opri din mișcare. Hugo a băgat mâna în 
geantă, și-a scos sabia și, mânuind-o cu mai multă încredere ca niciodată, a dat o lovitură de 
samurai în gardul viu, cu o traiectorie diagonală, care l-a rupt în mai multe bucăți, așa cum se 
întâmplase deja cu acoperișul. Hugo a continuat să taie, până când golul a fost suficient de mare 
pentru ca grupul să treacă prin el, inclusiv Pegasullo însuși. L-a eliberat cu ușurință pe Arana, 
desfăcând plasa cu labele nou dobândite și, apucându-și prietenul, a sărit pentru a se alătura 
restului grupului. Se aflau din nou în hol, urmărind gardul de nord care se apropia spre stâlp. 
Hugo a reacționat fără să stea pe gânduri: i-a făcut o mică tăietură la o ureche lui Pegasullo, care 
a fost luat prins cu garda jos, în timp ce câteva picături din sângele acestuia au căzut spre brațul 
lui Hugo, încă însângerat de bucățile de tavan înghețat care au căzut pe pielea subțire a băiatului. 
Apoi a dispărut, apărând în secunda în care se afla lângă stâlp, în timp ce gardul era la doar câțiva 
centimetri de acesta. Hugo s-a concentrat și o suflare de gheață i-a ieșit din gură în direcția 
gardului viu, proiectându-se de jos în sus, înghețând gardul viu în timp ce acesta continua să se 
îndrepte spre stâlp, spulberându-se în momentul în care cei doi au intrat în contact. Din spatele 
băiatului au ieșit aripi, pe care Hugo le-a folosit ca pe o oportunitate de a alerga de-a lungul 
coridorului la tavanul fals și de a verifica dacă există noi pericole. S-a strecurat prin golul prin 
care apăruse calul înaripat, pentru ca după câteva secunde să se întoarcă din nou la stâlp, unde 
a aterizat ușor. Pegasullo îl privea cu gura căscată, la fel ca și restul grupului.  

 - Dar ce s-a întâmplat? Nu înțeleg nimic...  

 - Să spunem că Hugo ne imită puterile, pe care le-a obținut după ce ne-a atins sângele și 
l-a amestecat cu al său", a explicat Thanis.  

 - Și de ce nu ți-ai folosit această putere fantastică până acum? Mi-ar fi putut împiedica 
moartea...", a spus calul cu o oarecare ironie.  

 - Și a făcut-o! a spus Arana. Sângele lui Hugo se amestecase cu al meu. Sângele lui a fost 
cel care te-a readus la viață.  
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Grupul a privit-o uimit.  

 - Acest păianjen  nu va înceta niciodată să mă uimească", a spus Erizorro, în timp 
ce mângâia spatele păianjenului. Hugo i-a chemat de la stâlp. Grupul a alergat spre el, având 
grijă să se îndepărteze suficient de mult de gardurile laterale ale coridorului.  

 - Îmi pare rău pentru tăietura de la ureche, Pegasullo, a fost primul lucru care mi-a venit 
în minte într-un timp atât de scurt! a spus Hugo cu o oarecare jenă. Gardul încerca să mănânce 
stâlpul și s-ar putea să nu-l mai vedem niciodată, știind că labirintul este în continuă mișcare. Am 
zburat deasupra labirintului, prin gaura creată de Pegasullo, și nu am văzut niciun centru. Deși 
pielea nu este suficient de transparentă, am putut vedea creaturi uriașe în pătrate și coridoare. 
Thanis, e rândul tău. Ai spus că ai crezut că ai descifrat conținutul mesajului și că, dacă este 
corect, acest fel de vrajă ne-ar putea conduce la centrul labirintului.   

 - Dă-i drumul, o să încerc, a spus Koala apropiindu-se de codurile marcate pe podea. 
Eram la ultimul cod: 

1PK21LMNTADLSCDANT1N2MIG 

Aceste caractere evidențiate, 1D2, s-ar referi la locul unde se află stâlpul, un loc cu două 
semidrepte ca cel în care ne aflăm, în acest caz sub forma unor linii paralele. Dacă ne concentrăm 
acum asupra restului mesajului, omițând caracterele 1D2 și îl citim aproape fonetic, respectând 
sunetul literelor în sine și adăugând câteva vocale în plus, putem ajunge la un mesaj cu un 
oarecare sens; nu cred că este o coincidență: 1PK2LMNTALSCDANT1NMIG, sau ceea ce, cu alte 
cuvinte, ar fi "Un păcat elementar este să cedezi în fața unui dușman"... În timp ce Thanis rostea 
aceste cuvinte cu voce tare, stâlpul s-a scufundat în pământ până când nu a mai fost decât o 
lespede de piatră deasupra lui. O deschizătură s-a deschis într-un perete al gardului, urmată de 
încă una în aceeași direcție, și încă una... Acestea erau conectate în linie dreaptă, lăsând să se 
întrevadă o clădire emisferică.  

 - Cred că acolo se află centrul labirintului", a spus Hugo, arătând în acea direcție cu sabia, 
pe care o ținea acum cu o singură mână, fără dificultate. Deși se uitau cu toții spre locul unde 
arăta băiatul, nu puteau să nu se gândească la curajul băiatului, la puterea și determinarea lui, 
care nu semănau deloc cu băiatul care venise la Școală cu ceva timp în urmă; era ca și cum s-ar 
fi maturizat acolo. Apoi era noua lui înfățișare: mai multe perechi de ochi, mai multe picioare și 
aripi păianjenate, care ascundeau băiatul timid pe care îl cunoscuseră prima dată. 

Se îndreptară spre structură, printre garduri vii care acum arătau vulgar, ca cele din orice parc 
din lumea reală. Hugo prezida procesiunea, cu sabia la îndemână, cu aripile îndoite la spate. 
Gustase puterile celorlalți și se minunase, căci nu numai că le putea reproduce, dar le executa 
cu o măiestrie uimitoare, chiar mai bine decât proprietarii lor legitimi; era înnăscut, ca și cum le 
avea deja în el. Trantor a rămas în spate, mișcându-și capul la 180 de grade fără să-și oprească 
mișcarea. Miriapodul era fericit, căci din picioarele sale retezate începuseră să iasă apendice pe 
care acum le putea mișca. Nu putea încă să genereze electricitate cu ele, dar părea că abia se 
nășteau și că vor ajunge în cele din urmă la starea de adult. Rana sa ventrală era complet 
vindecată și sigilată, lăsându-i o cicatrice frumoasă cu care se putea lăuda când totul se va 
termina. Erizorro purta în mână arcul său de centaur, încărcat cu una dintre penițele sale. Rana 
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de la umăr era complet vindecată, iar ochiul rănit începea să se deschidă; putea chiar să distingă 
umbre și culori și, deși nu se putea concentra încă, cu siguranță se vindeca. Arana era mereu 
alături de Hugo, mereu în alertă. Tensiunea din momentul precedent, în care păianjenul era gata 
să-și dea viața pentru prietenul ei, nu trecuse neobservată de grup. Părea fericită, fără niciun 
resentiment față de băiat pentru că o împiedicase să facă acel sacrificiu care cu siguranță nu ar 
fi servit la nimic. Calul înaripat însoțea grupul din aer. Sosirea lui Pegasullo fusese providențială. 
Ecvideul a început să povestească, în drumul său spre structura semisferică, cum s-a ridicat de 
pe alee și a plecat în căutarea prietenilor săi. Nimeni din oraș nu știa unde se aflau, dar mai multe 
Suflete Întunecate au apărut brusc, în ceea ce el a interpretat ca fiind o capcană, iar pe unii dintre 
ei i-a lovit de mai multe ori cu piciorul și au zburat în aer fără speranță, în timp ce Tunaru îl 
liniștea și îi explica situația cu prietenii săi. Aceștia l-au condus spre labirint, dar el a decis să 
zboare peste el, profitând de stratul translucid al șarpelui care îl învăluia. A putut vedea mai 
multe creaturi în mișcare (unele dintre ele uriașe), precum și forma schimbătoare a labirintului, 
dar nu a văzut nimic care să poată fi identificat ca fiind centrul labirintului. Thanis l-a urmat pe 
Hugo; părea foarte fericit, nerăbdător să termine misiunea și să-l revadă pe bătrânul maestru 
Mirlén. Cu atâtea aventuri și experiențe la limita morții, voia să poarte o conversație cu bătrânul 
pe care îl iubea ca pe un tată și să-și justifice despărțirea ciudată. După aproximativ douăzeci de 
minute de mers pe jos, au ajuns în fața structurii, mult mai mare decât părea la prima vedere. 
Pereții erau acoperiți de praf, iar pământul din jurul ei forma un cordon de aproape un metru 
înălțime, de parcă ar fi fost deranjat.  

 - Acum înțeleg, a spus Pegasullo, tropăind prin casă. Această structură era îngropată, așa 
că nu putea fi văzută din aer. Au înconjurat clădirea fără să găsească vreo deschidere; nu existau 
uși sau ferestre. Hugo a privit în sus și, într-o clipită, și-a întins aripile și a zburat în dom.  

 - Aici este intrarea. Într-adevăr, această clădire a fost îngropată; totul este acoperit de 
praf, cu excepția acestei părți superioare. Există un fel de ușă circulară, cu o trapă de aproximativ 
doi metri în diametru, deși nu se vede nici un mâner sau un buton", a spus băiatul.  

 - E loc pentru toată lumea acolo sus? a întrebat Thanis.  

 - Da, din belșug. Are forma unei cupole, dar, pentru că este atât de mare, nu există riscul 
să alunece pe o pantă", a spus Hugo.  

După două secunde, grupul a reapărut în cupolă, toți s-au unit în contact cu Trantor, care îl 
atingea pe Thanis cu unul dintre picioarele sale inferioare. După mai multe încercări de a 
deschide trapa (inclusiv electricitate, pârghii cu țepi sau înghețarea structurii), încuietoarea era 
încă intactă.  

 - Poate că e protejată de o vrajă, a spus Erizorro.  

- Thanis a recitat vraja stâlpului, dar nu s-a întâmplat nimic.  

 - Sau poate că nu am spus cuvintele potrivite", a spus Trántor, în timp ce striga din toți 
plămânii: "Melquíades, deschide naibii ușa!", în timp ce ceilalți se uitau la el, încă speriați de 
strigătul său neașteptat, absorbiți de "subtilitatea" cuvintelor sale. Deodată, s-a auzit un clic 
urmat de câteva șuruburi metalice și trapa a început să se dizolve, lăsând în locul ei un fel de 
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câmp energetic care simula apa, cu vârtejuri și valuri. Era un portal. Hugo făcu un pas înainte cu 
intenția de a intra în el, dar Arana îi stătea în cale:  

 - Ar putea fi o capcană, Hugo. Nu știm unde duce acest portal; ar putea duce pe fundul 
unui ocean sau în interiorul unui vulcan, unde am muri într-o secundă. Și cu un salt, păianjenul 
s-a scufundat în el.  

 - Arana! - a strigat Hugo. Păianjenul a reapărut după câteva secunde care lui Hugo i s-au 
părut ore.  

 - E în siguranță, dă-i drumul! spuse păianjenul, zâmbind.  

Unul câte unul, au sărit pe ușă, neștiind încă ce-i aștepta înăuntru: marele Melquiade îi aștepta. 

Grupul a reapărut într-o sală mare, luminată puternic, cu dale de piatră sculptate în mod rafinat 
și coloane de-a lungul laturilor. În lateral, un portal circular așezat pe verticală, servea drept ușă 
de acces cu trapa din acoperișul structurii. O cupolă uriașă, care se potrivea cu ceea ce grupul 
văzuse din exterior, se înălța maiestuos în fața lor, decorată cu picturi minunate de ființe 
mitologice, precum și constelații de planete și lumi îndepărtate. Spațiul lateral dintre zecile de 
coloane era acoperit cu rafturi, pline de cărți și role de hârtie. Mii de cărți ocupau fiecare spațiu, 
de la podea până la marginea domului. Ființe ciudate înaripate mutau cărțile dintr-un loc în altul, 
repoziționându-le; erau asemănătoare unor maimuțe mici care puteau rămâne în același loc în 
suspensie timp de câteva minute, bătând din aripi cu o frecvență asemănătoare cu cea a 
colibriilor, păsări care îl excitau pe Hugo. Monoliții, așa cum îi cataloga Hugo în mintea sa, nu și-
au încetat activitatea la sosirea străinilor; i-au privit abia două secunde, întorcându-se la munca 
lor fără să se intereseze de ei.  

- Monibris sunt niște creaturi fascinante, nu-i așa? spuse o voce răgușită și zgomotoasă de pe 
unul dintre culoarele laterale ascunse printre rafturile de cărți. A apărut o ființă uriașă cu capul 
și picioarele unui taur. Trunchiul său era uman, cu două brațe puternice care arătau o 
musculatură extraordinară. Hugo văzuse această ființă în cărțile de mitologie. Era un Minotaur. 
Grupul s-a pregătit de luptă, dar Hugo a făcut un pas înainte, spunând: "Era un Minotaur:  

 - Ești Melquíades?  

 - Eu sunt, fiți binevenit. Veniți cu mine, vă rog", a spus Melquíades, întorcându-se pe 
sine, mergând cu greutate spre centrul camerei, unde o machetă mare levita la jumătatea 
distanței de deasupra podelei. Era labirintul în sine, arătând în timp real mișcările aparent 
aleatorii ale gardurilor; înăuntru, creaturi ciudate se mișcau pe coridoare. Melquiades reușise să 
urmărească rătăcirile grupului în interiorul labirintului încă de la început prin intermediul 
machetei, ca și cum ar fi fost un televizor. Petrecerea a înțeles cât de complicat ar fi fost pentru 
ei să găsească centrul labirintului. Minotaurul, înalt de aproape trei metri, și-a ridicat privirea de 
pe machetă, îndreptându-și atenția spre grup. Aspectul său era cu adevărat intimidant, nimic 
de-a face cu vocea sa, tunătoare, dar lentă și dulce în același timp, care nu corespundea cu 
imaginea fioroasă și amenințătoare a unei ființe atât de impunătoare. În timp ce grupul îl 
urmărea cu prudență, Hugo și-a amintit de legenda Minotaurului din Creta. De fapt, mătușa lui, 
Matilda, îi spusese povestea labirintului, creat de Dedalus, un arhitect atenian care a proiectat 
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labirintul pentru a păzi ființa de temut. După o bătălie între două regate, învingătorul i-a impus 
învinsului ca tribut sacrificiul a șapte tineri și șapte fecioare pentru a satisface foamea fiarei. 
Tezeu s-a oferit voluntar să-l înfrunte pe Minotaur și să pună capăt acestei tradiții sângeroase. 
Să fie oare această ființă celebrul Minotaur din legendă? Coarnele Minotaurului străluceau, în 
timp ce ființa gigantică zâmbea.  

 - Nu, Hugo; nu sunt Minotaurul din Creta.  

 - Aveți puteri telepatice? spuse Hugo interesat.  

 - Nu este chiar așa; să spunem că pot intra în mintea oricui, să văd ce gândește sau chiar 
să îi manipulez mintea, astfel încât să facă ceea ce vreau eu, dar cu sentimentul că ei sunt cei 
care iau deciziile. Brusc, Trantor a început să danseze, legănându-și corpul, în timp ce picioarele 
îi zvâcneau de la stânga la dreapta, în timp ce cânta un cântec oribil. Toată lumea se uita ciudat 
la el; cu siguranță nu acesta era comportamentul miriapodului. Trantor și-a terminat cântecul și 
s-a repliat pe el însuși în timp ce spunea:  

 - Vă mulțumesc, vă mulțumesc, sunteți un public minunat! Nu este necesar, dar 
aplauzele sunt reconfortante! Miriapodul nu părea să se simtă prost sau incomod în legătură cu 
executarea unui dans care fusese, fără îndoială, o demonstrație a puterii lui Melquíades. Hugo 
s-a uitat la Minotaur, examinând fiecare gest al giganticului; Melquíades nu avea de ce să fie 
agresiv cu o asemenea putere; o putere care îi permitea să-i manipuleze pe ceilalți după bunul 
plac.  

 - Ai reușit să folosești acea putere împotriva noastră în labirint? a spus Hugo fără 
menajamente. Adică să fie folosită la distanță... 

 - Aș putea... dar atunci n-ar mai fi fost atât de amuzant, nu-i așa? a spus Melquiades, 
zâmbind. Dar să ne întoarcem în Creta... Presupun că te referi la Taurom, vărul meu? Nu l-am 
mai văzut de sute de ani... Totuși, n-ar trebui să crezi toate poveștile despre el. Nu e un înger, 
asta e sigur, dar te asigur că nu se hrănește cu oameni.   

 - Atunci de ce ar vrea șapte tineri și șapte fecioare? a întrebat Hugo, interesat.  

 - Să-l ajute la bibliotecă. În acea lume pe care o numiți reală, din care veniți voi, ființe 
mitologice precum nimfe și zâne îl ajutau pe vărul meu să catalogheze și să clasifice cărțile din 
antichitate. Noi, Minotaurii, am fost cunoscuți pentru asta, pentru că am fost păstrători ai 
cunoașterii de-a lungul timpului. Din păcate, legendele ne-au făcut un deserviciu. În realitatea 
voastră, nimfele și zânele au murit în circumstanțe ciudate, dispărând din lumea voastră, lucru 
care, fără îndoială, a trecut complet neobservat de voi, oamenii. Vărul meu s-a gândit la șapte 
băieți tineri și șapte fete tinere care să-l ajute să administreze biblioteca; tinerețea lor era 
necesară, pentru ca ei să poată avea copii și să continue să aprovizioneze oamenii dedicați 
pentru generațiile următoare. De fapt, această bibliotecă în care vă aflați chiar acum provine în 
mare parte din lumea voastră, Hugo. Cunoști istoria Alexandriei?  

 - Da, mătușa mea mi-a spus ceva. O civilizație înfloritoare cu un far imens, care era una 
dintre minunile lumii antice, nu-i așa?  



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

154 
 

 - Corect", a spus Melchiades; cu toate acestea, Alexandria era cunoscută și pentru faptul 
că avea o Bibliotecă imensă de aproape un milion de volume, cea mai importantă concentrare 
de cunoștințe din acea vreme. Istoria voastră spune că acea bibliotecă a fost distrusă, că a fost 
arsă de musulmani; dar realitatea este că o mare parte din ea a fost salvată, la fel ca și multe 
role de hârtie imaculată, pe care ei nu le prețuiau încă, dar care sunt de o importanță vitală 
pentru noi în crearea de noi vrăji.  

 - Și cum a ajuns aici o bibliotecă atât de importantă? - a întrebat Thanis.  

 - Ei bine, ar trebui să-l întrebi pe Serpentidad despre asta. Într-o zi a venit la granițele 
orașului nostru și pur și simplu, ne-a prins. A fost primul oraș pe care șarpele l-a ingerat vreodată. 
Era foarte important pentru mine să păstrez biblioteca în siguranță, pentru că Serpentidad știa 
de puterea ei. Șarpele mi-a sugerat să continui să am grijă de ea și să o păzesc, plasând-o în 
singurul loc din organismul său care o va păstra intactă, în timp ce restul orașelor și cartierelor 
pe care le-a înghițit ulterior s-au deteriorat împreună cu locuitorii lor. Toate ființele pe care le 
cunoșteam au murit, dar condamnarea mea a fost să trăiesc pentru eternitate, făcând munca pe 
care trebuie să o facă un Minotaur. Am acceptat, bineînțeles. A trecut mult timp de atunci, poate 
mai mult de opt sute de ani deja...  

 - Știi ceva despre un Mesia? spuse Trantor, trecând direct la subiect, în timp ce se întreba 
în continuare de ce naiba se simțea în stare să cânte și să danseze cu doar câteva clipe înainte.  

 - Știu totul despre Mesia pe care veniți să-l căutați. E o fetiță cu o putere magică imensă. 
O cheamă Indhira și a reușit să ia legătura cu Hugo prin vise, traversând timpul și spațiul, ceva 
cu adevărat incredibil pentru vârsta ei fragedă. Anaraña a adus-o aici la ordinul lui Wo-Shikram, 
pentru a încerca să găsească o modalitate de a-i extrage imensa putere magică, înnăscută în 
fetiță încă de la naștere, încă inconștientă de abilitățile sale, dar care ar putea fi o adevărată 
amenințare viitoare pentru forțele Zeului primordial. Wo-Shikram a încercat să-i extragă 
puterea, dar nu a găsit nicio modalitate. Cunoștea de secole Serpentidadul, despre care se știa 
că se hrănește cu locuitorii săi, încetul cu încetul, ca și cum le-ar fi supt energia printr-un mic 
orificiu. Zeul Răului Suprem a sperat că Serpentidad ar putea găsi o fisură, o crăpătură în armura 
energetică a fetei, dar nici el nu a reușit; în mod curios, fata era protejată de ceva care împiedica 
accesul la puterea ei magică. Când fata se afla aici, am încercat să-i pătrund în minte fără să 
reușesc; nu am mai întâlnit niciodată o rezistență atât de copleșitoare fără a arăta vreun efort 
pentru a rămâne intactă. În fața imposibilității de a-i extrage energia, zeul primordial a ordonat 
ca ea să fie adusă în fața lui, pentru ca el însuși să o ucidă, căci nu putea risca ca o asemenea 
putere să crească și să constituie în câțiva ani o amenințare la adresa planurilor sale de a domina 
tot universul cunoscut. Mai mult, ea ar putea distruge pentru totdeauna Școala Ființelor 
Mitologice, singura care a luptat pentru echilibrul dintre Bine și Rău.  

 - Când vrea  Wo-Shikram să o ucidă? a întrebat Thanis.  

 - Sacrificiul va avea loc peste o săptămână, când stelele acestei lumi se vor alinia într-un 
aranjament care se întâmplă doar o dată la 222 de ani, tocmai odată cu nașterea noului Mesia, 
după dispariția celui precedent, Yosoy, a spus Melquiades concentrându-și atenția asupra lui 
Hugo. Acest mic om care ne însoțește și-a descoperit recent puterea, o putere incredibilă, ceva 
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ce Mesia știa că are; de aceea l-a ales, nu-i așa? De aceea Hugo este "Alesul". Minotaurul și-a 
întrerupt explicația în timp ce coarnele sale au început să strălucească din nou:  

- Văd că ți-a trecut prin minte să-mi ceri o picătură de sânge, a spus Melquiades, privindu-l fix pe 
băiat, dar mă tem că nu va fi posibil. O putere ca a mea te-ar face practic nemuritor, precum și 
capabil să influențezi în voie mintea oricărei ființe. Ai putea crea o armată, ai putea fi invincibil. 
În plus, această putere, adăugată la a ta, te-ar pune la un nivel foarte asemănător cu Wo-
Shikram. Această lume nu-și poate permite ca două ființe să se confrunte cu astfel de puteri; ar 
însemna sfârșitul tuturor lumilor cunoscute și, prin urmare, al bibliotecilor, ceea ce nu pot 
permite.  

 - Înțeleg, a spus Hugo gânditor. Poți măcar să-mi spui unde îl ține  Wo-Shikram 
pe Mesia?  

- Anaraña mi-a spus că îl va duce personal la Palatul Răului Suprem în aproximativ trei săptămâni; 
de fapt, au trecut două săptămâni de la acea conversație. Mi-a spus că, înainte de asta, trebuia 
să organizeze și să dirijeze mai multe atacuri asupra Școlii, profitând de slăbiciunea ei.  

 - Trebuie să-i ajutăm", a spus Erizorro, făcând un pas înainte. Cum putem ieși de aici?  

 - Ei bine, e ușor, dar cu nuanțe, a spus Minotaurul cu ezitare.  

 - Poți să ne scoți de aici? a întrebat Erizorro.  

 - Asta e partea ușoară. Trebuie doar să i-o  cer lui Serpentidad; a fi primul cetățean 
al acestui oraș are privilegiile sale..." a răspuns Melquíades. Totuși, acum vin nuanțele: 
Serpentidad vrea ceva în schimb; așa cum v-ați apropiat, am avut o conversație cu ea. Șarpele 
este în mod clar supărat pe tine: ai distrus o parte din zidul superior al labirintului, pielea sa 
translucidă; de asemenea, ai omorât mai mulți dintre paznicii care îi protejau interiorul; în sfârșit, 
o parte din gardul înghețat i-a provocat dureri intestinale destul de neplăcute, ceea ce l-a făcut 
să vomite pentru prima dată după o mie de ani, lăsând să scape mai mulți dintre locuitorii 
ultimului oraș ingerat. În ciuda tuturor acestor lucruri, nu are nicio problemă în a vă lăsa să 
plecați, atâta timp cât compensați daunele provocate.  

 - Avem câteva artefacte magice care, fără îndoială, vor putea compensa o asemenea 
distrugere", a spus Thanis, căutând în geanta sa.  

 - Mă tem că astfel de artefacte nu sunt de interes pentru Serpentidad. Pe ea o 
interesează un singur lucru: energia magică", a spus Melquíades.  

 - Atunci ce vrea? spuse Hugo, privindu-l fix pe Minotaur. -  Șarpele vrea ca trei 
dintre voi să rămâneți aici, hrănindu-vă cu o parte din energia lui, a spus Melquiades cu o privire 
sumbră și serioasă.  

A fost o tăcere lungă și stânjenitoare. Întregul grup se gândea la opțiuni, căci le era clar că nu 
voiau să lase pe nimeni în urmă după toate prin câte trecuseră împreună.  

 - Nu se poate! a spus Trantor, vizibil supărat. Cu siguranță există și alte posibilități, ceva 
ce putem să-i dăm sau să obținem pentru ea. Nu este locul nostru, iar ea știe asta....  
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 - Nu ai ce să faci, răspunse Melquiades. Serpentidad a fost foarte clar în această privință: 
ori rămâneți trei dintre voi, ori niciunul din grupul vostru nu va ieși viu de aici.   

 - Voi rămâne în schimbul faptului că Hugo va fi unul dintre cei care vor ieși afară! Alesul 
trebuie să-și continue Misiunea! a spus Arana apropiindu-se de Minotaur.  

 - Ei bine, văd că ești un păianjen foarte curajos. Trebuie să recunosc că am fost foarte 
surprins că cineva din specia ta se afla în grup...", a spus Minotaurul îndoindu-și unul dintre 
genunchi pentru a se uita mai de aproape la păianjen. Ești foarte asemănător cu surorile tale, 
dar detectez ceva foarte diferit la tine...  

 - Ei bine, eu sunt mult mai drăguță", a răspuns Arana în timp ce-și aranja capul cu două 
labe în timp ce emitea acel râs caracteristic al ei. Hugo era pe punctul de a vorbi, dar Thanis i-a 
pus mâna la gură.  

 - Și eu rămân. Mă  gândeam că Tunaru va avea nevoie de mult ajutor pentru a 
transforma acest oraș în altceva decât moarte și distrugere", a spus koala.  

Hugo îi smulse mâna lui Thanis și spuse:  

 - Sunt sigur că vom găsi o altă soluție. Nu poți rămâne, Thanis; fără tine, nu am fi ajuns 
atât de departe. Iar Arana... tu ești tovarășa mea credincioasă, m-ai protejat tot timpul, mai puțin 
atunci când ai încercat să mă omori, bineînțeles", a făcut Hugo cu ochiul. S-a întors spre 
Melquiades și a continuat să spună:  

 - Spune-i lui Serpentidad că vreau să fac o înțelegere cu ea, o înțelegere care va fi mult 
mai profitabilă pentru ea decât să ne țină pe toți trei aici.  

- Serpentidad ascultă toată această conversație; de fapt, îmi comunică ceva", a spus Melquíades, 
în timp ce coarnele sale au început să strălucească. Există o nouă înțelegere; trei dintre voi vor 
trebui să rămână, asta nu este negociabil, pentru că aveți o energie magică mult superioară 
celorlalți locuitori ai orașului, iar Serpentidad trebuie să repare acele defecte menționate mai 
sus. Credeți sau nu, Șerpentidad nu prea are energie de prisos; totuși, prietenii voștri vor putea 
pleca după un an, dacă ceea ce propune Hugo este atât de benefic. Melquiades se concentră 
asupra băiatului, ca și cum l-ar fi scanat din interior: - Ei bine, cred că este o propunere foarte 
interesantă! Dar... ai putea să o faci? a întrebat Minotaurul.  

 - Cred că aș putea să o fac dacă reușesc în cele din urmă să duc la bun sfârșit Misiunea 
noastră; va trebui să conving diferite persoane, dar sunt dispus să încerc", a spus Hugo, hotărât.  

- Serpentidad spune că, în cazul în care nu-ți respecți promisiunea, cei trei prieteni ai tăi vor 
rămâne aici pentru totdeauna, sau mai bine zis, până când vor muri fără energie, dar nu înainte 
de a suferi torturi teribile... În plus, știi că aici timpul este relativ, iar viața de zi cu zi nu este 
ușoară, este conștientă; nici ea nu va putea garanta supraviețuirea celor doi noi cetățeni; vor 
trebui să-și caute de trai și să se descurce singuri. Avem un acord? spuse Melquiades, în calitate 
de purtător de cuvânt al șarpelui.  

Băiatul i-a răspuns: "Avem o înțelegere, dacă adaugi la afacere jumătate din rolele de hârtie 
imaculată pe care le are biblioteca...". 
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21. CERUL ALBASTRU 
Grupul se adunase în jurul machetei, pentru a discuta cine va fi cel care va rămâne acolo în cele 
din urmă. Discuția fusese dificilă, deoarece toată lumea se oferise să rămână și să îi protejeze pe 
restul tovarășilor lor, chiar și Trantor. În cele din urmă, luaseră o decizie comună, ținând cont de 
faptul că important era îndeplinirea misiunii și că, în mod obiectiv, unele puteri ar fi fost mai 
utile decât altele. Thanis s-a oferit voluntar cu un argument puternic: din moment ce Hugo își 
putea replica puterile, teleportarea grupului era acoperită; în plus, putea rămâne în Serpentidad 
și ajuta la restructurarea sa și nu putea nega interesul său pentru Tunaru, cu care avea o legătură 
specială. De fapt, acest interes a crescut exponențial atunci când Hugo i-a dezvăluit ceea ce 
Tunaru îi spusese la ureche: "Ai grijă de Thanis; este o ființă specială". Thanis va trebui să amâne 
întâlnirea cu tatăl său, Mirlén, pentru cel puțin încă un an, dacă planul lui Hugo mergea bine. 
Deși insistaseră foarte mult ca băiatul să le spună despre relațiile sale cu Serpentidad, acesta 
rămăsese cu gura căscată.  

 - Vă rog să aveți încredere în mine. Este o idee nebunească care depinde de alți oameni, 
așa că prefer să o țin secretă pentru moment. Grupul renunțase în fața hotărârii băiatului, un alt 
nou semn de maturitate de când ajunsese în această lume fantastică. 

Melquiades se deplasa încet prin bibliotecă, luminându-și coarnele în timp ce Monibris se mișca 
agitat în căutarea unor suluri de hârtie imaculată. Din moment ce Hugo îi ceruse acest lucru, 
Minotaurul nu-și putea ascunde neliniștea; el era însărcinat cu apărarea acelui loc și se simțea 
responsabil pentru orice hârtie s-ar fi aflat înăuntru. 

  - Este prima dată când un ziar a părăsit această bibliotecă", a spus Melquiades, vizibil 
nemulțumit. O hârtie imaculată? La naiba! a mârâit Melchiades, răsunând în toată încăperea cu 
un răget care l-a făcut pe Monibris să tresară. Hârtia imaculată este cea mai prețioasă comoară 
din această lume; numeroase bătălii au fost purtate pentru a avea măcar una dintre ele... Și tu 
îmi ceri jumătate din ceea ce se află în bibliotecă? Mulți au încercat să ajungă aici, dar niciunul 
nu a ajuns atât de departe ca tine. Și cu siguranță nu am mai întâlnit până acum o ființă atât de 
îndrăzneață ca tine, Hugo. Grupul simțea că energia Minotaurului se schimbase; începuse să se 
simtă cu adevărat inconfortabil în acest loc, unde puteau începe să danseze în orice moment pe 
melodia lui Melquiades. Hugo a luat cuvântul pentru a calma atmosfera:  

 - Este pentru prima dată și pentru noi în multe lucruri, dar sunt vremuri dificile, în care 
trebuie să luăm decizii care pot implica viața sau moartea multora dintre oamenii noștri", a spus 
Hugo. Îți înțeleg disconfortul, Melquiades, dar îți promit că le vom folosi cu folos.  

 - În regulă! a strigat Minotaurul în timp ce coarnele i se aprindeau din nou. Serpentidad 
îmi pune o întrebare... care dintre voi va rămâne aici? a întrebat Minotaurul.  

 - Vezi cu ochii tăi", a spus Hugo, dându-și părul pe frunte, lăsând să se înțeleagă că îi 
permitea bătrânului Minotaur să-i citească gândurile, gest care i-a adus în sfârșit un zâmbet pe 
față lui Melquíades.  

- Thanis, Pegasullo și Erizorro, nu vei înceta niciodată să mă uimești, băiete! spuse uriașul cu o 
grimasă pe față.  
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Pegasullo a făcut un pas înainte și a spus:  

 - Măcar atât puteam să fac, să mă ofer voluntar, din moment ce eu am fost cel care a 
smuls pielea de pe acoperișul labirintului și care a distrus gardurile vii; de fapt, aproape am murit 
aici. Dacă sunt în viață, presupun că este pentru un motiv. În plus, aș vrea să-ți fac o propunere... 
Mi-ar plăcea să lucrez aici cu tine, să te ajut cu cărțile; sunt sigur că aripile mele ți-ar face bine 
pentru a ajunge la unele tomuri grele de pe rafturile de sus; în plus, sunt un mare cititor și un 
mare conversator. Minotaurul îl privi pe Pegasullo cu un zâmbet de la o ureche la alta, un gest 
ciudat într-adevăr pe un chip atât de amenințător ca al lui, care se preschimbă din nou într-unul 
mai prietenos.  

 - Serios? Ai rămâne să mă ajuți? Ar fi minunat. Sunt singur aici de mai bine de cinci sute 
de ani, cu singura companie a Monibris, ființe harnice, da, dar zgârcite cu cuvintele. Mi-ar plăcea 
să am un tovarăș cu care să pot discuta chestiuni filozofice și, mai ales, cărți, marea mea pasiune.  

- Îmi  va permite Serpentidad să rămân aici? a spus calul înaripat.  

 - Da, într-adevăr; după cum a spus, vă puteți face o viață oriunde în oraș. În interiorul 
labirintului veți fi protejați, nu vă veți deteriora,  deoarece există o vrajă care ne face să 
conservăm energia, în timp ce Serpentidad va suge surplusul de magie fără să producă nicio 
degradare, a răspuns Melquiades.  

 - Ei bine, atunci, gata", a spus Pegasullo.  

Erizorro a ridicat arcul centaurului și a spus:  

 - Aș vrea să fac parte din garda labirintului. Aș vrea să pot lua locul centaurilor.  

 - Ei bine, cel puțin ai arcul lui, a spus Melquiades cu o grimasă.  

 - Nu pentru mult timp..." a răspuns Erizorro.  

- Oh, asta e minunat! Gărzile vor fi informate de prezența ta, la fel ca și Serpentidad.  

În cele din urmă, Thanis s-a apropiat de Minotaur și a luat cuvântul:  

 - Aș dori să mă alătur celor de la Dark Souls, pentru a-i ajuta să reconstruiască orașul.  

 - Nici o problemă! răspunse Melquiades făcând cu ochiul; sunt sigur că prietenului tău 
Tunaru i-ar plăcea ideea. Thanis nu se putu abține să nu roșească puțin, în timp ce-și punea 
mâinile la spate și făcea un cerc imaginar cu unul dintre picioare pe gresia din încăperea mare. 

Minotaurul s-a apropiat de Hugo și i-a înmânat, urmând instrucțiunile șarpelui, treisprezece role 
de hârtie imaculată, jumătate din numărul celor din bibliotecă. Acea hârtie era practic dispărută 
și ar fi valorat mai mult decât tot aurul din orice regat. 

 - Sper să le folosești cu înțelepciune, băiatul meu. Acest tip de hârtie este extrem de 
puternic cu vrăjile potrivite. Îți reamintesc că nu le poți rupe, altfel își vor pierde puterea.  

 - Apreciez foarte mult, Melquiades", a spus Hugo, în timp ce încerca să facă loc în geanta 
sa supraîncărcată.  
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 - Vrei să ți-l țin eu, Hugo? - a spus Arana. Am doar două așchii de lemn în pungă, ceea ce 
îmi lasă un loc liber.  

 - Perfect, a spus Hugo. Ar fi bine să nu scapi de așchiile alea; ești un luptător uimitor cu 
ele.  

 - Așchii? Și totuși ai supraviețuit ca să povestești, păianjenule? a spus Melquiades cu 
uimire. Aș vrea să-ți răsplătesc curajul și îndrăzneala. Minotaurul s-a apropiat de unul dintre 
rafturi; mișcând una dintre cărți, un spațiu secret s-a deschis într-o crăpătură din perete. Într-un 
sertar se odihneau două pumnale mici de aur, unul cu o piatră roșie introdusă în mâner, iar 
celălalt cu o piatră neagră. Capătul ambelor mânere, se termina la fel: o circumferință de metal 
frumos ornamentată. "Poftim, sunt ale tale, ți le dau la schimb pentru așchii! ", a spus Melquiade 
zâmbind.  

Arana a luat ambele pumnale și a început să le miște cu mare îndemânare între labe, făcându-le 
să se învârtă în toate direcțiile profitând de circumferințele mânerului pentru a-și introduce 
labele, atingând viteze incredibile.  

 - Măi, Arana, nu aș vrea să am de-a face cu tine în luptă! a spus Minotaurul, atât amuzat, 
cât și surprins.  

 - Sunt incredibile, foarte ușoare și versatile; totuși, au un mic dezechilibru, foarte subtil, 
dar l-am detectat instantaneu", a răspuns păianjenul.  

 - Ei bine, asta pentru că le țineți cu capul în jos. Într-adevăr, ambele arme sunt identice 
ca greutate, dar au o diferență de tăiș, de doar câțiva milimetri. Acest lucru se datorează faptului 
că pumnalul roșu trebuie mânuit din partea dreaptă, iar cel negru din stânga", a explicat 
Minotaurul.  

Arana le-a aruncat în aer, recuperându-le cu picioarele drepte, iar rezultatul a fost și mai 
surprinzător, mișcări alternante ale păianjenului însuși, cu salturi și rostogoliri laterale, care, 
împreună cu întoarcerile demonice ale cuțitelor, ar fi constituit cu siguranță o amenințare de 
luat în seamă pentru oricine ar fi vrut să-i iasă în cale.  

 - Wow, acum vorbești! Astea sunt niște arme grozave! Mulțumesc, Melquíades. Poftim 
așchiile mele, a spus Arana cu o grimasă de bucurie pe față.  

Melquiades a luat așchiile aparent lipsite de valoare și le-a depus în sertar, așezându-le cu grijă, 
în timp ce Arana a păstrat ambele pumnale împreună cu rolele de hârtie imaculată, fixate 
corespunzător cu o mică sfoară în interiorul pungii sale.  

 - Ei bine, e timpul să plecăm, spuse Hugo ajustându-și geanta, cu semne clare de grabă; 
dar mai întâi, ne poți da indicații despre cum să ajungem la acel Palat al Răului Suprem?  

 - Nu știu exact unde se află, pentru că, de la trezirea lui  Wo-Shikram, au făcut palatul 
capabil să sară în timp și spațiu, ca și școala voastră. Cu toate acestea..." a spus Minotaurul în 
timp ce își atingea bărbia, "cunosc o creatură care ar putea să-ți dea locația exactă a palatului la 
un moment dat: numele lui este Gaelicus. Această creatură are în mod clar resentimente față de 
Wo-Shikram, pentru că tatăl său, Nicodemus, cel mai strălucit inginer al acestei epoci, a fost 
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recrutat cu forța de către Zeul Primordial, amenințându-l că îi va ucide familia dacă nu-i execută 
ordinele: să mute palatul în spațiu și timp prin sărituri printr-o mașină pe care Nicodemus însuși 
a inventat-o.  

 - Unde îl putem găsi pe acest Gaelicus? a întrebat Hugo.  

Minotaurul zâmbi în timp ce îngenunchea pentru a fi mai aproape de grup și spuse:  

 - Ei bine, ai noroc; se află la aproximativ treizeci de mile nord de Serpentidad, într-un sat 
numit Serenity. Este un sat liniștit, cuibărit în vale, înconjurat de păduri uriașe. Inventatorii și 
vrăjitorii locuiesc acolo. Din câte am înțeles, este următoarea țintă a lui Serpentidad. Pare a fi un 
sat de mică importanță, dar copacii și locuitorii lor sunt o sursă puternică de energie magică pe 
care șarpele nu va dori să o lase să-i scape. Trebuie să mergi înainte, căci ingerarea acestui nou 
sat nu garantează supraviețuirea tuturor locuitorilor săi, iar acest Gaelicus este în mare pericol...  

 - Atunci hai să mergem la Serenity! a strigat Hugo cu un braț în aer, provocând surpriza 
tuturor pentru o asemenea emfază, urmată de un râs de grup care l-a făcut pe băiat să roșească. 
Monibris s-a uitat o secundă la acele ființe gălăgioase și lipsite de griji, întorcându-se imediat la 
munca lor .  

"Dar mai întâi, trebuie să-mi spui cum să ies din labirint", a întrebat Thanis neliniștit. Minotaurul 
s-a uitat la el, iar coarnele sale au strălucit din nou, concentrând energia într-un fel de minge 
care s-a format între ele, asemănătoare cu cele pe care Thanis le făcea între labele sale, dar 
aceasta de o culoare aurie intensă. O rază de lumină a ieșit din minge spre Thanis, care a început 
să tremure cu mici zvâcniri, spre surprinderea petrecăreților. După câteva secunde, raza de 
lumină a dispărut, în timp ce bila de energie a continuat să se miște între coarnele gigantului. La 
fel, un alt fascicul de lumină, de data aceasta mult mai larg, i-a lovit pe Arana, Trantor și Hugo, 
care, la fel, au început să tremure cu spasme și scrâșnete din dinți. Fasciculul de lumină s-a oprit 
după câteva secunde, la fel ca și bila de energie, care s-a disipat încet, în timp ce coarnele 
reveneau la culoarea lor obișnuită. Thanis purta o aureolă roșiatică, care îl învăluia complet. 
Restul grupului purta o aureolă verzuie.  

 - Ce s-a întâmplat? a spus Thanis, încă confuz.  

 - Să-i spunem noul tău mod de a te deplasa în Serpentidad, a spus Melquiades. Thanis, 
acum poți trece fără probleme prin gardul labirintului; acea strălucire roșiatică te va proteja; 
restul grupului, puteți trece prin gard, dar vă va scoate și din Serpentidad; șarpele va detecta 
aureola verzuie și vă va ușura evacuarea, fără joc de cuvinte, a continuat Minotaurul la grimasa 
de dezgust a lui Thanis. Va trebui să te duci în mahalale; te sfătuiesc să o faci curând, căci la 
suprafață se va face ziuă, moment în care Serpentidad va profita de ocazie pentru a se îngropa, 
iar asta îți va îngreuna prea mult ieșirea.  

Hugo a luat cuvântul și i-a mulțumit lui Melquiades pentru ajutorul său în numele tuturor. Simțea 
că bătrânul Minotaur se afla acolo unde își dorea să fie, forțat la început, dar deja obișnuit cu 
eterna sa gazdă, Serpentidad, despre care vorbea fără reproșuri sau resentimente. Pegasullo și-
a luat rămas bun de la grup cu un zâmbet pe față: "Nu-i nimic, prieteni! Un an trece cât ai zice 
pește...!". Hugo a făcut un gest de surprindere pe față, înainte de a înțelege că un an pentru o 
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ființă mitologică, era ca o săptămână pentru un om, așa că și-au luat rămas bun cu o oarecare 
tristețe, dar cu asigurarea că Melquiades va avea grijă de prietenul său înaripat. Erizorro nu și-a 
putut stăpâni lacrimile și s-a aruncat în brațele lui Hugo, dându-i o îmbrățișare caldă. Cuișoarele 
le coborâseră, ceea ce l-a făcut pe Hugo să răspundă mai ușor la îmbrățișare fără să se rănească. 
Hugo s-a despărțit de Arici și s-a îndreptat spre locul unde se aflau Trantor și Arana, care se 
pregătiseră deja să plece.  

 - Așteaptă o clipă, Hugo, spuse Erizorro. M-am gândit că ar trebui să păstrezi asta", a 
spus el în timp ce îi înmâna arcul centaurului. Aș prefera să păstrez arcul familiei mele.  

 - Ești sigur? Păreai foarte mulțumit de această armă", a răspuns băiatul. 

  - Este un arc minunat, dar nu mi-am putut permite să strâng două arcuri. E al tău! a spus 
Erizorro, dându-i-l băiatului; în plus, acum ești un arcaș mult mai bun decât am fost eu vreodată.  

Hugo și-a verificat geanta; în afară de cele două pietre prețioase, mai avea cheia-nu-șurub, 
fluierul și sabia. - Ei bine, n-aș vrea să mă despart de niciunul dintre lucrurile tatălui meu! Iar la 
distanțe scurte, sabia este foarte eficientă! spuse Hugo.  

 - Ai deja toate puterile noastre, ce mai vrei? a spus Trantor, puțin suspicios.  

 - Este adevărat, dar aceste puteri necesită concentrare și transformare. Nu sunt atât de 
imediate pe cât par, în plus, unele dintre ele necesită reîncărcare...", a explicat băiatul.  

 - Bine, am înțeles", a spus miriapodul. Dă-mi cheia și fluierul tău. O să ți le păstrez în 
sacul meu.  

 - Nu ai nimic în ea? a întrebat surprins Erizorro.  

 - Doar un scut familiar; puterile mele electrice sunt suficiente pentru mine. Nu am 
nevoie de arme suplimentare", a răspuns Trantor.  

Erizorro și-a arcuit sprâncenele, și-a ridicat mâinile și a ridicat din umeri. Prefera să nu spună 
nimic, cum ar fi faptul că electricitatea nu-l ajutase prea mult atunci când Trantor avea nevoie 
să se reîncarce, sau când erau mai mulți inamici deodată și centipedele nu putea face altceva 
decât să cadă la pământ și să încaseze mușcăturile și loviturile, sau când picioarele îi fuseseră 
retezate...; totuși, era timpul să le dea drumul, nu să înceapă o ceartă.  

 - Aici, Trantor! Îți las lucrurile tatălui meu. Am încredere în tine, a spus Hugo cu un 
zâmbet.  

 - Nu exagera, piticule, răspunse ironic miriapodul, doar organizează-ne bagajele 
împreună.  

În timp ce Thanis, Trántor, Arana și Hugo ajungeau la ușă, Melquíades spuse cu o voce tunătoare 
din centrul camerei:  

 - Nu uiți nimic, băiete?  
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Hugo s-a întors la timp pentru a vedea un obiect roșu care se deplasa prin aer în direcția lui. "L-
am găsit!" -i-a răspuns băiatul. În interiorul mâinii, se odihnea ghemul de ață pe care i-l dăduse 
Tunaru. Hugo a mai văzut ceva încurcat în spire: un fel de capsulă verzuie în formă de șarpe. 
Hugo a zâmbit în sinea lui și a ridicat mâna pentru a-și lua rămas bun de la Melquíades, noul său 
prieten.  

De îndată ce au părăsit clădirea, camera sferică a început să se deplaseze și să se scufunde în 
spatele lor până când nu a mai rămas decât trapa din podea; din nou se aflau în ultima locație, 
înconjurați de garduri vii în toate direcțiile. Thanis s-a apropiat de cel mai apropiat gard viu și 
acesta s-a deschis larg când l-a detectat, o deschidere completă, până la tavan, asemănătoare 
cu oricare dintre coridoarele formate. A pășit prin golul din ușa nou generată și a continuat drept 
înainte până la următorul zid, cu rezultate identice. Grupul l-a imitat pe tovarășul lor, 
îndreptându-se în linie dreaptă spre ieșire, prin ușile generate de garduri. Au întâlnit câțiva 
gardieni, dar aceștia îi priveau de la distanță fără să se sfideze; era clar că ordinele lor erau să nu 
le stea în cale. După mai bine de o oră, grupul a ajuns la poarta prezidată de cei doi copaci arcuiți; 
cele trei degete însângerate de pe jos păreau că le fac semn de rămas bun. S-au îndreptat spre 
oraș, spre una dintre străzile mai aglomerate. Thanis se întoarse spre tovarășii săi și exclamă:  

 - A fost o plăcere să vă  cunosc pe fiecare dintre voi. O să-mi lipsiți", a spus el, 
îmbrățișându-i pe toți, inclusiv pe miriapod, care inițial se retrăsese puțin, vădit inconfortabil. 
Iartă-mă, Trantor! a spus miriapodul. Ai fost un cârcotaș destul de enervant, dar recunosc că 
rolul tău a fost crucial până acum. Fără îndoială că poți continua să ajuți grupul mult mai mult 
decât mine.  

 - Așa îmi trebuie, a spus Trantor. Ca să vezi că nu sunt ranchiunos, ia cu tine această 
îmbrățișare viguroasă. Și, fără să mai scoată un cuvânt, a dezlănțuit un șoc ușor asupra lui Koala, 
care a rămas nemișcat, clănțănind din dinți și uitându-se fix la miriapod. Pentru o clipă, Hugo a 
făcut o încercare de a-și învârti sabia spre Trantor.  

 - E în regulă, e în regulă, e doar o mică glumă", a spus Trantor în timp ce a eliberat koala, 
puțin zdruncinat, dar aparent fără niciun rău.  

 - Cu siguranță sunt mai energic acum decât am fost vreodată", a spus Thanis cu 
amuzament.   

Hugo a zâmbit și i-a aruncat mingea lui Thanis, care nu și-a putut reprima un zâmbet de la o 
ureche la alta: "Poți să i-o înapoiezi proprietarului ei din partea mea, Thanis? a întrebat Hugo.  

 - Sigur, cu plăcere", a răspuns Koala cu entuziasm. Și, fără să mai scoată un cuvânt, a 
început să se îndrepte spre busculadă, cu aura roșiatică strălucindu-i încă pe tot corpul.  

Grupul a luat-o la stânga, îndreptându-se spre mahalale, cele mai rele părți ale orașului. Clădirile 
erau sumbre și dărăpănate, la fel ca și locuitorii lor, mulți dintre ei muribunzi sau vădit bolnavi, 
care priveau cu invidie aceste ființe care emanau o rază de lumină verzuie. Au urmat calea morții 
până într-un fel de vale, unde clădirile erau îngrămădite unele peste altele, răsucite în forme 
imposibile, în timp ce străzile zimțate erau pline de cadavre. Pe măsură ce grupul avansa, 
clădirile păreau să se deplaseze spre exterior, la fel cum făcuse gardul viu la sosirea suitei. La 
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capătul cel mai îndepărtat, o gaură imensă depunea tot felul de moloz și creaturi fără viață în 
ceea ce ei au intuit că era ieșirea. Pe măsură ce se apropiau, activitatea molozului s-a oprit, ca și 
cum ar fi așteptat sosirea întregului grup. Un curent de aer rece îi răscoli părul lui Hugo, iar el nu 
se putu abține să nu închidă ochii și să-și încrucișeze brațele, în stilul lui Rose, așa cum o ținea 
Jack din spate, pe prova Titanicului 6. În sfârșit, ieșiseră din Serpentidad și cerul era mai albastru 
ca niciodată. 

 

  

 
6 Titanic este un film american regizat de cineastul James Cameron în 1997, inspirat de scufundarea 
celebrului vas de un iceberg în Oceanul Atlantic la 15 aprilie 1912. Filmul a obținut 11 premii Oscar, 
egalându-le pe cele obținute de Ben-Hur în 1959. 
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22. GAELICUS 
Era devreme, mai devreme decât și-ar fi dorit Gaelicus. Se culcase foarte târziu lucrând la o 
invenție începută de tatăl său, Nicodemus. Iar acum, se trezise neliniștit, ca și cum ar fi prevestit 
ceva rău. S-a dus să se spele pe față, trecând printr-un hol decorat cu multiple fotografii de 
familie: părinții, cele două surori și el, fratele mai mic. Surorile lui Gaelicus fuseseră buni 
inventatori, moșteniseră gena tatălui lor; dar acum, surorile lui erau moarte și rămăsese doar 
biata lui mamă, rătăcind ca un suflet îndurerat, un mort în lumea celor vii. Mama lui nu mai 
putea suporta situația: soțul răpit, cele două fiice mai mari ucise...; nu mai rămăsese decât fiul 
ei cel mic, care fusese scutit de un asemenea sfârșit din pură întâmplare, fiindcă se afla într-o 
călătorie pentru a cumpăra niște piese de schimb pe care tatăl său i le comandase. Când Gaelicus 
s-a întors acasă, a constatat că casa sa dispăruse. Acoliții lui Wo-Shikram o aruncaseră în aer, cu 
surorile sale înăuntru. Aceștia au decis să o țină pe mama în viață, pentru ca tatăl său să accepte 
de bunăvoie să lucreze pentru Primul Zeu. Își amintește cât de absorbiți erau tatăl și surorile sale 
de ultima lor invenție: o mașină capabilă să se deplaseze prin spațiu și timp. O testaseră deja cu 
succes, dar acum tatăl său intenționa să împărtășească toate acele cunoștințe cu întregul sat, 
Serenity. Satul era ca o mare familie în care toată lumea se cunoștea. Locul în care locuiau era 
pur și simplu spectaculos, înconjurat de copaci mari și adăpostit de munți uriași; cu toate 
acestea, Nicodemus era îngrijorat; în călătoriile sale în timp, văzuse cum satul său dispăruse și 
se întorsese pentru a-i avertiza și a-i proteja pe toți. Avea nevoie de piese noi, un înlocuitor 
imposibil de găsit în satul său. A decis să-l trimită pe Gaelicus, cel mai tânăr din gospodărie, să 
călătorească până la cel mai apropiat oraș, aflat la aproape șaptezeci de kilometri distanță. Când 
Gaelicus a ajuns înapoi în Serenity, casa sa era complet distrusă, cu excepția atelierului, care încă 
mai stătea în picioare, practic intact. Mașina și toate planurile, însă, dispăruseră.  

Cu moartea tatălui său și cu surorile încă prezente, Gaelic scotocise prin casă până când găsise 
jurnalul tatălui său, un caiet în care Nicodim își nota toate ideile lui trăsnite. Acesta apărea parțial 
ars printre dărâmături, alături de un ceas de mână care fusese salvat în mod miraculos, protejat 
în scobitura unei grinzi metalice. În caiet se aflau planurile originale ale mașinii; deși nu erau 
foarte dezvoltate, fiind vorba de o primă schiță, Gaelicus își propusese să construiască una la fel, 
să se întoarcă cu câteva ore înainte de explozie și să salveze întreaga familie. Deși era încă în fază 
incipientă, mașina prindea contur. S-a uitat la ora de la încheietura mâinii, ceasul tatălui său 
urma să fie acum al lui până când i-l va putea returna. Deși indica ora exactă, avea mai multe 
mâini și mâini pe care nu le putea identifica. Pentru moment, nu conta. Îi era suficient să știe că 
era nouă dimineața și că nu dormise decât trei ore de când se trezise surprins și udat de sudoare, 
cu o senzație îngrozitoare. 

Hugo și tovarășii săi porniseră spre nord în căutarea satului cunoscut sub numele de Serenity. 
Serpentidad începuse deja călătoria spre acolo, deși acum zăcea îngropată pentru a se proteja 
de soarele arzător. Estimaseră că, în cel mult trei zile, șarpele va ajunge la Serenity, iar atunci 
viețile tuturor locuitorilor săi vor fi schimbate pentru totdeauna. Hugo a condus grupul în direcția 
nordică; a constatat că era la fel ca în lumea lui: copacii erau mușuroși pe o parte, în partea cea 
mai rece și mai umbrită. Era bucuros să știe că ora de științe chiar avea o aplicație atât de bună.  

 - La viteza asta, va dura o veșnicie", a spus brusc Arana. Abia dacă vom avea timp să-i 
avertizăm pe săteni, dacă va trebui să dăm și noi de urma acestui Gaelicus!  
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 - Doar o clipă! M-am gândit la ceva..." a spus Hugo, oprindu-se în loc. S-a concentrat 
asupra lui Pegasullo și aripi frumoase au ieșit maiestuos din spatele său.  

 - Mergi fără mine, a spus băiatul în timp ce făcea un mic salt în aer, înălțându-se spre 
nord, deasupra pădurilor maiestuoase.  

 - Unde crezi că te duci fără noi? spuse Trantor.  

 - Nu-ți face griji, presupun că o să facă o recunoaștere a terenului. Sunt sigură că se va 
întoarce curând", a spus Arana, strâmbând cele patru perechi de ochi pentru a-l distinge pe 
Hugo, care zbura prin aer la o milă distanță.  

 - Bine, atunci îl iau eu pe micul păianjen! spuse Trantor dezamăgit, certificând că prefera 
să fie cu Hugo, mai ales că Hugo își demonstrase noile abilități.  

Era mijlocul după-amiezii când Hugo și-a făcut apariția, întorcându-se să se întâlnească cu 
prietenii săi. "Priviți, iată-l!" " a spus Arana surprinsă, cu o îngrijorare vădită față de întârzierea 
băiatului. Hugo a coborât și și-a așezat ușor picioarele pe pământ.  

- Am cercetat zona și am localizat-o pe Serenity. Suntem încă destul de departe și nu cred că 
vom ajunge acolo până mâine seară.  

 - De ce nu ne teleportezi? spuse Trantor.  

 - Pentru că nu o poate face, față de neg. Nu știi că Thanis se poate teleporta doar în 
locurile pe care le poate vizualiza în acel moment? a spus Arana, în mod clar enervată de 
comentariile lui Thanis.  

 - Ei bine, Arana, nici nu e nevoie să-ți pierzi cumpătul, a spus Hugo într-o atitudine 
conciliantă.  

 - Acest miriapod este cea mai nepoliticoasă creatură pe care am întâlnit-o în viața mea", 
a spus Arana, întorcându-se pe călcâie într-o atitudine care arăta clar nemulțumirea ei față de 
băiat.  

Hugo a luat din nou cuvântul și a spus:  

 - Până la urmă, ceea ce propune Trantor este destul de logic. Cred că te pot teleporta 
acolo, pe Serenity, chiar acum. Am localizat o culme joasă la aproximativ 800 de metri de oraș, 
care va fi perfectă pentru a te teleporta fără să fii văzut.  

- Aveți această putere? Poți să ne teleportezi într-un loc pe care nu-l vezi în același moment? 
spuse Trantor uimit.  

 - Ei bine, să spunem că este încă în faza de testare. Mergem? a spus Hugo.  

 - Țineți-vă de mine, mici pelerini! spuse Trantor cu o grimasă. Apoi grupul a dispărut.  

Au trecut câteva minute până când a apărut pe colină, căzând de la o înălțime de aproximativ 
doi metri. Ștergând praful de pe el și verificând că nu avea nimic rupt, cu excepția câtorva 
vânătăi, Hugo a spus: "Îmi pare rău, oameni buni, încă nu m-am prins de asta! Este o distanță 
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prea mare...". Trantor vomita în spatele unor tufișuri, căci călătoria fusese cu adevărat 
accidentată, de parcă ar fi fost într-o spirală care cădea în gol, ca într-o fântână. Chiar și micul 
păianjen se amețise puțin și el și mergea în lateral, spre dreapta, de parcă ar fi băut o sticlă bună 
de vin. Hugo se obișnuise cu senzația și nu mai simțea aproape nimic.  

- Data viitoare, dacă va mai exista, te rog să faci opriri la distanțe mai mici! spuse Trantor, 
vomitând din nou.  

 - O să țin minte asta! spuse băiatul, râzând încet. 

Coborâseră la râu și se curățaseră un pic. Băuseră, în sfârșit, apă pură, filtrată de o stâncă, nimic 
de-a face cu apa murdară din Serpentidad, și avea un gust de glorie.  

 - Orașul este în direcția asta, de-a lungul râului", a arătat Hugo. Serenitatea este la mai 
puțin de o milă distanță. Vom intra pe la intrarea principală, pentru ca locuitorii să nu se 
alarmeze; fără arme la vedere și fără mișcări bruște.  

 - Îți amintești că Melchiades a spus că acolo locuiau druizi și vrăjitoare, nu-i așa? a spus 
cu îngrijorare miriapodul. 

- Da, vom fi în alertă, dar nu vom purta arme. Pentru asta ești tu, Trantor, ești o armă de sine 
stătătoare, fără nicio transformare", a spus Hugo.  

- Ummm, wow, nu am văzut așa ceva! Așa este, sunt o armă înnăscută... nu e nevoie să copiez 
puterile altora! a răspuns miriapodul cu un ton arogant care amintește de vechiul Trantor. 

 

Gaelicus lucra în continuare la mașinăria sa; pe cap purta un fel de lupă atașată la o bandă, care 
îl ajuta să vadă micile piese ale mașinăriei. Primele teste fuseseră foarte pozitive și reușise să 
facă un măr să dispară în timp, trimițându-l în viitor, apărând din nou în același loc complet 
putrezit în doar câteva secunde, lucru care se pare că se întâmpla cu obiectele și, cu siguranță, 
cu ființele care călătoreau în timp. Un zâmbet îi apăruse pe față; tatăl ei ar fi fost mândru. 
Zgomotele și strigătele din stradă îl scoaseră din concentrare. S-a îndreptat spre fereastră. 
Aproximativ douăzeci de persoane înconjurau un grup de nou-veniți, ființe cu un aspect foarte 
ciudat. "Venim în pace", a spus Hugo cu mâinile în aer, "Nu vrem să vă facem niciun rău. Nu vrem 
să vă facem niciun rău. Arana a imitat gestul, ridicând și ea câteva labe, dar Trantor era încă 
inflexibil în privința faptului că nu va ceda niciodată, iar postura lui era clar arogantă, făcând 
mulțimea tot mai nervoasă. Locuitorii aveau aproape în întregime un aspect umanoid, dar cu 
picioare și coarne de capră. Hugo și-a amintit poveștile mătușii sale Matilda despre aceste 
ființe... Cum se numeau? Satanici, Tásiros... Nu! Satyri, asta erau! Își amintea că erau ființe 
mitologice prietenoase, iubitoare de distracție, pasionate de vin și de întâlniri sociale; cu toate 
acestea, acest grup era în mod clar în defensivă, căci îndreptau spre ei arcuri și furci cu aspect 
primitiv. În fundal, mai mulți satiri cu glugă făceau un fel de fum negru cu mâinile, pregătiți, cu 
siguranță, în cazul în care ar fi trebuit să-și folosească magia împotriva noilor veniți. Ce se 
întâmplase în Serenity de-și făcuseră locuitorii atât de ostili față de noii veniți? se gândi Hugo. 
"Îl căutăm pe Gaelicus", a spus Trantor, "G-A-E-LI-CUS!". -se grăbi să silabisească, ca și cum ar fi 
sperat să fie mai bine înțeles. Unul dintre satiri, cu ochii larg deschiși și cu o pălărie de paie pe 
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cap din care ieșeau ambele coarne, a ridicat o mare orcă neagră într-o atitudine amenințătoare 
față de noii veniți. A făcut câțiva pași înainte și a luat cuvântul: " Întoarceți-vă de unde ați venit. 
acum! "  

 - Nu căutăm necazuri, vrem doar să vorbim cu Gaelicus. Este de cea mai mare 
importanță", a insistat Hugo.  

- Gaelicus este foarte ocupat. Nu poate să vă primească nici acum, nici altă dată. Nu o voi 
repeta... Întoarceți-vă de unde ați venit sau veți suporta consecințele!  

Trantor a început să se agite, vizibil nervos. A început să genereze trei sfere de energie electrică 
în același timp, care au luminat fețele atacatorilor din fața lui, orbindu-l pentru o clipă pe satirul 
cu ochi de ochelari. Trantor spuse:  

 - Cred că dumneavoastră sunteți cel care nu înțelegeți! Vrem să vorbim cu Gaelicus... 
Acum! Dacă nu ni-l aduceți imediat, voi reduce satul ăsta în cenușă în câteva secunde!", a spus 
el pe un ton serios și mârșav, bilele sale electrice crescând la o dimensiune pe care nimeni din 
grup nu o mai văzuse până atunci.  

Locuitorii din Serenity au început să șușotească și să ezite; se părea că "cacealmaua" lui Trantor 
începea să se instaleze în sat; se putea, de asemenea, să nu fie deloc o cacealma, căci Trantor 
era destul de imprevizibil. Atacatorii au început să deschidă un coridor, în timp ce un satir venea 
prin el, mergând spre grup. Purta un fel de lupă pe cap și un ceas foarte ciudat la o încheietură.  

 - Eu sunt Gaelicus. Cu ce vă pot ajuta, străinilor?  

 - Mă numesc Hugo, a spus băiatul. Ea este Arana, iar acolo  este Trantor. Nu-ți 
face griji, Trántor e un pic cam scandalagiu, dar e inofensiv", a spus Hugo, uitându-se la miriapod, 
care nu a ezitat nici o secundă să-i trimită o privire cu un anumit resentiment. Melquiades ne-a 
trimis la...  

 - E imposibil! spuse satirul din spânzurătoarea neagră, întrerupându-l pe Hugo. 
Melquiades "trăiește" în Serpentidad  

 - Într-adevăr, și am plecat de acolo chiar în această dimineață. 

Grupul de satiri a adoptat din nou o poziție de atac la auzul unei astfel de afirmații, scoțând 
arcurile și apropiindu-se amenințător cu furcile.  

 - Nimeni nu părăsește Serpentidad în viață", a spus Gaelicus.  

 - Dar noi nu suntem nimeni; suntem cineva, ți-am spus deja", a spus Hugo cu mâinile 
deschise. Ascultați-mă o clipă, vă rog. Melquiades ne-a povestit despre tatăl tău, Nicodemus, și 
despre cum Wo-Shikram îl reține împotriva voinței sale. Știm, de asemenea, că a ucis mai mulți 
concetățeni de-ai tăi, inclusiv pe propriile tale surori, și că de atunci satul este amenințat cu 
moartea. O tăcere de piatră s-a așternut printre toți satirii. O fetiță de aproximativ cinci ani, cu 
părul blond și ochii de culoare brun-verzuie, a apărut pe scenă.  În ochii lui Hugo părea un înger 
căzut din cer, printre atâtea ființe hibride fantastice. Era primul om pe care îl văzuse vreodată în 
această lume.  
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 - Cum ai scăpat din Serpentidad? l-a întrebat fata direct pe băiat. Hugo era absorbit, se 
uita la ea și se întreba ce căuta în acel loc.  

 - Cecile, ți-am spus să nu ieși afară! spuse satirul cu ochii bulbucați.  

 - Și ți-am spus că voi ieși oricum, răspunse Cecile.   

Hugo se întoarse spre fată și îi răspunse:  

 - Mă tem că nu mai contează în acest moment să  știm cum am ieșit din 
Serpentidad. Ceea ce contează este că avem nevoie de ajutorul tău pentru a găsi Palatul Răului 
Suprem, unde Wo-Shikram îl ține nu doar pe Nicodim, ci și pe Mesia, singura ființă care poate 
stabili din nou echilibrul dintre Bine și Rău. Zeul Prim plănuiește să îl ucidă în mai puțin de două 
săptămâni, înainte ca Mesia să ajungă la 222 de zile de viață și să devină mai puternic. Răul 
pândește nu doar Școala noastră pentru Ființe Mitologice, ci și fiecare dintre lumile natale din 
care provenim, inclusiv a voastră. Suntem cu toții în pericol.  

 - Lăsați armele jos, vă rog! Gaelicus se uită fix la satirul de pe spânzurătoarea neagră. 
 - L-ați auzit! Depuneți armele imediat! a spus satirul cu ochii bulbucați, în timp ce grupul 
se supunea cu sfială.  

 - Iartă-l pe Enzor, te rog! El este actualul conducător după ce tatăl său, primarul, a fost 
ucis de hoardele lui Wo-Shikram. Urmați-mă, să mergem într-un loc mai liniștit, a ordonat 
Gaelicus. 

Au fost duși în piața satului, pregătind un fel de scaune improvizate, în timp ce tot satul se aduna 
în jurul lor. Hugo a estimat că nu vor fi mai mult de două sute de ființe, deși îl amuza ideea de a 
fi într-un loc mai liniștit cu tot satul în jur. Gaelicus a părut să observe și a luat cuvântul:  

 - Toată lumea are dreptul să vă audă cuvintele, deoarece toți vor trebui să apere cu dinții 
și unghiile ceea ce ne-a mai rămas din Serenity.  

Cecile se despărțise de Enzor, în ciuda reticenței acestuia. Ea a decis să se așeze pe podea, foarte 
aproape de Hugo, în timp ce îl privea cu atenție. Hugo își dorea atât de mult să îl întrebe despre 
originea lui și despre motivul pentru care se afla aici, dar știa că nu avea timp; Serpentidad avea 
să nimicească satul în câteva ore și aveau nevoie de Gaelicus. Hugo i-a spus pe scurt povestea 
lui Mesia, chemarea sa, Școala pentru Ființe Mitologice și grupul celor Șapte Magnifici. A încheiat 
vorbind despre Serpentidad și despre întâlnirea cu Melquíades. Arana fusese impresionat; un 
băiat atât de tânăr și reușise să rezume totul în abia zece minute. Cu siguranță, chiar și ea s-ar fi 
pierdut în detalii, în lupte, în școală... Băiatul ăsta se maturiza cu siguranță cu pași repezi. Arana 
a zâmbit în sinea ei, mândră de băiat. Când Hugo a vorbit despre Serpentidad, în piață s-a format 
un murmur neliniștit. Era clar că auziseră de marele șarpe. Hugo a ezitat dacă să le spună sau nu 
că ei erau următoarea țintă a ființei colosale; își amintea când obișnuia să se uite la 
documentarele cu animale sălbatice în plină vânătoare, cu mătușa lui lângă el, pe jumătate 
adormită. Hugo se punea mereu în locul antilopei, înconjurat de lei sălbatici, imaginându-și că 
va intra în scenă trăgând în aer, astfel încât felinele vor fugi îngrozite. Cu toate acestea, mătușa 
lui, Matilda, i-a spus odată: "Este natura însăși, Hugo! De ce să intervii? Bieții lei nu au dreptul 
să mănânce și să-și protejeze familia? Antilopele se înmulțesc repede; în natură, prada și 
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vânătorii sunt în echilibru". Din momentul în care au mers spre piață, Hugo s-a tot gândit la 
această idee: trebuia să intervină în ceea ce urma să se întâmple sau să lase pur și simplu natura 
să-și urmeze cursul? 

Gaelicus a început să își expună progresele înregistrate cu privire la noua mașină, pornind de la 
schițele inițiale ale tatălui său. Caietul pe care îl purta mereu cu el, păstrându-l în permanență. 
Era parțial ars și Hugo a înțeles dificultatea pe care o avea satirul de a interpreta tot felul de 
simboluri ciudate. Gaelicus se ridică în picioare și spuse:  

 - Construcția mașinii îmi ia foarte mult timp; întotdeauna mi-a plăcut să inventez lucruri, 
dar tatăl meu a fost geniul, nu eu. Surorile mele îl ajutau și revedeau cu el schemele, în timp ce 
el îmi trimitea alte sarcini. În plus...", a spus el uitându-se la carnețel, "multe pagini sunt parțial 
arse, așa că improvizez cum pot. Abia mă odihnesc, pentru că tatăl meu mi-a spus chiar înainte 
de răpirea lui că orașul este în mare pericol.  

 - Ne puteți spune unde se află în acest moment  Palatul Răului Suprem? a întrebat 
Hugo cu speranță.  

 - Nu am nici cea mai vagă idee, zău așa, a spus Gaelicus cu melancolie. Am salvat doar 
ceasul ăsta vechi, din care nu înțeleg aproape nimic și de care tatăl meu nu s-a despărțit 
niciodată.  

Arana, în ciuda faptului că se afla la vreo trei metri de Gaelicus, a strâmbat din ochi pentru a 
vedea fiecare detaliu al ceasului. Avea destul de multe cadrane și mâini, toate realizate într-un 
mod foarte artizanal. Trantor a respirat adânc și a spus:  

 - Ne-ați spus că casa dumneavoastră a fost distrusă în totalitate, cu excepția atelierului. 
Dacă tatăl tău nu și-a scos niciodată ceasul, de ce nu-l are la el acum? 

Ochii lui Gaelicus s-au mărit.  

 - Asta e, asta e! Cum am putut fi atât de obtuz? Probabil că tatăl meu a lăsat-o acolo 
chiar în momentul în care o luau; de aceea era practic intactă. Ce voia să-mi spună tatăl meu?  

Hugo s-a gândit la Thanis. Koala avea o sensibilitate specială pentru astfel de lucruri și avea un 
mare talent pentru ghicitori, fără îndoială încurajat de la o vârstă fragedă de Mirlén. Dar stați 
puțin... el reușise nu doar să-i copieze puterile, ci chiar să le sporească. S-a concentrat asupra lui 
Thanis cu toată puterea lui și, brusc, Hugo a dispărut, în timp ce toată lumea din Serenity a rămas 
uimită, inclusiv fata, care aproape că a căzut pe spate de pe piatra pe care stătea. Hugo a apărut 
lângă Gaelicus, ținându-i încheietura mâinii și uitându-se la ceas. Gaelicus era pietrificat:  

 - Dar... cum ai făcut asta? a întrebat satirul.  

 - Este o poveste lungă, a spus Hugo, minimalizând-o. Te rog, lasă-mă să mă uit la ceas. 
Hugo a încercat să gândească precum Thanis și nu numai. Dintr-o dată, ochii i s-au mărit ca niște 
farfurii și, pentru câteva clipe, a adoptat un gest foarte asemănător cu cel al unui koala.  

 - Wow, cred că știu unde și când va apărea Palatul Răului Suprem; îi știu locația exactă 
chiar acum.  
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23. COORDONATE SPRE O DESTINAȚIE INCERTĂ 
Wo-Shikram a fost mulțumit. Oaspeții săi erau numeroși și loiali, fie și numai datorită fricii pe 
care le-o insufla. Anaraña încă mai făcea ouă, ceea ce-i va asigura o armată imensă; în plus, ființe 
hibride precum scorpioni, centipede, centauri, vrăjitori... se alăturaseră cauzei cu presiunile 
potrivite; recrutase chiar și minotauri, având în vedere distrugerea bibliotecilor pe care le păzeau 
cu atâta zel și amenințarea de a nimici toată stirpea. Taurom fusese cel mai greu de convins 
Minotaur; acel încăpățânat a trebuit să asiste cu ochii lui la moartea oamenilor care îl ajutaseră 
în bibliotecă timp de zeci de ani și pe care îi protejase ca pe propriii săi copii. Avea puteri 
telepatice puternice, care, fără îndoială, îi vor fi de folos în noua incursiune în Școala Ființelor 
Mitologice, programată în curând. Cu Școala scoasă din peisaj și cu moartea fetei, nu ar fi existat 
nicio șansă ca un nou Mesia să se dezvăluie. Încercase tot felul de ființe pentru a încerca să 
obțină energia lui Mesia, dar nimic nu dăduse roade. Nici măcar Serpentidad nu reușise să o 
facă. A ezitat să îl distrugă pe bătrânul șarpe, care, fără îndoială, acumulase prea multă putere 
și nu era tocmai pregătit să îl servească. Poate că, atunci când totul se va sfârși, Serpentidad va 
deveni următoarea sa țintă. 

Invenția lui Nicodim funcționa perfect. Bătrânul satir ajusta mașinăria care făcea ca Palatul să 
sară atât în spațiu, cât și în timp, deși nu atât de des pe cât și-ar fi dorit Wo-Shikram. "Am 
încercat, domnul meu, dar energia mașinii se epuizează după fiecare salt și trebuie stocată 
energie nouă pentru a programa următorul salt", a spus satirul nenorocit. Wo-Shikram a fost 
atât de furios încât l-a apucat pe unul dintre gardieni de picioare și i-a mușcat capul în fața 
bietului inventator, care și-a acoperit ochii cu mâinile în fața unei asemenea monstruozități.  

 - Uită-te bine, bătrâne! Iată ce-i voi face soției tale dacă nu reușești să mărești frecvența 
salturilor! a amenințat Zeul Primordial.  

 - Lucrez la asta, domnul meu, a spus Nicodim cu teamă. Dezvolt o invenție paralelă 
pentru a stoca energie care poate fi folosită pentru a alimenta mai multe salturi la rând; 
problema este că aș avea nevoie de piese și de o serie de teste... Presupun că într-o lună aș 
putea... 

 - Într-o lună? Am pus douăzeci de ființe în sarcina dumneavoastră, astfel încât să le 
puteți trimite pentru a obține piesele de care aveți nevoie. Aveți o săptămână la dispoziție 
pentru ca mașina să poată face salturi consecutive în spațiu și timp. Presupun că trei salturi 
consecutive pe zi ar fi de ajuns", a spus Primul Zeu.  

 - Dar acest lucru este imposibil din punct de vedere științific, my lord. Nu există nimic în 
această lume care să poată stoca energie capabilă să deplaseze un palat de aceste dimensiuni în 
spațiu și timp", a spus satirul înspăimântat.  

 - Atunci caută-l pe alte lumi, prostule! Nu mai vreau alte scuze, altfel satul tău va fi ras 
de pe fața pământului, în timp ce eu îți voi mânca soția în fața ta, ca pe un aperitiv", i-a replicat 
Zeul Răului Suprem, privindu-l drept în ochi roșii, adânci și demonici, care făceau să tremure de 
frică.  

 - Da, domnul meu! O săptămână, mi-e clar, domnule, a răspuns Nicodim, abătut.  
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Wo-Shikram s-a retras mulțumit. Știa că, dacă îl presează suficient de tare pe inventator, 
termenele se vor reduce considerabil; totuși, îl subestimase pe satir; un acumulator de energie, 
un condensator, era ceva ce Nicodim putea face în câteva ore, dar zeul nu știa asta. Satirul se 
ruga în fiecare zi ca fiul său, micul Gaelicus, să găsească ceasul și să rezolve enigma: înainte ca 
Wo-Shikram să dea buzna în viața lor liniștită, inventatorul crease un geniu; nu numai că 
inventase o mașinărie capabilă să facă un întreg palat să călătorească prin spațiu și timp, dar 
programase salturile astfel încât acestea să fie afișate pe ceasul său, acel aparat pe care nu-l 
dădea niciodată jos de la încheietura mâinii. Spera că fiul său va observa acest detaliu și că poate, 
doar poate, îl va salva din ghearele acestei ființe teribile. 

La Serenity, întreaga populație a ieșit să-l întâmpine pe Hugo și pe prietenii săi. Hugo purta la 
încheietura mâinii ceasul lui Gaelicus; fiul inventatorului a știut imediat că băiatul îl putea folosi 
mult mai bine decât el însuși; în mâinile băiatului, tatăl său ar fi avut o șansă mult mai mare de 
a fi salvat.  

 - Nu m-am gândit niciodată la acele cadrane de ceas ca la niște coordonate spațio-
temporale", a spus Gaelicus. Erau suficient de deplasate încât să nu observ acest detaliu.  

 - Tatăl tău a fost un geniu,  a spus Hugo, dar prietenul meu Thanis este un adevărat 
geniu în a descoperi aceste lucruri; eu am gândit ca el.  

 - Luați acest dispozitiv cu voi, a spus Gaelicus. Este un dispozitiv de localizare care vă va 
ajuta să ajungeți mult mai ușor acolo. Puteți introduce coordonatele și o săgeată vă va ghida 
până acolo. A fost una dintre primele invenții pe care le-am făcut în adolescență. Tatăl meu a 
minimalizat-o, deoarece și-a făcut primul locator când avea doar cinci ani; cu toate acestea, l-a 
păstrat mereu în sertar. Acest localizator mi-a fost dat de el când m-a trimis să fac rost de piesele 
lipsă pentru a amplifica semnalul mașinii și a salva orașul de un rău mai mare despre care încă 
nu știm nimic. Cecile îl abordase pe Hugo și, fără niciun preambul, îl întrebă:  

 - Cât timp mai avem înainte ca Serpentidad să devoreze orașul?  

Hugo era pietrificat; Arana și Trantor rămăseseră fără cuvinte, neștiind ce să spună sau să facă.  

 - Dar... ce știi despre el? a întrebat Hugo.  

 - Cred că mi-am dat seama, sunt bun la asta. Dacă ai părăsit Șarpele și ai venit aici, 
înseamnă că Serpentidad nu poate fi departe. Un sat cu atât de mult potențial și atât de puțină 
rezistență ar fi aperitivul perfect pentru Șarpe. Mă înșel? spuse fata, privindu-l în ochi pe băiat. 
Gaelicus luă cuvântul și spuse:  

 Este adevărat?  

 - Mă tem că da, prietene, răspunse Hugo, dar trebuie să-ți spun că Serpentidad s-a 
schimbat, sau cel puțin este în curs de schimbare. Știu asta. Am fost înăuntru. Dar realitatea 
crudă este că vine încoace, iar satul tău va fi cu siguranță înghițit iremediabil. Poate că ar trebui 
să plecați de aici cât mai curând posibil, a spus Hugo, uitându-se la pământ.  

 - Cât timp ne-a mai rămas? - a  întrebat Enzor, aflat în mijlocul atribuțiilor sale de 
primar.  



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

174 
 

 - Presupun că cel mult o jumătate de zi; e foarte posibil ca Serpentidad să fie aici chiar 
în această noapte, a răspuns băiatul.  

 - Ce vom face, unde ne vom duce? - au strigat vecinii într-un murmur asurzitor.  

Trantor a creat o imensă minge de energie electrică și a îndreptat-o spre o statuie uriașă de 
piatră care se afla în piață în cinstea breslei inventatorilor. Statuia a încasat impactul, spărgându-
se în mii de bucăți, deoarece nu putea rezista unei asemenea tensiuni. Miriapodul a strigat cu o 
voce puternică și răgușită:  

 - Asta este ceea ce va rămâne din voi dacă nu plecați! Mulți dintre voi vor muri, iar alții 
vor fi condamnați să trăiască prost în interior, deteriorându-se tot mai mult pe zi ce trece. Nu 
veți mai vedea niciodată lumina soarelui. Considerați că sunteți norocoși; alte orașe nu au fost 
atât de norocoase... nu au putut alege. Voi puteți. Fugiți acum și trăiți sau muriți mai târziu.  

 - Nu am încă mașina pregătită! spuse Gaelicus cu disperare, cu mâinile pe tâmple în timp 
ce lua în considerare toate variabilele ca un bun inventator. Enzor, primarul, a exclamat:  

 - Ne întâlnim cu toții în piață, acum! Împreună, ne vom decide destinul! Cecile, vino cu 
mine...! 

 - Mă tem că nu pot să te ascult, tată. Îți sunt foarte recunoscător pentru grija ta din toți 
acești ani. M-ai protejat bine și m-ai tratat ca pe o fiică, dar știi foarte bine că nu este locul meu. 
Locul meu este în lumea lui Hugo, în așa-numita lume reală. Vreau să merg cu ei", a spus fata cu 
hotărâre.  

 - Dar ești nebun? Aceste ființe au puteri, arme... tu nu ai fi decât o piedică pentru ele, 
spuse Enzor, atingându-și fruntea fierbinte cu una dintre mâini. Nu are niciun sens ce spui, 
fată...! a continuat Enzor.  

 - Sunt deștept, nu-i așa? Mereu mi-ai spus asta. Nu cred că există vreodată o lipsă de 
inteligență în vreun grup de aventurieri, a spus Cecile cu convingere.  

 - Mi-ar plăcea să te iau cu noi, Cecile - dar mă tem că tatăl tău are dreptate; nu ai face 
decât să ne întârzii", a spus Hugo, intervenind în discuția de familie.  

 - Nu prea cred. Ai spus chiar tu că ai plecat de acasă ca un om normal, fără puteri 
speciale, și că ți-ai descoperit abilitățile în timpul misiunii. De asemenea, ai întârzia și tu grupul 
inițial, sunt sigur. N-o voi face: voi mânca și voi bea când o faci tu; nu mă voi plânge niciodată de 
mers; mă voi ascunde în confruntări pentru ca tu să nu-ți faci griji pentru mine... Sunt mic, dar 
trebuie să-mi găsesc un scop în viață. Și ceea ce îmi este clar este că misiunea mea nu este să 
ajung în interiorul unui șarpe uriaș, nici să rătăcesc prin păduri la mila oricărui pericol care va 
veni.  

Săracul Enzor a dat din cap cu tristețe; știa că fata avea dreptate. I-a spus:  

 - În regulă, Cecile; dacă grupul te acceptă, îți  dau binecuvântarea mea. Fugi acasă, 
ia-ți un rucsac și ia-ți lucrurile esențiale.  
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 - Am făcut-o deja, tată, a spus Cecile, arătând o mică pungă care atârna de o parte.  

Enzor a zâmbit; întotdeauna a știut că fetița aceea era specială. S-a îndreptat spre fetiță și i-a dat 
o îmbrățișare caldă de rămas bun.  

 - Grozav, acum trebuie să avem grijă de copii! a spus Trantor cu sarcasm.  

 - Nu-ți face griji, știu să schimb scutece! Te pot ajuta cu asta, dacă ai nevoie...", a spus 
Cecile cu un zâmbet, stârnind un râs general din partea grupului la fața roză a centipedei.  

 - Ei bine, atunci, compania crește în număr: Cei 4 magnifici își continuă aventura", a spus 
Arana, făcându-i cu ochiul fetei, care a zâmbit fericită și i-a făcut și ea cu ochiul. Hugo s-a gândit 
că în acel moment cel mai potrivit nume ar fi The Fantastic74 , deși a refuzat să facă acest 
comentariu pentru a nu fi nevoit să explice de unde îi venise ideea. Apoi Hugo s-a uitat la pământ; 
s-a concentrat și din spatele său au ieșit aripi uriașe. A sărit și a dispărut, nu prin zbor, ci prin 
teleportare.  

 - Este uimitor, spuse Trantor; ne combină puterile.  

De data aceasta, băiatului i-a luat aproape o jumătate de oră să se întoarcă. "Traseul este 
marcat", a spus Hugo, simulând vocea GPS-ului pe care mătușa lui îl avea în mașină și care, 
potrivit ei, era cel mai bun prieten al său, cel care o cunoștea cel mai bine; însă, așa cum era de 
așteptat, nimeni nu a înțeles gluma.  

 

Între timp, tot satul era adunat în piață, discutând despre viitorul lor incert. Serenitatea a vorbit. 
Toți cei care au vrut să vorbească, au vorbit. Enzor a acționat ca moderator, iar Gaelicus a 
examinat argumentele pro și contra ale propunerilor. Sătenii nu aveau de gând să renunțe la ea, 
nu după atâta suferință, trudă și luptă. Era căminul lor, casa lor. Ajunseseră de asemenea la 
concluzia că nu vor fi capabili să o apere, așa că au acceptat situația. Aveau să se închidă în casele 
lor și să aștepte ca Serpentinitatea să încorporeze Serenitatea în ea fără prea multe distrugeri. 
Această concluzie fusese luată în considerare și având în vedere informațiile pe care Hugo le 
transmisese cu doar câteva ore înainte; cum marele Șarpe era în proces de schimbare și cum 
prietenii lui se aflau acolo, ajutând la o nouă ordine departe de haos, crimă și distrugere. Și, cel 
mai important, dacă Nicodemus era salvat, putea folosi mașina pentru a călători înapoi în timp 
și a proteja satul înainte ca toate acestea să se întâmple. Cu toate aceste premise, decizia era 
fermă: vor rămâne în Serenity, în liniște, așteptând rezultatul noului lor viitor, un viitor în cadrul 
Serpentidad. 

 

Hugo îl rugase în mod special pe Gaelicus să îi însoțească, dar satirul a trebuit să refuze oferta 
sa:  

 
7 Cei 4 Fantastici este un film cu supereroi regizat de Tim Story în 2005. Protagoniștii s-au bazat pe 
personajele din seria de benzi desenate omonime de la Marvel. 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

176 
 

- Trebuie  să am grijă de mama mea, Hugo; încă își revine după moartea surorilor mele și 
după răpirea tatălui meu. Eu sunt singurul ei sprijin și singurul ei motiv de a merge mai departe.  

 - Înțeleg, Gaelicus, a spus băiatul. În orice caz, îți mulțumesc pentru tot. Probabil că nu-
ți dai seama cât de mult ai ajutat în această misiune. Sunt sigur că ne vom mai întâlni într-una 
din aceste zile... poate în altă parte... poate altă dată, îi strânse Hugo mâna.  

 - Așa sper, prietene, a spus Gaelicus în timp ce îl îmbrățișa călduros. 

Hugo s-a uitat la dispozitivul de localizare și a introdus coordonatele care au apărut pe ceas. 
Palatul se afla în timpul prezent, deși destul de departe. S-a concentrat asupra lui Thanis și a 
decis să urmeze sfatul pe care i-l dăduse Trantor: să facă mici salturi de teleportare între locurile 
pe care le văzuse anterior zburând. Miriapodul își revenise la vechea lui fire morocănoasă; când 
părăsise Serpentăria, își recăpătase vechea personalitate și temperament; cu toate acestea, 
Hugo simțea ceva diferit la el. Avea stima și respectul grupului, iar Hugo știa că și el simțea la fel, 
chiar dacă nu o spunea.  

 - Am studiat zona", a spus Hugo. Cred că putem ajunge acolo cu mai multe salturi.  

 - Câți? a întrebat Trantor.  

 - O mulțime de ele. După numărătoarea mea, vreo 222", a spus băiatul cu un zâmbet. 
Trantor a deschis gura pentru a se pregăti să spună ceva, dar grupul se strânsese deja în jurul lui 
și a dispărut pur și simplu, sub privirile încă nedumerite ale locuitorilor din Serenity care îi 
priveau pe Cei Patru Fantastici evaporându-se. 
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24. PALATUL RĂULUI SUPREM 
Grupul sărea, reducând din kilometrii pe care Hugo îi parcursese deja; totuși, Hugo nu avea 
suficientă energie pentru a face atâtea salturi la rând; în plus, erau patru.  

 - E minunat! spuse Cecile. E ca și cum ai zbura prin vid.  

 - Nu-ți revendica încă victoria, copil.... Ca nu cumva, în orice moment, acest om să ne 
arunce de la câțiva metri înălțime și să ne rupem coloana vertebrală. Ar fi destul de deprimant 
să murim așa, după toate prin câte am trecut, nu crezi? a spus centipedul morocănos.  

 - Cel puțin nu ai vomitat de data asta; se vede că băiatul se stăpânește din ce în ce mai 
bine. Este clar că Hugo a ajuns la un nivel mult peste cel pe care îl dezvoltase Thanis însuși", a 
spus Arana.  

Hugo se odihnea pe o piatră, întins cu brațele încrucișate, reîncărcându-și energia vitală. De 
asemenea, dezvoltase o tehnică specială de reîncărcare rapidă: se concentra pe una dintre rănile 
sale recente și aceasta se redeschidea. Sângele care țâșnea îi curgea pe piele până la canalul 
lacrimal al ochilor, unde dispărea din nou, reîncărcându-se rapid. Cu toate acestea, el era, de 
asemenea, conștient că acest lucru ar putea fi o slăbiciune; dacă ar rămâne fără sângele necesar 
pentru a-și acoperi funcțiile corporale minime vitale, ar fi pierdut ca orice om.  

 - Încep să mă obișnuiesc cu săriturile", a spus Hugo. Și, în plus, reîncărcările sunt mai 
rapide. Cu toate acestea, mi se pare imposibil să fac mai mult de zece salturi la rând fără să fiu 
complet epuizat. Voi profita de pauze și reîncărcări pentru a zbura și a anticipa următoarele 
locuri în care vom apărea. Este un risc uriaș să ne teleportăm într-un loc deja ocupat de vreo 
ființă sau materie, așa că va trebui să ne bazăm pe zborurile mele și să facem salturi controlate. 
Să sperăm că vom ajunge acolo în șase sau șapte zile", a spus băiatul.  

 - Șase zile sau șapte zile? Ținând în vomă? a spus Trantor, ridicând toate labele spre cer.  

 - Poți oricând să mergi pe jos; probabil că ți-ar lua mai mult de două luni", a spus Arana, 
luându-i din nou apărarea băiatului în fața remarcilor ironice și batjocoritoare ale centipedei.  

 - Și să ratez petrecerea? Nici o șansă, păianjen mic! Voi fi primul care va prăji cât mai 
multe creaturi. Cu noile mele picioare, capacitatea mea de a genera energie aproape că s-a 
triplat; nu am avut niciodată atâta putere. Și vreau să o dovedesc...", a spus Trantor, frecându-
și mâinile cu toate perechile de picioare deodată. 

Grupul a continuat să sară timp de mai multe zile consecutive. Hugo s-a odihnit între sărituri, 
deși era foarte obosit. Teleportarea a patru ființe presupunea un consum imens de energie, plus 
că săriturile aproape orbește însemnau mai multe zboruri de verificare pentru a evita să facă o 
greșeală fatală. Grupul călătorea dimineața și se hrănea după-amiaza, mai ales pentru ca Hugo 
să se poată odihni și să poată survola zona. Se opreau în apropierea unor pârâuri, râuri sau 
izvoare, unde își potoleau setea. Hugo, Cecile și Arana se hrăneau în principal cu nuci și fructe 
de pădure, în timp ce Trantor era mai degrabă un mâncător caloric: îi plăcea să electrocuteze 
rozătoare mici, pe care apoi le gătea cu electricitate până când obținea o gătire perfectă. Arana 
i-a reproșat în mai multe rânduri că ucide de dragul de a ucide, mai degrabă decât să vâneze 
pentru hrană, dar Trantor se bucura de puterea sa sporită și uneori ucidea din pură plăcere. Era 
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clar că relația dintre păianjen și miriapod nu era una bună, iar Hugo a trebuit să intervină între 
cei doi în multe ocazii. Băiatului i se părea destul de curios faptul că, dintre tot grupul rămas în 
Serpentidad, băiatul decisese să termine misiunea cu cele două ființe care la un moment dat 
voiau să-i facă rău; dar Arana îi devenise prieten fidel, iar Trantor, în ciuda temperamentului, 
invidiei și a tachinărilor constante, îl respecta pe băiat, deși în felul său.  

Cecile era încântată de noii ei tovarăși de călătorie. Teleportarea o fascina; avea un fel de déjà 
vu, senzația că o mai experimentase înainte... dar nu-și amintea nimic din viața ei trecută, înainte 
ca Enzor să o preia. Primarul îi povestise că o găsise singură, plângând în mijlocul câmpului, și că 
se hotărâse să o ia cu el acasă. Ea purta un fel de cămașă de noapte roz, cu numele "Cecile" 
gravat pe ea. Fata nu vorbea, era temătoare, ca și cum ar fi fost traumatizată de vreo grozăvie 
pe care o trăise recent. Enzor a dus-o acasă, i-a pregătit o cină suculentă, pe care fata a devorat-
o cu lăcomie, adormind la masă. Apoi a luat-o în brațe și a dus-o în camera lui. A lăsat să vină 
dimineața următoare, sperând că fata va fi mai puțin nervoasă și va putea vorbi, dar nu s-a 
întâmplat așa. Fata a rămas tăcută, deși zâmbetul ei îi arăta că era calmă. Enzor s-a gândit să îi 
mai acorde câteva zile, care s-au transformat în săptămâni și în cele din urmă în luni. Într-o zi, în 
timp ce Enzor tăia lemne pentru iarnă, fata s-a apropiat de el. "Numele meu este Cecile", a spus 
fata. Satirul a privit-o cu amuzament și i-a răspuns: "Mă bucur să te cunosc, Cecile. Trecuse mai 
bine de jumătate de an și era prima dată când fata scotea un cuvânt. Din acea zi, fata a vorbit 
normal, deși nu i-a putut spune niciodată lui Enzor ce căuta în acea tabără sau de unde venea. 
Într-o zi, după cină, Cecile a spus: "Nu-mi amintesc nimic; de fapt, am uitat chiar să vorbesc", a 
spus fata. "Nu-ți face griji, Cecile; sunt sigur că amintirile vor veni în curând", a răspuns satirul cu 
ochi de dobitoc. Din acel moment, cei doi au devenit de nedespărțit, vorbind zilnic despre tot ce 
se întâmpla în Serenity. Fata era foarte apreciată în sat și toată lumea o iubea. Într-o noapte, 
Enzor i-a spus ceva care a surprins-o pe fată: satirul se născuse cu pleoapele lipite. Încă de la 
naștere, mama lui a regretat că fiul ei va fi orb pe viață. Bătrânul vindecător al satului a certificat 
că orbirea va dura o veșnicie, dar tatăl lui Enzor nu s-a dat bătut. Într-o zi, fără consimțământul 
mamei și profitând de faptul că bebelușul dormea, a decis să îi taie pleoapele cu o lamă subțire 
pe care o foloseau la curățarea peștelui, în prealabil curățat și ars, pentru a evita bacteriile; ochii 
au ieșit brusc la iveală, deși erau total albi, nefolositori. În ciuda reproșurilor mamei către soțul 
ei pentru că și-a desfigurat fiul pentru totdeauna, realitatea este că ochii lui Enzor au devenit 
treptat operativi și au început să discrimineze forme și culori. Câțiva ani mai târziu, vederea lui 
era aproape perfectă, cu excepția disconfortului provocat de soare și de acei ochi care ieșeau 
din orbite, ceea ce îl făcea să poarte mereu un fel de pălărie de paie pentru a evita razele 
enervante ale soarelui și pentru a-și ascunde puțin la umbră malformația. S-a apucat repede de 
citit, citind tot ce-i cădea în mână, ca și cum ar fi încercat să profite la maximum de timpul în 
care ochii lui dormeau. Enzor era al șaselea din șapte frați și un mare pasionat de antroponimie 
sau onomastică antropologică, disciplina care studia originea numelor. Avea sute de volume 
despre semnificația numelor din diferite lumi. Când a găsit-o pe fată pe câmp și aceasta și-a 
potolit foamea, a căzut extenuată. Enzor a lăsat-o în camera ei și s-a dus la bibliotecă. Acolo se 
afla: "Cecile! Un nume din lumea reală, de origine latină, posibil romană, însemnând fetiță oarbă. 
A fost ca un semn, a simțit imediat o legătură specială cu fetița. A continuat să citească: "Cecile 
are ceea ce noi cunoaștem sub numele de al șaselea simț, datorită acelui dar de a "fi oarbă", 
fiind capabilă să perceapă ceea ce alții nu pot percepe cu ochiul liber. De la moartea tatălui ei în 
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mâinile acoliților lui Wo-Shikram, în atacul asupra Serpentidadului, se simțea singur, iar fetița îi 
adusese bucurie și speranță. Știa că ea aparținea unei alte lumi, pentru că nu mai văzuse 
niciodată un om până atunci; simțea că, într-o zi, fata își va căuta originea. Bietul Enzor nu s-a 
gândit niciodată că Cecile se va hotărî să facă acest lucru când avea doar cinci ani. 

 

Era a cincea zi de călătorie și toată lumea era obosită, mai ales Hugo. Abia dacă dormea, iar 
atunci când dormea, se trezea cu o tresărire. Nu mai putea face niciun fel de reîncărcare rapidă; 
în tot procesul de încărcare, întotdeauna se pierdea ceva sânge... și venea un moment în care 
sângele pierdut era mai mare decât cel regenerat, ceea ce făcea ca energia lui să scadă zi de zi, 
aspect care fusese observat de toți membrii grupului.  

 - Trebuie să te odihnești, Hugo", a spus Arana îngrijorată.  

 - Nu mai este timp; în câteva zile, la apus, planetele se vor alinia. Va fi momentul pe care 
Wo-Shikram l-a așteptat pentru a sacrifica fata. Am visat-o din nou, Arana. Îmi cere ajutorul și 
nu știu dacă voi reuși să ajung la timp, răspunse Hugo, strâmbând din ochi prin pleoapele sale 
purpurii, care arătau cearcănele întunecate ale oboselii extreme, greu de ascuns, precum și 
transpirația excesivă.  

Cecile s-a apropiat de Hugo și i-a atins fruntea.  

 - Arzi, ai febră", a spus fata. Ar trebui să te odihnești, Hugo. Fata s-a ridicat și s-a dus la 
un mic pârâu. Și-a rupt o parte din rochie și a înmuiat-o în apa rece și pură. S-a întors și a pus-o 
pe fruntea lui Hugo.  

 - Nu este necesar, Cecile. Sunt bine... doar puțin obosit, atâta tot", a spus Hugo. Trebuie 
să mergem mai departe. Nu ne putem odihni în după-amiaza asta, trebuie să facem călătoria, 
orice ar fi.  

Fata l-a privit cu atenție și i-a spus pe un ton de reproș: 

 - Ce rost are să fii la timp dacă mori pe drum? - a întrebat fata.  - Are dreptate, Hugo. 
Vei sta aici după-amiază, la recuperare. Vom pleca în zori, a spus Arana.  

 - Mă duc să-ți fac un ceai, Hugo. Sunt sigură că te va alina, a spus Cecile, în timp ce Hugo 
se pregătea să vorbească cu intenția de a-i lua  ideea, dar a fost oprit de Arana.  

 - Lasă-l să aibă grijă de tine, Hugo", a cerut Arana, făcându-l pe băiat să se întindă din 
nou. Cecile adunase câteva ierburi. Le-a zdrobit și le-a pus într-o oală pe care o adusese cu ea. A 
turnat apă din pârâu și a pus-o pe foc. Când Hugo a băut-o, a simțit o căldură imediată. În mai 
puțin de zece minute a adormit repede.  

 - Sper că nu am exagerat, pentru că trebuie să plecăm mâine în zori. Ceea ce vă pot 
asigura este că va dormi toată noaptea fără coșmaruri. Enzor mi-a povestit totul despre pădure 
și despre proprietățile vindecătoare ale ierburilor, a spus fetița.  

 - Ești o cutie de surprize, Cecile", a spus Arana, mângâind părul fetei. 
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Grupul s-a trezit odată cu primele raze ale zorilor. Hugo încă dormea, dar după câteva mișcări 
bruște din partea lui Arana și un mic șoc de după-amiază din partea lui Trantor, băiatul s-a trezit.  

 - Ce s-a întâmplat, am adormit? a spus Hugo în timp ce-și freca ochii.  

 - Ai dormit? Ai sforăit toată noaptea; era ca și cum o turmă de Baratide ar fi trecut pe 
deasupra capului meu, a spus Trantor somnoros.  

 - Adevărul este că mă simt mai puțin obosit, dar va trebui să facem cincisprezece salturi 
în această dimineață dacă vrem să ajungem la timp", a spus Hugo.  

 - Ești sigur că poți, e prea mult! spuse Arana îngrijorat.  

 - Va trebui să verificăm. Voi mânca niște nuci pe drum. Să mergem! Grupul a apucat 
miriapodul și a dispărut, sub privirile ușurate ale câtorva rozătoare hibride mici care, fără 
îndoială, ar fi putut servi drept hrană pentru miriapodul înfometat. Erau ultimele sale salturi... 
spre o destinație incertă... Palatul Răului Suprem. Ar fi fost aproximativ ora șase seara, deci în 
mai puțin de patru ore soarele avea să apună, consumând alinierea planetară. Wo-Shikram ar 
avea la dispoziție doar 22 de minute după aliniere pentru a-l termina pe Mesia; după acest timp, 
copilul ar avea 222 de zile, ceea ce i-ar crește enorm de mult energia. Chiar și ca bebeluș, ea ar 
putea să îl pună pe bătrânul Zeu Primordial în adevărate probleme.  

Petrecerea a ajuns la destinație, căzând de la un metru și jumătate în aer, luându-i pe toți cei din 
grup cu garda jos. Hugo leșinase; era complet epuizat. Apă îi stropise fața, făcându-l să se 
trezească speriat, ca și cum s-ar fi pierdut. S-a ridicat, sprijinindu-se de un copac. Coordonatele 
coincideau exact cu cele marcate pe ceasul lui Nicodim; se aflau în vârful unui deal și de acolo se 
putea vedea un peisaj unic, ceva care le tăia respirația. Locul nu corespundea deloc cu ceea ce 
se așteptau să găsească. Se aflau în fața celui mai frumos peisaj natural pe care îl văzuseră până 
atunci: o vale frumoasă, plină de păduri și de cascade, care cădeau una peste alta, pentru ca în 
final să se verse în mai multe lacuri cu forme variate, de parcă ar fi fost sculptate de un sculptor 
cu un gust artistic deosebit. Câteva grote cu mușchi punctau peisajul. "Ești sigur că coordonatele 
sunt corecte?", a întrebat Trántor, încă amețit de atâtea sărituri.  

Hugo s-a uitat la ceas și la localizator. Coordonatele se potriveau perfect.  - Nu se poate! 
spuse Arana; locul acesta este paradisiac. Nu pare ca însăși esența răului să poată locui aici.  

 - Cred totuși că este locul perfect", a spus Cecile, surprinzându-i pe toți. Cine ar fi crezut 
că va fi într-un loc ca acesta? Este o ascunzătoare uimitoare, foarte bine aleasă. Școala pentru 
Ființe Mitologice nu s-ar uita niciodată aici, nu-i așa?  

 - De ce, nu m-aș fi gândit niciodată la asemenea prostii! spuse Trantor chicotind, 
încercând să o ridiculizeze pe fată.  

 - L-a văzut vreodată vreunul dintre voi pe Wo-Shikram, oare are ochi adânci și întunecați, 
tentacule în gură, gheare ascuțite și aripi uriașe? a spus fata, surprinzând din nou grupul cu 
descrierea ei detaliată.  

 - L-am văzut odată pe o placă de pe peretele camerei mamei mele. Într-adevăr, se 
potrivește cu descrierea ei. Dar cum ai...? a spus Hugo, încă amețit.  
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 - Atunci ne aflăm în locul potrivit. Abstracțiem pentru o clipă de peisajul paradisiac și ne 
concentrăm asupra formelor: acele peșteri din muntele central, ar putea fi ochii; munții laterali, 
cu siguranță arată ca niște aripi; apoi sunt cascadele, care cad de la înălțimea a ceea ce ar putea 
fi o gură, simulând tentaculele... și acele stânci uriașe, care seamănă cu niște gheare...  

 - Ești de necrezut, Cecile, nu poate fi o coincidență! Palatul Răului Suprem este acolo jos, 
fără îndoială, a spus Arana euforic, în timp ce se uita la Hugo, care zâmbea de la o ureche la alta, 
deși era încă sprijinit de copac, vizibil epuizat. Hugo și-a privit ceasul.  

 - Este ora șapte seara, iar soarele va apune în mai puțin de trei ore. Nu mai am energie 
să mai fac nici măcar un salt. Am încercat să-mi scot aripile și nici asta nu e posibil.  

 - Va trebui să mergem pe jos, a spus Cecile, ajustându-și rucsacul și începând să meargă 
pe o cărare.  

 - Nici măcar nu știu dacă voi avea puterea", a spus Hugo.  

Arana îl privea fix pe Trantor în diferitele sale perechi de ochi. 

 - Nici o șansă! a spus miriapodul. Nu am de gând să-l car pe Hugo acolo jos, pe spatele 
meu.  

 - Fără Hugo, nu vom reuși și tu știi asta", a spus Arana, realizând că era prima dată când 
îl auzea pe Trantor spunându-i Hugo pe nume.  

 - La naiba, va trebui să fac o baie bună ca să mă spăl de mirosul de om după ce terminăm 
cu Wo-Shikramul ăla", a spus Trantor, în timp ce îl apuca pe băiat și îl trăgea pe spate, în zona 
trunchiului dintre picioarele lui duble de sus.  

Grupul a continuat să coboare pe cărare; treptat, sunetul cascadelor a devenit din ce în ce mai 
vizibil, deci se îndreptau în direcția corectă.  

A durat aproape o oră să coborâm până la lacuri.  

 - Și acum ce facem? întrebă Trantor, obosit să poarte în spate un călăreț nedorit.  

 - Aș zice că e în direcția aceea! a spus Cecile, arătând cu degetul spre cascada centrală, 
cea mai mare și principală dintre toate. Putem să sărim din piatră în piatră, printre ghearele 
bestiei, râse fata, făcând din nou un pas înainte. Pe măsură ce se apropiau de pietre, grupul a 
putut vedea că acestea erau clar amplasate și sculptate cu simboluri ciudate făcute de mână. 
Văzut de la această distanță, părea evident că peisajul idilic fusese creat în mod artificial, cu 
siguranță orânduit de Primul Zeu. Cecile conducea grupul; în ciuda avertismentelor lui Arana, 
fata avea caracter și, în plus, avea dreptate: nu numai că nu i-a încetinit în niciun moment, dar 
acum ea era cea care trăgea grupul. Trántor încerca să nu alunece pe pietrele umede. "La naiba! 
spuse el în timp ce încerca din răsputeri să nu cadă în apă, "Nu știi că electricitatea și apa nu se 
amestecă? Nimeni nu voia să spună nimic la acest comentariu, căci știau că miriapodul avea 
nevoie de toată concentrarea lor, purtându-l pe băiat în spate.  
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Au ajuns la o stâncă mare, la câțiva centimetri de cascada principală. "Cecile, te rog, așteaptă!", 
a spus Arana, ridicând vocea. Ești foarte curajoasă, dar te rog să nu fii nesăbuită". "Știu ce 
înseamnă imprudență", a spus Hugo pe jumătate adormit, lucru pe care doar miriapodul îl putea 
auzi peste zgomotul asurzitor al cascadelor. "Curajul nu trebuie să fie în contradicție cu 
prudența. Vino în spatele meu, te rog", i-a cerut Arana cu dragoste, ca și cum ar fi fost o mamă. 
Fata a dat din cap și a lăsat să treacă păianjenul, care scoase două pumnale prețioase din pungă 
înainte de a traversa muntele prin cascadă. "Liber!" ", a spus păianjenul cu precauție, dar grupul 
nu o putea auzi de dincolo. Pânza de păianjen a dat înapoi dincolo de cascadă, făcându-i semn 
cu labele să o urmeze, căci zgomotul era asurzitor. După ce au lăsat cascada în urmă, un fel de 
tunel natural a apărut la vedere, în timp ce ecoul alimenta zgomotul surd al apei care cădea. 
Grupul a fost de acord să meargă în tăcere, comunicând prin semne, căci nu erau siguri că locul 
era sigur. Locul avea o multitudine de stalactite și stalagmite, formațiuni create de filtrarea apei 
care cade de sus sub formă de mici picături de ploaie care au sculptat aceste forme curioase 
după sute de ani. În ciuda întunericului, ceva lumină se filtra prin cascadă. Trantor l-a descărcat 
cu grijă pe Hugo și l-a așezat pe o stâncă. "Plimbarea s-a terminat, băiețelule!". ", a spus 
miriapodul întinzându-și picioarele și întorcându-și gâtul la 180 de grade în ambele direcții 
pentru a-l decongestiona. Hugo s-a ridicat cu greu în picioare și a început să meargă, clătinându-
se puțin. S-a sprijinit de perete. "Sunt bine, doar picioarele îmi sunt puțin amorțite; cel puțin am 
reușit să-mi reîncarc o parte din energie."  

S-au dus puțin mai departe în peșteră, dar întunericul făcea ca abia dacă puteau vedea ceva. 
Trantor a început să creeze bile de energie, permițându-le să vadă la câțiva metri în fața lor. 
După mai bine de o jumătate de oră de mers, au ajuns într-un spațiu mai larg, din care emana 
lumină. Era o cameră circulară destul de mare. Avea un simbol ciudat în formă de pentagon 
desenat pe podea, astfel încât fiecare dintre vârfurile sale arăta spre o ușă de lemn, cu un inel 
mare de aur. Încăperea avea un fel de canal în podea care mărginea întregul perete, cu un lichid 
întunecat care servea drept combustibil pentru flăcările din interior. Lichidul arzând era cel care 
producea lumina. Pereții erau plini de desene ale zeului primordial care ucidea și distrugea tot 
ce-i ieșea în cale. Noi armate de acoliți îl urmau în hoarde, măcelărind la comanda stăpânului 
lor. "Cu siguranță că aceste scene au avut loc înainte de întemnițarea lui de către cei 22 de 
vrăjitori", a spus Hugo cu voce tare. Ușile aveau simboluri pictate într-o culoare roșiatică, ocru, 
care se deplasase în jos ca și cum s-ar fi aplicat prea multă vopsea, mai multă decât putea absorbi 
ușa, ceea ce le dădea un aspect terifiant. Arana s-a apropiat de una dintre uși, a întins mâna și a 
adulmecat aerul.  

 - Sunt vopsite cu sânge, nu există nicio îndoială...; e uscat și miroase... miroase... diferit.  

 - Ce vrei să spui prin diferit, Arana? a întrebat Hugo, intrigat. Fiecare ușă miroase diferit; 
e ca și cum sângele ar aparține unor ființe diferite.... 

 - Ce sunt aceste simboluri? - a  întrebat Trantor în timp ce se apropia de o altă ușă.  

Hugo s-a uitat în direcția ei și a zâmbit. 

 - Sunt cifre romane, o civilizație străveche a lumii mele, considerată de mulți ca fiind 
unul dintre leagănurile civilizației: I, II, III, IV și V; aceste simboluri sunt echivalentul primelor 
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cinci numere", a spus băiatul cu mândrie amintindu-și de acea numerație văzută la ora de 
matematică și pe care mulți dintre colegii săi de clasă o descriau ca fiind inutilă și depășită.  

 - Pe ce ușă o luăm? - a întrebat Cecile, puțin pierdută de limbaj. -  Lasă-mă pe 
mine, a spus Trantor, făcând o imensă minge de energie.  

 - Stai, Trantor, nu înțelegi că trebuie să ne rezervăm cât mai multă energie înainte de a 
înfrunta un zeu? Hugo este epuizat... cel puțin nu-ți irosi energia. Putem încerca doar să le 
deschidem, a spus Arana în timp ce se îndrepta spre ușa numărul V, cea mai apropiată de 
păianjen.  

 - Oprește-te! Nu deschideți nici o ușă! Grupul se întoarse spre Cecile: fata privea spre 
tavanul încăperii, unde se putea vedea o gravură în piatră care trecuse neobservată de toată 
lumea. Trantor a mai făcut lumină în cameră: gravura arăta o cameră circulară cu un pentagon 
și cinci uși. În spatele lor se aflau tot felul de pericole și capcane: monștri gigantici, un fel de ființă 
din lavă topită, o altă creatură sub formă de gaz, mii de insecte minuscule care își devorau 
victimele... Bieții nenorociți care deschideau aceste uși aveau să aibă parte cu siguranță de o 
moarte atroce. Doar o singură ușă părea să nu fie amenințată; totuși, în gravură, ușile nu erau 
numerotate. 

 - Pare a fi un fel de avertisment", a spus Hugo.  

 - Hai să ne uităm la gravura pentru simbolurile ușilor, spuse Trantor, sperând să spună 
ceva interesant care să neutralizeze intervențiile lui Cecile. 

 - Să căutăm acele simboluri pe pereți, printre desene", a sugerat Arana. Încetul cu 
încetul, grupul a identificat cifrele romane. Trántor a scos cheia de la Hugo și a spus: 

 - Poate că acest lucru ne va ajuta; la urma urmei, este o cheie.  

 - Nu există nici o încuietoare la uși, Trantor, doar un inel, dar cred că ne-ar fi de folos, a 
spus băiatul, luând dispozitivul metalic de la centiped. Hugo a manipulat cheia și stiletul a apărut. 
A început să se zgârie pe piatră, cifrele romane găsite peste tot în cameră și care se potriveau cu 
cele de pe uși, rămânând neclare între desene.  

 - Să vedem! I și IV, unu și patru... Umm, e ciudat", a spus băiatul. a spus băiatul. Ești sigur 
că nu apar și celelalte trei care lipsesc?  

 - Nu sunt acolo", a spus Cecile. Am căutat peste tot în cameră și nu sunt acolo.  

Hugo a observat un simbol pe un perete. Un fel de cavaler în armură se apăra de un demon uriaș 
cu un scut oval, cu un X în interior.  

- X este, de asemenea, un număr roman și este egal cu 10 . Vă rugăm să căutați toate 
numerele care au un X în ele.  

La sfârșit, au găsit cinci numere scrise în cifre romane: I, IV, XXV, XVI și IX.  

 - Aceste numere nu se potrivesc cu numerele de pe uși, cel puțin nu cu toate", a spus 
Trantor.  
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Hugo a tradus simbolurile în numerele pe care le cunoștea toată lumea, așezându-le în ordine 
crescătoare: 1, 4, 9, 16 și 25.  

 - Aveți vreo idee? a întrebat băiatul. Poate dacă mă concentrez asupra lui Thanis..." a 
continuat Hugo.  

 - Nu, economisiți energia, a spus Arana.  

 - Ei bine, am o idee, dar nu știu dacă va fi de folos, a spus fata. Există cinci uși numerotate 
de la unu la cinci, nu-i așa? Dar în desene sunt reprezentate doar ușile unu și patru. Dar două, 
trei și cinci? Asta nu are sens. Totuși, s-ar putea ca numerele 1 și 4 să nu corespundă acelor uși, 
să nu fie atât de evident? De ce să punem două numere corecte și trei numere incorecte? Înclin 
mai degrabă să cred că sunt manipulate în vreun fel.  

 - Fata asta are cu siguranță o superputere", a spus Arana cu un zâmbet. Tocmai ai găsit 
soluția, Cecile, doar că ai făcut o mică greșeală, pentru că ușa 1 corespunde într-adevăr 
numărului ei. Uită-te la asta...  

Păianjenul i-a cerut lui Hugo stiloul și a gravat următoarele pe perete: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5. 
De fapt, este ceva foarte simplu: 1, 4, 9, 16, 25. Este posibilă o astfel de coincidență?  

 - Nu prea cred, a spus Hugo. Apoi, 1 corespunde ușii 1, 4 ușii 2, 9 ușii 3, 16 ușii 4 și 25 
ușii 5. Este așa?  

 - Se pare că ar putea fi așa", a spus păianjenul. Acum, deci... Ce ușă să deschidem și cum? 
Nu există încuietori pe ele.  

 - Ei bine, am putea să batem la ușă, a spus fata, folosind inelul, ca și cum am aștepta să 
ne deschidă. Întotdeauna am jucat așa ceva cu Enzor; foloseam coduri secrete pentru a intra în 
casă, bătând la ușă. Am stabilit un fel de limbaj.  

 - În lumea mea exista un cod similar", a spus Hugo. Acesta se numea Codul Morse și 
putea fi citit și interpretat cu ajutorul unor sunete de diferite lungimi. Când eram copil, tatăl meu 
mi-a cumpărat un Walkie Talkie și, atunci când nu puteam comunica prin voce din cauza distanței 
sau a interferențelor, foloseam codul Morse, care era imprimat pe dispozitivul în sine.  

 - Walkie ce? a spus Cecilea cu o privire confuză.  

 - Într-o zi o să-ți explic, sau poate mai bine... o să vezi cu ochii tăi, a spus Hugo.  

 - "Revenind la ghicitoare", a spus fetița, "s-ar putea să fie ceva de genul acesta. Poate că 
este vorba de numărul de bătăi la fiecare ușă: 1 la ușa 1; 4 la ușa 2; 9 la ușa 3; 16 la ușa 4; și 25 
la ușa 5. Ceea ce nu-mi dau seama este ce ușă trebuie să alegem.  

 - Există vreun număr care îți spune ceva special, Hugo? a întrebat Arana.  

 Ei bine, dacă ar trebui să aleg una, cu siguranță  aș alege ușa numărul doi. Acest număr 
m-a însoțit pe tot parcursul aventurii noastre și este, de asemenea, foarte strâns legat de mama 
mea.  
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 - Atunci îți vom urma instinctul", a spus Arana. Și, fără să stea pe gânduri, a luat inelul 
cu numărul doi și a dat patru lovituri. Toată lumea a încremenit, pregătindu-se pentru ceea ce 
putea fi un atac letal. Mai multe sunete metalice au răsunat de cealaltă parte a ușii. O ultimă 
lovitură, a deblocat zăvorul, permițând ușii să se deschidă câțiva centimetri. O lumină roșiatică 
a venit dinăuntru. Arana, cu ambele pumnale în mână, a început să împingă ușa, care, în ciuda 
dimensiunilor sale mari, se mișca destul de ușor.  

 - Wo-Shikram pare să fi avut ușile bine unse! Arana era clar nervoasă, sperând că o glumă 
îi va readuce inima în piept, dar în spatele ușii nu exista nicio amenințare. Grupul a avansat cu 
prudență, urmând un tunel mai îngust, care nu le permitea să meargă decât în șir indian. Chiar 
și Trantor a trebuit să se ghemuiască, căci tunelul se îngusta în înălțime, obligând grupul să 
avanseze în genunchi. Lumina roșiatică devenea din ce în ce mai puternică, luminând complet 
tunelul. După câteva minute, au ajuns la capătul acestuia și au rămas fără cuvinte: o peșteră de 
proporții uriașe se afla în fața lor. Intraseră în peșteră prin unul dintre tunelurile laterale. La 
capătul tunelului, o scară cobora în stâncă, dar grupul s-a oprit pentru a privi pentru o clipă ceea 
ce se afla în fața lor. În interiorul peșterii se afla un palat masiv, de trei ori mai mare decât cea 
mai mare catedrală din lumea reală a lui Hugo. Cu siguranță, ființa care locuia acolo trebuia să 
fie gigantică. Era înconjurat de un fel de șanț, umplut cu un lichid vâscos roșiatic. Avea mai multe 
creneluri, ferestre, turnulețe, precum și câteva etaje înalte. Era făcută în întregime din piatră, 
decorată cu coloane uriașe acoperite cu iederă otrăvitoare și mușchi. O poartă gigantică bloca 
vederea interiorului. În vârf, o cupolă de sticlă formată din sute de cristale arunca lumina 
roșiatică a mediului ambiant în toate direcțiile. Hugo și-a îngustat ochii și o nouă străfulgerare i-
a venit în memorie; își amintea că fusese cu părinții săi la o nuntă a unor prieteni. După ce 
banchetul s-a terminat, chelnerii au strâns mesele și sala restaurantului s-a transformat într-o 
sală de bal improvizată, unde mingea în oglindă a devenit una dintre principalele atracții, 
proiectând lumini colorate în fiecare colț al încăperii, în timp ce mirii dansau în centrul sălii într-
o atmosferă aproape magică. Împreună cu lumina roșiatică, palatul aducea sentimente 
amestecate fiecărui membru al grupului: era o construcție frumoasă, asta era de netăgăduit, dar 
cu un aer destul de sumbru, precum și generatoare de o energie malefică ce putea fi practic 
mestecată.  

Hugo se uită înapoi la tunelul din spatele lui și spuse: "Arătați-vă, asta pare să ne spună. Își 
forțează supușii să intre în această peșteră în genunchi; în plus, există peisajul de afară care 
evocă în mod clar înfățișarea lui; pe de altă parte, există luminile care îi dau un aspect magic... 
Cineva are o mare problemă de ego pe aici..." a spus Hugo cu sarcasm, referindu-se în mod clar 
la Zeul Primordial.  

 - Uite! spuse Arana.  

Lumina din uriașa peșteră s-a schimbat și străluciri ciudate au început să devină vizibile în 
exteriorul palatului; o rază de lumină solară a intrat printr-o mică deschizătură în tavan, lovind o 
oglindă, care fusese plasată strategic pentru a reflecta raza către o a doua, a treia... și încă câteva. 
Ultima dintre ele a fost îndreptată spre cupola de sticlă superioară, care, pe lângă faptul că devia 
fasciculul de lumină spre interior, amplifica semnalul luminos.  
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 - Sunt ultimele raze de soare! Abia dacă mai avem timp! Să mergem! spuse Arana, luând 
inițiativa și pornind în grabă pe scări. Grupul a coborât până la nivelul intrării în palat, oprindu-
se chiar în dreptul șanțului. Lichidul roșiatic bolborosea și exploda la suprafață și era în mod 
evident extrem de fierbinte, căci grupul a început imediat să transpire. Dintr-o dată, o înotătoare 
dorsală a ieșit la suprafață și a devenit vizibilă trecând prin fața lor.  

 - Ați văzut asta? a întrebat Hugo.  

 - Da, și mai sunt și altele", a arătat Cecile cu degetul, arătând cel puțin alte patru sau 
cinci creaturi.  

 - Cum vom traversa? Nu există niciun pod, a întrebat Trantor.  

 - Ei bine, te duc eu, a spus Hugo.  

 - Nu poți să irosești energia cu o altă teleportare, Hugo, a spus Arana.  

 - Atunci o vom face în mod tradițional, de mână", a spus băiatul. - a răspuns băiatul. A 
întredeschis ochii și o pereche de aripi i-au ieșit din spate.  

 - Nu vă faceți griji, această transformare necesită mult mai puțină energie decât 
teleportarea. A prins-o pe Cecile de subsuori și a zburat-o spre intrarea în palat, salvând șanțul 
și creaturile. A repetat procesul cu Arana și, în cele din urmă, cu Trantor, care era atât de atent 
la șanțul clocotitor, încât nici nu a simțit să facă un comentariu sarcastic. Cecile se trezi că se 
agita, aruncând o privire pe lângă laturile grotei imense, pe unde veniseră.  

 - S-a întâmplat ceva, Cecile? a întrebat Hugo.  

 - Nu știu. Poate că nu e nimic... De când suntem aici, nu am întâlnit niciun gardian. Voi 
înșivă ați vorbit despre imensa armată pe care Wo-Shikram a format-o. Dar unde este el dacă 
nu-și protejează Dumnezeul său?  

 - Este adevărat, a spus Arana; nici măcar în zona înconjurătoare sau în tuneluri nu am 
întâmpinat vreo rezistență. Cu excepția camerei pentagonului, și nu știm asta cu siguranță, și a 
bestiilor din groapă, nu pare să existe nici o ființă vie prin preajmă, tocmai într-un moment 
decisiv pentru forțele răului.  

 - Ei bine, poate că e vorba doar de încredere în el însuși și în puterea sa", a spus Trantor. 
Dacă Wo-Shikram este atât de puternic pe cât se spune, de ce ar trebui să se protejeze sau să se 
teamă? Acum, dacă tabloul lui Dimas este corect, are o armată imensă. Între timp, sunt sigur că 
a întărit-o, mai ales după bătălia de la Școala Ființelor Mitologice.  

 - Wo-Shikram a atacat școala? a întrebat Cecile.  

 - Da, chiar el însuși a apărut acolo, pierzându-și una dintre ghearele sale uriașe. Ne-a luat 
prin surprindere și aproape că a distrus școala; a fost o luptă fără egal. Mai mulți elevi și profesori 
au căzut în luptă", a răspuns din nou Trantor.  
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- Și nu se gândește niciunul dintre voi că ar fi putut trimite TOATĂ armata sa pentru a termina 
ceea ce a mai rămas din Școală și a se răzbuna în timp ce îl sacrifica pe Mesia fără să se opună? 
"Oh, Doamne!" ", a spus Hugo îngrijorat. "Dacă este așa, vor fi pierduți".  
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25. ARMATA ÎNTUNERICULUI 
Elevii și profesorii se odihneau; munciseră din greu timp de câteva săptămâni, atât individual, 
cât și colectiv, sub ordinele lui Escorleón, care părea să aibă o energie nelimitată, cerând mereu 
maximum de la elevi; chiar, uneori, această cerință era o formă de dominare și maltratare pentru 
elevii îngroziți. Doar gardienii patrulau pe coridoare, în timp ce în Școală domnea o liniște 
profundă, întreruptă uneori de sforăitul elevilor și al profesorilor epuizați de efortul uriaș al zilei. 
Dintr-o dată, un vuiet puternic a răsunat în clădire, urmat de un altul și încă unul și încă unul. 
Ușa principală a Școlii era atacată; copaci dezrădăcinați erau aruncați împotriva ușii din lemn și 
fier masiv, groasă de peste o jumătate de metru, care nu mai putea rezista teribilului atac. Cu 
toate acestea, rămăseseră sigiliile de izolare care împiedicau pe oricine din afara școlii să intre 
fără invitație și, deocamdată, rezistau. Zeci de ființe cu aspect monstruos, echipate cu arme de 
calibru mare, așteptau cu ochii plini de ură. O creatură asemănătoare unui șacal înfășurată într-
o mantie albă pășea în fața hoardei; ținea în mână un baston pe care îl îndrepta spre spațiul ușii, 
în timp ce Lúcer îi privea sfidător din interior, știind că nimic nu putea rupe vrăjile de reținere. 
Anubisul 8alb îl privea cu un râs malefic în timp ce-și mișca buzele și rostea cuvinte ciudate. Încet, 
vrăjile de reținere au început să se risipească, în timp ce Lúcer încerca neîncrezător și confuz să 
le mențină cu orice preț folosind toate sferele sale superioare, într-o atitudine între surpriză și 
teamă. Lúcer a decis să trimită un mesaj telepatic transmis la un volum mult mai mare decât cel 
pe care obișnuia să-l folosească și care a răsunat în capetele tuturor creaturilor care populau 
Școala: - "Treziți-vă!". Sunt pe cale să intre pe ușa principală; nu știu cum, dar sunt aici...! La ușa 
principală! Elevii și profesorii s-au ridicat repede și iute, îmbrăcându-se în mare viteză, cu 
nervozitatea scrisă pe fețele lor, luându-și armele și alergând spre pozițiile pe care le repetau de 
zile întregi. "Trecem la prima fază a planului... Faceți loc pentru otravă!", a strigat telepatic chiar 
în momentul în care ultima vrajă se rupea, moment de care Mofénix a profitat pentru a-l apuca 
pe Lúcer de rădăcinile care îi țineau loc de brațe, scoțându-l în zbor, lansând în același timp mai 
multe unde de șoc aurii pentru a le distrage atenția adversarilor și a le facilita fuga, unde de 
energie pe care preotul le-a evitat cu ușurință, lovind în plin creaturile de pe laterale, care ardeau 
în acel moment. Urmând planul de a ajunge pe unul dintre coridoarele alese de Escorleón, 
Mofénix fugea împreună cu Lúcer, când o lovitură, venită din bastonul preotului, l-a lovit în 
spate, omorându-l instantaneu, ceea ce a făcut ca ambele ființe să cadă la pământ... Lúcer s-a 
ridicat și a încercat să fugă cât de repede îi permiteau rădăcinile (ceea ce nu era prea mult), în 
timp ce Phoenix-ul înaripat s-a ridicat din cenușă și a distrat gazdele inamice cu mai multe unde 
de șoc care i-au trimis pe dușmani în aer, în timp ce șacalul s-a adăpostit în spatele unui orc uriaș 
care căzuse. Lúcer profita de acoperire pentru a se îndrepta spre una dintre încăperile principale, 
Sala Mare. Vraja de Energie Vitală nu funcționează; numai Mofénix o poate face prin propriile 
puteri - spuse Lúcer telepatic către întreaga Școală - Probabil că au dezactivat-o, împreună cu 
toți cei de la ușă! Încercați să nu muriți, prieteni! Fie ca cerul să ne protejeze! ", a spus gardianul 

 
8 Conform mitologiei egiptene, Anubis este un zeu al vieții, însărcinat să ducă sufletul defunctului la 
tribunalul prezidat de Osiris, unde va fi judecat pentru a se vedea dacă este sau nu demn de a trăi în 
paradis pentru eternitate. El este reprezentat cu trăsături umane și cap de câine (sub forma unui șacal 
sau a unui câine egiptean). Stăpân al necropolei, el o însoțește ocazional pe Isis (zeița tuturor zeilor 
egipteni). 
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cu respirația agitată de efort, încercând să ajungă cât mai repede pe coridor, în timp ce câteva 
zeci de spiriduși oribili care se feriseră de atacurile lui Mofenix, alergau după Lucer în plină viteză, 
mânuind cimitire înfricoșătoare în mâinile lor oribile și diforme.  

Comandourile studențești, dotate cu o sticlă de lichid negru, au început să pulverizeze vârfurile 
tuturor armelor lor. Scorleon le dăduse instrucțiuni foarte precise în acest sens; cea mai mică 
eroare de manipulare le-ar fi curmat viața, așa că studenții au fost foarte atenți să se concentreze 
cât mai mult pentru ca otrava lui Scorleon să nu atingă niciun por al corpului lor. 

Lúcer dădu colțul și goblinii, la câțiva metri distanță, se treziră într-un coridor îngust, obligându-
se să se alinieze în rânduri de cel mult trei ființe, ceea ce îi încetinea, căci toți voiau să treacă 
primii. Deodată, profitând de întunericul care domnea, mai mulți studenți cu sulițe și halebarde 
au apărut brusc, omorându-i pe primii din șir, în timp ce restul încercau cu stângăcie să se retragă 
pe un coridor în care abia se puteau mișca. Apoi, o sută de săgeți trase din arcuri și arbalete i-au 
lichidat pe toți în ceea ce devenise o capcană mortală. Studenții s-au mișcat repede, îngrămădind 
cadavrele dușmanilor căzuți pentru a forma baricade, o altă idee bună a lui Escorleon, care 
aștepta ca Lúcer să ajungă la punctul convenit, pentru ca el să poată fi din nou purtătorul de 
cuvânt al următorului punct al planului defensiv. 

 

Mofénix ajunsese în Sala Mare; renăscuse de cel puțin cinci ori în acel drum, fulminat de 
impacturi electrice, pătrunzătoare, dezintegratoare, pe lângă ultimele lovituri de săgeată care îl 
făcuseră să zboare rănit și cu mai mare dificultate. Își atinsese scopul: să încetinească hoarda 
inamică și să o conducă spre sala uriașă. Acolo se aflau Bujab și Ten-sion, însoțiți de mai mulți 
elevi înaripați care atacau din aer sutele de bestii care începuseră să năvălească în marele spațiu. 
Doi ciclopi 9uriași s-au îndreptat spre una dintre coloanele principale ale încăperii, începând să 
se lovească de suport până când l-au rupt în mai multe bucăți, în timp ce încăperea se zguduia 
din cauza slăbirii structurale a încăperii, lăsând să cadă mici bucăți de material din tavan. Ciclopii 
au ridicat bucățile uriașe de coloană proaspăt distrusă și le-au aruncat asupra profesorilor. Bujab 
a închis una dintre bucăți în interiorul unei bule, aruncând-o imediat înapoi spre niște centauri, 
care în acel moment își trăgeau arcul spre ei. Ten-sion a rupt cealaltă piatră în două cu o lovitură 
de bici a cozii sale ghimpate. Fără îndoială, ciclopul fusese responsabil pentru spargerea fizică a 
ușii Școlii. Profesorii s-au privit unul pe altul: "Nu încă... Mai așteptați puțin...!", a spus Ten-sion, 
în timp ce o rază de foc îi înghițea, protejată în ultima secundă de un nou câmp de forță generat 
de Bujab, care i-a ridicat pe cei doi profesori și i-a ridicat în aer. Sala Mare era complet plină de 
creaturi hibride și mitologice: Ciclopi, Minotauri, Centauri, Goblini, Chimere și tot felul de ființe 
oribile încercau să elimine definitiv orice membru al Școlii. Anubis cel alb a intrat în încăpere și 
examinând situația și-a dat seama că acolo se întâmpla ceva ciudat, pentru că aproape că nu 
existau dușmani, iar încăperea era plină de hoarda lui Wo-Shikram. Și-a ridicat bastonul și a 
ordonat tuturor să plece de acolo și să găsească o altă țintă mai suculentă. Ten-sion a strigat: 
"Pleacă! Acum, Bujab! A sosit timpul! ". Bujab a închis ochii și a început să recite o incantație 

 
9 Ciclopii erau o rasă de uriași cu formă umană și cu un singur ochi în frunte. Erau meșteșugari și ciobani 
de o forță extraordinară și practicau canibalismul cu oamenii. Cel mai cunoscut în mitologia greacă a fost 
Polifemul, care l-a înfruntat pe Ulise, eroul Războiului Troian. 
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străveche care nu mai fusese folosită de secole. Între timp, armata inamică încerca să plece fără 
nici un ordin, ceea ce a încetinit viteza de eliberare a Marii Săli la un pas. Bujab a terminat de 
recitat vraja în timp ce hârtia imaculată ascunsă chiar în peretele sălii strălucea cu o strălucire 
care i-a orbit pe unii dintre inamicii care încercau să scape. Deodată, podeaua a început să se 
clatine și să vibreze și, brusc, a dispărut; sute de ființe cădeau în gol, o gaură care se scurgea într-
un fluid auriu vâscos, fierbinte ca iadul însuși. Vraja lui Vulcanus funcționase perfect.  

 

Pe coridoare încă se dădeau lupte crâncene; mai mulți Argusoizi, creaturi gigantice cu ochi pe 
toată lungimea corpului și care mânuiau macete uriașe, îi urmăreau pe momeli, studenții de 
nivel inferior, care îi conduceau pe cele mai înguste coridoare, unde în cele din urmă au fost 
măcelăriți cu săgeți otrăvite. În alte locuri, armele dispăruseră deja, iar curenții electrici, flăcările 
și compresiile mortale eliminau zecile de creaturi care abia se mai puteau mișca, între baricadele 
de cadavre improvizate și camarazii lor din ariergardă care, în dezordine, voiau să treacă fără să 
reușească să ajungă în prima linie, provocându-le o priză mortală rod al propriei dezordini în 
atac. 

 

Colicabra a fost urmată îndeaproape de câteva zeci de ființe până la Auditorium. Bătând din 
aripi, a reușit să provoace cicloane care au dezechilibrat bestiile și le-au aruncat în aer, una peste 
alta; cu toate acestea, nu a fost suficient. Aquariam aștepta, protejat în spatele unui zid de 
gheață de un metru grosime, în timp ce zeci de săgeți ricoșau în zidul invizibil. Ameba, nervoasă 
din cauza situației de moment și știind că zidul de gheață nu va mai rezista mult timp, a așteptat 
momentul potrivit pentru a recita cuvintele celei de-a doua incantații, în timp ce elevii și 
Kookabra au venit în fugă și în zbor pentru a se afla lângă profesoară, care întărea zidul de gheață 
în timp ce făcea un cilindru recipient pentru întregul ei grup. Mai multe fiare înarmate cu topoare 
au început să lovească gheața, care începea să se crape cu fiecare secundă, în timp ce Aquariam 
recita nervos vraja sfântă. Dintr-o dată, pereții, tavanul și podeaua s-au umplut de găuri, din care 
au început să iasă mii de săgeți și săgeți, omorându-i pe toți cei din încăpere; doar studenții și 
profesorii mai erau în viață în interiorul cilindrului de gheață, cu sute de săgeți ieșind din toate 
direcțiile. Aquariam a rostit câteva cuvinte și gheața s-a transformat în apă, lăsând să cadă toate 
săgețile și săgețile pe pământ. Vraja Perforatum fusese un succes, deși era foarte probabil ca 
elevii și Kookabra însăși să fie dureroși o bună bucată de vreme. 

 

Osagila și Rhinobellula abia reușeau să ajungă în Aula Magna. Câteva dintre apărările de pe 
coridoare căzuseră, mai ales când preoții trimiseseră câteva ființe minuscule asemănătoare unor 
insecte care se puteau deplasa cu ușurință de-a lungul pereților, evitând majoritatea armelor 
grele. Scorleon a dat un contra-ordin: preoții ar fi fost prioritari; ucideți-i pe toți înaintea 
celorlalți, deoarece aceștia serveau drept căpitani ai armatelor lor și se adaptaseră la modul de 
comandă stabilit de general, împărțind ființele demonice în unități mai mici, de maximum zece. 
Lúcer, conectat telepatic cu toți, îi transmitea generalului raportul de război: se confirma că cel 
puțin opt dintre acei preoți căzuseră. Cu preoții scoși din joc, gazdele, confuze și nesigure de ce 
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să facă, s-au întors în tropăit în marile săli. În Aula Magna îi aștepta Montilan, capabil să facă 
micro salturi în timp, ceea ce îi permitea să anticipeze mișcările oricărui inamic văzându-le cu 
încetinitorul, în timp ce zâmbea provocând răni mortale la gâtul mai multor Trolli și Phomoros, 
ființe capabile să-și pietrifice victimele. Tocmai unul dintre acești Phomoros a fost cel care i-a 
pietrificat unul dintre picioarele săritoare, ceea ce l-a făcut să se izbească de perete, lovindu-se 
puternic la cap, lăsându-l amețit și confuz pentru câteva clipe. Rinobellula a venit în ajutor, 
interpunându-și armura înnăscută ca un ecran, protejându-l pe Montilan, care își revenea încet. 
"E timpul, stăpâne, trebuie să arunci vraja acum! a strigat Osagila, luptându-se cu un uriaș cu 
două capete care încerca să-l lovească plesnind aerul, ca și cum Osagila ar fi fost un țânțar 
obișnuit. Montilan a clătinat din cap și, revenindu-și după lovitura anterioară, a început să recite 
incantația numită Toxicatum: de jos s-a format un nor toxic, care a început să-i sufoce pe 
dușmani, care își strângeau gâtul disperați de lipsa de aer. Doar creaturile înaripate au reușit să 
scape, deoarece gazul toxic, mai greu decât aerul, a rămas în nivelurile inferioare. Montilan s-a 
urcat pe spinarea Rinobelulei și a scăpat pe una dintre ferestrele superioare, în timp ce Oságuila 
s-a ocupat de un Glyph teribil care reușise să îi smulgă cu ghearele o parte din aripi, făcându-l să 
cadă în spirală spre fundul fetid și ucigător. 

 

Alte coridoare continuau să reziste; ființele mitologice cu puteri igneoase, pârjoliseră micile 
insecte. Din nou, ființele mari au căzut în capcana de a nu se putea mișca liber și au fost ciuruite 
cu sulițe și săbii otrăvite. 

 

Terenul de paradă în aer liber era plin de ființe cu aspect monstruos. Mulți dintre elevii școlii, 
care protejaseră coridoarele până la capăt, fuseseră în cele din urmă nevoiți să renunțe și se 
îndreptaseră spre acest spațiu deschis, traversându-l cât de repede puteau, pentru a ajunge la 
ușile din spatele curții și a se adăposti înăuntru. Dimas făcea desene ca un nebun, în timp ce mai 
mulți dușmani înaripați aruncau fulgere electrizante spre magato. Tablourile îl înconjurau pe 
Dimas, construind o încăpere etanșă împotriva fulgerelor electrice, un fel de cușcă Faraday, care 
disipa energia electrică în exterior, păstrând intact interiorul. Un gigantosaur uriaș a încercat să 
strivească construcția lui Dimas cu unul dintre picioare, dar, incredibil, și-a pierdut echilibrul și a 
căzut pe spate, strivind zeci de inamici. Dimas a zâmbit, în timp ce a aruncat o imagine care arăta 
rezultatul trist al dinozaurului uriaș. Când a apărut un fel de Hydra uriașă, a știut că acesta era 
momentul. A recitat incantația, în timp ce peretele cu hârtie imaculată strălucea ca soarele, iar 
dușmanii orbiți temporar au început să plutească în aer, umflându-se peste măsură, până când 
au explodat, împrăștiindu-și măruntaiele peste tot. Disintegratum era, fără îndoială, una dintre 
cele mai puternice vrăji din Cartea sufletelor. Când efectul s-a terminat, Dimas și-a terminat 
ultimul tablou. Era singur în curte, cea pe care obișnuia să o folosească pentru inspirație, unde 
l-a întâlnit pentru prima dată pe Hugo. 

 

Caballosa și Lobat încercau să ademenească ultimele oștiri inamice în curtea laterală, unde 
Mirlén aștepta în barca sa. Acesta folosea plasa într-un mod magistral, tăind în bucăți mici, ca 
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niște lasere, orice ființă pe care o atingea. De asemenea, a aruncat-o în mai multe rânduri, 
creând portaluri și prinzându-și victimele în capcană, aruncându-le în găurile interdimensionale 
în care barcagiul arunca gunoiul. Scorleon și-a făcut simțită prezența, mânuind un scut de aur și 
o cimitarră, în timp ce dădea lovituri sălbatice victimelor sale și se apăra de săgețile și sulițele 
inamice. Mirlén a privit din barcă cum plasa se întorcea în mâinile ei. Mai multe săgeți au fost 
trase în barcă, făcându-l pe bătrânul barcagiu să se adăpostească în spatele plasei, deviind tot 
felul de obiecte ascuțite aruncate spre el.  

 - Vii să-mi dai o mână de ajutor, Scorleon? spuse barcagiul, strigând de pe înălțimi.  

 - Nu-i voi lăsa să te ucidă; această onoare îmi aparține doar mie, dragă prietene", a spus 
Scorleon, în timp ce tăia mâna unui minotaur care îl ataca cu o sabie cu două lame.  

Caballosa și Lobat au atacat din cer cu bravură, controlând capacitatea curții. Lobat zbura la joasă 
înălțime, mușcând și tranșându-și victimele cu ghearele sale ascuțite și cu falca puternică. 
Caballosa emitea unde cerebrale care îi amețeau pe dușmanii săi pentru o clipă, provocând mici 
dereglări cerebrale care duceau la lovituri greșite sau la ratarea țintelor, determinând mai mulți 
inamici să se atace și să se omoare între ei. "Este timpul, stăpâne! a strigat Lobat. Mirlén a strigat: 
"În barcă, acum! a spus ea în timp ce a eliberat plasa ca o scară pentru ca Scorleon să urce până 
la recipient, în timp ce creaturile înaripate au căzut în barcă cu un zbor în picaj, recuperându-se 
în ultimul moment pentru a ateriza ușor. Mirlén a închis ochii și a recitat incantația cu numele 
de "Pestilentum" în timp ce plasa a învăluit complet barca. Toate creaturile din încăpere au 
început să se scarpine neîncetat, în timp ce răni uriașe le izbucneau pe tot corpul, sângele 
scurgându-se pe podea, în timp ce pielea părea să se topească și oasele începeau să apară. Sute 
de țipete erau dovada durerii incipiente pe care o resimțeau victimele în urma unui asemenea 
deznodământ. În cele din urmă, țipetele s-au stins până când a domnit doar tăcerea. Sute de 
cadavre căzute unele peste altele arătau o carne în putrefacție care emana un miros de nedescris 
de moarte; ciuma ajunsese în această încăpere. 

 

Dușmanii de pe coridoare se retrăgeau în grabă, în timp ce mai multe voci inamice strigau același 
lucru din zeci de camere: "Retrageți-vă! Retragerea! ". Un portal creat de ultimul preot în viață 
a înghițit zecile de demoni și creaturi care veniseră să măcelărească o Școală și care acum se 
înghesuiau înăuntru răniți sau murind pentru a-și salva viața: Școala câștigase. 
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26. MOMENTUL ADEVĂRULUI 
Hugo și-a recăpătat forma normală. "A sosit timpul, prieteni. Destinul nostru se află de cealaltă 
parte a acestor porți. Am suferit mult ca să ajungem până aici. Vă cer să depuneți un ultim efort 
și să nu vă clătinați până când vom duce la bun sfârșit Misiunea pentru care am venit aici: 
salvarea lui Mesia trebuie să fie singurul lucru care contează; dacă voi cădea, nu vă uitați înapoi. 
Luați copilul și duceți-o în siguranță, a spus băiatul, cu o hotărâre care nu l-ar fi invidiat prea mult 
pe cel mai experimentat general al oricărei armate. Și-a pus mâinile pe ambele uși, mișcare pe 
care tovarășii lui s-au grăbit să o imite, și, trăgându-și răsuflarea cu toată puterea, a spus: 
"Acum!". Grupul a împins cu putere ușile Palatului, uși înalte de peste șase metri, dar, în ciuda 
aspectului lor greu, acestea s-au mișcat fără rezistența la care se așteptau cei din suită. Interiorul 
Palatului s-a afișat în fața ochilor lor; era maiestuos, construit dintr-o piatră albă strălucitoare, 
asemănătoare marmurei din lumea reală, dar cu accente de roșcat. Intrarea era incredibilă, cu 
tapiserii și picturi care înfățișau istoria cuceririlor vorace ale Primului Zeu. În față, de o parte și 
de alta, două scări urcau în spirală spre un etaj superior, în timp ce candelabre masive luminau 
interiorul locului. Diverse armuri de luptă decorau parterul, armuri care aparținuseră tot felul de 
ființe mitologice, cum ar fi centauri, monștri cu mai multe capete, unicorni și așa mai departe. 
Au urcat scările până la primul etaj, și mai împodobit decât parterul, unde covoare țesute cu 
detalii incredibile, relatau bătălii străvechi în care Wo-Shikram ieșea mereu victorios. La capătul 
celălalt, o ușă emana din interior o rază de lumină în conturul ei. Frumoase coloane sculptate în 
stânga și în dreapta încăperii formau designul final al acesteia, cu capiteluri decorate cu gust, 
care serveau drept bază pentru a susține statui de animale hibride unice, unele dintre ele 
complet necunoscute lui Hugo și restului grupului. Grupul s-a strecurat până la ușă, care avea de 
asemenea gravuri pe lintel și pe stâlpi, relatând nașterea Zeului Prim și prima distrugere a lumii 
cunoscute. Arana a observat că lumina care ieșea din crăpătura din ușa inferioară era întreruptă 
de mai multe ori.  

 - E cineva, a spus păianjenul, aproape șoptit. Hugo a scos delicat sabia din pungă, în timp 
ce Trantor a început să facă primele bile de energie, încă mici, ca să nu atragă prea mult atenția 
asupra sa.  

 - Cecile, e timpul să-ți ții promisiunea. Ascunde-te în spatele acelor coloane și nu te mișca 
până când unul dintre noi nu vine după tine. Poftim! spuse el, înmânându-i ceasul, în timp ce 
îngenunchea la nivelul fetei. Când ceasul va bate ora zece, dacă niciunul dintre noi nu a apărut 
aici, vreau să fugi în căutarea unei ieșiri cât mai repede posibil; ai înțeles asta, nu-i așa? a spus 
Hugo, sperând că nu va exista nicio opoziție din partea fetei.  

 - Da, am înțeles. Ți-am spus că nu e proastă", a răspuns fata în șoaptă. Și apropiindu-se 
de Hugo, i-a șoptit la ureche: -  Știu că o să te întorci după mine și o să-mi arăți Walky Talky-ul 
pe care îl păstrezi în lumea ta reală...; și imediat după aceea, i-a dat un sărut răsunător pe obraz 
în timp ce se întorcea alergând în grabă, pentru a se ascunde după coloana care arunca mai 
multă umbră, din cauza unei statui mai mari care ascundea lumina exact în locul ales de fată, 
ascunzându-l complet. Cecile a tras cu ochiul și a făcut un gest cu degetele, pe care Hugo l-a 
interpretat ca fiind "OK", "sunt gata", deși nu era gestul "OK" pe care Hugo era obișnuit să-l facă. 
A privit în direcția umbrei și a zâmbit. 
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Arana a deschis ușa; o lumină orbitoare i-a obligat să-și acopere ochii cu mâinile, în timp ce 
simțeau mișcări rapide în interiorul camerei. Până când ochii lor s-au adaptat la lumină era prea 
târziu. Mai mulți dușmani erau asupra lor; unul dintre ei, unul mare, cu o mantie roșie cu glugă, 
a căzut cu greutate asupra lui Hugo, prinzându-l de un perete, în timp ce băiatul încerca să se 
scuture de el fără succes. Ceilalți purtau un fel de mantie albă cu glugă și medalioane pe piept. 
Erau de tip umanoid, deși aveau fața de șacal. Brațele și torsurile lor erau foarte musculoase, la 
fel ca și picioarele din spate, asemănătoare cu cele ale canidelor10. Hugo se străduia să 
imobilizeze șacalul, punându-și sabia între gât și fălcile teribilului monstru, obsedat de a-i smulge 
capul. Pe atunci, i se părea că semăna prea mult cu desenele lui Anubis din hieroglifele egiptene 
antice pe care le văzuse în numeroase seriale și desene animate. Ceilalți erau și ei foarte ocupați, 
încercând să supraviețuiască și să se ferească de impacturile energetice emise de bâtele pe care 
restul lui Anubis le avea în mâini. Arana se învârtea pe ea însăși, în timp ce sărea de colo-colo ca 
un contorsionist. Reușise să se deplaseze între picioarele a trei dintre ei, țesând o pânză subțire 
cu viteza fulgerului, ceea ce i-a făcut să se dezechilibreze și să cadă greu la pământ. Trantor a 
fost lovit de mai multe ori de loviturile de energie ale acelor bâte, dar se întorcea chiar în 
momentul impactului, deviind loviturile cu armura sa exterioară, ricoșând în unii dintre ei, 
aruncându-i cu câțiva metri înapoi în aer, înainte de a cădea puternic la pământ. A reușit să 
genereze două sfere electrice de energie, pe care le-a aruncat rapid spre doi Anubis care îl 
țintiseră în vizor, trimițându-i să cadă în convulsii. Între timp, Arana a aplicat lovituri chirurgicale 
cu pumnalele sale în arterele principale ale celor trei Anubis încă strânși în pânza sa. Anubis cel 
roșu era mai mare decât ceilalți. Hugo nu credea că mai putea suporta mult din asaltul bestiei, 
care își închidea fălcile tot mai aproape de gâtul suculent al băiatului, care îi simțea respirația 
fetidă de șacal și saliva picurându-i pe față. Dintr-o dată i-a venit o idee; Hugo a închis ochii și s-
a concentrat cu toată puterea asupra lui Erizorro: din spatele băiatului au ieșit spini ascuțiți și nu 
s-a oprit aici. Sporindu-și concentrarea la maximum, încruntându-se și transpirând copios într-o 
ultimă încercare disperată, a reușit ceva incredibil: din trunchiul său au ieșit țepi ascuțiți care, ca 
niște săgeți, au străpuns pieptul lui Anubis, care l-a privit cu o față plină de ură la o reacție atât 
de neașteptată, în timp ce aluneca la pământ, apucându-l strâns de hainele lui Hugo, în timp ce 
pumnul său închis se deschidea încet, dezvăluind un fel de pentagon cu inscripții antice. În acel 
moment, Hugo a examinat situația. Cel puțin cinci Anubis erau încă în picioare, concentrându-se 
asupra tovarășilor lor, deoarece în mod clar îl lăsaseră pe cel mai puternic să-l înfrunte singur pe 
băiat. A lăsat sabia în pungă, în timp ce a scos arcul centaurului pe care l-a încărcat rapid și în 
grabă, în timp ce barbișoarele sale ventrale erau din nou ascunse în spatele cămășii cusute cu 
găuri. Își luă trei barbi de la spate și le încărcă deodată în arc, lansându-le cu precizie spre gâtul 
a trei dintre Anubis care se concentraseră asupra micului păianjen, căzând morți pe loc. Arana, 
eliberată de atacatorii ei, apucă unul dintre bastoane de pe jos și ținti spre ultimii doi care 
stăteau în picioare, acum concentrați asupra lui Trantor. Cei doi șacali trăgeau cu toiagul spre el 
de la distanță, încolăcindu-l, în timp ce el își proteja ochii și abdomenul de rafalele care veneau 
spre el și care ieșeau în toate părțile încăperii, creând găuri și spărgându-se în toată camera. Un 
fel de undă de șoc îi lovi în plin, făcându-i să cadă la pământ ofilit, în timp ce vârful bastonului 

 
10 Canidele sunt mamifere carnivore. Din morfologia lor fac parte lupii, șacalii, coioții, dingoes, vulpile... 
și câinii de toate felurile. 
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lui Arana scânteia în urma împușcăturilor Scena era dantescă; zece Anubis albi și unul roșu 
zăceau pe podea.  

 - Ești bine? s-a grăbit să spună Hugo.  

 - Da, mulțumesc", a spus Arana.  

 - Și eu sunt bine, deși cred că învelișul meu este puțin deteriorat", a spus Trantor.  

 - Ia să văd", a întrebat Arana.  

Carapacea lui Trantor era într-adevăr deteriorată; o crăpătură uriașă îi străbătea o parte din 
spate, dezvăluind țesutul moale din interior.  

 - O să vă dau un leac de urgență. Ține minte să nu-ți mai folosești spatele ca scut, altfel 
mă tem că nu vei putea rezista. Arana a aruncat mai multe fire, care au ținut armura la locul ei. 
Le-a întins pentru a acoperi crăpătura de o infecție mai mare. Nu era cu adevărat o rană deschisă 
de care să ne facem griji, ci mai degrabă un plan de slăbiciune semnificativă în armura naturală 
a centipedei. Trantor nu opunea rezistență de data aceasta, conștient că nu va mai putea rezista 
unor lovituri similare cu acele bâte și că Hugo trebuie să-și conserve toată energia pentru a-l 
salva pe Mesia. Grupul s-a îndreptat spre centru. Încăperea era rotundă, cu o deschidere 
circulară în tavan care permitea trecerea luminii din cupola de deasupra. Fasciculul de lumină, 
amplificat de cristalele din cupolă, a luminat altarul de piatră, decorat cu un pentagon sculptat 
în piatră și cu linii care îl traversau. Patru cârlige ieșeau din piatră, susținând fâșii de piele care 
serveau drept legături.  

 - Arată ca un altar de sacrificiu! spuse Cecile, alăturându-se scenei.  

 - Dar... ce faci aici? Ți-am spus...", a spus Hugo.  

 - Știu ce mi-ați spus, dar pe lângă faptul că sunt deștept, am și ureche bună, iar când vă 
auzeam vocile nu avea sens să rămân afară. Dacă nu ești în mijlocul luptei, mi se pare clar că 
sunt mai în siguranță cu tine decât singur, nu? - a spus fata, susținându-și justificarea cu tot felul 
de gesturi ale mâinilor.  

 - "Ha ha ha ha ha ha!" ", a râs Arana amuzat. "Ca de obicei, micuța Cecile are dreptate", 
a spus păianjenul, în timp ce fetița zâmbea și își punea mâinile la spate, legănându-și corpul de 
la stânga la dreapta, ca și cum ar fi vrut să spună: "Ți-am spus eu".  

 - Se pare că aceste ființe erau preoții însărcinați cu pregătirea sacrificiului. Cel în haină 
roșie, se pare, era superiorul; poate că el era cel însărcinat cu îndeplinirea ritualului.... Dintr-o 
dată, ușa s-a trântit. O serie de mecanisme metalice se auzeau mișcându-se înăuntru. Hugo a 
încercat să o împingă, dar de data aceasta nu s-a deschis. Întregul grup s-a alăturat, cu același 
rezultat. Erau blocați înăuntru. Un portal roșiatic s-a format în deschiderea din tavan, începând 
să se lărgească din ce în ce mai mult până când a acoperit camera. Portalul a început să coboare, 
în timp ce grupul se străduia să deschidă ușa cu lovituri de baston, șocuri electrice, săgeți și săbii. 
Hugo a încercat teleportarea, dar nu a reușit să o finalizeze în acea încăpere. Grupul s-a așezat 
pe podea, așteptând destinația incertă la care îi va duce portalul care începea încet să înghită 
întreaga încăpere.  
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27. CONFRUNTAREA CU WO-SHIKRAM 
Camera a apărut într-un alt loc; ar fi putut fi centrul palatului, căci era un spațiu deschis, 
înconjurat de uși la fel de masive ca cele de la intrarea în palat. Lumina era orbitoare, venind de 
la cupola superioară, care, în tonuri portocalii, anunța că în scurt timp va fi apusul soarelui.  

 - Privește! spuse Cecile, arătând spre podea. Dalele erau complet transparente, 
dezvăluind un lichid verzui, asemănător unui lichid verzui, care constituia podeaua întregii 
clădiri.  

 - E ca și cum am merge pe apă", a spus Cecilea, începând să meargă. Un zgomot de apă 
curgătoare i-a făcut să se concentreze asupra uneia dintre ușile uriașe, care a început să se 
deschidă încet. În spatele ei, trunchiul unei figuri uriașe, înaltă de peste douăzeci de metri, a 
prăbușit intrarea. Trunchiul său s-a scufundat în fluidul podelei, pe care părea să îl poată 
manevra în voie, putând să iasă sau să se scufunde după cum dorea. Capul a trecut prin ușă, în 
timp ce corpul a ieșit la suprafață până la brâu, lăsând capul foarte aproape de cupolă. Ochii săi 
erau roșii, plini de ură, moarte și distrugere. Tentaculele acopereau ceea ce avea în loc de gură, 
în timp ce două aripi uriașe, asemănătoare cu cele ale unui liliac, erau ținute îndoite la spate. O 
gheară puternică, lungă de peste un metru și jumătate și plină de spini, ținea un leagăn acoperit 
de iederă cu vârful a două dintre degete. Grupul o privea uimit: nu mai văzuseră niciodată o 
creatură de o asemenea mărime și cu o asemenea senzație negativă în corp. Era esența răului în 
forma sa cea mai pură, o energie care emana un fel de aură neagră și roșiatică. Wo-Shikram a 
ignorat complet grupul de aventurieri. Un nou braț a ieșit din fluid; mâna îi lipsea, tăiată de la 
încheietura mâinii. A depus cu grijă leagănul pe antebrațul nou apărut, trăgând copilul afară cu 
două dintre unghiile sale, apucând ușor pachetul care îl înfășura pe Mesia. A așezat copilul pe 
altarul de sacrificiu. Lumina soarelui începea să se stingă, să devină din ce în ce mai portocalie. 
Mai erau doar câteva minute până când alinierea planetară avea să aibă loc și noul Mesia avea 
să reapară în glorie. Dar de data aceasta, Wo-Shikram se trezise și nu avea să permită 
încoronarea fetiței ca nou Mesia; ar fi fost o amenințare prea mare, care era clar că se afla în 
mâinile lui, sau mai degrabă în mâna lui, pentru a o eradica atunci când avea loc alinierea 
cosmică prezisă. 

Grupul stătea împreună, cu armele pregătite și cu energia magică gata de a fi folosită, având în 
vedere că forțele lui Hugo erau încă mult diminuate. O voce adâncă și tunătoare a răsunat în 
încăpere:  

 - Mi-ați ucis preoții, cei care se ocupă de pregătirea ritualului. Este un  inconvenient 
de netăgăduit; totuși, trebuie să vă spun că isprava voastră a fost total inutilă. De fapt, nu poți 
face absolut nimic altceva decât să mori; ești atât de nesemnificativ încât nu meriți nici măcar o 
secundă din atenția mea.  

Zeul a clipit și pământul a dispărut pur și simplu, întregul grup căzând în lichidul verzui. Cecile s-
a urcat pe baston, care plutea ca și cum ar fi fost o plută; Arana a reușit să se agațe de unul dintre 
Anubis morți, folosind pumnalele pe post de pioleți pentru a urca pe trupul fără viață; Trantor a 
căzut cu capul înainte, începând să tremure nervos, incapabil să se țină de ceva care să-i susțină 
greutatea, înghițind câțiva litri din lichidul vâscos și urât mirositor. Încerca să-și miște picioarele 
fără nici un rezultat, scufundându-se fără să poată scoate capul afară pentru a respira cu greu. 
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"Hugo, salvează-mă, te rog!" ", a strigat disperat miriapodul, știind că constituția sa nu era 
pregătită pentru mișcări de înot și că exploziile electrice neașteptate îi puteau nimici prietenii în 
câteva secunde. Hugo zăcea sub lichid, ținându-și respirația. Mai multe corpuri stivuite ale lui 
Anubis se aflau între el și suprafață. Când simțea că plămânii îi vor exploda, s-a gândit la Thanis 
și la suprafață. S-a teleportat deasupra lui Anubis, ca și cum ar fi fost o barcă făcută din corpuri. 
Revenindu-și respirația, s-a uitat în direcția spațiului în care cu doar câteva secunde înainte 
fusese Thanis; nu a putut vedea decât bule mici care veneau din partea de jos. S-a gândit la 
Pegasullo și a urcat folosindu-și aripile pentru ca, de la înălțime, să se prăbușească aproape în 
picaj spre acea poziție, în timp ce își folosea respirația înghețată împotriva fluidului care îngheța 
suprafața acestuia, în timp ce plonja ca un rege pescar spre prada sa chiar lângă blocul greu de 
gheață nou creat. După câteva secunde, Trantor și Hugo au reapărut pe suprafața de gheață. 
Hugo s-a teleportat la fel la Arana și Cecile, adunând grupul pe suprafața înghețată. Erau ca o 
corabie în derivă, la mila acelei ființe nemuritoare. Wo-Shikram părea să se încrețească pe față, 
dar în schimb râdea amuzat. Arana încerca să-l trezească pe Trantor, care era încă pe jumătate 
înecat și își pierduse cunoștința. Firul de păianjen al carapacei se desprinsese, permițând 
fluidului să pătrundă în măruntaiele miriapodului. A fost întors pe o parte și Trantor a scuipat o 
parte din lichidul pe care îl înghițise, o cantitate exagerată pentru că fusese în el doar câteva 
secunde. Trantor a început să se adune, încercând să își adune picioarele pentru a se reîncărca, 
dar nu s-a întâmplat nimic; simțea că ceva nu era în regulă, pentru că electricitatea nu era 
generată în corpul său, ceea ce se întâmplase întotdeauna în mod natural. Se pare că 
deteriorarea carapacei sale deteriorase sistemul de reîncărcare. "Nu am puteri, prieteni", s-a 
scuzat Trantor, tremurând de frică. Hugo s-a concentrat asupra centipedului, începând 
transformarea hibridă: a lansat o minge electrică uriașă care s-a lovit direct de pieptul lui Wo-
Shikram, fără a-i provoca vreun disconfort aparent. S-a concentrat asupra lui Erizorro și a lansat 
două țepușe cu o precizie precisă asupra ochilor bestiei. Sârmele și-au atins ținta dorită, retina, 
dar au ricoșat pe o parte a camerei. Mai multe lovituri de la unul dintre bastoanele lui Anubis l-
au lovit în tentaculele din gură. Cecile ținea artefactul în mână, în timp ce încerca zadarnic să 
tragă din nou, în timp ce vârful artefactului clipea roșu, indicând o lipsă de energie. "Este 
sfârșitul, oameni buni", a spus Hugo, înfrânt, în timp ce lua bastonul din mâinile fetei. "Nu am 
suficientă energie!" -a spus băiatul vizibil abătut. Arana s-a apropiat de Hugo; i-a luat mâna și i-
a dus-o spre fața ei, acoperită de fire mici de păr care mângâiau mâna băiatului. Arana l-a privit 
cu tandrețe și, cu o labă, i-a ciufulit părul. Hugo s-a uitat la ochii păianjenului, care se închiseseră 
încetul cu încetul, lăsându-i deschiși doar pe cei doi ochi de jos; erau doi ochi care i se păreau 
foarte familiari, nu atât din cauza formei lor, cât din cauza felului în care arătau.  

 - Ai nevoie să te reîncarci, Hugo și eu știu cum să o facem. Nu uita că mama ta va fi mereu 
cu tine, veghind asupra ta. Și, fără un cuvânt, în fața ochilor mari ai băiatului, păianjenul scoase 
unul dintre pumnale și îi tăie gâtul, izvorând imediat un sânge auriu care începu să curgă prin 
mâna lui Hugo, căutând vechile răni care se redeschideau pentru a căpăta această nouă doză 
suplimentară de sânge auriu.  

 - Nu, Arana, nu poți să-mi faci asta! a spus Hugo, încercând să astupe rana, în timp ce 
încă mai absorbea o parte din sângele galben strălucitor al Aranei. Hugo a început să audă vocea 
lui Arana în capul lui, deși gura păianjenului rămăsese tăcută, în timp ce gura lui gâlgâia sânge: 
"Îți amintești cântecul de leagăn pe care ți-l cânta mama ta? Era un cântec de leagăn în latină, 
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limba pe care o vorbeau romanii și care te fascina. De fapt, acel cântec de leagăn era o mantră 
foarte puternică, folosită ca incantație de cei douăzeci și doi de maeștri magicieni care l-au 
capturat pe Wo-Shikram acum 222 de ani.  

 - Da, știu povestea, dar erau niște maeștri foarte puternici și doar unul singur a putut fi 
salvat, Yosoy", a spus Hugo, în timp ce lacrimile îi curgeau în ochi.  

 - Istoria se repetă... la nesfârșit... gândiți-vă la 2, la puterea sângelui; sângele este viață 
și moarte... Păianjenul a vomitat sânge și a spus în capul său: - Poți să învingi asta. Ai mai făcut-
o o dată; Și folosindu-și ultima suflare de viață, a scos din sacul său, cu unul dintre picioarele sale 
tremurânde, cele treisprezece hârtii imaculate. Cu un ultim zâmbet, ochii i s-au închis în orbite 
și păianjenul a expirat. 

 

Wo-Shikram a așteptat momentul. Mai erau doar câteva minute și totul s-ar fi terminat. Țânțarii 
aceia care zăceau pe gheață erau prea nesemnificativi ca să le acorde vreo atenție; îi va lăsa pe 
acoliții săi să se distreze o vreme, după ce va termina cu Școala, ceea ce, fără îndoială, se va 
întâmpla până acum. Reușise să genereze un portal masiv, trimițându-și întreaga armată să 
distrugă acea blestemată de Școală pentru Ființe Mitologice, singurul impediment, alături de 
Mesia, în calea planului său malefic. Anaraña configurase o armată de mii de ființe și îi promisese 
că se va alătura restului armatei în atacul final al Școlii atacând din față; se pare că erau foarte 
aproape de ea și nu aveau nevoie de niciun portal pentru a ajunge la ușa în sine. Apoi, fără nici 
o piedică, ar fi mutat Palatul în spațiu și timp, cucerind alte lumi, creând portaluri 
interdimensionale pentru a recruta noi armate și Răul ar fi dominat toate lumile cunoscute. 
Lumina soarelui încetase. Era timpul. Zeul Primordial se uită la fetița de pe altar. Indhira se 
trezise, reușise să iasă din mănunchiul de zdrențe în care era înfășurată, reușind să se așeze pe 
altar. Wo-Shikram și-a apropiat una dintre unghii, iar fetița a apucat-o cu ambele mâini, jucându-
se cu ea, fără să știe că acest apendice ascuțit va deveni arma care îi va curma viața. 

Capul lui Hugo era într-o mare încurcătură. Arana îl numise fiu, putea fi ea mama lui transformată 
cumva în Arana? Nu se putea, nu avea sens...! Sau poate că avea, în lumea fantastică în care se 
afla. A început să pună piesele puzzle-ului laolaltă în mintea lui: Merlin spunându-i că ea era încă 
în viață, dar nu încă în această lume, altfel ar fi fost detectată atât de el, cât și de Scorleon; 
sângele de aur pe care îl împărtășeau și care, fără îndoială, îi redase lui Hugo deplinătatea 
puterilor; felul în care a avut mereu grijă de el, așa cum o mamă ar fi făcut-o pentru copilul ei, 
punându-și mereu propria viață pe primul loc dacă era necesar... Totul se potrivea, și totuși nimic 
nu se potrivea. Dar cum era posibil așa ceva? Și-a amintit de păianjenul de după transformare și 
de felul în care a ezitat când ea l-a întrebat numele (lucru căruia Hugo nu-i dăduse importanță 
până acum, deoarece în momentul în care s-a întâmplat, erau încă amețiți de luptă). Dar poate, 
doar poate, a improvizat un nume, cu primul lucru care i-a venit în minte: păianjen... Păianjen! 
Destul de simplu, de fapt. Arana a încercat să-l ucidă, dar atunci, sângele lor s-a încrucișat și ea 
s-a schimbat, și-a schimbat privirea. Și apoi a fost chestia cu cântecul de leagăn... Ce spusese ea 
despre un cântec de leagăn? De unde știa ea asta? Își amintea de mama ei, care îi cânta noaptea, 
mereu același cântec de leagăn, chiar și atunci când nu mai era un copil. Era un vers ciudat, într-
o limbă ciudată pentru el...; își amintea cuvinte izolate, dar nu reușea să-și amintească toate 
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cuvintele și melodia. Se concentra asupra versurilor, dar îi era imposibil să reproducă întregul 
text... În plus, Arana spusese că Hugo se mai confruntase cu așa ceva înainte; trebuie să se înșele. 
Cum putea să se confrunte deja cu asta? Era prima dată când venea în lumea fantastică. 
Povestea spune că cei 22 de vrăjitori, au reușit să facă vraja și să-l întemnițeze pe Zeul Primordial, 
dar toți au murit, cu excepția unuia, bătrânul muntelui, Yosoy. Yosoy, Yosoy! a repetat Hugo de 
mai multe ori cu voce tare. Și-a amintit de bătrânul Minotaur. Când Hugo l-a întrebat: Tu ești 
Melquiades? el a răspuns: Eu sunt, fii binevenit. De ce ar fi spus asta? I s-a părut ciudat că, fiind 
mai mulți, el era singurul care era binevenit. - Nu se poate așa ceva! Poate că Melquiade a spus: 
Eu sunt, fii binevenit! Minotaurul îl cunoștea pe bătrânul de pe munte... dar cum să fi fost 
confundat cu mine? A încercat să vizualizeze chipul bătrânului; își amintea că singura dată când 
îl văzuse, i se păruse că îi părea cunoscut. S-a concentrat asupra detaliilor chipului său, asupra 
privirii sale, asupra trecerii timpului.... Pe față, ascunsă printre riduri, o cicatrice de pe obrazul 
stâng era mascată, dar era acolo, exact ca a lui Hugo. Hugo și-a dus mâna la față și a atins 
cicatricea. - Doamne, eu sunt "Yosoy"! a spus Hugo cu ochii mari; sunt bătrânul muntelui..., sau, 
mai bine zis, voi fi într-o zi....  

Băiatul, confuz de ceea ce tocmai se întâmplase în timp ce capul îi ardea de atâtea gânduri 
ciudate, a început să cânte ceea ce-și amintea din cântecul de leagăn: "Shikram Vae, vae, vae, 
shikram, rediredeserere......". Nu era în stare să repete nimic altceva decât acea frază... "Shikram 
Vae, vae, vae, shikram, rediredeserere......" Cecile l-a privit surprinsă, ca și cum ar fi văzut o 
fantomă, și deodată a început să cânte:  

 

"Shikram Vae, vae, shikram, 

redire loco consistere. 

Curam deserere vivorum et mortuorum. 

2 Et tibi damnationem, unde vos non possint effugere". 

 

-TRANSLATION- 

Wo-Shikram, Wo-Shikram, 

întoarce-te la locul tău, să te odihnești în pace. 

Lasă-i pe cei vii și ai grijă de cei morți. 

Al doilea este condamnarea ta, de care nu poți scăpa niciodată. 

 

Lui Hugo nu-i venea să creadă că fata știa acel cântec de leagăn; desfăcu sulul cu hârtii imaculate, 
constatând că hârtia din interior, prima dintre toate, fusese deja folosită; un text lung pe ambele 
fețe pe care nu-l putea citi în acel moment.  
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 - Ține-mi-o pe asta", a întrebat-o pe Cecile. Nu avem o secundă de pierdut. Folosindu-și 
propriul sânge drept cerneală, a început să scrie cântecul de leagăn pe hârtia imaculată, în timp 
ce îl citea cu voce tare, însoțit de fată.  Zidurile Palatului au început să se cutremure, ceea ce i-a 
atras pentru o clipă atenția lui Wo-Shikram, care părea să nu țină cont de ceea ce făceau aceste 
ființe neînsemnate. Hugo a scris primele unsprezece cifre romane, câte una pe fiecare bucată de 
hârtie imaculată: "I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, VIII, IX, X și XI". Oricine ar fi interpretat acest lucru ca 
pe o risipă, dar într-o situație disperată, singurul lucru care mai rămânea de făcut era să caute 
soluții disperate. În timp ce făcea asta, hârtia proaspăt scrisă zbura cu toată viteza prin camera 
imensă, zăcând pe jos lângă Wo-Shikram, care începu să-și dea seama că ceva nu era în regulă, 
îndepărtându-și pentru o clipă unghia de fată, privind cum acel cântec de leagăn se repeta iar și 
iar în capul lui, ca o mantră. A încercat să se scufunde în lichid pentru a evita acel sunet oribil, 
dar pământul se solidificase, prinzându-l de trunchi. Hârtii cu numerele de la I la XI îl înconjurau 
pe Zeul Primordial, așezate orizontal. Din fiecare dintre ele ieșeau câte doi spectre, ca și cum ar 
fi stat pe hârtie, cu excepția numărului II, din care ieșea doar unul singur. Hugo i-a recunoscut 
imediat: erau cei 21 de vrăjitori, cei care reușiseră să-l întemnițeze pe Wo-Shikram în schimbul 
vieții sale. Sângele mamei sale și al lui amestecat, puterea a două suflete, puterea lui 2, reușise 
să convoace sufletele vrăjitorilor. Unsprezece hârtii imaculate pentru o forță dublă: 22 de 
vrăjitori; 21 de vrăjitori sub formă de spectru și încă unul, viu, Yosoy, care acum avea înfățișarea 
unui băiat de opt ani. Wo-Shikram a încercat să se elibereze din închisoarea sa, dar animăluțele 
au recitat mantra iar și iar, în timp ce mari tentacule aurii au ieșit din pieptul fiecărei siluete 
astrale, prinzând brațele, tentaculele și aripile ființei masive. Chiar și din pieptul lui Hugo a ieșit 
un tentacul auriu, apucându-l de gât pe Wo-Shikram, care nu a putut face altceva decât să strige: 
"Nooooo! Nu vreau să fiu închis din nou! Nooooo! La naiba, Yosoy! O să te termin, îți promit...! 
". Zeul Primului Zeu a schimbat ura din ochii săi în frică și a strigat la femeia disperată: "Armatele 
mele au spulberat Școala pe care încerci să o protejezi! Nu a mai rămas nimeni în viață...! Aceasta 
este prima mea răzbunare, ha, ha, ha, ha, ha, ha...! ". Dintr-o dată, un portal vertical s-a format 
lângă capul Zeului Primordial, vomitând sute de creaturi care au căzut din înălțimi pe pământ, 
fiind și ele prinse în fluid. Ființele erau învinețite și grav rănite, deși multe au căzut deja moarte.  

- Ce faceți aici, nenorociților?  

 - Suntem înfrânți, domnul meu! a spus un centaur, care își pierduse unul dintre brațe și 
avea o suliță înfiptă în spate, în timp ce se scufunda pe o parte. Anaraña ne-a trădat, iar nouă 
ne-au lipsit puterile ei și armata ei de arahnide. 

 - Nuuuu! Nu se poate așa ceva! Nuuuu! Al naibii păianjen trădător! Trebuia doar să cânte la 
vioară în timp ce întreaga mea armată măcelărea Școala! a strigat Wo-Shikram, în timp ce sute 
și sute de acoliți ai săi continuau să fugă îngroziți prin portal, căzând la pământ de la o înălțime 
cu câteva etaje mai mare decât cele anterioare, formând un munte de trupuri atașate de lichidul 
foarte vâscos care îi ținea împreună și care îi înghițea încet. Magii au continuat să-și rostească 
mantra până când tentaculele aurii s-au unit într-o mantie aurie care l-a învăluit pe zeu și pe 
oștile sale. Mantia, care acum avea forma unei sfere, a început să se micșoreze, reducându-se 
până la neant în câteva secunde. În acea clipă, vrăjitorii cu aspect de înveliș s-au întors spre Hugo 
și i-au făcut semn să plece; încetul cu încetul, s-au estompat, până când hârtiile au căzut la 
pământ, zburând ca și cum ar fi fost lipsite de viață. Fata stătea în continuare pe altar, urmărind 
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cu atenție tot ce se întâmpla; acele frumoase culori aurii, spectrele și acele hârtii care 
rămăseseră în aer o țineau hipnotizată, ceea ce o făcea să bată din palme, arătând că îi plăcea 
spectacolul. Trantor se apropiase de altar și o așezase cu dragoste, înfășurând-o pe spate în 
pachet. A luat-o între labe și a aruncat-o pe spate, nu înainte de a lăsa să iasă un mic scâncet 
jalnic, când Mesia s-a lovit de spatele ei deteriorat. Dintr-o dată, fata a început să strălucească, 
cu o intensitate asemănătoare cu cea a unei stele, orbind totul. Cecile și Hugo au fost nevoiți să 
intervină cu mâna pentru a-și proteja vederea, închizând strâns ochii, în timp ce Trantor mergea 
cu un soare în spate, privind în jur cu perechile lui de ochi pe jumătate închiși, fără să înțeleagă 
ce se întâmpla. Dintr-o dată, Trantor s-a arcuit și a devenit complet drept, rigid. Picioarele i s-au 
flexat, ca și cum ar fi fost un culturist care poza pentru a-și arăta mușchii în fața juriului. Se simțea 
puternic; un curent electric auriu emana din el, învăluindu-l fără să fie nevoie să-și strângă 
picioarele, începând să emită mici arcuri electrice în toate direcțiile care loveau peste tot. Hugo 
a tras-o pe Cecile deoparte și a așezat-o în spatele lui, fără îndoială un semn de bun augur atunci 
când unul dintre fulgere a lovit locul unde tocmai fusese fata, făcând o crăpătură mare în gheață. 
Trantor ajunsese la cel mai înalt nivel. Devenise un maestru. Iar spatele său, era complet 
vindecat. Fata încetase să mai strălucească. Hugo își îngustă ochii: un nou Mesia se dezvăluise; 
acestea erau cuvintele pe care i le spuseseră profesorii Școlii. Băiatul s-a ridicat ca nou; nu mai 
simțea nicio oboseală și, cu excepția tristeții provocate de cele întâmplate, era mai energic ca 
niciodată. Cecile s-a ridicat; avea încă hârtia imaculată cu numărul 13, cea care nu fusese folosită 
niciodată pentru vrajă. I-a înmânat-o lui Hugo. Era o scrisoare de la Arana, o scrisoare postumă 
scrisă cu propriul sânge pe una dintre puținele hârtii imaculate rămase în lume. Trántor s-a 
apropiat de grup. Mesia voia să coboare; era ciudat să se gândească la faptul că cea mai 
puternică ființă din acea lume nu știa nici măcar cum să coboare de pe spatele unui miriapod. 
Hugo a apucat-o de subsuori și i-a spus: "Bună Indhira, sunt Hugo. Sunt aici. Ți-am auzit 
chemarea și am venit să te salvăm!". Fata a zâmbit, arătând în jos. Era clar că voia să coboare. 
Hugo a așezat-o cu grijă pe podea. Indhira a început să se târască, îndreptându-se spre Arana. 
Păianjenul zăcea cu o rană imensă și deschisă în gât. Indhira s-a târât mai aproape, până când a 
ajuns chiar lângă el. A privit în jos, în gaura letală; o lacrimă de culoare aurie i-a ieșit din ochiul 
stâng, urmată de o a doua lacrimă din ochiul drept; ambele au căzut în rana mortală. Gaura a 
început să strălucească cu lumină aurie, reparând organele deteriorate și sigilând complet gaura. 
Arana a deschis ochii, încet, începând de jos, uitându-se la fată, confuză. Cecile a luat-o pe fată 
în brațe, iar Hugo s-a aruncat pe Arana, topindu-se într-o îmbrățișare nesfârșită. 

Una dintre ușile uriașe s-a deschis brusc; un satir bătrân, cu ochelari, o lupă uriașă pe cap și o 
centură plină de unelte, s-a apropiat de grup. Încă tremurând de emoție, Nicodim, între hohote 
și tremurături, a spus  

 - Nu știu cum ai făcut-o, dar ne-ai salvat pe toți" și, apropiindu-se de Cecile, i-a mângâiat 
capul. Dar... Ce cauți aici, micuțo?  

 - Am venit să ți-l înapoiez, bunicule", a spus el, arătând ceasul de la încheietura mâinii. 
Satirul a început să plângă și să țipe ca un nebun: "L-ai găsit, l-ai găsit...! Nicodim repeta întruna: 
"Mulțumesc, mulțumesc!", a continuat satirul, îngenunchind pe pământ și împreunându-și 
palmele mâinilor.  
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 - Mulțumiți-i fiului dvs. ceasul și pagerul lui Gaelicus; fără ele, nu am fi ajuns la timp", a 
spus Hugo.  

 - Trebuie să mă întorc în sat, trebuie să-l apăr! a spus Nicodim.  

 - Da, dar mai întâi te rog să vii cu noi; am câteva lucruri de care trebuie să te informez, 
iar Serenitatea ar putea fi ceva foarte diferit acum față de ceea ce îți amintești, a spus Hugo.  

Bătrânul satir și-a ajustat ochelarii și a dat din cap. Avea să asculte mesajul pe care băiatul avea 
să i-l transmită înainte de a pleca în satul său drag. 
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28. CONTURI RESTANTE ȘI RĂSPUNSURI LIPSĂ 
Războiul s-a terminat. Se înregistraseră o multitudine de victime, atât profesori, cât și elevi. 
Toată lumea era clar că Escorleón fusese cauza principală a victoriei, evitând anihilarea totală a 
Școlii, dar fără a putea evita căderile în luptă, mult mai puține decât ar fi putut fi, înfruntând cea 
mai puternică armată a Răului din toate lumile cunoscute. Profesorii fuseseră chemați în 
Auditorium. Existau câteva scaune goale care le aminteau celor prezenți cât de sângeroasă 
fusese bătălia. Cu toate acestea, deși elevii și profesorii erau încă cu tensiunea momentului încă 
atârnând deasupra capului, adevărul era că puterile lor erau maximizate, probabil ca urmare a 
supraviețuirii lui Mesia, ceea ce le dădea un sentiment de pletoră. De fapt, energia magică din 
Școala pentru Animale Mitologice era la un nivel maxim. Mașinăria magică care o făcea să facă 
salturi în timp și spațiu funcționa cu o precizie chirurgicală; cu toate acestea, după întâlnirea din 
Auditorium, Mirlén era unanimă în această privință:  

 - Dragi profesori și prieteni," a făcut o scurtă pauză, strâmbând din ochi. Este oficial. Știm 
că Cei Șapte Magnifici au încheiat Misiunea. Mesia este în siguranță, ceea ce ne asigură că Wo-
Shikram a fost învins sau, în caz contrar, s-a întors în întunericul din care nu ar fi trebuit să se 
trezească niciodată. Am învins! a spus bătrânul feribot, făcând o scurtă pauză în discursul său, în 
timp ce toți profesorii aplaudau și se felicitau reciproc. Scorleon îl privea din fundul sălii, cu 
fruntea încruntată și brațele încrucișate. Avea să mai aștepte câteva zile până la revenirea la 
normalitate, iar apoi Mirlén avea să se țină de promisiune. Barcagiul și-a continuat discursul: 
"Vom amâna noile salturi până când se va întoarce cu noi suita; urmând instrucțiunile mele, 
Lúcer l-a contactat telepatic pe Hugo, care nu încetează să mă uimească. Aș putea să mă duc și 
să-i aduc înapoi cu barca mea în doar câteva minute; băiatul a refuzat însă; spune că preferă să 
vină cu mijloacele lor, în timp ce noi punem lucrurile în ordine pe aici", a spus el zâmbind, în timp 
ce se auzea un râs general printre toți cei prezenți. Și cred că are dreptate; nu vreau să mă 
gândesc la lucrurile oribile prin care trebuie să fi trecut; presupun că au nevoie să se 
deconecteze, să vină aici în liniște, să se gândească la noua lume. Între timp, avem multe de 
făcut; au fost decretate șapte zile de doliu pentru a-i onora pe frații noștri căzuți la datorie, atât 
din Școală, cât și din grup! Îi vom îngropa pe cei morți, care vor fi amintiți pentru totdeauna 
printr-o ceremonie care nu va fi uitată niciodată. După aceea, vom începe să reconstruim partea 
fizică a Școlii, extrem de afectată după ultima bătălie. Vestea bună este că vom putea folosi 
magia pentru a face acest lucru; noi, profesorii, vom coordona munca și ne vom asigura că magia 
se va concentra doar pe asta, pe reconstrucție. După ce va fi terminată, o vom consolida din 
punct de vedere magic cu noi vrăji", a continuat el. Știu, datorită informațiilor lui Bujab, că există 
mai mulți studenți care au atins cel mai înalt nivel, ceea ce le dă dreptul să solicite să se alăture 
facultății, dacă vor dori, iar abilitățile lor nou dobândite vor fi cu siguranță binevenite în această 
încăpere, a încheiat Mirlén. "Și pentru a încheia această întâlnire, ceva de reținut..." a spus ea în 
timp ce a deschis ochii pentru a-l privi pe Escorleón. Un vechi prieten mi-a cerut ceva în schimbul 
ajutorului său, iar eu am acceptat. După cum ți-am spus, îl iau și doresc să îmi respect 
promisiunea. Scorleon a zâmbit satisfăcut în timp ce s-a întors și a ieșit din cameră. Restul 
profesorilor îl priveau pe general, ființa care îi condusese spre victorie și de la care aveau să 
primească ultima lor comandă: să punem capăt războiului nostru personal. Dimas era practic în 
transă, pictând non-stop tablouri, pe care le arunca pe jos cu dispreț pentru a începe altul și 
altul. După ce a terminat ultima lucrare, a privit tabloul cu atenție. S-a întors spre Mirlén, dar 
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bătrânul ferchezuit plecase deja. De altfel, magato își amintea cuvintele ferchetarului: "Nu vreau 
să știu rezultatul final, Dimas! Nu te amesteca! Este decizia mea și ce se va întâmpla, se va 
întâmpla! ". 

 

Nicodim pregătise o masă de adio suculentă pentru grup; satirii erau cunoscuți pentru dragostea 
lor pentru vinul bun și pentru arta culinară. Hugo îi povestise ultimele vești despre Serpentidad 
și despre cum satul său își acceptase soarta. Deși inițial Nicodemus a fost foarte supărat, 
ducându-și mâinile la cap și alergând de colo-colo, s-a liniștit treptat; după o gândire atentă, s-a 
relaxat; Hugo avea dreptate; putea să se întoarcă și să vadă cu ochii lui care era starea satului. 
Hugo îi promisese un transport în siguranță în și din Serpentidad, lucru pe care i-l ceruse lui 
Melquiades chiar înainte de a pleca. Minotaurul nu numai că a citit în minte numele celor trei 
ființe alese să rămână în Serpentidad, dar a citit și necesitatea de a avea un safe-conduct în și 
din Serpentidad. Pastila verde în formă de șarpe îi va da lui Nicodim aureola verzuie care îi va 
permite să intre și să iasă fără probleme pe viață; în plus, se va putea deplasa liber prin labirint 
și se va putea ocupa el însuși de Melquiades dacă va fi nevoie. Mai era și mașinăria; Hugo o 
teleportase din Palatul Răului, așa cum făcuse cu întregul grup. Nicodemus o va folosi pentru a 
se teleporta în sat și acolo își va decide următorul pas; în cel mai rău caz, va călători înapoi în 
timp, pentru a salva satul chiar înainte ca Wo-Shikram să-l ia prizonier, deși nu era încă conștient 
de posibilele consecințe ale unei astfel de călătorii. Abia aștepta să-și revadă soția și, bineînțeles, 
fiicele, pe care le pierduse atât de violent, chiar dacă asta îl va duce într-o altă dimensiune, în 
afara celei proprii, cu o clonă exactă a sa. 

După masa rafinată, Nicodim și-a luat rămas bun de la grup și a dispărut cu mașina sa. Arana era 
conștientă, dar încă foarte slăbită. Deși rana se închisese, încă nu reușise să-și recapete vorbirea; 
îi zâmbea doar băiatului, care reușise să închidă din nou un Zeu Primordial, lucru care nu se 
întâmpla în fiecare zi. Hugo le propusese grupului să ajungă la Școală prin propriile mijloace, în 
principal pe jos. Nu era prea departe (cam șapte zile de mers pe jos) și ar fi servit ca o modalitate 
de a se relaxa din trecut, care, fără îndoială, lăsase o povară grea în mintea lor. Nu se așteptau 
să întâmpine probleme pe drum, căci Wo-Shikram se asigurase că întreaga sa armată va ataca 
Școala până când aceasta va fi complet anihilată; cunoscându-și superioritatea numerică, nu se 
aștepta să piardă acea bătălie și, prin urmare, războiul. De fapt, Hugo încă nu înțelegea cum 
reușise Școala să contracareze un asemenea atac. Lúcer îl contactase pe Hugo pentru a veni să-
i ia, dar băiatul îi transmisese Gardianului dorința de a se întoarce în liniște tot drumul. Când 
Hugo l-a întrebat despre victoria din bătălie, Lúcer i-a răspuns: "Am avut cel mai bun general 
dintre toți cei posibili...!" și a întrerupt comunicarea. Au început să se deplaseze cu gândul de a 
se odihni lângă râuri, bucurându-se de peisaj și de liniște, căutând odihna războinicului după 
aventurile violente care avuseseră loc. Trántor era foarte bine dispus, căci îl purta pe păianjen 
pe spatele său reînnoit și strălucitor, fără să se plângă în niciun moment; Hugo o căra pe micuța 
Indhira, folosind un fel de rucsac improvizat pe care îl făcuse cu pachetele de haine. Cecile purta 
cu mândrie hârtia imaculată, pe care Hugo i-o dăduse pentru a le păstra cu gelozie: "Poftim, 
Cecile; am să-ți încredințez una dintre cele mai importante misiuni pe care le-am trimis vreodată. 
Te numesc Gardianul Absolut al Hârtiei Imaculate, o hârtie de o valoare incalculabilă... Pot să mă 
bazez pe tine?", o întrebase copilul. "Bineînțeles", răspunsese Cecile cu un zâmbet, luând sulul 
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cu cele treisprezece hârtii imaculate și punându-le în geanta ei. Fetița se dovedise a fi un ajutor 
neprețuit, pentru că observa acele lucruri pe care alții le treceau cu vederea. Când Hugo o 
întrebase despre cântecul de leagăn, ea îi răspunsese:  

- Nu-mi amintesc aproape nimic din copilărie!... dar cântecul de leagăn mi-a rămas întipărit în 
minte; uneori mă trezesc că fac orice, fără să mă gândesc, și îmi vine în minte cântecul de leagăn, 
așa că ajung să-l fredonez sau să-l cânt. Când v-am auzit, mi-am imaginat că este, poate, un 
cântec de leagăn cunoscut în lumea reală, lumea voastră; acum îmi dau seama că nu este așa, 
deoarece este scris în latină, o limbă a lumii antice, care nu prea se vorbește în lumea voastră", 
a spus fata.  

 - Ei bine, mai sunt câțiva cercetători care o mai vorbesc, dar majoritatea o consideră o 
limbă moartă", a răspuns băiatul.  

Arana se ridicase și se alăturase conversației, chiar dacă doar ca ascultător. Arăta din ce în ce 
mai bine colorată. Trantor insista că atunci când i se refăcuseră labele, se simțea ca și cum se 
născuse din nou; trebuia chiar să învețe cum să le folosească. Presupunea că energia Indhirei îl 
readusese la viață, dar asta nu însemna că vindecarea fusese imediată și că avea să dureze mai 
mult timp pentru a se reface complet; la urma urmei, nu era o rană obișnuită și nu în fiecare zi 
te întorceai din lumea de dincolo. Arana doar asculta cu atenție conversațiile dintre membrii 
grupului, dând din cap și zâmbind; îl privea uimită pe Hugo. După trei zile de mers pe jos prin 
poteci, păduri și râuri, mâncând fructe de pădure și fructe sălbatice (nici măcar Trantor însuși, 
mai puternic ca niciodată, nu avea de gând să ucidă tot felul de animale doar de dragul de a le 
ucide), Arana l-a luat pe Hugo de mână. L-a condus la Cecile și i-a arătat rolele de hârtie imaculată 
care ieșeau din ghiozdanul fetei.  

 - Ce vrei, Arana, crezi că ar fi mai în siguranță cu tine? l-a întrebat Hugo.  

 - Vrea să citești hârtia cu numărul 13", a spus Cecile somnoroasă, încă întoarsă pe spate.  

 - Dar nu dormeai? a întrebat curios Hugo. În plus, de ce ar fi vrut să citesc acum ziarul 
ăla? a întrebat Hugo. Mi-ar putea spune chiar ea când își va reveni..." a continuat el.  

 - Da, dar atunci nu ar fi momentul. Timpul este acum, prostule! spuse fata, trezindu-se 
leneșă.  

 - Cred că e mai ușor să interpretezi gesturile femeilor atunci când ești una dintre ele", a 
bâiguit el.  

Hugo a roșit puțin.  

 Ai dreptate, Cecile, dar acum trebuie să te odihnești, altfel vei deveni prea nervoasă și 
ne vei da o după-amiază...", a spus Hugo cu sarcasm, făcându-i cu ochiul.  

 - Nu mai sunt un copil! a spus Cecile, prefăcându-se jignită, profitând de faptul că se 
trezise din somn prematur. Ți-am spus că n-o să te rețin, și până acum mă țin de cuvânt, nu-i 
așa?  
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 - Și mai mult decât suficient! spuse Trantor, care se odihnea lângă râu, dar care nu se 
putea abține să nu se amuze ascultând întreaga conversație.  

Cecile a scos rola de hârtie imaculată și i-a înmânat-o lui Hugo:  

 - În calitate de gardian sacru al acestor documente valoroase, vi le cedez temporar. 
Protejează-le cu prețul vieții dacă e nevoie, băiete... m-ai înțeles?  

 - M-am prins; mulțumesc, Gardian", a spus Hugo, jucându-și rolul.  

Băiatul a desfăcut rola de hârtie și a luat hârtia cu numărul 13, cea care nu fusese folosită 
niciodată pentru vraja care l-a pus la închisoare pe Wo-Shikram. Era acolo, o scrisoare lungă 
scrisă cu un scris atent, care căpătase culoarea ocru pe care Hugo o recunoștea perfect. Fără 
îndoială că Arana petrecuse ore lungi, în nopți nedormite, scriind-o, folosindu-și sângele drept 
cerneală și un obiect ascuțit drept stilou.  

 - A fost cu unul din pumnalele tale? a întrebat Hugo păianjenul, în timp ce acesta zâmbea 
și dădea din cap. Hugo a început să citească: 

 

"Dragă Hugo: 

Dacă citești această scrisoare, este foarte posibil ca eu să nu mai fiu alături de tine pentru a te 
proteja. Vreau să-ți spun atât de multe... atât de multe lucruri... încât nici nu știu de unde să 
încep. Primul lucru pe care vreau să îl fac este să îmi cer scuze pentru că ți-am ascuns cine sunt 
cu adevărat; dar trebuie să spun pentru mine că nu am știut de la început. Știu că ai trecut prin 
clipe cumplite cu moartea prematură și violentă a părinților tăi, dar, așa cum ți s-a spus deja, 
mama ta este în viață; nu te-ar fi abandonat niciodată de bunăvoie, dacă nu ar fi avut un motiv 
întemeiat. O știu din surse sigure, în acest caz din sângele meu. Ai citit deja o dată o scrisoare de 
la mine cu explicații; acum va fi o altă scrisoare care va continua să-ți explice lucruri pe care încă 
nu le știi și pe care le regret foarte mult. Când am părăsit Școala, am jurat să nu mă mai întorc. 
Nu puteam trăi acolo cu două ființe care îmi purtau atâta ranchiună din cauza mea. Îi iubeam pe 
amândoi, dar ei mă doreau doar pentru ei. Am decis să plec, prin portalul pe care îl cunoașteți și 
care a cauzat apoi atâtea probleme. M-am întors în lumea reală, unde l-am întâlnit pe tatăl tău, 
un om normal și bun, de care m-am îndrăgostit repede. Mă hotărâsem că nu voi fi găsită 
niciodată. Singura opțiune era să scap de toată Magia. Tatăl tău îmi cunoștea secretul, nu i l-am 
ascuns niciodată, ceea ce ne-a distanțat foarte mult, mai ales când ai început să îți folosești 
darurile. Într-o noapte, în timp ce tatăl tău dormea, am făcut o vrajă și majoritatea puterilor 
mele i-au fost transferate lui, ca un cadou. M-am asigurat că sunt bine ascunse, într-un fel de 
compartiment încuiat pe care tatăl tău nu l-ar putea deschide niciodată; transferul a fost 
reversibil, așa că doar eu puteam să le recuperez dacă era nevoie. Timpul a trecut; unele știri 
vorbeau despre oameni care descriau creaturi ciudate cu forme hibride care veneau printr-un 
fel de oglinzi; majoritatea vorbeau despre extratereștri și aveau fantezii cu nave și OZN-uri cu 
forme ciudate; dar eu știam că nu era vorba de așa ceva... Trebuia să scap de ultima fărâmă de 
putere magică din mine, acea mică urmă pe care o lăsasem în urmă în cazul în care aveam nevoie 
din nou de puterile mele într-o zi.  Am preparat un preparat pe care îl pregătisem în bucătărie, 
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cu atât de mult ghinion încât ai ajuns primul și ai luat o înghițitură. Restul poveștii știu că o știi 
deja; totuși, există o parte importantă pe care nu o știi încă. Când am ieșit pe ușă să vorbesc cu 
prietena mea Silvia, mi-a spus că în timpul nopții a văzut ceva foarte ciudat. Un fel de baltă 
verticală s-a creat pe stradă și din ea au ieșit două persoane, o ființă înaltă, înfășurată într-o 
haină roșie, ținând de mână o fetiță. Străinul roșu arăta spre casa dumneavoastră, în timp ce 
fetița îl privea confuză. Silvia credea că visează, dar, în cele din urmă, bărbatul a atins-o pe fetiță 
punându-i mâna pe cap. Fetei i s-a ridicat părul, ochii i s-au dat pe spate și două bile de foc s-au 
format în mâinile sale, în timp ce el zâmbea sinistru. Sylvia a luat un ciocan din cutia de scule și 
s-a îndreptat direct spre ușă, pentru a o proteja pe fată de un eventual maltratare. Cu toate 
acestea, a ajuns la timp pentru a vedea cum balta verticală de apă dispare după ce a fost 
străpunsă de bărbatul în halat roșu. Fata încă privea fix spre casa noastră, cu două bile de foc în 
mâini. Silvia a strigat-o pe fată de mai multe ori și, brusc, aceasta s-a trezit din transă, stingând 
flăcările și privind confuză în toate direcțiile. A luat-o la fugă pe stradă cu toată viteza. Silvia a 
fugit în casă și a chemat poliția. Era ora 2:22 dimineața. Știam că mă găsiseră, dar trebuia să o 
îndepărtez pe Silvia pentru a-mi recăpăta puterea înainte ca familia mea să fie în pericol. În timp 
ce o împingeam viclean pe Silvia din spate în hol, insistând pe lângă ea că probabil totul fusese 
un vis urât, ea s-a oprit brusc și a spus: "Uite, asta e fata; e acolo, peste drum. Era o fetiță care 
era desculță și în cămașă de noapte. Fetița se uita la ambele femei de pe trotuar. Deodată, am 
auzit un țipăt al tatălui tău; îți striga numele și mă striga pe mine cu disperare. I-am spus Silviei 
să cheme poliția și am închis ușa. Tatăl tău te găsise inconștientă și plină de vânătăi în bucătărie. 
În timp ce alergam spre cadă cu tine, mi-am folosit puțina mea energie magică pentru a rosti în 
liniște vraja de restaurare. Tatăl tău era absorbit de situație, nici măcar nu-și dădea seama de 
ea, în timp ce toate puterile mele îmi veneau din nou în ajutor. Nervoasă, am luat un cuțit pentru 
a scoate înghețata din recipientul ei, tăindu-mă la mână. Am aruncat înghețata în rochie și am 
fugit la etaj spre cadă, exact când ne-a surprins explozia. Sângele meu a creat un câmp de forță 
auriu care m-a protejat pe mine, dar nu și pe tine și nici pe tatăl tău. Când am văzut că erai încă 
în viață, deși plin de răni, am știut că îți vei reveni, văzând că sângele auriu se mișcă într-un mod 
magic, ceva ce nu se dezvoltase încă. Încă nedumerit de situație, m-am gândit să o rog pe Silvia 
să cheme o ambulanță. M-am deplasat printre dărâmături până la ușă, la timp pentru a o vedea 
pe prietena mea Silvia complet carbonizată. Ușa era încă deschisă, în timp ce un șacal, care 
semăna cu un zeu egiptean Anubis și era îmbrăcat într-o robă roșie, încerca să o ia pe fată, care 
opunea o oarecare rezistență. Mâna lui a ajuns la capul fetiței, dar am ajuns la timp să-l împing 
înăuntru și să închid portalul, fără să mă intereseze unde a ajuns. Șacalul mi-a aruncat o privire 
confuză de la distanță, în timp ce portalul se închidea. A rostit niște cuvinte ciudate și, cu palma 
încă deschisă, a aruncat un fel de tentacul negru spre mine, care m-a lovit direct în frunte. 
Portalul s-a închis complet. Sirenele poliției răsunau la doar două străzi distanță, așa că am creat 
un portal rapid, fără să mă gândesc prea mult. Voiam să o trimit pe fată într-un loc senin, liniștit. 
Cineva mi-a povestit odată despre Serenity, și mi s-a părut un nume bun, care să evoce liniștea. 
Am creat portalul în plină viteză, desenându-l stângaci cu o bucată de cărămidă de pe trotuar, 
scriind o vrajă de uitare pe contur. Nu puteam permite ca o fată atât de mică să umble cu o 
asemenea putere distructivă. Am luat-o de umeri, i-am pieptănat părul cu mâinile mele și i-am 
citit numele brodat pe cămașa de noapte: "Cecile, ce nume prețios! Îți promit că te voi căuta 
într-o zi. Fata s-a uitat brusc la mine și a început să țipe. Și, fără să mai stea pe gânduri, fata a 
dispărut în portalul nou creat. Sirenele erau din ce în ce mai aproape, așa că am fugit înapoi pe 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

208 
 

verandă și am luat-o în brațe pe biata Silvia. Pășind printre moloz, destul de agil, am ajuns până 
la cadă și ridicând câteva scânduri, am decis să o așez acolo, cu brațul întins. Să-i pun inelul meu 
pe deget era ultimul lucru la care mă gândeam ca să câștig timp și să-mi înscenez propria moarte, 
dar ceva nu era în regulă: nu mai avea degete. Doar niște picioare negre și păroase ieșeau din 
abdomen. Inelul meu era încă pe unul dintre ele, așa că l-am pus pe degetul inelar al bietei Silvia. 
Poliția era pe hol, strigând în caz că ar fi existat supraviețuitori. O bucată de oglindă mi-a 
confirmat ceea ce bănuiam deja. Era un păianjen, o ființă respingătoare, de dimensiuni enorme 
pentru lumea reală. Trebuia să dispar ca să te caut mai târziu, fiule. Trebuia să mă întorc la 
școală, să găsesc o soluție la problema mea. De aceea m-am întors. Dar am lăsat portalul deschis 
și a fost scuza perfectă pentru ca Anaraña să se strecoare prima dată și să-l răpească pe Mesia. 
Însuși Anubis cel roșu, unul dintre maeștrii preoți ai lui Wo-Shikram, m-a transformat în asta, dar 
nu doar în formă... Încetul cu încetul, am început să-mi pierd conștiința personalității mele și am 
uitat cine eram. Simțeam impulsurile unui păianjen obișnuit, ca și cum aș fi învârtit pânze peste 
tot. Anaraña m-a ridicat împreună cu sute de pui ai ei. M-a numit Arana, care, în mod curios, în 
limba noastră înseamnă "înșelăciune, capcană sau escrocherie", foarte potrivit pentru o creatură 
care în realitate nu era ceea ce părea a fi. Câteva luni mai târziu, când te-am văzut la Școală și 
te-am urmărit prin pasaje, singura mea intenție a fost să te omor; acestea erau instrucțiunile pe 
care ni le dăduse noua mea mamă: "ucideți-i pe toți; Anaraña nu ia prizonieri". Cu toate acestea, 
pe măsură ce sângele nostru se amesteca, am început să-mi amintesc din nou...; simțeam că te 
cunosc și că vreau să te protejez mai presus de orice. Nu eram complet eu, dar încetul cu încetul 
mă simțeam mai uman și mai puțin păianjen. Poate că te întrebi, cine ești tu? Ești rodul iubirii 
dintre un om și o ființă mitologică în formă umană. Te-ai născut cu puteri înnăscute pe care le-
ai folosit fără să-ți dai seama, dar pe care, după accident, le vei uita cu siguranță. Sângele este 
cheia tuturor lucrurilor, pentru că sângele tău, ca și al meu, este special. În plus, tu ești Alesul, 
dintre toate ființele mitologice din toate universurile cunoscute, tu ai fost cel care a fost chemat 
de Yosoy, bătrânul de pe munte care a fost Mesia anterior, motorul Școlii și apărarea vie 
împotriva forțelor răului. După retragerea sa, Școala a rămas goală, așteptând ca un nou Mesia 
să se dezvăluie din nou. În principiu, nu era o mare problemă, deoarece forțele întunecate 
acționau în mod necoordonat și fără un obiectiv clar. Ar fi fost suficient să o protejeze pe fată 
timp de 222 de zile, în timp ce Școala continua să facă salturi spațio-temporale; dar nimeni nu a 
luat în calcul posibilitatea ca ea să fie răpită printr-un portal pe care eu l-am lăsat deschis și pe 
care îl regret cu fiecare zi care trece. Yosoy a trebuit să se întoarcă aici, călătorind înapoi în timp 
și reîntâlnindu-se cu el însuși în forma sa din copilărie: un băiat orfan de 8 ani care își uitase 
complet puterile și nu era conștient că era una dintre cele mai puternice ființe din ultima vreme.  

De mai multe ori, în timpul aventurii noastre, am fost la un pas de moarte; și am crezut 
întotdeauna că meritai să afli adevărul, dar nu puteam permite să fii distras de la Misiunea ta. 
Acum, a sosit timpul să-ți spun; presupun că dragostea unei mame pentru copilul ei este infinită, 
așa că nu mă pot gândi la un recipient mai bun pentru a scrie această scrisoare, decât o bucată 
de hârtie neprețuită, aproape infinită și imaculată. 

Sper să ne revedem, în viitor sau în trecut, în această lume sau în altele. Vei fi întotdeauna 
special, pentru că vei fi întotdeauna fiul meu iubit. 

 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

209 
 

Fdo: Elissa / Arana". 

 

Hugo tăcea în timp ce Arana izbucnea în lacrimi fără să scoată un sunet, cu excepția inspirațiilor 
din nas. Trantor și Cecile s-au privit unul pe celălalt, fără să știe prea bine ce să spună. Băiatul s-
a prăbușit pe spate în iarba rece de lângă râu. Lângă el, Indhira se chinuia să iasă din pachetul 
de pânză. Hugo a dezlegat-o și a spus cu voce tare: "Și tu cine ar trebui să fii, Indhira? Fata l-a 
apucat de nas și de păr, în timp ce făcea zgomote cu gura pe care Hugo s-a grăbit să le imite, 
provocând râsul fetei și al tuturor celor prezenți. Arana a privit reacția dezinvoltă a fiului ei; nu 
se aștepta să sară de bucurie, dar se aștepta la un gest care să o facă să se simtă mai puțin 
vinovată. Era încă mama lui, la urma urmei. Hugo a lăsat copilul jos, iar aceasta a început să se 
târască spre Trantor, care își mișca labele cu toată viteza, atrăgând atenția fetiței. Băiatul s-a 
îndreptat spre Arana și a apucat-o de o labă. "Vreau să înțelegi că mă bucur infinit că ești în viață 
și înțeleg prin ce a trebuit să treci; îți cer doar puțin timp pentru a accepta această nouă situație. 
Faptul că un păianjen uriaș este mama ta nu este ceva ce vedem foarte des în lumea din care vin 
eu. Cu siguranță, dacă ar fi fost un extraterestru, ar fi fost mai puțin ciudat", a spus Hugo 
făcându-i cu ochiul, în timp ce Arana l-a apucat de gât, ciufulindu-l cu una dintre labele ei. 

 

Între timp, la școală, se lucra din greu. După marea înmormântare, elevii și profesorii lucrau din 
greu la reconstrucția clădirii. Munca era mai suportabilă, deoarece li s-a permis să folosească 
energia magică pentru a face acest lucru. Toată lumea aștepta cu nerăbdare sosirea celor Șapte 
Magnifici, deși Lúcer îi avertizase deja că pe drum au existat mai multe victime și noi adăugiri. 
Scorleon a fost singurul care nu s-a alăturat efortului de reconstrucție; în schimb, a ocupat una 
dintre săli și s-a antrenat cu diverse arme de la Zori până la Apus, zi de zi, așteptând ca socotelile 
să fie în sfârșit stabilite. Se va răzbuna și nimic și nimeni nu-l va putea opri. După aceea, se va 
întoarce în peștera sa, dar nu înainte de a găsi o modalitate de a teleporta insula într-un alt timp, 
departe de oaspeți și Școli nedorite. Cineva vorbea despre invenția unui vechi satir, o mașină 
capabilă să facă asta, ceea ce el, cu puterea lui incredibilă, nu era în stare să facă. Își va folosi 
simțul său interdimensional al mirosului pentru a-l captura pe acest satir și pentru a-l forța, dacă 
va fi necesar, să facă ceea ce îi spunea el să facă.  
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29. CERCUL SE ÎNCHIDE 
Trecuseră șase zile de la conversația telepatică dintre Lúcer și Hugo; gardianul devenise 
nerăbdător și nu vedea încăpățânarea băiatului de a nu sosi imediat. Lúcer s-a gândit la Dimas, 
iar sistemul de ghidare proaspăt restaurat l-a condus spre o cameră. În ea, Dimas își pregătea 
uneltele de pictură.  

 - Bună Dimas, putem vorbi? spuse Lúcer.  

Dimas l-a privit ciudat, căci era de ajuns ca Lúcer să comunice telepatic cu el, ceea ce făcea destul 
de des.   

 - Dacă nu vă supărați, aș prefera să vă aud vocea de data aceasta, în persoană", a spus 
gardianul.  

 - Spune-mi tu", a răspuns magatti.  

 - Ce ne facem cu Escorleón? a întrebat Lúcer.  

 - Nu vă înțeleg întrebarea; nu cred că trebuie să facem nimic cu ea", a răspuns Dimas, în 
timp ce se ocupa să-și rearanjeze pensulele în funcție de mărime.  

 - Nu-l putem lăsa să-l ucidă pe Mirlén, a continuat Lúcer.  

 - De unde știi că l-aș ucide pe feribot? Nu ai  încredere în puterea mentorului 
nostru? a spus magato cu un zâmbet.  

- Bineînțeles că știu puterea pe care o are Mirlén, dar știu și că este bătrân și că lipsa lui Thanis 
l-a supărat mai mult decât de obicei. Abia dacă doarme și este obosit; uneori chiar pare că 
adoarme. Toată lumea își dă seama de asta: Mirlén nu mai este ceea ce a fost, însă Scorleon este 
o ființă concepută pentru război. N-ați văzut cu câtă îndemânare mânuiește fiecare armă? Și să 
nu mai vorbim de puterea și de înțepătura sa înfricoșătoare. Mirlén nu va avea nicio șansă. Cum 
poate să ne ceară să nu intervenim? Nu voi sta cu mâinile în sân, a spus Lúcer. Voi vorbi cu restul 
profesorilor, voi convoca o ședință pe la spatele lui Mirlén, dacă va fi nevoie. Voi aduna o armată 
și îl vom înfrunta pe Escorleón; îl vom obliga să aleagă: să renunțe la plasele personale cu Mirlén 
sau să moară. În scurt timp, el se va întoarce în peștera lui, iar Școala se va teleporta prin spațiu 
și timp; nu ne va mai vedea niciodată, iar el va avea în sfârșit liniștea pe care o căuta... Asta ar 
trebui să se întâmple, a spus Lúcer, vizibil supărat, în timp ce luminile îi străluceau asimetric, 
arătându-i nervozitatea. 

  - Calmează-te, a spus Dimas. Văd că ești încă nervos, și e normal; dar totuși, nu din cauza 
asta, ci din cauza găurii de securitate din postul tău. Nu te așteptai ca forțele răului să intre pe 
ușa din față, așa cum nici unul dintre noi nu se aștepta; dar asta s-a terminat acum, iar tu o 
repari, nu-i așa? Pentru că asta... asta e treaba ta, nu problemele dintre Mirlén și Escorleón, 
cărora le-am dat cuvântul nostru să nu intervină atunci când a avut loc meciul morții! Îmi voi 
respecta cuvântul dat prietenului și vechiului meu mentor, căci asta este ceea ce pot să-i ofer 
acum, a spus magato, întorcându-i spatele și continuându-și activitatea.  
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 - Cu siguranță știți cine va fi câștigătorul, nu-i așa? Sunt sigur că v-ați folosit vopselele 
pentru a cunoaște viitorul. Te întreb... sau mai degrabă... Îți  cer să-mi spui ce se va 
întâmpla! spuse Lúcer, în timp ce capul îi strălucea într-un mod pe care Dimas nu recunoștea să-
l fi văzut vreodată.  

 - Să vă cer de la mine? de ce? să vă  cer responsabilitatea pentru că nu ați protejat 
ușa așa cum ar fi trebuit? Nu, prietene, nu poți cere nimic de la mine sau de la Mirlén. Nu poți 
să-mi ceri să-mi folosesc puterile doar pentru că așa îmi spui tu... Nu, asta nu se va întâmpla! 
spuse magato, întorcându-se spre Lúcer. Era pentru prima dată de când se cunoșteau că 
avuseseră o neînțelegere atât de mare; Dimas știa că Lúcer era un atu major în securitatea Școlii, 
dar nu-i putea permite să îl tragă la răspundere pentru nimic. Lúcer știa că magato anticipase de 
multe ori problemele, desenându-le dinainte, dar îl dispera pasivitatea sa în fața războiului 
deschis dintre Mirlén și Escorleón. Deodată, în timp ce tensiunea se mesteca în aer, un zid de 
gheață a apărut între cele două ființe; Aquariam, învățătorul capabil să modifice stările apei, și-
a făcut apariția în scenă:  

 - A cerut cineva niște gheață pentru a răcori lucrurile pe aici?  

 - N-o să rămână așa, Dimas! a spus Lúcer, întorcându-se, târându-se pe jos cu rădăcinile.  

 - Știi unde și cum să mă găsești, Lucer! spuse Magato destul de dezinvolt.  

 - Ești bine? a întrebat Aquariam, privindu-l pe Dimas cu un singur ochi.  

 - E mai mult decât bine, a spus magicianul. a spus magicianul; acum, dacă nu vă supărați, 
trebuie să mă apuc de treabă.  

 - Bineînțeles, bineînțeles! - a răspuns amoeba, în timp ce plutea confuză, în timp ce 
peretele de gheață se topea și o urmărea sub formă de apă ca o umbră.  

Dimas și-a repoziționat pensulele și vopseaua; o duzină de tablouri zăceau pe podea în 
dezordine; trei dintre ele, însă, erau cu fața în sus, așezate unul lângă altul, ca într-o succesiune. 
În primul, se vedea un Lucer alterat, cu sferele sale strălucind asimetric; în al doilea, apăreau 
amândoi, despărțiți de un zid de gheață; în al treilea, apărea magato însuși, rupând ultimele 
tablouri. Nu știa ce reprezenta acest ultim tablou, dar știa că tablourile sale nu îl trădaseră 
niciodată. A scotocit printre tablourile rătăcite până când a găsit-o pe cea pe care o căuta. În 
tablou, Gardianul și Dimas apăreau din nou; Lúcer îl înjunghia cu cruzime în spate, cu o față plină 
de ură, în timp ce globii lui străluceau ca o stea. A luat o spatulă de pe unul dintre rafturi și a 
început să o rupă de sus în jos, continuând să spargă fiecare tablou, inclusiv pe cel în care un 
barcagiu și un hibrid de scorpion se luptau până la moarte. 

Cortegiul condus de Hugo a ajuns la Școala Ființelor Mitologice; le luase șapte zile, dar păreau 
calmi și fericiți. Elevii și profesorii erau în agitație, ca și cum o vedetă rock ar fi venit la tine acasă 
să dea ultimul său concert. Mulțimi de ființe se mișcau rapid pe coridoare, căci vestea se 
răspândea peste tot: "Au sosit, Cei Șapte Magnifici sunt aici!". ". Mirlén, ca un bun iubitor al 
protocolului, i-a cerut lui Lúcer să rețină grupul la ușă și să convoace telepatic o întâlnire cu toți 
cei prezenți în Sala Mare, unde vor fi primiți așa cum se cuvine. Elevii și profesorii au alergat spre 
sală pentru a prinde cea mai bună poziție. Doar cinci minute mai târziu, Lúcer a deschis ușile 
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Marii Săli, unde zeci de ființe se înghesuiau să-i vadă pe noii sosiți. Hugo conducea cortegiul care 
o purta pe Indhira, urmat de Arana și Trántor; o fetiță îi urmărea în timp ce privea mirată în toate 
direcțiile acea sală imensă plină de ființe ciudate. Mirlén s-a apropiat de ei, urcându-se în barca 
lui, așezând-o jos pe pământ pentru ca toți să se urce în ea. Fermierul nu-și putea ascunde 
ciudățenia, cauzată fără îndoială de absența lui Thanis. Barca s-a tras apoi înapoi cu noua sa 
încărcătură pentru a sta în centrul încăperii, plutind la jumătatea distanței, astfel încât toată 
lumea să-i poată vedea. Mirlén și-a ridicat brațele și a început să vorbească: "Dragi profesori și 
elevi ai Școlii pentru Ființe Mitologice, în sfârșit îl avem din nou pe Mesia printre noi.... Și totul 
datorită muncii deosebite a acestui grup curajos; văd că există victime printre ei, la fel cum am 
suferit și noi aici după atacuri. Ultima bătălie a fost crâncenă, atacându-ne acolo unde ne 
așteptam mai puțin, dar datorită generalului nostru Escorleón și a curajului de care a dat dovadă 
fiecare dintre voi, suntem aici și acum, amintindu-ne de cei căzuți, bucurându-ne pentru sosirea 
prietenilor noștri și sărbătorind o mare victorie. Trebuie să continuăm să privim spre viitor, acum 
că Wo-Shikram s-a întors la recluziune și că puterea lui Mesia strălucește cu putere", a continuat 
barcagiul. Dimas, de la o distanță considerabilă, a putut vedea o mică lacrimă curgând pe fața 
zbârcită a prietenului său; Mirlén nu voise să știe nimic despre cine căzuse în Cei Șapte Magnifici, 
căci știa de la Lúcer că existau victime. După ultima ceartă cu Thanis, nu voia să-și arate emoțiile 
în public. Lui Dimas îi părea rău pentru prietenul său, mereu în apărarea Școlii, mereu în prima 
linie, ascunzându-și slăbiciunile și sentimentele de cei mai mulți. Fermierul și-a continuat 
discursul: "Hugo, Arana și Trántor ne-au redat Mesia, sursa noastră de bază de energie pentru a 
continua să ne opunem forțelor răului. În plus, ne-au adus companie...", a spus barcagiul, 
adresându-se fetei în cămașă de noapte.  

- Cum te cheamă, micuțule? a întrebat Mirlén.  

 - Mă numesc Cecile", a spus fata, cu ochii un pic coborâți, intimidată de atâta așteptare 
pe podea, pe pereți și pe tavan. Arana a întins mâna și i-a mângâiat părul cu una dintre labe 
pentru a o liniști. 

 - Și ce te aduce aici, Cecile? a întrebat Mentorul.  

Fata s-a uitat la Mirlén și i-a răspuns cu o ridicare din umeri: 

 - Soarta, presupun", a spus Cecile, dându-le celor prezenți o mostră din personalitatea 
ei copleșitoare.  

 - Excelent răspuns! a spus Mirlén. Soarta v-a adus aici și a adus acest grup înapoi la 
adevărata lui casă. Școala a fost reparată și acum este timpul să sărbătorim cu stil victoria 
noastră asupra lui Wo-Shikram. Decret din acest moment trei zile de sărbătoare, începând chiar 
de acum, a spus feribotul ridicând mâinile, în timp ce mii de serpentine și confetti cădeau din 
tavan în toate părțile sălii, însoțite de o muzică festivă care producea o agitație manifestă în 
rândul tuturor ființelor adunate, care îl aclamau pe bătrânul mentor repetându-i numele la 
nesfârșit.  
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Escorleon a privit spectacolul din ușă. Doar trei zile și toată această șaradă se va termina; în 
sfârșit, se va răzbuna. Mirlén și-a coborât brațele și s-a uitat la leul hibrid, oferindu-i un zâmbet 
nepăsător din barcă. 

Hugo ar fi preferat să aibă o ședere mai liniștită la Școală, dar după ce a văzut reacția tuturor 
celor prezenți, a înțeles că nu era nimic mai bun decât o petrecere pentru a uita de luptele 
sângeroase. Ar fi vrut să le povestească profesorilor despre ultimele evenimente legate de Arana 
și Yosoy; ei bine, presupunea că mai putea aștepta încă trei zile. În plus, mai era și problema cu 
Serpentidad; îi făcuse o promisiune șarpelui și nu avea cum să și-o îndeplinească.  

Cele trei zile de petrecere au fost un adevărat succes: mâncare și băutură peste tot; concursuri 
și meciuri de expoziție; muzică până la primele ore ale dimineții; prezentarea noilor abilități 
obținute; etc. Acum, era timpul să se strângă și să se curețe excesul de entuziasm al tuturor 
membrilor Școlii. Dimas s-a dus să o vadă pe Bujab, profesoara în formă de pește, care plutea 
într-una dintre camere, complet adormită, în timp ce o cană cu un lichid roșu forma bule în aerul 
din jurul ei.  

- Bujab, Bujab, trezește-te! spuse magato.  

 - Ce? Cât e ceasul? a spus profesorul somnoros.  

 - Am nevoie de tine, e urgent! Trezește-te, fir-ar să fie! a spus Dimas în timp ce a luat 
lichidul roșu și clocotitor din aer în ceașcă și i l-a aruncat în față.  

 - Ești nebun, magato? a spus Bujab, trezindu-se brusc, vizibil enervat, în timp ce-și 
ștergea cu înotătoarele rămășițele de sarsaparilla din ochi.  

- Bineînțeles că sunt nebun, dar am nevoie de ajutorul tău! răspunse magato.  

Bujab s-a așezat în aer și l-a ascultat cu atenție pe Dimas.  

Lúcer aproape că nu dormise deloc în ultimele trei zile și în acest timp nu interacționase cu 
aproape nimeni. Deși mai mulți profesori și elevi dăduseră peste el și încercaseră să-l convingă 
să se alăture petrecerii, el invoca mereu scuze penibile pentru a scăpa de situație. În cele din 
urmă, studenții și profesorii au ridicat din umeri, deoarece au continuat să sărbătorească marea 
victorie împotriva lui Wo-Shikram. Gardianul și-a ajustat geanta, asigurându-se că avea la el tot 
ce-i trebuia. Nu știa ce se întâmpla cu el, ceva care îi schimba caracterul și îi afecta gândirea, din 
ce în ce mai încețoșată de voci îndepărtate care abia îl lăsau să doarmă. La început a crezut că 
era o îmbunătățire a abilităților sale, că recepționa gânduri telepatice de la alte ființe, chiar și 
din alte dimensiuni, dar a respins-o repede, când acestea au devenit repetitive, ca într-un ciclu 
nesfârșit. Oare înnebunea? Voia să o protejeze pe Mirlén cu orice preț, dar dorința lui de a pune 
capăt aroganței magatului era și mai mare. A auzit din nou vocile acelea din depărtare, pe care 
nu le putea desluși, dar care repetau la nesfârșit singurul cuvânt de înțeles: "Fă-o! S-a concentrat 
asupra lui Dimas și coridoarele s-au luminat. Îl îndreptau spre camera de zilele trecute, unde 
avuseseră cearta, dar când s-a apropiat de hol, luminile au pâlpâit conducându-l în altă direcție. 
S-a oprit chiar în fața ușii care arăta "camera 222", care era larg deschisă. Își amintea foarte bine 
acea cameră; era locul unde se născuse petrecerea de salvare a lui Mesia. În acea ședință, Lúcer 
și Dimas stăteau împreună, comentând unele dintre lucrurile care se întâmplau în acel moment. 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

215 
 

Cum se schimbase totul! Se aștepta să-l găsească pe magato pictând unul dintre tablourile lui 
stupide, dar l-a găsit în fața ferestrei; felina deschisese cele două ferestruici ale ferestrei și o 
briză caldă mișca blana îngrijită a motanului. Lăbuțele sale din față se odihneau pe pervazul 
ferestrei, în timp ce mustățile i se mișcau, biciuite de un vânt care se ridica. Lúcer a fost tentat 
să-l strige pe nume, dar s-a gândit mai bine să nu o facă. A început să se deplaseze fără zgomot 
spre magato, târându-se pe rădăcinile pe care le avea drept picioare, în timp ce scotea un cuțit 
mic din pungă. Când a ajuns la doar un metru distanță, s-a oprit. Motanul a respirat adânc, dar 
nu s-a întors. Lúcer a apucat cuțitul cu putere și l-a îndreptat spre coloana vertebrală a lui Dimas, 
înjunghiindu-l de mai multe ori; cu toate acestea, motanul era încă sprijinit de fereastră, 
respirând adânc. Lúcer a părut să iasă din transă, lăsând cuțitul pe jos, dar acesta a plutit în aer 
fără să scoată vreun sunet în căderea sa. "Dimas! ", a strigat din toți plămânii, dar vocea lui a 
produs un ecou amplificat care l-a făcut să-și acopere urechile cu crengile pe care le ținea. Ce 
naiba se întâmpla? se gândi gardianul. Dimas s-a îndepărtat de fereastră, fără să se mai întoarcă, 
ca și cum nu ar fi fost conștient de pericolul pe care tocmai îl fugise. O rază de lumină a intrat și 
a strălucit chiar în fața lui Lucer; era înconjurat de un câmp de forță. S-a întors și a privit spre ușa 
deschisă. Ușa a început să se miște înapoi în poziția închisă, în timp ce Bujab ieșea din 
ascunzătoare. Căzuse într-o capcană, dar mai rău, nu știa ce căuta acolo; se uită nedumerit la 
pumnalul căzut în câmpul de forță. Magato a pășit în fața ferestrei și l-a întrebat:  

 - Cine ești tu?  

 - Nu știu ce vrei să spui, Dimas, a spus Lucer. Lasă-mă să ies de aici, nu știu ce crezi că 
faci.  

 - Te salvez, prietene vechi", a spus magato cu mâinile la spate. Și făcându-i semn lui 
Bujab, câmpul de forță s-a strâns la dimensiunile lui Lúcer până când acesta a fost aproape 
complet incapabil să se miște, incapabil chiar să respire.  

 - Dimas, te rog, lasă-mă să-ți explic... mi-e greu să respir.  

Cu toate acestea, Dimas nu și-a mișcat nici un centimetru din mușchi, în timp ce câmpul de forță 
devenea din ce în ce mai strâns, făcându-l pe Lúcer să capete o nuanță tot mai albastră, ceea ce 
era un semn clar de sufocare. Chiar în ultimul moment, un fel de gaz albăstrui i-a ieșit pe nas, 
fiind imediat prins de un câmp de forță de dimensiuni mai mici. Bujab a permis câmpului de forță 
care îl înconjura pe Lúcer să se extindă brusc, în timp ce Lúcer gâfâia, strângându-și gâtul cu 
propriile brațe arboricole. Dintr-o dată, câmpul de forță a dispărut, iar cuțitul și Lúcer au căzut 
la pământ. Fumul albastru era încă închis în câmpul de forță controlat de Bujab. Dimas s-a 
îndreptat spre prietenul său și l-a ajutat să se ridice:  

 - Nu-ți face griji, Lúcer, s-a terminat. Mă bucur să te revăd, prietene, a spus Dimas cu un 
zâmbet. 

Scorleon încă se antrena din greu; îi plăceau armele albe: săbii, cimitire, topoare... orice avea un 
tăiș. Înțepătorul său era pregătit, dornic să sugă energie și să inoculeze o otravă mortală 
adversarului său. Era ziua și era timpul. Cineva a bătut la ușa sălii de antrenament. Mirlén însuși, 
în persoană, se afla de partea cealaltă.  
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 - Bună, Escorleón. Vreau doar să te chem la o întâlnire de urgență. Îți cer un pic mai 
multă răbdare. Am aflat cum au intrat gazdele lui Wo-Shikram în școală. După întâlnire, ne vom 
întâlni toți trei: tu, eu și destinul nostru. Ești de acord cu asta?  

 - Cred că pot să mai aștept câteva minute. A spus Leul în timp ce se ștergea de sudoare.  

Profesorii au fost convocați de data aceasta în Auditorium. Cu această ocazie, nu s-a făcut prin 
intermediul lui Lúcer, lucru care a surprins pe toată lumea. Au fost invitați și Hugo, Arana și 
Trántor, în semn de respect și deferență pentru rolul lor în cadrul Misiunii. Când au sosit cu toții, 
au fost surprinși să-l vadă pe Lúcer însuși în centrul sălii, deasupra pânzei lui Mirlén, care se mișca 
ondulând în jurul său. Scaunul lui Ten-sion era gol, la fel ca și cele ale tuturor celorlalți profesori 
care muriseră în luptă. Mirlén s-a ridicat de pe scaun și a început să vorbească:  

 - Stimați profesori și membri ai anturajului...; Vă convoc din nou de urgență. Am făcut o 
descoperire pe care nu puteam să nu v-o spunem; am detectat gaura de securitate care a făcut 
ca poarta noastră principală să se deschidă în timpul bătăliei finale, luându-ne pe toți prin 
surprindere. Fără munca strategică a lui Scorleon și  fără ajutorul hârtiei imaculate de aici, 
nu am fi reușit să depășim această situație disperată. Hugo s-a uitat la hibridul-scorpion, 
întâlnind privirea puternicei ființe, care i-a făcut un gest viclean cu bărbia în jos în semn de salut. 
Mirlén s-a întors spre Dimas:  

 - E rândul tău! - a spus barcagiul. 

 - Mulțumesc, Mirlén, a răspuns magato, apropiindu-se de gardian. Lúcer, poți să ne spui 
tuturor celor de aici când ai deschis ultima dată ușa de la intrare? a întrebat Dimas.  

 - Cu două zile înainte de ultima bătălie, a răspuns Lúcer.  

 - Și de ce ați face asta când vi s-a ordonat în mod expres să nu deschideți ușa sub nicio 
formă din cauza situației de alarmă excepțională în care ne aflam? - a  întrebat magato.  

 - Pentru că tu mi-ai cerut-o! a spus Lúcer, în timp ce în sală se auzea un murmur general.  

 - Și cum e asta? Am fost prea ocupat cu strategia defensivă pictând pe hârtie imaculată. 
Nu am ieșit deloc din școală în ultimele două luni", a spus Dimas.  

 - Nu e adevărat, a spus Lúcer, mutându-se într-o parte, în timp ce plasa de mirt se mișca 
odată cu el, creând o structură ascendentă asemănătoare cu gratiile unei închisori.  

 - Ușor, prietene! Am o explicație și pentru asta", a spus Magato. Ușa s-a deschis brusc și 
Ten-sion a apărut cu metamorfoza, care părea suspendată în aer, legată și înconjurată de coada 
cu țepi a șoricelului.  

 - Proaspăt scoasă din cuptor! a spus micul rozător.   

 - De ce ai făcut asta? l-a întrebat Dimas pe metamorfomorf, care încerca să se ridice și 
să stea în picioare, încă puțin amețit de biciul paralizant al lui  Ten-sion.  

Metamorficul a răsuflat ușurat și și-a îngustat ochii; părea stânjenit, cu un comportament timid 
pentru ceea ce era normal pentru el. A început să vorbească:  
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 - Aveam nevoie de oxigen, nu mai suportam presiunea; l-am rugat pe Lúcer să mă lase 
să ies, dar el mi-a spus să mă întorc la muncă. Așa că am adoptat forma ta și mi-am inventat o 
scuză pe ceva ce îmi arătase imaginile. Când am ieșit din Școală, m-am simțit liberă. Eram tot pe 
o insulă, dar cu briza mării suflându-mi în față și cu soarele strălucitor încălzindu-mi pielea. Ar fi 
fost doar o plimbare, ceva care să mă distragă pentru câteva ore de la munca istovitoare de la 
școală. Mai târziu, cu mintea mai limpede, am decis să mă întorc la școală. Pe drum, niște flori 
albe mi-au atras atenția; erau în formă de piramidă și nu le mai văzusem până atunci; m-am dus 
să mă uit mai atent. Erau frumoase, dar nu era nevoie să le culegi; orice fărâmă de magie îmi era 
de folos în aceste vremuri tulburi. Am continuat să urc pe promontoriu și, deodată, un nou 
buchet de flori albe a apărut în fața mea. Confuz, am continuat să merg. Deja foarte aproape de 
copacul de la intrarea în Școală, acolo era din nou...; un buchet de flori albe, de data aceasta 
deja tăiate, zăcea acolo, păstrându-și perfect textura și culoarea. Cineva le tăiase de curând, nu 
exista nici o îndoială; dar, cu toate acestea, nu era nimeni în apropiere. M-am asigurat de asta. 
Erau tăiate, deci răul era făcut. M-am hotărât să le duc la Lúcer, care, cu strămoșii săi arboricoli, 
cu siguranță s-ar fi arătat interesat și mi-ar fi spus ce fel de floare era. M-am întors la forma de 
magato. Lúcer mi-a deschis ușa și i-am spus: "Poftim, acestea sunt pentru tine. Nu-ți face griji, 
au fost deja tăiate. Poți să-mi spui ce fel de flori sunt? Sunt peste tot... L-am lăsat pe Lúcer confuz, 
cu buchetul de flori albe în mână. Asta e tot ce s-a întâmplat, jur", a spus metamorfoza, 
stânjenită.  

 - Bine, te cred, a spus magicianul.  

O bulă care conținea un fum albăstrui a plutit prin aer până când a ajuns la Lúcer, în timp ce 
Bujab îl supraveghea de pe scaunul său.  

 - Ce-i asta? a spus Lúcer, privindu-l ciudat.  

 - Aceasta, dragul meu prieten, a fost o parte din tine; am scos-o din corpul tău, când erai 
aproape pe jumătate asfixiat. Este un Eter, o ființă a cărei formă este mai eterică decât a noastră 
și a cărei putere constă în a intra în organismele vii pentru a le controla voința. Cel  care a 
deschis ușa în ziua bătăliei nu erai tu, Lúcer, ci un Eter, controlându-ți corpul, în timp ce 
adevăratul tu te întrebai cum naiba se rupeau sigiliile de izolare.  

 - Unde sunt acum florile acelea? a spus Mirlén.  

 Nu vă faceți griji, le-am distrus", a spus Dimas. Una dintre pozele mele mă înfățișa ieșind 
pe ușa din față; dar nu mă mutasem din locul acela, așa că mă făcea să am suspiciuni, deși nu 
eram sigur dacă va fi nevoie să ies în viitorul imediat sau nu. Îndrăznesc să cred că Lúcer, în 
încercarea de a afla ce fel de floare era, le-a mirosit, iar eterul i-a pătruns în organism. A fost o 
capcană a inamicului și am căzut ca muștele. O altă fotografie a mea mi-a arătat un preot în robă 
albă așezând aceste flori, un preot necunoscut mie, deoarece era cu spatele; totuși, lângă flori 
apărea clar o urmă de șacal.  

 - Erau preoți ai lui Wo-Shikram; a trebuit să ne confruntăm cu mai mulți dintre ei în 
Palatul Răului Suprem", a spus Hugo.  
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 - În regulă, shifter! spuse Mirlén. Ai luptat cu înverșunare în timpul bătăliei și mai mulți 
dintre noi au putut vedea asta. Cu toate acestea, nu putem lăsa acest incident să treacă 
neobservat: ești eliberat din funcția de profesor la Școală până la noi ordine. Vei freca latrinele 
timp de două săptămâni, iar apoi vei petrece alte două săptămâni la Fântână. Liber! a întrebat 
Mirlén cu lipsă de amabilitate.  

 - Iartă-mă! Iertați-mă, voi toți! Accept pedeapsa cu plăcere! spuse schimbătorul, total 
abătut, în timp ce-și ștergea rănile de pe brațe provocate de coada lui  Ten-sion într-o 
mișcare automată.  

Hugo s-a ridicat și s-a apropiat de metamorf.  

 - Relaxează-te, toți facem greșeli! Te conduc până la ușă", a spus ea în timp ce îl ținea de 
umeri, arătându-și susținerea. Acum ai o șansă să te răscumperi, a spus Hugo din ușă.  

 - Așa voi face", a spus metamorficul. Mă voi  duce direct la latrine și nu-mi voi mai 
folosi puterile până când Mirlén nu-mi va da permisiunea.  

Hugo a închis ușa și s-a dus la locul lui, în timp ce Arana îl privea fix.  

 - Ședința se suspendă! a spus Mirlén, în timp ce plasa ei se dizolva la "picioarele" lui 
Lúcer și se materializa, încolăcindu-se în jurul umerilor stăpânului ei.  

 - Ce vrei să fac cu asta? a întrebat Bujab, în timp ce bula cu eter albăstrui se mișca, 
încercând să scape.  

 - Pune-o aici", i-a spus Mirlén, aruncându-i o sticlă de sticlă cu dop de plută. Bujab a 
împins bula în sticlă și a pus dopul la locul lui cu o ușoară presiune. Acesta a început să se miște, 
strângându-se, în timp ce Mirlén și-a mutat buzele din ușă.  

 - Duceți-l în temniță, vă rog", a cerut pescarul.  

 Marș! spuse Bujab, în timp ce ținea sticla cu o pompă care îl urmărea peste tot.  

Toți profesorii au ieșit să comenteze cele întâmplate, arătându-și susținerea pentru Lúcer, care 
"după toate aparențele" era puțin confuz de situație, întrucât Dimas era, fără îndoială, unul 
dintre cei mai buni prieteni ai săi din școală. Trántor a însoțit-o pe fată, care se ținea de unul 
dintre picioarele sale inferioare.  

- Mirlén, a spus Hugo. Aș vrea să-l duc pe Mesia în camera lui. Arana s-a dovedit a fi o bună 
îngrijitoare. Ești de acord cu asta?  

 - Cred că este o idee excelentă, a spus bătrânul maestru. După ce  au ieșit cu toții 
din cameră , ușa s-a închis, lăsându-i doar pe Mirlén și Escorleón în încăpere.  

 - Camera asta îți place? a spus Mirlén, privindu-l fix pe Escorleón.  

 - Nu, aș prefera sala de antrenament; acolo am putea alege să folosim orice arme 
dorim", a spus Scorleon cu un zâmbet plăcut.  
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 - Cum doriți. Lasă-mă să mă fac puțin mai confortabil; nu-mi va lua mai mult de câteva 
minute", a spus barcagiul, ieșind din nou din cameră în barca sa, în timp ce plasa sa strălucea tot 
timpul.  

Escorleon supraveghea camera. El așezase cu grijă armele pe podea într-o parte a camerei. Ușa 
s-a deschis brusc și a apărut Mirlén, îmbrăcat în alb; venea fără barcă, mergând spre destinație.  

 - Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați", a spus el, întorcându-se în timp ce închidea 
ușa și aplica un sigiliu de izolare, făcând o serie de semne în aer.  

 - Un sigiliu de izolare? a întrebat Scorleon.  

 - Ei bine, am presupus că nu ați vrea să fim deranjați - mă înșel? - a răspuns barcagiul.  

 - Nu, nu aș vrea să fiu nevoit să omor câțiva dintre adepții tăi care vin să caute simpatia 
mea în timp ce încearcă să mă omoare", a spus leul-scorpion.  - Cred că toată lumea și-a ținut 
promisiunea și nimeni nu va interveni. Sigiliul se va deschide doar atunci când unul dintre noi va 
muri, nu înainte, dacă nu cumva vrei să te răzgândești, a spus Mirlén.  

 - Știți răspunsul meu. Ce arme preferi?  

 - Presupun că acesta este cel potrivit pentru mine", a spus barcagiul, ridicând un trident, 
în timp ce desfăcea plasa și o punea în jurul unuia dintre brațe.  

 - Umm, excelentă alegere! Cred că voi merge pe aceste două frumuseți, a spus Scorleon 
în timp ce ridica două topoare uriașe, pe care Mirlén încercase fără succes să le ridice în mai 
multe rânduri.  

Cei doi combatanți s-au apropiat de centrul încăperii și au început să se miște în cerc, în timp ce 
Scorleon învârtea topoarele cu o măiestrie incredibilă, făcând mișcări circulare cu încheieturile 
mâinilor care făceau ca topoarele să danseze în mișcări grațioase, dar letale. Mirlén își ținea 
strâns plasa luminoasă în timp ce apuca tridentul de mâner, marcând distanța până la vechiul ei 
prieten. Scorleon s-a năpustit cu viteză asupra adversarului său, cu topoarele sale ajungând la 
capul feribotului. Mirlén a reușit să se eschiveze la timp, în timp ce încerca să-și înfingă tridentul 
în abdomenul scorpionului, pe care l-a îndepărtat cu ușurință cu ajutorul înțepăturii. Scorleon a 
atacat din nou, de data aceasta alternând loviturile cu ambele topoare, în timp ce Mirlén a parat 
cu greu loviturile cu tridentul său prins de mâner cu ambele mâini. După mai bine de două 
minute de luptă dură, ambii inamici încă se mișcau în cerc, privindu-se unul pe celălalt, 
transpirând abundent din cauza energiei consumate. Dintr-o mișcare rapidă, Mirlén a desfăcut 
plasa și a aruncat-o spre picioarele miriapodului, prinzându-l.  

 - Nu-ți va folosi la nimic, ai făcut-o o dată. Ți-am studiat fiecare mișcare...; am avut tot 
timpul din lume să o fac, barcagiu", a spus Scorleon, în timp ce făcea o săritură în spate, 
sprijinindu-se cu înțepătura de pământ, eliberându-se instantaneu de capturare. Un topor 
aruncat zbură prin aer și sfâșiase mantia lui Mirlén, tăindu-l în lateral, spre gemetele bătrânului, 
care abia reușise să se ferească de aruncare. Toporul s-a izbit de perete până la mâner, scoțând 
un zgomot zdrăngănitor care a răsunat câteva secunde în capetele combatanților. Scorleon a 
apucat acum toporul rămas cu ambele mâini, mișcându-se cu viteză, în timp ce aghiotantul său 
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lansa lovituri mortale asupra ferchetarului, care își folosea plasa pe post de scut. Un topor greu 
a tăiat tridentul în două, înfingându-l în pământ.  Scorleon s-a uitat la adversarul său și i-a făcut 
semn cu mâna deschisă, ca și cum l-ar fi invitat să ia noi arme. Era un războinic.  

 - Deocamdată nu cred că voi lua altceva", a spus Mirlén.  

 - Cum dorești", a spus Scorleon în timp ce ridica două săbii frumoase de aur și făcea 
mișcări de fluierat produse de tăierea oțelului în aer. Cred că a sosit timpul să mori, prietene 
vechi, a spus Scorleon, îndreptându-se spre feribot, îndreptând ambele săbii spre el în timp ce 
ridica amenințător înțepătorul deasupra spatelui său.  

Mirlén a desfăcut plasa și a ținut-o în ambele mâini. Din ea, mai multe elemente tridimensionale, 
asemănătoare unor sulițe, pătrunzătoare, au ieșit spre Scorleon, pe care acesta le-a deviat cu 
ușurință. Într-o mișcare în zig-zag, făcută cu mare viteză, Scorleon s-a apropiat la un metru și 
jumătate de Mirlén și, cu două săbii puternice, a sfâșiat plasa în mai multe bucăți, căzând la 
pământ ca o cârpă, pierzându-și automat strălucirea. Acest lucru i-a provocat o oarecare 
confuzie lui Escorleon, care, privindu-și dușmanul acum total dezarmat, rânjea de la o ureche la 
alta. Rana din coasta lui se închisese, dar o culoare aurie emana din ceea ce ar fi trebuit să fie 
sânge roșu. Dintr-o dată, o bubuitură puternică le-a atras atenția combatanților. Ușa zburase 
prin aer, izbindu-se de capătul camerei. Mirlén a intrat pe ușă, urcându-se în barcă în timp ce 
privea de sus, îngrozit de scenă: o copie ieftină a lui însuși zăcea pe podea, complet neînarmat.  

 - Ce este asta? a spus Scorleon cu o voce puternică.  

 - Mă tem că este o șmecherie, ceva asemănător cu ceea ce am mai pățit. Acest metamorf 
și-a bătut joc din nou de amândoi", a răspuns Mirlén în timp ce cobora la pământ.  

Mirlén, neînarmat, s-a uitat la ambii concurenți și închizând ochii s-a concentrat. Hugo a apărut 
în fața privirii uimite a celor doi maeștri.  

 - Îmi pare rău, nu am putut să vă las să vă omorâți unul pe celălalt.  

 - Dar cum ai putea... Tu nu ai această putere! a spus Mirlén cu furie.  

 - Acum pot, a răspuns  Hugo; pot lua orice formă și pot copia orice putere, dacă am 
atins înainte sângele acelei ființe.  

 - Nu te-ai atins de sângele meu, a spus Mirlén încruntată.  

 - Într-adevăr, dar am reușit să-ți copiez forma, nu atât de mult puterile tale. De aceea nu 
ți-am putut aduce barca și plasa nu era cea adevărată.  

 - Acum înțeleg de ce l-am spulberat atât de ușor", a spus Scorleon. Ai promis că nimeni 
nu-ți va sta în cale, bătrâne. Văd că nu te poți ține de promisiuni", a continuat scorpionul.  

 - Am dat instrucțiuni clare tuturor membrilor Școlii ca NIMENI să nu intervină, a răspuns 
barcagiul, subliniind cuvântul nimeni; dar Hugo nu era aici și nu pare să știe.  

 - Acum va începe adevărata luptă. Dă-te la o  parte, băiete! a spus Mirlén cu pas 
ferm și a desfăcut plasa, trăgând-o cu una dintre mâini.  
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 - Ajunge! Nu voi alege niciodată între voi doi! a strigat Arana din ușă, deși vocea ei nu 
era atât de puternică pe cât și-ar fi dorit să fie.  

Păianjenul își ținea gâtul cu unul dintre picioare, probabil pentru a împiedica rana să se deschidă 
din cauza efortului provocat de țipăt. Cei trei se holbau la el în tăcere. Pânza lui Mirlén a început 
brusc să strălucească, căzând la pământ în fața ochilor slabi ai lui Mirlén. Din ea a apărut o siluetă 
în formă de femeie tridimensională: era Elissa. Scorleon și-a desprins corpul și cele două lame 
au căzut greu la pământ, în timp ce înțepătorul s-a relaxat complet. "Proștilor! 2", a spus Arana 
aproape în șoaptă, deși vocea era perfect audibilă în capetele celor trei; Lúcer trebuia să fie și el 
de față... Vocea Elisei a continuat: "V-am părăsit cu ani în urmă pentru că era să vă omorâți unul 
pe celălalt, și mă întorc pentru a găsi același lucru. V-am iubit pe amândoi, foarte mult; unul avea 
ceea ce îi lipsea celuilalt, dar... amândoi, în mod egoist, m-ați vrut doar pentru voi, fără să vă 
gândiți la sentimentele mele și, mai rău decât toate, fără să vă gândiți la cel mai bun prieten al 
vostru. Ați devenit dușmani de moarte pentru o femeie, pentru mine. Și acum această femeie 
vă spune: Ajunge! Sunt aici și acum, continuă Elissa, în fața fiului meu și a celor mai importante 
două persoane din viața mea, închisă într-un corp care nu este al meu, venind dintr-o misiune 
sinucigașă care a ucis mai mulți dintre noi. Câți trebuie să mai moară? Războiul s-a terminat, nu 
vă dați seama? Dacă eu accept asta, la fel trebuie să faci și tu. Trecutul e mort, dar prezentul e 
tot ce avem... și pentru prima dată după mult timp, avem un viitor în față, fără ca Wo-Shikram 
să ne amenințe existența noastră și a celor pe care îi iubim. Nu este timpul să ne oprim? Dacă 
vreți să vă omorâți între voi, puteți să o faceți pentru mine; dar vreau să știți că veți muri 
degeaba; învingătorul, dacă va exista unul, va trăi pentru tot restul zilelor sale trăind cu demonii 
săi, fără a putea dormi și cu disprețul meu absolut. Mirlén și Escorleón tăceau, ca vrăjiți; amândoi 
se prăbușiseră pe podea fără putere din cauza șocului pe care tocmai îl suferiseră. 
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30. EPILOGUL 
Era timp și toți cei din școală meritau să afle adevărul. În plus, acum aveau răspunsurile pentru 
a răspunde la toate întrebările. Toată școala era adunată în Sala Mare. Lúcer își recăpătase 
înfățișarea obișnuită și făcea ceea ce știa să facă cel mai bine: devenea difuzorul Școlii, 
proiectând vocea băiatului cu o claritate incredibilă în capetele tuturor celor prezenți. Hugo a 
început să povestească toate evenimentele majore pe care le suferiseră în timpul Misiunii, cum 
ar fi moartea lui Lontudgi și întemnițarea voluntară a lui Thanis, Erizorro și Pegasullo. A vorbit 
despre Serpentidad, despre Labirintul Nevătămașilor, despre Sufletele Întunecate, despre 
Melquiades (Minotaurul care îi ajutase atât de mult), despre hârtia imaculată, despre moartea 
lui Arana și revenirea lui la viață (încă mai avea de așteptat să-și recupereze complet 
manipularea corzilor vocale), A..... vorbit despre atât de multe lucruri încât toată lumea îl asculta 
cu admirație. A vorbit despre motivul pentru care a fost ales ca Mesia, despre puterile sale, 
despre abilitățile sale... În cele din urmă a vorbit despre mama sa și despre cum a dobândit noul 
corp al lui Arana. Mirlén nu și-a putut reprima lacrimile de bucurie să știe că Thanis era încă în 
viață, deși în interiorul acelui șarpe odios și egocentric pe care îl cunoștea atât de bine.  

 - Înapoi la Serpentidad, a spus Hugo; am făcut o înțelegere cu ea în schimbul faptului că 
ne-a lăsat să plecăm. Dacă peste un an nu mă voi fi întors cu ceea ce am promis, prietenii noștri 
vor muri.  

 - Ce fel de afacere este asta? a întrebat Mirlén, ștergându-și lacrimile, fără să pară să-i 
pese că toată lumea observase acest fapt. I-am promis că voi face tot ce-mi stă în putință pentru 
a împiedica saltul școlii, nici în timp, nici în spațiu.  

 - Ce fel de nebunie e asta? spuse Mirlén, cu ochii măriți, în timp ce murmurul general 
devenea din ce în ce mai puternic.  

 - Vă cer să aveți încredere în mine; Serpentidad nu mai este ceea ce a fost odată... Lúcer 
poate confirma acest lucru", a spus băiatul.  

 - Dar ce legătură are oprirea salturilor spațio-temporale cu Serpentinitatea? a întrebat 
Montelan, profesorul cu aspect de lăcustă care era, fără îndoială, un expert în sărituri.  

 - Nu numai că vreau ca Școala să se oprească din sărituri, dar aș vrea ca ea să fie localizată 
într-o locație statică, într-un anumit moment.  

 - Asta ne-ar face total vulnerabili", a spus Ten-sion, gândindu-se că băiatul ar fi putut 
înnebuni uneori după ce a trăit atâtea aventuri.  

- Poate că Lúcer mă poate ajuta puțin..." a spus Hugo uitându-se la gardian.   

 - Ei bine, într-adevăr...", a spus gardianul. Am vorbit telepatic cu Thanis acum câteva ore. 
Au schimbat complet interiorul Serpentidadului; acum este un oraș diferit, în care Sufletele 
Întunecate îi protejează pe cetățeni de crime. Comerțul este liber, iar Serpentidad permite 
anumite concesii la intrare și ieșire. Thanis însuși a insistat să vă spun că, deși nu puteți vedea 
soarele, aerul este aproape la fel de pur ca la suprafață, iar apusurile de soare sunt în continuare 
uimitoare, nu este nevoie să vă acoperiți ochii pentru a vă proteja vederea. În cele din urmă, 
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koala mi-a cerut să citesc textual acest mesaj; Lúcer a scos o bucată de hârtie din geantă și a 
început să citească:  

"Dragă Școală pentru ființe mitologice:  

Mi-e dor de fiecare dintre voi și vă voi păstra mereu în inima mea, în special de dragul meu tată, 
Mirlén. Regret în fiecare zi a vieții mele modul în care ne-am luat rămas bun, dar a fost ceva ce 
trebuia să fac, sau cel puțin așa am crezut la momentul respectiv. Mă rog să ne întâlnim din nou 
și să continuăm să rezolvăm puzzle-uri și ghicitori. Aici, în Serpentidad, mi-am găsit locul și la fel 
și inima mea. Pegasullo și Erizorro vă trimit salutări tuturor.  

Nu vă îndoiți de cuvintele lui Hugo; orice ar fi, acel copil este Alesul și știe ce face. 

Cu deosebită considerație, 

Thanis" 

 

Mirlén plângea în hohote, în timp ce mai mulți profesori îi dădeau batiste pentru a le șterge, în 
timp ce ferchetarul își sufla nasul cu putere, sunet amplificat de puterea telepatică a lui Lúcer, 
pe care a trebuit să o deconecteze pentru o clipă pentru a nu-i nemulțumi pe toți cei prezenți. 
Când Mirlén și-a recăpătat calmul, Lúcer și-a activat puterea și Hugo a continuat să vorbească: 
"Aceasta este propunerea mea: să săriți o singură dată în interiorul Serpentidadului; acela ar fi 
locul permanent. Școala nu ar mai fi nevoită să-și investească energia magică pentru a face 
salturi continue. Acea economie semnificativă ar fi folosită de Serpentidad, care nu ar mai trebui 
să devoreze orașe pentru a obține energie magică. Școala ar putea să o furnizeze pe viață; în 
schimb, Serpentidad ne-ar oferi un refugiu sigur împotriva forțelor întunecate. Este adevărat că 
ar trebui să discutăm detaliile, condițiile de intrare și de ieșire și, cu siguranță, să aducem 
cunoștințele noastre magice pentru a asigura siguranța în interior. Sunt sigur că Melquiades mă 
va ajuta să îl conving pe șarpe. Cred că este un plan care convine ambelor părți în egală măsură", 
a încheiat băiatul.  

Sala Mare era tăcută; nu se auzea niciun sunet, nici măcar o tuse sau un strănut. Trántor însuși 
îl privea cu ochii mari pe băiat, la fel ca și Arana, care îl privea cu un zâmbet pe față, rezultat al 
nedumeririlor și al mândriei pe care o simțea ca mamă. Mirlén a respirat adânc și a spus:  

 - Aș dori ca Dimas să ne spună ce părere are despre această problemă.  

Magicianul s-a ridicat în picioare și luând unul dintre tablourile sale a spus:  

 - Ar fi bine să vă convingeți singuri.  

Tabloul reflecta Serpentidad cu o strălucire energică de neegalat, în timp ce Școala își desfășura 
activitatea normală într-o locație pe care partidul o cunoștea prea bine: interiorul Labirintului 
Unseelie. 

Melquíades i-a salutat pe Hugo și pe profesorii de la școală. A spus că a citit multe despre Mirlén, 
prin intermediul mai multor volume pe care Pegasullo îl ajuta să le catalogheze. Încheierea 



Gamiright. Cod: 2020-1-ES01-KA201-082223.  
NARRATIVĂ 

224 
 

afacerii cu Serpentidad abia dacă a durat o zi, deoarece, într-adevăr, toate părțile au beneficiat 
foarte mult. Având energie magică de rezervă, Serpentidad nu mai avea nevoie să degradeze 
cartierele și să avanseze moartea locuitorilor lor. Bătrânul șarpe fusese eliberat de ultimele 
crăpături ale lumii interlope; acum, orașul era mult mai strălucitor, iar străzile erau mai largi și 
mai sigure ca niciodată. Exista chiar și acum o listă de așteptare a orașelor care așteptau să fie 
înghițite de noul Șerpărie.  

Indhira era un copil agitat și jucăuș. Cecile nu-și putea lua ochii de la ea, deoarece se ascundea 
în permanență și făcea mereu năzbâtii. Puterea ei înnăscută era imensă, care putea face ca 
șarpele să sară în timp și spațiu în întregime, dacă și când era necesar; trebuia doar să se 
gândească la asta.  

Lúcer a fost mutat de la Gardianul Școlii Ființelor Mitologice la Marele Gardian al Șerpăriei. 
Împreună cu o armată de cincizeci de ființe, ei controlau intrarea în interiorul șarpelui, în timp 
ce mai multe sigilii magice de mare putere scrise pe hârtie imaculată garantau că nimeni nu trece 
fără supravegherea lor.  

Mirlén și Escorleón își recăpătau încet-încet vechea prietenie, lucru care se accelerase atunci 
când Arana le spusese că a decis să rămână. Nu-și putea recăpăta forma umană, cel puțin pentru 
moment, iar un păianjen de mărimea aceea nu s-ar fi putut mișca cu ușurință în lumea reală. Cu 
toate acestea, ea ar fi putut să-l vadă pe Hugo ori de câte ori ar fi vrut, prin portaluri pe care le-
ar fi creat în interiorul Șarpelui; pielea șarpelui acționa ca un izolator magic, trecând neobservată 
și nedetectabilă pentru lumea exterioară. În acest fel, și-ar putea vedea fiul oricând ar vrea. 
Scorleon ar fi rămas responsabil de securitatea Școlii și principalul instructor în mânuirea 
armelor.  

Dimas avea un loc special, în interiorul șarpelui: Serpentidad îi deschisese intrarea într-un spațiu 
care nu fusese niciodată vizitat de nimeni, creierul său, constituit dintr-un singur șarpe răsucit 
pe el însuși de mai multe ori, numit Cerebria. Dimas avea acolo un spațiu pe care îl putea picta 
și pe care îl putea împărtăși în orice moment cu însăși esența lui Serpentidad, cu care avea 
conversații filosofice și mistice foarte interesante.  

Erizorro a devenit cel mai important învățător printre ființele cu puteri de atac la distanță, cele 
care necesitau aruncarea de obiecte de orice fel. Paza Labirintului avea să rămână în mâinile 
foștilor locuitori, puși de Melquiades, care se bucura enorm de prietenul său înaripat; Pegasullo 
însuși făcuse trepte de gheață care urcau până în vârful unei biblioteci pline de cărți care 
spuneau povești vechi despre Școală și despre foștii săi mentori.   

Thanis și Tunaru au decis să se căsătorească, devenind amândoi șefii de necontestat ai Sufletului 
Întunecat, un fel de poliție a orașului Serpentidad, care a asigurat absența criminalității în ultimul 
an. 

Prizonierii captivi, păianjeni, spiriduși și monștrii asortați au fost grațiați în schimbul consumului 
unei poțiuni pe care Mirlén însuși a preparat-o. "Vă dau de ales între a rămâne aici, într-o celulă, 
sau a fi liberi, dar fără să vă amintiți nimic din ce s-a întâmplat." Cu toții au decis să bea poțiunea 
înainte de a mai petrece încă un minut încarcerat; toți, cu excepția unuia, un Minotaur 
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încăpățânat și încăpățânat, care își pierduse una dintre mâini în timpul luptei și nici măcar nu 
voia să se ridice de pe podeaua celulei.  

 - Cum te cheamă? a întrebat Hugo.  

 - Numele meu este Taurom. Nu am de gând să beau nimic care să-mi ia memoria, e clar? 
Memoria mea este totul pentru mine.  

 - Te înțeleg, a spus Hugo, atingându-l pe braț; cunosc un Minotaur aproape la fel de 
încăpățânat ca tine, care mi-a spus cât de importantă este o bibliotecă. Numele lui este 
Melquiades, îl cunoști?  

- Melchiades este aici? spuse Taurom cu ochii mari.  

 - Da, și sunt sigur că are multe să-ți spună, spuse Hugo zâmbind, în timp ce câteva 
picături mici de Minotaur din ciotul său nevindecat deveneau parte din băiat. 

Hugo a avut o conversație cu mama sa; nu a existat nicio tensiune, ci înțelegere și mai ales 
dragoste, multă dragoste. El o înțelegea perfect; nu se putea întoarce cu el în lumea reală. Nu 
renunțase la fiul ei, dar nici nu voia ca Hugo să fie responsabil de un păianjen uriaș pentru tot 
restul vieții sale. Nu era un loc pentru ea. Se întorcea la mătușa ei Matilda după aproape doi ani, 
chiar dacă pentru biata mătușă nu trecuseră decât câteva ore.  

 - Ne vom vedea ori de câte ori vei dori, dragostea mea! a spus Arana în timp ce-și trecea 
una dintre labe prin părul lui.  

 - O să-mi lipsească faptul că îmi faci lucrurile astea, mamă", a spus Hugo amuzat. Arana 
nu s-a putut abține să nu plângă din toți ochii; era prima dată când Hugo îi spunea mamă în 
această ipostază. Arana urma să aibă grijă de Cecile, care se împrietenise excelent cu Indhira, 
care era deja o fetiță adorabilă de aproape trei anișori.  

 - Ai grijă de mama mea, Cecile. O să-mi fie dor de tine", a spus Hugo, mângâind părul 
fetiței, acum în vârstă de opt ani, care devenise din ce în ce mai lung.  

 - Nu fac asta întotdeauna? spuse fata, și mai resemnată decât de obicei. Nu intenționez 
să rămân aici pentru totdeauna, deși bunicul și tatăl meu au nevoie de compania mea (Serenity 
se alăturase pașnic Serpentidadului, fără să distrugă nici măcar una dintre casele sale; de fapt, 
devenise un loc minunat în care să te pierzi în orice zi în interiorul Serpentinei). Când voi ajunge 
la vârsta majoratului, aș vrea să vin în lumea voastră și să mă stabilesc acolo. spuse fata cu 
mintea limpede.  

 - Ar fi minunat, Cecile; chiar îmi iei o piatră de pe inimă, nereușind să găsesc o cale legală 
pentru ca o astfel de fetiță să fie în lumea mea fără nicio urmă a nașterii sau a filiației anterioare. 
Totuși, aș putea aranja asta, a spus Hugo, scărpinându-se în bărbie.  

 - Nu trebuie, prostuțule. Voi veni să vă văd pe tine și pe mama ta oricând voi dori. Sper 
că vei avea o mulțime de jocuri pe care să mi le arăți când ne vom întâlni; mă bucur să vorbesc 
cu tine, dar aș vrea să mă distrez mai mult cu tine. Oh, și nu-l uit pe Walky-Talky! spuse fata, 
făcându-i cu ochiul.  
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 - Ești incorigibil! spuse Hugo, îmbrățișându-l.  

 - În plus, mai e și bătrânul centiped bătrân și irascibil; sunt sigură că nu e deloc amuzat 
că l-am lăsat singur aici, învățând noi elevi șocându-i...", a spus Cecile cu un râs care l-a molipsit 
pe Hugo.  

 - La revedere, Cecile - pot să-ți fac un cadou? spuse Hugo.  

 - Îmi plac cadourile", a spus fetița.  

 - Închide ochii! spuse Hugo, în timp ce atingea capul fetei.  

Hugo s-a concentrat asupra lui Taurom și puterea sa mentală i-a venit imediat; a reparat un mic 
defect din creierul fetei, ceva ce Anubis cel roșu trebuie să fi atins.  

- Asta e! spuse Hugo.  

 - Unde este cadoul? spuse fata.  

 Darul se află în tine", a răspuns Hugo. Ești o ființă hibridă și ai puteri uimitoare. Sunt 
sigur că poți încerca să te înscrii la primul nivel la Școala pentru Ființe Mitologice.  

 - Serios, ce pot să fac? a spus fata cu mâinile deschise, în timp ce o minge uriașă de foc 
era generată între mâinile ei.  

 - Ai grijă, Cecile! spuse Hugo. Promite-mi că o vei folosi cu multă înțelepciune.  

 - E uimitor, Hugo. Acum voi putea aprinde lumânările de ziua de naștere a tuturor 
locuitorilor din Serpentidad", a spus fata cu sarcasm. Și, fără să mai stea pe gânduri, i-a dat un 
sărut pe obraz și a luat-o la fugă pe stradă, țipând:  

 - Arana, Arana! Uite ce pot face... 

Tot ce mai rămăsese de făcut era să ne luăm rămas bun de la Trantor. Devenise un maestru cu 
o putere incredibilă, descoperind noi abilități, cum ar fi aceea de a se putea deplasa prin fulgere 
și raze electrice, practic cu viteza luminii. Cu toate acestea, chiar și cu această putere, Trantor se 
schimbase foarte mult. Era în continuare special, dar faptul că făcuse parte din suită îl schimbase, 
fără îndoială, în bine.  

 - Bună, Trantor, a spus Hugo în timp ce intra în Sala Mare, unde centipedele electrocuta 
o duzină de noi ființe mitologice în devenire.  

 - Mi s-a spus că plecați", a spus miriapodul, în timp ce și-a încetat eforturile, dând un 
răgaz creaturilor gemând pe jos.  

 - Așa este, dar voi trăi undeva între lumea mea și aceasta. La urma urmei, sunt o ființă 
hibridă, ca și tine.  

 - Vreau să-ți mulțumesc pentru tot, puștoaico. M-ai învățat să nu mai fiu un idiot pentru 
tot restul vieții mele.  

 - Nu e nimic, a spus Hugo în timp ce o atingea pe spate.  
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 - Ai grijă cu mâinile alea, piticule! Te-am văzut cum ai profitat pentru a fura câteva 
picături de sânge de la victimele tale și, prin urmare, puterile lor... Vrei să mi le furi pe ale mele, 
acum că sunt atât de incredibile? a spus miriapodul.  

 - Mă tem că m-ați prins, a spus Hugo amuzat.  

 - Tot ce trebuie să faci este să ceri", a spus miriapodul, gata să își facă o rană voluntară 
pe unul dintre picioarele tale.  

 - Te rog, nu; dacă voi avea vreodată nevoie de noile tale puteri uluitoare, promit că ți le 
voi cere; deocamdată, mă mulțumesc cu cele vechi, cu esența pură a lui Trantor, bătrânul 
miriapod morocănos.  

 - Nu cred că-ți va fi dor de acest micuț  încrezut! spuse miriapodul, referindu-se la el 
însuși în primele sale întâlniri cu băiatul. Poftim, am ceva pentru tine, a spus miriapodul. Și-a 
băgat una dintre labe în geanta sa și a scos cheia-nu-știu-ce și fluierul.  

- Oh, Doamne, am uitat complet de asta! Mulțumesc, prietena mea. În lumea mea nu voi avea 
nevoie de sac; un rucsac de modă veche va fi suficient", a spus băiatul, râzând cu poftă. 

Mirlén a apărut cu barca ei în Sala Mare.  

 - Se pare că șeful cel mare te vrea", a spus miriapodul.  

 - Vrei să te duc undeva, băiete? s-a oferit Mirlén.  

 - Ei bine, adevărul este că mi-ar prinde bine; am rucsacul ăsta încărcat până la refuz, cu 
lucrurile tatălui meu și cu cadouri de la prietenii mei.  

 - Intră. Te duc la poartă", a spus Mirlén.  

Au ajuns la o cameră pe care Hugo o cunoștea foarte bine, camera 222. Dar acum, o placă nouă 
o eticheta cu un nume nou: Camera aleșilor, în onoarea lui Hugo. Când a intrat, Hugo a observat 
cele unsprezece cifre romane lipite pe perete, formând un cerc. Era hârtia imaculată pe care o 
folosise pentru a-l întemnița pe Wo-Shikram. - Acesta va fi un portal care va lega în siguranță 
lumea noastră de a voastră; trebuie doar să cunoști vraja pentru a-l activa. Mi-am luat licența de 
a o scrie pentru tine în Minotaur, o limbă pe care se pare că ai învățat-o recent, a spus bătrânul 
feribot cu un zâmbet. Hugo a luat hârtia și a încercat să o citească. Era imposibil în forma lui 
umană; s-a gândit pentru o clipă la Taurom și i-au apărut două coarne puternice pe cap, iar nasul 
i s-a transformat într-un bot imens, spre surprinderea lui Mirlén. Ea s-a uitat din nou la hârtie și 
cuvintele au început să prindă contur; se refereau la lumile conectate, la puterea 2 și la hârtia 
imaculată sub formă de cifre romane pe care o scrisese cu propriul sânge, sângele Alesului care 
dăduse numele acestei încăperi.  

 - Nu uita să-ți recapeți forma umană, băiete!  

 - Ar fi bine, altfel mătușa mea Matilde nu va rezista la infarctul pe care l-ar face", a spus 
Hugo râzând cu poftă. Mulțumesc pentru tot, Mirlén.  
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 - Îți mulțumesc, fiule. Îți doresc toate cele bune în lumea ta umană. Camera domnului X 
îți va fi păstrată întotdeauna; mama ta a cerut-o în mod expres", a spus ferchezuitul, în timp ce 
Hugo trecea de cealaltă parte a ușii, făcându-i cu mâna. 

A apărut în garajul mătușii sale Matilde, luând cu el o cutie de scule care făcea mult zgomot. 
Dintr-o dată, lumina garajului s-a aprins.  

 - Cine e acolo? Tu ești, Hugo?  

 - Da, mătușă, îmi pare rău, căutam o lanternă", a spus băiatul de 8 ani.  

 - Și pentru ce vrei o lanternă la ora cinci după-amiaza? răspunse mătușa ei, confuză.  

 - Pentru a citi vrăji magice sub pătură noaptea, a spus Hugo, încercând să închidă 
conversația.  

 - Întotdeauna cu fanteziile tale. Intrați. Cum a fost ziua ta de naștere? Te-ai simțit bine?  

 - Minunat, mătușă, a spus Hugo. Am fost adus acasă de tatăl unui copil și am decis să 
intru prin garaj, ca să nu te trezesc din somn, a răspuns Hugo.  

 - Știi că eu nu adorm niciodată, doar mă prefac că dorm, a spus mătușa lui, închizând 
ochii și deschizând gura, imitând sforăitul lui Hugo, ceea ce l-a făcut pe băiat să râdă.  

 - Apropo, nu ai mâine un examen la științe? a întrebat-o mătușa ei, în timp ce se întorcea 
în bucătărie.  

 - Sigur, o știu aproape pe de rost, mătușă; o ultimă recapitulare și gata, a răspuns băiatul.  

 - Să vedem dacă într-o zi mă vei face fericită și vei lua un 10. Dacă într-o zi o vei face, te 
voi scoate în oraș la o pizza adevărată, nu la una dintre cele congelate pe care le vând și care nu 
au niciun gust", i-a spus mătușa lui în timp ce scotocea pe hol.  

 - Oare? Ei bine, îți promit că voi lua un 10 la următorul examen", a spus Hugo, 
recuperând cărțile din cutia de carton și urcându-le pe furiș în camera lui. 

Întors în camera lui, Hugo s-a aruncat pe pat, epuizat. "Ce aventură! Oare am visat-o?", s-a gândit 
el. S-a așezat și s-a privit în oglindă; acolo era cicatricea lui, pe obrazul stâng, și a verificat și restul 
ultimelor pe care și le făcuse în luptă. Toate erau închise, dar erau încă acolo. A întins mâna după 
ceas și l-a pus la încheietura mâinii. Citea 17:22; mai avea încă vreo patru ore până la căderea 
nopții. Avea în minte două întrebări la care bătrânul Merlin găsea imposibil să răspundă. O idee 
i-a venit brusc. S-a concentrat asupra lui Thanis și a dispărut din cameră, apărând după câteva 
secunde lângă crăpătura din Spigon unde îl văzuse prima dată pe bătrân. Nu a considerat că 
exista vreun risc în a sări, căci s-a gândit la o cornișă pe care o cunoștea deja și pe care era practic 
imposibil ca ea să fie ocupată în acel moment. A coborât pe cărare și a zărit grota din față. 
Peștera nu era însă luminată, dar avea un aspect normal. S-a uitat în partea sa și în cicatricea de 
după a doua luptă cu Scorleon, când s-a dat drept Mirlén, se generase o mică rană. Sângele a 
devenit auriu și, brusc, crăpătura s-a aprins. Hugo s-a apropiat; ar mai fi fost doar câteva sute de 
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metri. Odată ajuns în crăpătură, s-a strecurat înăuntru. Era acolo, bătrânul în persoană. Yosoy 
stătea încă pe tronul de piatră, cu ochii îngustați.  

 - Bună, Yosoy. M-am întors", a spus Hugo.  

 - Da, și se pare că ai reușit, felicitări! spuse bătrânul zâmbind.  

 - Ar fi mai bine să spunem "am reușit", nu crezi? a întrebat băiatul. Bătrânul și-a 
mângâiat barba și a spus:  

 - Ei bine, da, acesta este un mod de a privi lucrurile", a răspuns el. Care sunt aceste 
întrebări pe care le ai pentru mine? a întrebat bătrânul.  

 - Aș dori să răspundeți la trei întrebări pe care nu le pot înțelege:  

  1) Dacă Hugo și Yosoy sunt aceeași persoană, înseamnă că în viitorul meu se va 
întâmpla din nou același lucru?  

  2) Cine este Indhira și de ce m-a ales pe mine?  

  3) Ai putea salva pe cineva care a murit în trecut cu un salt în timp fără a schimba 
evenimentele viitoare?  

 Ummm, wow, toate cele trei întrebări sunt foarte interesante, a spus bătrânul. Primele 
două sunt ușor de răspuns, dar poate complexe de înțeles. Cea de-a treia vă poate pune în fața 
unor dileme morale pe care nu vi le-ați imaginat și de care ați fost complet inconștient. Sunteți 
sigur că vreți să vă răspund la aceste trei întrebări? a spus bătrânul, deschizând ochii în timp ce 
ridurile îi ascundeau vechea rană de pe obrazul stâng.  

 - Da, sunt pregătit, a spus Hugo cu convingere. În regulă, poftim, a spus bătrânul, 
privindu-l fix. Într-adevăr, suntem aceeași persoană, dar în dimensiuni și timpuri diferite. În 
lumea mea, am trăit întâlnirea cu Wo-Shikram în linia întâi, dar ca Yosoy, nu ca Hugo; eram 
atunci Mesia în Școală; deci, este foarte posibil ca atunci când vei fi bătrân să nu trebuiască să 
te retragi pe un munte și să te numești Yosoy. Să spunem că lumile noastre sunt aceleași, dar în 
dimensiuni diferite, ceea ce configurează traiectorii temporale diferite care pot să nu coincidă 
înaintea aceluiași eveniment. Înțelegeți? a întrebat Yosoy.  

 - Ei bine, mai mult sau mai puțin, ceva de genul Back to the Future11? a întrebat Hugo.  

 - Ei bine, dacă un film te ajută să înțelegi conceptul, perfect.  Cât despre a doua întrebare, 
Indhira este o rudă de-a ta...", a spus bătrânul așteptând reacția lui Hugo. Indhira este fiica ta, 
Hugo! O fiică hibridă rezultată din uniunea dintre un muritor și un hibrid ca tine, răspunse 
bătrânul.  

 
11  Înapoi în viitor (Back to the Future) este un film american regizat de Robert Zemeckis și produs de 
Steven Spielberg în 1985. Este un film științifico-fantastic și plin de umor care relatează aventurile lui 
Marty McFly, un adolescent rebel și impulsiv care locuiește cu părinții săi și care călătorește accidental 
înapoi în timp cu o mașină a timpului în formă de mașină inventată de Doc, un om de știință foarte 
ciudat. Saga este formată din trei filme, ultimele două fiind filmate în 1989 și, respectiv, 1990. 
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 - Fiica mea? Dar... Nu cunosc nicio fată...", a roșit Hugo.  

 - O vei face, și foarte curând. O veți recunoaște, nu vă faceți griji, pentru că numele ei vă 
va aminti de aventura voastră.  

 - Poate că aici te înșeli, bătrâne. Nu prea am de gând să întâlnesc pe nimeni în acest oraș. 
De fapt, sunt practic invizibil", a răspuns băiatul.  

 Ei bine, acum ai putea fi invizibil dacă vrei și chiar să te teleportezi oriunde vrei, nu-i așa? 
După cum vezi, situațiile se schimbă, răspunse bătrânul, care părea amuzat de situație. În ceea 
ce privește ultima întrebare, Hugo... Chiar vrei să știi răspunsul, vrei să știi dacă ai putea modifica 
evenimentele cu o călătorie pentru a-i salva pe cei pe care îi iubești? Gândește-te la asta; când 
vei ști răspunsul nu va mai fi cale de întoarcere...", a spus bătrânul cu o privire serioasă. 

  - Da, vreau să știu, a răspuns Hugo, sigur pe el.  

- Ai putea să o faci, dar evenimentele s-ar schimba complet, mai ales cele care au legătură cu 
acea persoană, generând o nouă dimensiune din acel moment, dar cu un viitor diferit. 
Imaginează-ți prietenul tău Lontudgi; dacă te-ai hotărât să călătorești în trecut și să-l salvezi chiar 
înainte de a intra în Serpentidad, fără îndoială că ai face-o, dar acel timp ar fi perturbat și 
evenimentele din lumea imaginară pe care ai cunoscut-o s-ar schimba și ele, deoarece nu ai fi 
putut intra în Serpentidad și, foarte posibil, Mesia, fiica ta, ar fi acum moartă, iar Răul ar domina 
toate universurile cunoscute, distrugând complet Școala; acesta ar fi sfârșitul lumii actuale în 
care ne aflăm; cu toate acestea, într-o dimensiune paralelă, creată în urma acelui salt în timp, ai 
fi în continuare același, chiar până în acel moment, înainte de intrarea Șerpăriei. Să spunem că, 
prin alterarea evenimentelor în timp, ar exista mai mulți Hugos, de vârste diferite și în 
dimensiuni diferite. Aici apare dilema morală... Ți-ai salva tatăl de la explozie? Ai împiedica 
transformarea mamei tale într-un păianjen? Consecințele sunt imprevizibile, atât în bine, cât și 
în rău, și nu ai ști ce efect ar avea acest act asupra dimensiunii tale, motiv pentru care saltul în 
timp necesită atât de multă energie magică; nu este ca și săritura în spațiu, pe care văd că o 
stăpânești perfect, a răspuns bătrânul.  

 - Ei bine, poate că într-o zi voi găsi o cale de a rezolva lucrurile; deocamdată, sunt doar 
un băiat. Am toată viața înainte pentru a deveni un bătrân înțelept ca tine", a răspuns băiatul cu 
un zâmbet. Acum trebuie să plec. Mâine am un examen și nu am învățat deloc. Voi încerca să 
nu-mi dezamăgesc mătușa; știi cât de mult ține ea la aceste lucruri", a spus Hugo.  

 - Ah, mătușa Matilda, ce femeie minunată! Ai grijă de ea, este o doamnă care îți va da 
tot ce ai nevoie, și nu mă refer la lucruri materiale, pe care, pe de altă parte, nu poate să-ți ofere 
prea mult, răspunse Yosoy.  

 - Vă mulțumesc pentru tot. Voi urma sfaturile dumneavoastră. Mă simt ciudat să vorbesc 
cu mine însumi, cu viitorul meu eu....  

Bătrânul a zâmbit și a aruncat ceva spre el, pe care Hugo l-a prins cu mâna cu mare îndemânare.  

 - Acesta este un dar; aveți grijă de el sau vă va frânge inima", a spus Yosoy. Hugo i-a 
deschis mâna și s-a uitat înăuntru. Era o rocă neagră, o rocă pe care Hugo a identificat-o ca fiind 
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ignea, genul de rocă care se formează atunci când magma vulcanică se solidifică. Bătrânul 
dispăruse, așa că Hugo s-a concentrat asupra lui Thanis și în câteva secunde a ajuns în camera 
lui. S-a uitat la ceas; trecuseră doar douăzeci și două de minute, lucru care nu l-a surprins deloc. 
Și-a scos cartea de Științe și s-a apucat să studieze toată noaptea, în timp ce se juca cu piatra 
neagră pe care i-o dăduse Yosoy. 

 

A doua zi dimineață, mătușa lui l-a chemat de pe scări.  

 - Hugo. Nu te-ai trezit încă? O să întârzii.  

 - Vin, mătușă, mă ridic", a spus ea, scoțând capul de sub pătură. A sărit în sus și s-a 
îmbrăcat. Era foarte obosit. Adormitese învățând și avea senzația că nu-și mai amintea nimic; în 
plus, era mort de somn. Dintr-o dată, i-a venit o idee; s-a concentrat pe Trantor și a generat niște 
șocuri pe care le-a aplicat împotriva lui însuși, ceea ce a avut rolul de a-l trezi complet. "Energie 
suplimentară! "Hugo, trebuie să ies. Îți las micul dejun pe masă. Să nu întârzii, altfel nu vei fi la 
timp; orele încep în douăzeci de minute" - i-a spus mătușa lui de pe coridor.  

 - Mulțumesc mătușă Matilda, promit că nu voi întârzia. Hugo s-a îmbrăcat și a luat micul 
dejun în picioare, în doar două minute. Și-a luat rucsacul și a pus piatra neagră în geantă. A 
verificat inconștient că nu mai avea geanta atârnată în jurul taliei. Mama sa i-o va păstra până 
când va mai avea nevoie de ea. Erau mai puțin de cincisprezece minute până la școală, o distanță 
imposibilă de parcurs pentru o persoană normală în acel timp; dar, din nou, el nu era normal 
acum; era o Ființă Mitologică. S-a concentrat din nou asupra lui Thanis și a apărut în camera 
omului de serviciu, răsturnând una dintre găleți cu un zgomot puternic. Spera să nu-l fi auzit 
nimeni. Îngrijitorul era un domn mai în vârstă, de abia dacă avea un metru și jumătate. Îl chema 
Miguel, dar din cauza mărimii sale, toată lumea îi spunea Miguelín. Era o persoană foarte 
metodică și ordonată și nu venea niciodată la serviciu înainte de ora 9:00 fix. Obișnuia să spună: 
"Timpul înseamnă bani, băiete, iar 8:59 este o monedă a mea și numai a mea". A ieșit din cameră 
uitându-se pe holuri și a fugit spre clasa ei. Nu era încă nimeni acolo. Profesoara lui de științe, 
domnișoara Maricarmen, încă se ducea la intrarea în școală pentru a-i lua pe copii să intre la 
rând, ca la grădiniță. Când au sosit colegii lui de clasă, Hugo a confirmat că era încă aproape 
invizibil.  

 - Hugo, dar... erați la coadă? întrebă profesoara în timp ce-și scotea haina.  

 - Desigur, domnișoară, unde altundeva aș putea fi? Hugo a mințit. 

Examenul la Științe a fost mult mai ușor decât se aștepta; nu știa de ce, dar își amintea tot ce 
citise cu o seară înainte; poate că Melquiades i-a făcut ceva la creier, nu se știe niciodată cu 
bătrânul Minotaur. Au ieșit în pauză, dar de data asta Hugo nu a adus gustarea de jumătate de 
bară care îi servea drept acoperire. În schimb, a hotărât să se joace cu piatra icoasă în mâini, 
așezându-se pe una dintre bordurile care dădeau spre terenul de fotbal. Pe jos se formau umbre; 
mai multe persoane se aflau chiar în spatele lui.  

 - Ei bine, uite pe cine avem aici, pe Ciudățenia! Mi-ai adus bani? a spus "Machete", 
împreună cu doi dintre aghiotanții săi care îl însoțeau.  
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 - Ți-am spus că nu am bani, a spus Hugo, ignorându-l și întorcându-se înainte.  

 - Ei bine, atunci, vreau sandvișul tău. Acum, începătorule, sau nu vei mai avea nici un 
dinte sănătos să mănânci mâine! a spus bătăușul, amenințându-l cu pumnul strâns. 

Hugo s-a ridicat și s-a întors spre Nachete. Era la înălțimea pieptului, căci Nachete era cu patru 
ani mai mare decât el.  

 - Vreau să mă lași în pace pe mine și pe toți copiii din școala asta! a spus Hugo atingându-
l cu degetul pe piept, în timp ce-l privea cu o hotărâre care l-a făcut pe Machete să ezite o 
secundă. 

 - De ce, Machete! Se pare că piticul ăsta nu se teme de tine", a spus râzând unul dintre 
acoliții săi.  

Machete s-a încruntat și, plin de furie, a dat un pumn imens în fața lui Hugo. Cu toate acestea, 
impactul nu s-a produs niciodată. Prietenii au rămas stupefiați când șeful lor și începătorul au 
dispărut de sub nasul lor. Nachete a dat drumul pumnului în aer în timp ce scotea un țipăt și abia 
își păstra echilibrul. Se afla în vârful unuia dintre acoperișuri, în apropiere de o giruetă. Nachete 
s-a agățat de șindrilă, speriat de moarte. "Uite profesoară, se pare că acolo sus, pe acoperiș, este 
un băiat" - a spus Hugo arătând cu degetul spre Nachete cel încolăcit, în timp ce doamna Raquel, 
profesoara de religie, aproape că a făcut infarct și s-a înecat de spaimă, fugind, sau mai bine zis 
șchiopătând, din cauza unei proteze la genunchi care o împiedica să meargă normal, plecând în 
grabă în căutarea directorului, în fața privirii uimite a celorlalți elevi din curte. "Doamna Fabiola, 
doamna Fabiola... vă rog să ieșiți, avem o urgență.  Directoarea l-a chemat pe Miguelín, omul de 
serviciu, care s-a jurat și s-a jurat că nu are o scară suficient de înaltă pentru a ajunge pe 
acoperiș...; așa că, în cele din urmă, o echipă de pompieri cu camion inclus s-a ocupat de 
coborârea bietului Nachete care a coborât tremurând învelit într-o pătură termică, în timp ce un 
pompier musculos îl lua în brațe. Tâlharul era speriat de moarte și probabil rușinat. A tăcut în 
fața întrebărilor directorului și a restului corpului profesoral despre cum a ajuns acolo sus și ce 
s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi căzut. A mormăit prostii, în timp ce tatăl său, proaspăt trezit, 
nespălat și cu câteva beri în plus, îi dădea palme și îmbrânceli până la mașină. Nu era în obiceiul 
lui Hugo să se bucure de nenorocirile altora, dar spera că Nachete își învățase lecția.  

A doua zi, în pauză, colegii îl priveau pe Hugo de departe, vorbind între ei și făcând gesturi cu 
brațele. Hugo le-a făcut semn cu mâna, în timp ce ei au reprodus gestul găștii, trecându-și 
degetul arătător peste gât, într-un gest clar de amenințare. În acea seară, mătușa lui Matilda și 
Hugo au mers la o pizza cu totul dublu pentru a sărbători primul zece la școală de când Hugo era 
la mătușa lui. A fost o noapte fantastică pe care Hugo nu o va uita niciodată! 

Nachete a fost exmatriculat timp de o lună. Săptămâni mai târziu, în timp ce Hugo și clasa lui 
plecau la ora de educație fizică, au trecut pe hol pe lângă elevii din clasa a treia. Nachete era 
acolo, uitându-se la el cu o ură nepotrivită pentru un copil. Când a ajuns la înălțimea lui Hugo, l-
a împins violent de perete, apropiindu-și fața de urechea lui.  

 - Nu știu ce mi-ai făcut, dar o să plătești pentru asta...  
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 - Nacho, ai vreo problemă? a spus George, profesorul de engleză nativ, care era 
asistentul Laurei și pe care elevii îl porecliseră Yoda, din cauza modului său special de a vorbi în 
spaniolă.  

 - Nu, nu e nici o problemă să am, profesore", a răspuns Machete, întărit de râsetele 
colegilor săi, care îl tot băteau pe spate spunându-i ce crai este.  

Grupul lui Hugo a ajuns la locul de joacă. D. Rodrigo, profesorul de educație fizică, le făcuse un 
circuit de orientare; pe echipe, trebuiau să urmeze niște puncte marcate pe o hartă, o vedere 
aeriană a școlii și a curții pe care profesorul o descărcase de pe Google Maps. D. Rodrigo a luat 
doi băieți și două fete să fie căpitani și aceștia își alegeau membrii grupurilor lor. Hugo a rămas 
în ultima grupă, în grupul celor aruncați, un băiat care era clar supraponderal, o fată care nu-și 
adusese treningul (nu-și aducea niciodată) și care nu se îngrijea decât de unghiile cu gel și un 
băiat cu picioarele plate, căruia i se spunea Robocop, din cauza cizmelor ortopedice pe care le 
purta mereu și care era, de asemenea, obiectul batjocurii din partea grupului lui Machete. Hugo 
a văzut-o pe Victoria fugind, purtând harta grupului ei, alergând cu mult înaintea restului 
colegilor ei, în timp ce băiatul supraponderal a decis să ia harta, începând să meargă calm; între 
timp, restul grupului îl urmărea de la distanță, într-un exemplu clar de dezinteres față de 
activitatea pe care profesorul Rodrigo o concepuse. Slavă Domnului că o oră trece repede! - se 
gândi Hugo. 

Aflat deja în pauză, Hugo a căutat un loc mai ascuns; soarele bătea cu putere, iar un colț de lângă 
tomberoanele de gunoi și care era ușa din spate a sălii de mese, părea cea mai bună opțiune 
pentru a trece neobservat. Acolo, în mod normal, nimeni nu ar fi luat micul dejun, din cauza 
mirosului urât și, mai ales într-o zi călduroasă ca aceea, locul nu invita pe nimeni să transpire și 
să miroasă a putreziciune; dar el voia să fie singur și, de data aceasta, avusese timp să-și 
pregătească un sandviș bun dintr-o jumătate de pulpă de porc ieftină. Era ziua de naștere a 
mamei lui, așa că după școală se întorcea acasă și se ducea la adevărata lui Școală, își vedea 
prietenii hibrizi și purta o meșteșugăreală în formă de inimă pe care o făcuse pentru păianjenul 
lui preferat. Din nou, umbrele au apărut în spatele lui. S-a întors, dar de data aceasta nu au 
existat cuvinte și pumnul lui Machete l-a lovit direct în pometele stâng, spărgându-i vechea 
cicatrice de pe față. Hugo a căzut cu spatele la pământ, în timp ce sandvișul a zburat prin aer, 
aterizând în coșul de gunoi. "Coș de trei puncte! ", a spus Machete, în timp ce își împingea amicii 
și spunea: "Ați văzut asta? Am aruncat gunoiul... de două ori". Ei au râs, în timp ce îl încurajau 
să-l termine pe Hugo, care s-a ridicat de pe podea cu pomeții umflați și însângerate. Hugo s-a 
uitat la ei fără să se îngrijoreze. Doar astăzi nu voia să aibă probleme, cu atât mai puțin un motiv 
pentru a explica o umflătură lângă ochiul său, care începea să se închidă uneori. S-a apropiat de 
Nachete în timp ce se concentra asupra lui Arana; fața i s-a alungit și mai multe perechi de ochi 
i-au ieșit pe frunte, în timp ce mai multe labe îi ieșeau din trunchi. Cei trei huligani au țipat și au 
fugit, dar Hugo s-a întors și un fir de pânză aruncat pe picioarele lor i-a împiedicat să scape, în 
timp ce le sigila gurile cu fire aruncate milimetric și îi înfășura într-un ghem de pânză până la 
umeri. Țintind spre un stâlp de iluminat care lumina noaptea acel colț pestilențial, a mai aruncat 
o șuviță care a trecut pe deasupra lui, pe care a agățat-o de ghemul deja făcut; a tras de ea și cei 
trei huligani au fost atârnați ca o șuncă în uscător, chiar deasupra coșului de gunoi care era încă 
cu capacul deschis, așteptând o rație bună de gunoi.  Hugo s-a apropiat de cei trei băieți, care 
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rămăseseră cu fața în jos, total copleșiți de frică, și le-a spus, privindu-i față în față cu cele câteva 
perechi de ochi ai săi.  

 - Ascultați-mă; acesta este ultimul meu avertisment! De acum încolo, "Machete" și 
grupul său de bătăuși încetează să mai existe. Dacă voi  mai vedea vreodată un singur gest de 
intimidare împotriva vreunui copil din această școală, vă voi căuta și apoi  ..... 

Dintr-o dată, un țipăt de groază s-a auzit din lateral, întrerupând avertismentele lui Hugo către 
cei trei nefericiți, doi dintre ei făcându-și pipi pe ei, în timp ce un lichid gălbui care curgea în jos, 
urmând efectul gravitației, ieșea de la gâtul cămășii lor, udându-le toate hainele în traiectoria 
sa. Hugo se uită spre locul de unde venise țipătul: Victoria stătea acolo, cu harta ei Google Maps, 
jucând un fel de joc de orientare cu colegii ei de clasă. Hugo și-a recăpătat forma umană, 
incapabil să țină șuvița în acea stare, ceea ce i-a făcut pe cei trei copii să cadă cu capul înainte în 
găleata urât mirositoare. Victoria încă stătea acolo și se uita la el, pietrificată, tremurând de frică, 
lăsând să cadă schița pe podea. Hugo a venit în fugă.  

 - Bună Victoria, numele meu este Hugo și suntem colegi de clasă, ești bine?  

Fata era în stare de șoc și respira greu. În cele din urmă, s-a hotărât să vorbească:  

 - Știu cine ești, Hugo, poți să-mi spui ce s-a întâmplat? Mi s-a părut că am văzut un 
păianjen gigantic, lângă tine...", a spus fata, transpirată, în timp ce ridica harta cu greu.  

 - Săracul, cred că ai suferit un atac de căldură! Cum alergi peste tot, trebuie să fii puțin 
deshidratat! Vrei niște apă? Poftim, a mea este foarte proaspătă - spuse Hugo încercând să o 
ascundă.  

 - Nu, mulțumesc. Nu e nevoie", a spus fata, încercând să se adune.  

 - Te rog, Victoria, ai avut  și halucinații... ai putea leșina în orice moment, spuse 
băiatul, oferindu-i sticla. În plus, e nedeschisă, poți să bei din ea dacă vrei.  

Fata a luat sticla, a deschis-o și a început să o bea nervos. Încetul cu încetul, părea să-și recapete 
culoarea naturală a pielii.  

 - Ai avut dreptate; probabil că am suferit o deshidratare și, de asemenea, o halucinație. 
Părea atât de real... Chiar nu ai văzut nimic? a spus fata.  

 - Absolut nimic, am venit doar să arunc folia de la sandvișul meu", a mințit Hugo.  

 - Ei bine, dacă ați terminat, poate ați vrea să jucați cu noi un joc de orientare pe care l-
am inventat", a continuat fata. Am marcat noi locuri pe hărți, iar eu și prietenii mei vom căuta 
obiecte magice. Te bagi și tu? a spus fata cu un zâmbet.  

 - Sigur, s-ar putea să dăm peste bagheta lui Harry Potter", a spus Hugo, știind că fata era 
o mare fană datorită rucsacului tematic și a husei asortate.  

 - M-aș mulțumi cu cea a lui Hermione, a spus amuzată Victoria, apucându-l de braț și 
trăgându-l cu ea spre grupul de prieteni. 
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Machete și grupul său au fost exmatriculați, de data aceasta pentru vandalismul a ceva legat de 
gunoi. Miguelín însuși, omul de serviciu, le-a povestit copiilor cum a trebuit să îndepărteze niște 
pânze de păianjen atât de greu încât a trebuit să folosească un foarfece de tuns gardul viu, deși 
instrucțiunile directoarei fuseseră clare: "Faceți-o într-un loc retras și nu spuneți nimănui despre 
asta". În acest fel, informația despre incident a fost ascunsă și părinții nu vor fi îngrijorați. 
Doamna Fabiola nu a putut înțelege cum de coșurile de gunoi au căpătat atâtea pânze de 
păianjen și cum de grupul lui Nacho s-a gândit să intre înăuntru; a chemat o firmă de fumigații 
pentru a rezolva problema păianjenilor din acel colț al școlii. Deși muncitorii înșiși nu văzuseră 
niciun păianjen în acea zonă, ei pur și simplu făcuseră niște lucrări de prevenire pentru care erau 
plătiți bine. 

Anul școlar a decurs normal; gașca lui Machete a fost complet desființată și au încercat să nu 
coincidă niciodată cu Hugo. Apoi au urmat alte cursuri, până la sfârșitul învățământului primar. 
Hugo și Victoria au devenit inseparabili. Au decis să meargă împreună la aceeași școală și erau 
în aceeași clasă, deși poate că Hugo avea ceva de-a face cu asta datorită abilităților sale de 
miniatură. Cei doi au petrecut multe zile împreună studiind, deși Victoria se bucura mult mai 
mult atunci când Hugo îi spunea povești fantastice inventate despre ființe hibride. Ani mai târziu, 
după terminarea liceului, el a invitat-o în oraș, iar Victoria, zâmbind de la o ureche la alta, i-a dat 
o îmbrățișare puternică urmată de un sărut pe buze.  

Zece ani mai târziu, biata mătușă Matilda a murit. Ea a avut grijă de Hugo până la sfârșit, 
preocupându-se de notele și de viața lui socială, încurajându-l să aibă grijă de prietenii lui, cum 
îi plăcea să spună familia aleasă. După ce s-a gândit câteva zile, Hugo i-a cerut Victoriei să se 
mute cu el. Se iubeau și nu avea sens să mai trăiască separat.  

Viața a continuat fericită pentru cuplu, în timp ce Hugo își făcea din când în când escapade în 
lumea fantastică. Cinci ani mai târziu, au decis să se căsătorească. Victoria își dorea un fiu, dar 
viața i-a binecuvântat cu o fetiță, pe care au numit-o Indhira.  

 - Vei fi o persoană foarte specială, fetițo! a spus Hugo în timp ce îi săruta fruntea.  

- Bineînțeles că va fi, și cum să nu fie, dacă sunt mama ei? a spus Victoria, făcându-i pe cei doi să 
râdă.  

Indhira a fost un copil plin de viață și de energie care și-a încântat părinții. Din când în când, 
făcea lucruri incredibile, cum ar fi să deschidă toate sertarele din casă în același timp sau să 
pornească toate aparatele electrice în același timp. Hugo își liniștea soția spunându-i că ar fi fost 
din cauza unor pene de curent în casă, în timp ce o punea să ajusteze sertarele din toată casa. 
Când Indhira avea doar opt ani, a avut o căzătură pe bicicletă; și-a zgâriat toți genunchii, chiar 
când Victoria ieșea să predea ora zilnică de gimnastică artistică.  

 - Poți să te ocupi tu, dragă? a întrebat Victoria pe Hugo.  

 - Sigur, o voi repara imediat.  

Profitând de moment, în timp ce îi usca fetei lacrimile și îi spăla rănile cu apă și săpun, i-a povestit 
despre Școala de Ființe Mitologice, despre ființele hibride din care descindea. I-a spus că era 
conștient de puterile ei, pe care fata nu învățase încă să le controleze.  
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- Indhira, știu că poți face lucruri uimitoare, lucruri pe care alți oameni nu le pot face. Cu toate 
acestea, este important să păstrezi un profil scăzut", a spus Hugo în timp ce îi punea niște 
pansamente pe răni. Dacă o vei face, te voi duce în lumea fantastică unde te vei putea antrena 
și vei învăța să le controlezi. Ne-am înțeles?", i-a spus fetei cu mâna întinsă.  

 - Avem o înțelegere, tati", a spus fata, în timp ce încheia înțelegerea cu o strângere de 
mână.  

Hugo i-a promis, de asemenea, că o va cunoaște pe bunica ei, Elissa, care era prinsă sub forma 
unui păianjen, dar care era la fel de fermecătoare. Indhira a ascultat cu uimire cum tatăl ei îi 
povestea despre propriile puteri și despre cât de important era sângele în familia sa. - Ține minte, 
Indhira; sângele este totul, viața și moartea", i-a spus Hugo în timp ce îi mângâia părul de jet. 

Anii au trecut. Indhira era deja o tânără de douăzeci și doi de ani. Pentru prima dată, a pretins 
că avea un prieten pe care Hugo și mama ei insistaseră să îl cunoască.  

 - Chestia e că e cam timid", a spus Indhira.  

 - În fine, vrem să-l cunoaștem! Adu-l vineri seara la cină, bine? Când vă veți prezenta la 
ușă, s-ar putea să curăț pușca, a glumit Hugo.  

 - Ești atât de prostuț, tată, nu ți-a plăcut niciodată să vânezi, darămite să ai o pușcă! a 
râs Indhira.  

 - Mă gândesc să cumpăr unul", a glumit Hugo.  

Băiatul se numea Gustaff și era de origine rusă, deși cel mai mult rus pe care îl văzuse vreodată 
era salata și roller coasterul. Purta ochelari rotunzi, asemănători cu cei ai lui John Lennon, dar 
ușor căzuți, un aspect cam demodat pentru un băiat atât de tânăr. Era geolog, un iubitor de 
pietre și roci, lucru care o plictisea pe Indhira, care era energie pură, iubitoare de mișcare și 
schimbare. -  Cina este foarte bună, doamnă, a spus Gustaff cu politețe.  

 - Mulțumesc, sunteți foarte amabilă! a răspuns Victoria, în timp ce se ridica să ia farfuriile 
și să aducă desertul.  

 - Hugo, de ce nu-i arăți lui Gustaff piatra aia neagră de care nu scapi niciodată? spuse 
Victoria de pe coridor.  

 - Sigur, dragă, dar nu e o piatră, ci o stâncă. Hugo a scos-o din buzunar și i-a împrumutat-
o lui Gustaff.  

 - Ah, da, un Obsidian! Este un fel de rocă ígnea formată prin solidificarea magmei 
vulcanice; este considerată o piatră prețioasă, deși nu pentru valoarea sa monetară, ci pentru 
textura și culoarea sa, netedă și aproape perfectă. Gustaff a așezat-o pe masă, cu grijă, dar piatra 
s-a rostogolit ca și cum ar fi fost vie și a căzut pe podea, rupându-se în mai multe bucăți. Gustaff 
privea îngrozit la dezordine.  

 - Doamne!", a spus tânărul geolog, vizibil nervos, "Îmi pare atât de rău, nu știu ce s-a 
întâmplat! Aș fi putut jura că l-am lăsat în mijlocul mesei.  
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Hugo s-a aplecat, fără să-și poată ascunde disconfortul, respirând adânc pentru a nu-l apuca pe 
ginerele său de gât și a-l sugruma pe loc; poate că dacă ar fi dus bucățile la Școală, cineva l-ar fi 
putut reface cu vreo vrajă de recompunere. În timp ce cei doi bărbați ridicau bucățile de stâncă, 
o piatră albastră a apărut pe jos; după golul din unele părți ale stâncii, fără îndoială că fusese 
închisă în interiorul obsidiei timp de secole. Hugo a ridicat-o cu mare grijă, în timp ce o privea în 
lumină.  

 - Ce este asta? a spus Hugo, confuz.  

- Seamănă cu un Safir albastru, spuse Gustaff în genunchi, apropiindu-se de piatră și ajustându-
și ochelarii, dar ținându-și mâinile nemișcate după teribilul accident.  

Tânărul era încă nervos și transpira abundent, chiar în ziua în care trebuia să ia cina cu viitorii 
socri, pentru a corobora o veste pe care încă nu știa cum să o dea. Indhira a intrat în cameră cu 
o lopată de praf. "Ce s-a stricat pe aici?". I-a găsit pe tatăl ei și pe prietenul ei pe podea, 
holbându-se la o piatră de un albastru intens.  

- Pot să o văd? a întrebat tatăl său.  

 - A fost în interiorul Obsidianului. Luați-o cu grijă, vă rog!  

Indhira a ridicat piatra, simțind brusc o energie debordantă, în timp ce părul i se mișca de parcă 
un curent invizibil îi legăna părul lung în vânt, iar ochii ei au devenit pentru o clipă albi, până 
când au căpătat o culoare albastru intens, asemănătoare cu cea a pietrei, lucru deloc normal 
având în vedere că ochii ei erau căprui, ca ai părinților ei. Părul ei și-a recăpătat calmul, dar ochii 
nu și-au schimbat culoarea.  

 - Are un nume scris înăuntru", a spus Indhira. A strâmbat din ochi pentru a citi fontul 
micuț care arăta un scris cursiv aproape microscopic: Ce-ci-le. Cecile! Scrie Cecile! Este în 
franceză, nu-i așa?  

 - Cred că da", a spus Gustaff, ridicându-se și privindu-i cu ironie ochii miresei sale, pe 
care ar fi putut jura că erau căprui ca mierea. Ți-ai pus lentile de contact colorate? - a întrebat 
Gustaff.  

 - Ce prost ești, Gustaff. Știi că arăt foarte bine", i-a răspuns Indhira, luându-l de braț și 
conducându-l la masă. Îmi place numele ăsta! Cecile! a spus Indhira în timp ce cuplul se așeza la 
masă.  

Victoria a sosit cu desertul, găsindu-l pe Hugo terminând de adunat bucățile de piatră neagră.  

 - Ce s-a întâmplat, dragă? l-a întrebat Victoria pe soțul ei.  

 - Nimic, ceva ce trebuia să se întâmple, a spus Hugo ridicându-se cu un zâmbet și 
amintindu-și ce i-a spus Yosoy chiar înainte de a pleca: "ai grijă de ea, altfel îți va frânge inima"; 
se părea că bătrânului Yosoy îi plăceau și ghicitorile, până la urmă. 

După desert, Indhira l-a apucat de mână pe Gustaff și i-a spus:  
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 - Vrem să vă dăm vestea, suntem însărcinate! a spus Indhira așteptând să vadă reacția 
părinților ei.  

 - Însărcinată? a spus Victoria. Dacă sunteți încă atât de tinere, aveți toată viața înainte.  

 - E adevărat, dar cred că a fost soarta, mamă. Gustaff este bărbatul vieții mele, nu-i așa? 
a spus Indhira în timp ce îl împingea pe Gustaff pe braț, iar bietul băiat își ajusta ochelarii:  

 - Da, bineînțeles, suntem făcuți unul pentru celălalt. -  Și fiecare pentru fiecare, ca 
muschetarii", a spus Indhira, zâmbind.  

 - Mă bucur atât de mult pentru tine", a spus Hugo, în timp ce se gândea la căderea 
magică a Obsidianului, chiar în momentul în care Gustaff, viitorul tată al copilului, a atins piatra. 

Insula care servise drept bârlog al lui Scorleon și casă temporară pentru Școala de Ființe 
Mitologice era din nou plină de viață: devenise casa unor noi creaturi: un păianjen uriaș cu vioara 
recompusă se odihnea după munca grea de a da naștere la mii de pui, gata să se supună mamei 
lor fără nici o grijă pe lume. Anaraña zâmbea în timp ce fiicele ei țeseau un complex în jurul 
insulei, pregătindu-se pentru sosirea noilor urmași. Reușise să consume una dintre cele două 
răzbunări pe care le avea în așteptare: trădarea lui Wo-Shikram fusese prima; zeul răuvoitor 
conta pe vioara ei, pentru a-i dezarma pe toți cei din Școală și a-i anihila pur și simplu pe 
profesorii și elevii lipsiți de apărare împreună cu restul armatei; dar ea a schimbat planul... Nu-l 
putea ierta pe Wo-Shikram că nu a trimis mai multe trupe împotriva Școlii la primul atac. În cele 
din urmă, a trebuit să se vadă înfrântă, învinsă, sacrificând sute și sute de fiice ale ei care au 
sfârșit prin a muri, optând pentru o retragere care a durut-o până în măduva oaselor. Ea era 
puternică și nu putea suporta o asemenea înfrângere. Wo-Shikram a pierdut o mână în acea zi, 
dar și-a pierdut demnitatea și respectul de sine, precum și încrederea uriașei sale familii, iar asta, 
nu putea permite, așa că, încă din acea zi, s-a gândit la răzbunare. Acum, cu Primul Zeu ieșit din 
peisaj, armata arahnidă era pregătită pentru orice. Avea tot timpul din lume să se răzbune pe 
Școală, pe Hugo și pe blestemata aia de Arana. Răzbunarea se servește rece, mai ales atunci când 
știi să aștepți. "De ce să slujești un Dumnezeu când poți fi unul?" -Anaraña se gândea cu un 
zâmbet malefic. Avea o armată care urma să devină cea mai mare din lumea ei, ceva la care 
numai un zeu putea aspira. 

Dimas se afla în fața Serpentidadului; îngrămădise zeci de fotografii care relatau tot ce se 
întâmplase. Aprinzând un rug în curte, a început să le arunce în foc. Flăcările devorau violent 
tablourile, în timp ce multe ființe se apropiau să vadă spectacolul. "Începe un nou ciclu", a gândit 
Dimas, uitându-se la flăcări. A rămas doar un singur tablou, cel în care, printr-un portal, Wo-
Shikram, împreună cu diferite ființe, atacă Școala. Dimas l-a privit pentru ultima oară și, deodată, 
fața lui a căpătat un aer îngrijorat... "O, Doamne, cum a fost posibil așa ceva?", s-a gândit el în 
timp ce și-a deschis larg ochii de pisică. Wo-Shikram nu atacase personal Școala decât o singură 
dată, cu Anaraña și toate fiicele ei... a fost prima incursiune majoră în Școală; cu toate acestea, 
restul ființelor din imagine, interveniseră la al doilea atac, nu la primul, și nu văzuse niciun 
păianjen cu această ocazie. Unde fusese Anaraña și întreaga ei armată la ultimul atac? Dacă ar fi 
cântat la vioară, ar fi fost un masacru, căci cu acele note infernale nici unul dintre elevi sau 
profesori nu și-ar fi putut folosi puterile... Ar fi eșuat în acel tablou? Privind mai atent tabloul, a 
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observat în partea de sus, o structură cilindrică și tubulară slab pictată, care învăluia scena din 
tablou. Acea structură cilindrică avea o textură solzoasă pe care el o cunoștea foarte bine: pielea 
unui șarpe. Acea scenă nu se petrecuse încă... Fără să mai stea pe gânduri, a aruncat-o în foc și 
s-a întors la Școală, la Serpentidad.  

Hugo a invocat portalul folosind limbajul minotaura, acum familiar, și a apărut în camera lui 
Messia, vechea cameră 222. Acolo îl aștepta Arana, care l-a întâmpinat cu un masaj bun la păr.  

 - Mamă, nu crezi că sunt cam bătrână ca să continui să faci asta?  

 - Poate că ești mai în vârstă, dar vei fi întotdeauna fiul meu drag, așa că îmi rezerv dreptul 
de a o face oricând vreau. Care era acel lucru important pe care trebuia să mi-l spui?  

 - Nimic, cu excepția faptului că voi fi bunicul unei fetițe pe nume Cecile.  

 - Cecile? Cecile a noastră? - a spus Arana, deschizându-și toate perechile de ochi. 

 - Mi-e teamă că da, doar cel care i-a scos din minți pe toți cei din Serpentidad.  

 - E minunat, fiule, și, pe deasupra, sunt și străbunică...", a râs cu acel râs ciudat pe care 
Hugo îl știa pe de rost. Aveam un singur cadou pentru tine, dar cred că, odată cu vestea, o să-ți 
dau două, știi cât de important este  numărul doi în această familie....  

 - Două cadouri? Care sunt acestea? a răspuns Hugo cu entuziasm.  

 - Ei bine, de fapt, una este pentru tine și una pentru Cecile, strănepoata mea", a spus 
Arana. Mai întâi, cea pentru fetiță. Păianjenul a scos inelul celor două picături de apă, inelul pe 
care Hugo a reușit să i-l dea înapoi când a aflat că este în viață.  

 - Vreau să o păstrezi pentru Cecile și să i-o dai la momentul potrivit.  - Dar mamă... 
este al tău... Nu cred că ar trebui să... 

 - Ai de gând să privezi o străbunică bătrână de iluzia de a oferi un cadou magic 
strănepoatei sale? spuse el în timp ce Hugo dădea din cap în semn de aprobare. Și acum, darul 
tău; trebuie să spun că este ceva ce am descoperit de curând și despre care mă întrebam de ani 
de zile, ceva ce nu prea se potrivea în mintea mea. Îți  amintești când am murit chiar în timpul 
confruntării cu Wo-Shikram? Tocmai îți dădusem cele treisprezece hârtii imaculate; am folosit 
una dintre ele pentru a-ți scrie o scrisoare explicativă și un fel de rămas bun, îți amintești? Ei 
bine... mai rămăseseră douăsprezece, dar ai folosit doar unsprezece... Atunci unde este numărul 
doisprezece? - a întrebat Arana cu labele din față în sus, reafirmând cuvântul unde. 

Ochii lui Hugo se măriră; nu se gândise niciodată la acest detaliu... Era adevărat! Exista o bucată 
de hârtie imaculată care nu fusese folosită niciodată!  

 - Dar unde este? Poate că a fost pierdut în lupta cu Zeul Primordial, scufundat în acel 
lichid care aproape ne-a înecat. 

 - Ar putea fi, dar nu este. Hârtia aceea este aici, în școală; și tu o aveai între degete în 
acel moment, dar nu ai observat-o. Este cadoul meu, Hugo; l-am găsit pentru tine", a spus 
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păianjenul, arătând cifrele romane pe care Hugo le pictase atunci și care serveau drept ușă de 
acces la noul portal care făcea legătura între cele două lumi.  

 - Dar, mamă, sunt doar unsprezece numere; îmi amintesc foarte bine că am folosit doar 
unsprezece hârtii imaculate.  

 - Da, dar hârtia cu numărul XII este aici, lipită de una dintre ele. Îți poți imagina ce 
număr?  

 - Trebuie să fie numărul doi, nu am nicio îndoială", a spus Hugo euforic. A alergat la 
perete și a tras deoparte hârtia pe care era imprimat numărul II. Uitându-se pe la colțuri, a văzut 
că în spatele ei se afla o altă bucată de hârtie care fusese ascunsă de ani de zile, ușor lipită de 
prima, probabil din cauza lichidului lui  Wo-Shikram.  

 - Am vorbit cu Mirlén și cu toți profesorii. Decizia este unanimă. Rolul imaculat este al 
vostru; vă asigur că nu există nicio ființă în această lume sau în a voastră care să aibă un astfel 
de rol în proprietate.  

 - Și ce am de gând să fac cu el? a spus Hugo.  

 - Nu trebuie să te hotărăști acum, dar cu puterile pe care le ai și cu cunoștințele tale, să 
spunem că ai putea face... tot ce vrei! 

Hugo și Victoria au fugit la spital. Cecile alesese acea zi pentru a veni pe lume, iar bietul Gustaff 
se agita pe coridoare, nervos, de parcă ar fi găsit o piatră dintr-un meteorit de pe altă planetă. 
Când au intrat în cameră, Indhira o ținea în brațe pe nou-născută; era o fetiță blondă, cu ochi 
verzi-maronii și o energie debordantă, ca de foc.  

Cuplul a mers să locuiască într-o casă, în apropierea lui Hugo și a Victoriei, care le-au dat o mână 
de ajutor în tot ceea ce au putut, având grijă de Cecile, care era nepoata ochilor lor. Au mai 
trecut patru ani și au sărbătorit în familie ziua de naștere a lui Cecile. Victoria i-a spus lui Hugo 
că i-a cumpărat niște haine, un cadou foarte potrivit din partea unor bunici. Hugo fusese de 
acord cu plăcere, deși i-ar fi plăcut să-i ia ceva mai magic, poate un fluier sau un glob de cristal 
cu zăpadă pe el?  

 - Nu fiți prostuți, cum să dăm un fluier la un copil de trei ani? Și un glob de cristal? a spus 
Victoria, închizând ochii și ducându-și mâna la frunte.  

 - Lasă-mă pe mine să mă ocup de ea", i-a cerut ea soțului ei. După tort au venit cadourile: 
o rochiță, niște pantofi și, în cele din urmă, o cămașă de noapte roz. Cămașa de noapte i-a 
încântat pe părinți și pe fetiță, care a privit-o cu curiozitate. Cu degețelele ei mici, a atins broderia 
care decora partea de la piept și pe care era scris numele ei: Cecile. Cu luminile stinse și cu doar 
patru lumânări pe tort, Cecile a încercat stângaci să sufle în lumânările din poala tatălui ei, cu un 
pufăit șchiop din care scăpau mici particule de salivă, în râsul comun al familiei. Afară, peste 
drum, o siluetă acoperită cu o mantie roșie îi privea, ascunzându-și fața după o glugă. Se sprijinea 
pe un toiag, în timp ce palma mâinii sale ascundea inscripții ciudate: un pentagon scris în limbi 
uitate și în centrul căruia se putea citi: Wo-Shikram. 
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