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Dumnezeu a creat lumea.  

Iar îngerii vegheau asupra Creației.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prolog 

 

 

Palatul de marmură domnea ca un colos pe pajiștea pârjolită în urma luptelor din 

ultima vreme. Cele patru turnuri, care se înălțau semețe înspre nori, erau învăluite într-o 

liniște de mormânt în miezul zilei.  

În sala uriașă a tronurilor cele trei ursitoare se apropiară de fuioare. Prima trase un fir, 

apoi se întoarse spre omuleții cu pielea verde care așteptau nerăbdători, în tăcere. 

- Gardianul vostru va fi un mare luptător, le spuse ursitoarea. 

Apoi cea de-a doua ursitoare luă un alt fuior și formă un fir. Se întoarse spre Unicorn. 

- Transmite-i Regentului că gardianul vostru și-a început menirea! 

Cea de-a treia ursitoare privi la frumoasa stăpână a spiritelor aerului și îi zâmbi, 

scoțând un fir moale și subțire din următorul fuior. 

Se pregăteau să plece când în mijlocul sălii apăru un fuior luminos din care ieși un fir 

strălucitor, care se înălța spre bolta din marmură albastră a tavanului, apoi se pierdu în 

înălțimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 1 

 

 

Cele două familii își așezară corturile în poienița din pădure. Copiii alergau printre 

tufe țipând și râzând.  

Cel mai mic, un băiețel de șapte anișori, observă un iepuraș care părea să îl privească. 

Copilul se îndreptă spre animalul care nu dădu niciun semn de teamă. Iepurașul țopăi printre 

tufe, apoi se opri întorcând capul. Băiatul îl urma de la distanță. Animalul porni din nou, 

privind înapoi din când în când. După o vreme un alt iepuraș i se alătură. Un pui de vulpe 

mergea la câțiva pași distanță în dreptul lor. Băiatul era încântat. Își continuă drumul, fără să-

și dea seama că se îndepărtase de poieniță.  

Când obosi se așeză pe trunchiul unui copac răsturnat. Cei doi iepurași așteptau la 

distanță, alături de puiul de vulpe. Un arici se apropie, băiatul se aplecă și îi atinse căpșorul 

lipsit de ace. Simțea că-i sare inima din piept de bucurie pentru aventura pe care o trăia. Va 

avea ce să le povestească prietenilor săi când se va întoarce! 

- Oare visez? îi spuse ariciului. Numele meu este Eduard!  

Două veverițe se apropiară și îi așezară la picioare nuci. 

- Mulțumesc! Nu mi-am dat seama că mi s-a făcut foame! 

După câteva minute porniră din nou, adâncindu-se în pădure, într-un număr tot mai 

mare. Li se alăturară șoricei, hârciogi și alte animale mici. Iarba și pământul fremătau. 

Cei doi iepurași care conduceau alaiul intrară în trunchiul răsturnat al unui copac 

găunos. Celelalte animale se opriră și îl priviră pe băiețel. 

- Unde s-au dus iepurașii? întrebă supărat Eduard.  

Se aplecă și privi în trunchiul copacului. Era întuneric înăuntru. Ariciul intră și el. 

Apoi îl urmă restul animăluțelor. 

- De ce plecați cu toții? Nu mă lăsați singur! 

Puiul de vulpe se opri în dreptul lui și îl privi. 

- Vreți să intru și eu acolo? Nu știu dacă am loc! Eu sunt mai mare decât voi. 

Se așeză pe genunchi și intră în scorbură. Rămase surprins când își dădu seama că 

interiorul nu era atât de îngust cum crezuse. Înaintă sprijinindu-se pe genunchi și mâini. Era 

întuneric acolo. După puțină vreme observă o luminiță. Când ieși din scorbură, își dădu seama 

că acum se afla în fața unui copac înalt și bătrân, care își înălța crengile spre bolta cerească.  

- Unde sunt? întrebă Eduard speriat. 

Un omuleț cu pielea verde și urechi ascuțite, care nu-i ajungea nici măcar până la 

umeri, își făcu apariția de după un tufiș. 

- Ai ajuns în Tărâmul Mistic, îi răspunse omulețul. 

Băiatul îl privi cu neîncredere. 

- Nu-ți fie teamă, Eduard! Nu vrem să-ți facem rău. Avem nevoie de ajutorul tău. 

- Cu ce aș putea să vă ajut? 

- Tu ești gardianul nostru. 

- Gardian?! se miră băiatul. Ce e un gardian? 

- Ești protectorul nostru. Eu sunt un gnom, spiriduș al pământului. 

 

* 

 

- Rafael, mai zăbovești mult?! strigară vânătorii adunați în fața cabanei. 

Tânărul oftă. Nu îi făcea plăcere să meargă la vânătoare. Nu se făcuse medic veterinar 

ca să asiste la moartea animalelor. Când ieși, grupul se îndepărtase. Încălecă mânzul pe care îl 

primise și porni în urma lor încet. Era mult în spatele lor, dar nu avea de gând să se grăbească. 

Știa de regula „să nu stai departe de grup”, dar nu-i păsa, se săturase de acele partide de 



vânătoare, iar alt loc de muncă nu se mai ivise de mai bine de un an. Era deprimat, trăia de pe 

o zi pe alta, făcând de toate pentru o gură de mâncare. 

La un moment dat observă între copaci un cerb măreț. Își opri mânzul și admiră cerbul. 

Coarnele mari și corpul masiv îi dădeau de veste că era un specimen bătrân. Nu știa că în 

acele păduri existau asemenea exemplare rare. Patrupedul rămase câteva clipe privindu-l, apoi 

se îndepărtă încet, parcă îl invita să-l urmeze. Îl urmări o vreme, fără să-și dea seama că se 

îndepărtase mult de grup. Cerbul se opri pe potecă și îl așteptă să se apropie. Încetini galopul 

calului, între copaci observă o căprioară. Calul începu să necheze. 

- Ce este? îl întrebă mângâindu-i coama. 

Animalul se întoarse, iar el observă năluca unui cal alb, care se îndepărta. Calul lui 

porni încet în urma arătării. După o vreme ieșiră pe pajiștea acoperită de iarbă, de un verde 

crud. Animalul său se aplecă să ia o gură de iarbă. Tânărul rămase uimit la vederea 

frumosului cal alb-luminos, cu un corn în frunte. Descălecă. Unicornul îl privea din depărtare. 

Auzi mișcare în urma lor, în pădure. Dintre copaci apăru o tânără îmbrăcată în piele de 

căprioară, purtând în spate un arc și o tolbă cu săgeți, urmată de cerbul pe care îl urmărise.  

- Nu-ți fie teamă, Rafael! îi zise tânăra. 

- De unde îmi știi numele? Și cine ești? 

- Când erai mic te vegheam când te pierdeai prin pădure.   

Își aminti vag de imaginea ei. 

- Nu mă pierdeam, o contrazise el. 

Fata îi zâmbi. 

- Noi aveam grijă să te întorci nevătămat acasă. 

Avea dreptate, animalele pădurii îl scoaseră din bucluc de multe ori. Pribegea din 

copilărie prin păduri și nu de puține ori se pierduse, dar ca prin minune de fiecare dată 

animalele îl conduceau înapoi pe potecă. 

- Ești o închipuire?  

- Nu. Sunt Diana, regina cerbilor. Iar el este Pegas! 

Tânără arătă spre unicornul care se apropiase. 

- Ce se întâmplă? întrebă tânărul speriat. 

- Avem nevoie de ajutorul tău. Tu ești gardianul nostru. 

 

* 

 

Fetița se trezi speriată de zdruncinătura și bubuitura puternică. Era întinsă pe bancheta 

din spate a mașinii părinților săi. Afară era întuneric. Își văzu părinții nemișcați pe scaunele 

din față. Apoi auzi o voce blândă care o chema pe nume. Se ridică și văzu o ființă luminoasă 

care stătea afară, lângă autoturism. Ființa înfățișa o femeie frumoasă care îi zâmbea. 

- Ești un înger? întrebă fetița. 

- Sunt o silfă, spirit al aerului. 

Înfățișarea își întinse mâinile spre ea. Fetița se lăsă luată în brațe. 

- Și mami cu tati? 

- Vor fi bine, îi răspunse spiritul îndepărtându-se de mașină. 

- Au murit? 

Silfa o privi cu compasiune.  

- Da, Hope. 

- Sufletele lor s-au dus la Dumnezeu să se odihnească în grădina Lui frumoasă? 

- Da. 

- Îi voi mai vedea? 

- De fiecare dată când vei dori. 

 



* 

 

Animalele erau adunate în inima pădurii.  

Frunzele începură să se miște în vârtejuri mici, din ele materializându-se o ființă care 

semăna cu un tânăr. Fața nu i se deosebea prea bine, avea ochi verzi ca smaraldele și o stea 

strălucitoare în frunte. Toate vietățile se închinară apariției.  

Rămaseră în picioare doar cei trei gardieni, Eduard, Rafael și Hope. Înfățișarea se 

apropie. Fetița îi zâmbi. 

- Vă mulțumim pentru că ați răspuns chemării noastre. 

Își întinse brațul, iar în mână îi apăru o spadă din material strălucitor argintiu, cu 

mâner bătut în smaralde. 

- Pentru tine, Eduard! zise întinzându-i spada. 

Băiatul apucă arma cu amândouă mâinile, dar rămase uimit cât de ușoară era. 

Apoi înfățișarea se întoarse spre Rafael și îi întinse un arc căptușit cu piele de 

căprioară. 

Urmă micuța Hope, care de puțină vreme împlinise cinci anișori. 

- Ție ce pot să-ți ofer? o întrebă înfățișarea. Tu ești cea mai curajoasă dintre toți și nu 

ai nevoie de arme. 

Fetița zâmbi. 

- O baghetă magică? 

- Cred că știu ce ar fi cel mai potrivit pentru tine, zise Regentul. 

Își ridică privirea spre bolta cerească. O luminiță coborî și se așeză încet în palma 

fetiței. Era o mică zână. 

- Ea este Aura. Când vei avea nevoie de ajutor, ea va fi alături de tine. Aripioarele ei 

produc un clinchet cristalin pe care îl aud toate zânele de pretutindeni. 

- Mulțumesc. 

Apoi Regentul se îndepărtă de ei. 

- Mare Regent, i se adresă o tânără îmbrăcată în alb, cu trupul transparent. Noi încă nu 

ne-am găsit gardianul. 

- Va trebui să începem lupta fără el. Nu mai putem aștepta. 

Animalele făcură loc să treacă frumoasa nimfă, regina Tetis. 

„ Măreț Regent, Stăpânul meu vă cere insistent ajutorul”, i se adresă telepatic. 

Mici peștișori albaștri plutind în jurul gâtului ei formau un colier viu. 

„Serena, sora mea a pierdut un număr mare de sirene și delfini în lupta cu 

gorgonele.” 

- Și mie îmi atacă puii, începu să se plângă o ursoaică uriașă. 

Regentul privi spre grupul felinelor. 

- Rege Lion, i se adresă unui leu impunător cu o coamă aurie, va trebui să pui străjeri. 

- Dionis și elfii stau alături de slujitorii mei de pază, răspunse leul. 

Regentul se întoarse către Tetis. 

- Din păcate nu avem posibilitatea de a vă ajuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 2 

 

 

Tânăra trecu pe malul apei în drum spre casă. Observă o vrăbiuţă rănită. Se apropie, 

dar micuţa vietate se sperie şi încercă să fugă.  

- Nu te speria! Vreau doar să te ajut! 

Vrăbiuța se întoarse spre ea. Apoi se apropie încet și i se urcă în palma întinsă. Tânăra 

îi cercetă aripa cu grijă. 

- Nu cred că este foarte grav. Te voi duce la mine acasă și voi încerca să-ți bandajez 

aripa. 

Vrăbiuța o privea copleșită. O duse acasă, iar după ce o bandajă, îi făcu un cuib pe 

pervazul geamului, dându-i pâine și apă. 

Într-o zi un porumbel trecu pe acolo, iar ciripitul insistent al vrăbiuței îi atrase atenția. 

Tânăra nu era acasă. Spre seară porumbelul se întoarse și așteptă alături de vrăbiuță pe pervaz. 

Fata îi observă și deschise fereastra. 

- Ți-ai chemat un prieten? 

Păsărelele începură să ciugulească firmiturile.  

Peste noapte tânăra avu un vis ciudat. Se afla în parcul pe care îl traversa în fiecare zi 

în drum spre casă, așezată pe o bancă, înconjurată de porumbei. Din senin apăru o tânără 

îmbrăcată într-o rochie albă dintr-un material vaporos.  

- Daria, îți mulțumesc pentru că mi-ai îngrijit servitorii, zise înfățișarea. 

- Nu înțeleg… 

- Sunt Iris, zâna porumbeilor. 

- În copilărie îmi plăceau poveștile cu zâne, se amuză Daria. 

- Acum nu-ți mai plac? 

- Uneori mai visez cu ochii deschiși. 

Visul se repetă în fiecare noapte timp de o săptămână. Aripioara vrăbiuței se vindecă, 

iar micuța necuvântătoare își luă zborul. 

 

* 

 

Era o noapte furtunoasă, zguduită de fulgere și tunete. Într-un târziu adormi, dar se 

trezi când se trânti geamul, iar o rafală de vânt se năpusti în cameră. Se sperie îngrozitor când 

i se păru că vede o fantomă. 

- Nu te speria, Daria. Nu vreau să-ți fac rău. 

Tânăra o privi cu atenție, purta o rochie albă ca zeițele din antichitate. 

- Eu sunt Atena.  

- Ești un suflet care nu-și găsește liniștea? 

- Nu. 

Vântul sufla cu putere. 

- Dă-mi voie să închid fereastra! zise, apropiindu-se cu speranța ca după ce va închide 

geamul, să revină totul la normal. Ce furtună! 

- Nu este o furtună obișnuită, este un război. 

Se întoarse ușor dezamăgită, înfățișarea nu dispăruse. 

- Ai legătură cu visul pe care l-am avut? 

- Iris a încercat să te convingă. 

- Unde este această Iris acum? 

- Acolo, răspunse făptura arătând spre un fulger din depărtare. 

- Ce este acolo? 

- Lupta care se dă între Stăpânul focului și Geea. 



Rămase tăcută. 

- Închide ochii! îi spuse ființa. 

O ascultă. Își aminti cum picta, cânta, examenele pe care le dăduse. 

- Ai fost inspirată de niște spirite numite muze. 

- Am crezut că sunt îngeri… 

- Și eu sunt o muză. 

Tânăra își deschise ochii. 

- Voi mi-ați inspirat atracția spre meseria de medic? 

- Acea chemare ai avut-o în inima ta.  

Se lăsă tăcerea pentru câteva clipe. 

- Avem nevoie de ajutorul tău. 

- Cu ce pot să vă ajut? 

- Tu ești al șaptelea gardian al Tărâmului Mistic. 

- Gardian?! 

- Există patru stăpâni ai elementelor primordiale: pământ, apă, foc și aer. În urmă cu 

ceva vreme acești stăpâni au intrat în conflict. Stăpânul Focului vrea să stăpânească totul. S-a 

aliat cu Stăpânul Aerului, iar împreună vor distruge tot ce există pe pământ și în ape. 

- Care sunt ceilalți stăpâni? 

- Geea, stăpâna pământului și Oceanus, stăpânul apei. 

- Ceilalți sunt mai puternici? 

- Vom pierde lupta. Geea nu poate să ne ajute pentru că este un spirit, motiv pentru 

care a cerut gardieni care să lupte pentru apărarea viețuitoarelor. 

- Crezi că eu sunt unul dintre acei gardiani? 

- Da.  

- Unde sunt ceilalți gardieni? 

- Noi avem cinci. Gardianul celor patru vânturi a fost găsit de Raul, stăpânul focului. 

- Eu ce gardian ar trebui să fiu? o întrerupse. 

- Tu ești gardianul zburătoarelor. 

- Cum v-ați dat seama că sunt un gardian? 

- Vrăbiuța pe care ai îngrijit-o ți-a înțeles limbajul. 

- Iris nu este un gardian? 

- Nu. 

- Dacă pierdeți, ce se va întâmpla? 

- Nu va fi prea bine. 

- Crezi că v-aș fi de folos? 

- Cu siguranță ne-ai putea ajuta, mai ales pe micile zburătoare. 

- Cum le pot ajuta? 

- Va trebui să te trec în Tărâmul Mistic.  

- Nu am mai auzit de acest tărâm.  

- Tărâmul Mistic este un univers de trecere între lumea fizică a oamenilor și lumea 

spiritelor. Este tărâmul care face legătura și echilibrul între cele două lumi. 

- Și cum mă vei trece? 

Zâna își ridică brațele, iar un vârtej ușor de aer le împrejmui. Nu mai vedea nimic în 

jurul lor. După câteva clipe totul se liniști. Daria se trezi întinsă pe covorul de iarbă crudă. Își 

dădu seama că era privită, înconjurată de ființe fantastice. Printre ele o recunoscu pe Atena. 

- Am ajuns? 

- Da, îi răspunse muza. El este Regentul Pădurii, servitorul Geei. 

Daria se întoarse spre înfățișarea din frunze. 

- Mulțumesc, Daria, pentru că ai răspuns chemării noastre, i se adresă acesta. 

Regentul îi întinse o spadă cu mâner bătut în diamante. 



- Nu știu să o folosesc, zise tânăra. 

- Te-ai născut cu acele cunoștințe. Arma te alege pe tine. 

 

* 

 

Daria încălecă pe spinarea unicornului. 

- Pegas, ai grijă de ea! îi spuse micuța Hope. Este specială! 

Unicornul o privi curios pe mica lui prietenă, își dădu seama că Hope observase ceva 

la acea tânără. Apoi își luă zborul. 

- De ce a spus că sunt specială? întrebă Daria. 

- Are puterea previziunii. 

Aerul deveni tot mai greu de respirat și cețos, iar zgomotul infernal care se auzea 

semăna cu un uruit puternic. Pământul era pârjolit. Începură să apară primele cadavre de 

animale, care erau tot mai multe cu cât înaintau. 

- De când ține lupta aceasta? 

- Aceasta ține de o săptămână. Celelalte au fost mai scurte. 

- Când vă odihniți? 

Pegas nu răspunse. 

- Toate animalele participă la luptă? 

- În ape se poartă o altă luptă. 

Ea observă în văzduh lupta zburătoarelor. 

- Cred că ar fi bine să te întorci, îi spuse unicornului, apoi descălecă. 

- Fii atentă, îi zise îndepărtându-se. 

Daria călca cu grijă solul, privind la corpurile neînsuflețite, i se strângea pieptul. Văzu 

o harpie hidoasă atacând un porumbel, care se prăbuși la pământ. Era uluită. Alergă la 

porumbel și luând spada, lovi harpia. Apoi se întoarse la porumbel, care își dădu ultima 

suflare. Se ridică și înaintă. În depărtare o văzu pe Iris înconjurată de porumbei. Reuși să 

ajungă la ei. 

- Iris, ar trebui să fii aici? Ești un spirit! 

- Îmi ajut prietenii.  

Lupta era aprigă, Daria simți pentru prima dată cum lama tăia în carne crudă. Trebuia 

să se miște tot timpul pentru ca dușmanul să nu o rănească. La un moment dat fu atacată de un 

bivol fioros. Reuși să-l rănească, dar o trânti la pământ. Resimți o durere puternică în tot 

corpul care îi tăie respirația. Din văzduh se năpusti un vultur. Bivolul se apropie plin de furie. 

În fața ei apăru un tânăr. 

- Pune-te cu cineva pe măsura ta! strigă tânărul către bivol. 

Daria încercă să lovească vulturul, dar fără reușită. Era foarte rapid. Peste o clipă văzu 

vulturul prăbușindu-se lovit de o săgeată. Privi din ce direcție venise săgeata și observă o 

tânără îmbrăcată în piele de căprioară. 

- Ar trebui să ne retragem, spuse noua venită. 

- Să o facem deodată, adăugă tânărul. Iris, anunță retragerea!  

Zâna făcu semn păsărilor care începură să se împrăștie. 

Un tânăr cu păr negru ca tăciunele, îmbrăcat cu armură de nuanța petrolului se apropia, 

trecând cu ușurință printre luptători. Daria se simțea tot mai agitată, i se făcu teamă. Încă era 

departe. Un băiat îl opri pentru o clipă, dar în curând copilul își pierdu spada. Daria își luă 

inima în dinți și alergă spre ei, apărând copilul. Tânărul o privi surprins. Ea se înfioră, avea 

cei mai negri și adânci ochi pe care îi văzuse vreodată. El făcu un pas în spate, susținându-i 

privirea. 

- Crezi că te descurci mai bine? întrebă cu un zâmbet ironic, după o clipă de ezitare. 

- Voi încerca! Nu este frumos să lovești ființe lipsite de apărare. 



Tânărul râse zgomotos. 

- Ți se pare lipsit de apărare? 

- Câți anișori crezi că are?  

- Lupta aceasta nu se dă între forțe egale! Urmează să aud că nu ar trebui să lovesc o 

femeie! 

Rămase uimită pentru o clipă. Tânărul cunoștea oamenii. Când îi văzu rânjetul 

batjocoritor, se enervă. Spadele lor se loviră cu putere. Daria simți durere în braț, era mult 

prea puternic să i se opună. Se retrase în defensivă, reușind cu greu să pareze loviturile. 

- Ești un gardian? întrebă el oprindu-se o clipă pentru ca ea să își revină. 

Reuși cu greu să pareze o lovitură. Observă că animalele se retrăgeau. O părăseau 

puterile. Se împiedică și căzu. Tânărul așteptă să se ridice. 

Se apropie tânăra în piele de căprioară, călare pe un cerb. 

- Daria, apucă-mi mâna! strigă aceasta. 

Daria își întinse brațul, iar tânăra o urcă pe cerb. Tânărul în armură le urmări cu 

privirea. 

- Cine era? întrebă Daria. 

- Gabriel, gardianul celor patru vânturi. 

- Este foarte puternic! 

Animalele se retraseră în inima pădurii. Regentul apăru însoțit de silfe și muze. 

Gardienii, regii și reginele animalelor se apropiară, cu toții erau istoviți. 

- Calisto nu s-a mai întors, spuse cu privirea coborâtă regele Lion. 

Daria privi la elful din dreapta ei. 

- Regina urșilor, o lămuri acesta. Eu sunt Dionis, se prezentă elful. 

Un pescăruș se apropie în zbor. 

- Serena a fost grav rănită, le spuse pescărușul. 

- L-a văzut cineva pe stăpânul focului în timpul luptei? întrebă Regentul. 

- Nu, îi răspunse un tânăr care stătea alături de tânăra îmbrăcată în piele de căprioară. 

Daria a luptat cu Gabriel. 

- Mulțumim, Daria, i se adresă o tânără cu semiluna la gât. 

- Selena, gardianul Lunii, o lămuri elful. 

- Acești stăpâni ai focului și aerului sunt mai puternici decât restul? îl întrebă în șoaptă 

Daria.  

- Așa se pare.  

- Cu ajutorul Dariei am reușit să ne retragem, spuse o tânără cu lance în mână. 

- Nemesis, gardianul timpului, îi șopti Dionis. 

- Va trebui să ne odihnim, zise tânărul gardian al animalelor. 

Fiecare își ridică un cort.  

Eduard intră în cortul Dariei. 

- Mulțumesc pentru ajutor. 

- Măcar atât am făcut și eu… 

Băiatul era trist și obosit. 

- Așază-te, îi spuse ea. 

Se așeză pe o buturugă și își șterse fața de lacrimi cu mâneca hainei. După puțin timp 

intrară și restul gardienilor. Se așezară tăcuți în cerc. 

- Toți suntem obosiți, luă cuvântul Rafael.  

- Trebuie să atacăm din mai multe direcții, zise Selena. 

- Suntem puțini, spuse Nemesis. 

- De ce s-au dezbinat elementele? interveni Daria. 

Cu toții se priviră ridicând din umeri. 

- Unde este acest stăpân al aerului? întrebă Eduard. 



- Hope, ce ai văzut? o întrebă Selena. 

- Gardianul vânturilor are multă putere. Daria i-a atras atenția. 

- Nu înțeleg, zise tânăra. 

- A luptat cu tine, dar nu te-a rănit. 

Daria râse. 

- Eu am avut impresia că se joacă cu mine, ca pisica și șoarecele.  

- Poate, oftă fetița. 

- Ar trebui să luptăm doi câte doi, zise Rafael, așa cum lupt eu alături de Diana. Ne 

putem apăra spatele. 

- Eu voi lupta alături de Daria, spuse Selena. 

- Fiecare ar trebui să avem alături pe cineva în luptă, adăugă Nemesis. Ați văzut ce s-a 

întâmplat cu Eduard! A fost la un pas de moarte, l-a salvat Daria. Eu voi lupta alături de 

Eduard. 

Adormiră împreună, în același cort.  

La miezul nopții intră o privighetoare. Cu toții se treziră într-o clipă. 

- Suntem atacați, zise privighetoarea. 

Ieșiră în grabă. Hope strigă după Aura, care se înălță în văzduh producând un clinchet 

cristalin. În câteva clipe toată pădurea se trezi la viață.  

Regele Dionis apăru călare pe armăsarul lui de un alb uimitor. 

- Suntem atacați din marginea pădurii, zise acesta. 

Diana veni cu un cerb și îl luă pe Rafael. Eduard alergă în tabăra gnomilor, iar 

Nemesis îl urmă. Hope urcă pe Pegas și dispăru. Selena îi aduse Dariei un cal, apoi porniră în 

galop.  

Când se apropiară de marginea ținutului împădurit văzură flăcările care mistuiau 

copacii. 

- Trebuie să stingem focul, zise Daria. 

- Cum? întrebă Selena. 

- Trebuie să aducem nori cu ploaie.  

- Salamandrele! Pot evapora apa, iar silfele să aducă norii. Avem nevoie de Hope! 

- Du-te! Mă descurc singură! 

Selena o privi îngrijorată. 

- Trebuie să pleci, îi zise Daria. 

Selena se îndepărtă. Daria își îndreptă calul spre zona în care pădurea ardea. Îl văzu pe 

Rafael alături de căprioare, zebre, cai sălbatici, luptându-se între flăcări. Intră și ea în luptă. 

Dintr-o dată se porni un vânt puternic. Nu se mai vedea nimic în jur.  

- Rafael, retrage-te! strigă Daria. Este o capcană! 

Vântul bătea cu putere, iar în aer se ridicau nori de praf și crengi rupte. La un moment 

dat i se păru că îl vede pe Gabriel apropiindu-se, călare. Își feri ochii de praf. Nu mai distingea 

nimic în jur. În următoarea clipă simți o lovitură puternică în ceafă și se prăbuși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul 3 

 

 

Daria își deschise ochii. Zăcea în întuneric, pe ceva tare și rece. Se ridică, simțind o 

durere puternică în ceafă. Distinse o lumină slabă și se îndreptă într-acolo. În curând își dădu 

seama că se afla într-o peșteră. Ajunse la o ușă de fier pe care încercă să o deschidă, era grea, 

dar nu era ferecată, fapt ce o surprinse. Urcă scările de piatră prin coridorul luminat din loc în 

loc de câte o lampă cu ulei. Cu cât urca era tot mai rece. Se sprijini de perete, dar piatra era 

înghețată și își retrase repede mâna. Continuă urcușul, cuprinzându-se cu brațele. Rochia din 

material subțire, un model medieval, nu îi oferea confortul termic de care avea nevoie. Ajunse 

într-un coridor la fel de slab luminat; era într-un castel. Se apropie de una din ferestrele mici 

prin care răzbătea o fâșie de lumină. Afară totul era alb, acoperit de zăpadă, iar castelul era 

împrejmuit de stânci. Auzi mișcări în capătul coridorul și privi în jur, în speranța că va găsi o 

ascunzătoare. Se furișă după niște draperii care acopereau peretele. Se sprijini de zid, care se 

mișcă și alunecă, aterizând într-o sală.  

Simțea durere în tot corpul, se ridică cu un mic suspin, aranjându-și rochia, apoi simți 

ceva straniu. Inima începu să-i bată cu putere, respira sacadat. Se întrebă dacă se speriase 

chiar atât de tare. De asemenea constată căldura din încăpere. Își ridică privirea, pereții erau 

îmbrăcați în marmură. În clipa următoare își dădu seama că nu era singură și se întoarse. Îi 

scăpă un mic scâncet când îl observă la distanță, dincolo de masa de marmură, înconjurată de 

scaune din lemn masiv, gravate cu aur. O privea tăcut, cu mâinile la spate. Se uită fugitiv la 

restul sălii, era slab mobilată, cu arhitectură medievală. Erau singuri. Își îndreptă atenția din 

nou spre el. Simțea o agitație inexplicabilă, încercă să-și controleze teama, nu avea motiv 

pentru care să se simtă atât de speriată. Dacă ar fi dorit să-i facă rău, ar fi putut cât timp era 

inconștientă. În clipa următoare se răzgândi, poate era un sadic căruia îi făcea plăcere să-și 

chinuie victimele înainte de a le omorî. Va fi demnă în fața morții sau a orice va urma, se 

hotărî ea. Își îndreptă spatele cu un scâncet de durere, scoțându-și pieptul înainte. Așteptă ca 

el să spună ceva, dar tot ceea ce părea că dorea să facă era să se holbeze la ea. 

- Unde sunt? se hotărî să rupă tăcerea. 

- În palatul meu. 

- De ce? 

- Ești cam incoerentă. Te simți bine? 

- Ce caut aici?!  

- De ce te afli aici? reformulă el întrebarea. Pentru că ai fost capturată. 

- De ce? 

- De ce sunt închiși ostatecii? 

- Nu am observat să fiu închisă! se răsti nervoasă. 

El schiță un zâmbet rece. 

- Unde crezi că a-i putea să fugi? 

- Afară! 

- Afară sunt minus câteva zeci de grade. 

- Unde suntem? 

- La Polul Sud. 

- Sunt convinsă că sunt căutată, încercă să prindă curaj. 

- Nicio creatură nu poate rezista frigului de afară. 

- Noi cum putem rezista? 

- Aerul din castel este încălzit. 

Durerea de spate o făcu să se prindă de șale. 

- Nu este cel mai inteligent lucru să te furișezi prin tunele secrete. Uneori pot fi 

periculoase. 



Deci, știa cum ajunsese în sală. Se hotărî să se așeze. Se apropie de masă și trase un 

scaun. El se îndepărtă, era îmbrăcat destul de lejer. Daria căută sursa de căldură, privind în 

jur. 

- Aer condiționat, zise el. 

- Nu am înțeles... 

- Modalitatea de încălzire… 

- Este o clădire veche. E dotată cu tehnologie modernă? 

- Nu. 

- Ah, tu ești sursa! comentă ironic. 

- Eu o creez, o corectă pe un ton neutru. 

Răspunsul lui o lăsă gură-cască. Un pitic cu fața schimonosită își făcu apariția 

respirând sacadat, alergase. Spuse ceva într-o limbă pe care nu o înțelese. El îi răspunse pe un 

ton ridicat, apoi creatura plecă. Rămași singuri, își îndreptă atenția asupra ei. 

- De ce m-ai adus aici? 

- Din curiozitate. 

- Curiozitate! exclamă ea. Nu ai cunoscut femei până acum? 

- Nu te-am cunoscut pe tine. 

- Cu ce sunt eu diferită de altele? 

- Sunt convins că voi afla. 

- Nu sunt diferită! 

Zâmbi ironic. 

- Vrei să mă omori? 

- Să te omor?! ridică o sprânceană. De ce să te omor? 

- Nu știu de ce îți place să ucizi! 

Era agitată.  

- Nu îmi place să ucid. 

- Atunci, de ce îi omori pe alții? 

Făcu o pauză, privind-o inexpresiv. 

- Pe cine am omorât? 

- În luptă... 

- Nu-mi amintesc să fi omorât pe cineva. 

Își privi mâinile, tremura, se enervase. Își dădu seama că nu va ajunge la nicio 

înțelegere cu el. Se ridică și dori să se îndrepte spre ușă. Pereții erau acoperiți din loc în loc cu 

oglinzi. Tresări observându-și imaginea reflectată, avea părul ciufulit și fața murdară. Își 

desprinse părul din agrafă și trecându-și degetele prin el, îl prinse din nou. El o urmărea tăcut. 

- Ce dorești de la mine? 

- Pentru început, aș dori să te prezinți. Sunt convins că tu știi cine sunt. 

- Mă numesc Daria și nu știu ce vreți de la mine! De asemenea nu înțeleg acest război 

sau ce o fi, cu tot felul de ființe de care nici măcar nu știam că există! Vreau să merg acasă, în 

lumea mea! 

- Suntem în lumea oamenilor. 

Îl privi clipind nedumerită. 

- Am șanse să ajung acasă? 

- Nu știu unde este această „casă” a ta. 

- Îți pot spune mai exact, dacă mă eliberezi. 

- Este imposibil să supraviețuiești condițiilor de afară. 

Rămase în picioare privindu-l. Era un bărbat înalt, cu ten deschis, cel mai frumos chip 

masculin pe care îl văzuse vreodată. Pentru o clipă se întrebă dacă nu era un demon care luase 

chip de înger. 

- Ești un gardian, zise gânditoare, nu era o întrebare. 



El nu schiță niciun gest. 

- Știam că gardienii păzesc închisori. 

Îl surprinse, porni cu pași mici, ținându-și mâinile la spate. 

- Ești nouă, comentă pe un ton neutru. De ce te-au trecut dincolo? 

- Ziceau că sunt gardianul zburătoarelor. 

O privi încruntat. 

- Sunt studentă la medicină, probabil aveau nevoie de un medic, continuă pe un ton 

hotărît. 

Rămase cu aceeași expresie rece. Își dădu seama că nu o credea. Se hotărî să pună și ea 

întrebări. 

- Ești gardianul celor patru vânturi? 

- Nu e nume de închisoare, o ironiză. 

Ea zâmbi. 

- Ce sunt cele patru vânturi? 

- Vânturile de vest, est, sud și nord. 

- Cunosc semnele cardinale. 

El nu zise nimic. 

- Ce fac vânturile acestea? 

- Bat, de ici-colo. 

- Interesant! exclamă ea enervată. 

Era convinsă că observase o strălucire de amuzament în ochii lui. 

- Și tu, ca și gardian, ce faci cu ele? Le păzești? 

Își așeză mâinile pe spătarul unui scaun. Erau curate, îngrijite, mari și puternice. Și el 

inspira teamă și forță, lat în umeri, îmbrăcat într-o cămașă bleu, de mătase. 

- Nu prea ești convinsă cine sunt. 

Nu răspunse. O adiere lină îi mângâie fața, închise ochii, înfiorându-se. 

- E cam rece jos, comentă ea. 

- Ți se pregătește încăperea. 

- Ce încăpere? 

- Unde vei sta. 

- Nu vreau să rămân aici! 

- Nu ai unde să mergi. 

- De ce vrei să mă ții aici? 

- Ți-am spus, vreau să aflu cine ești. 

- Dacă mă însoțești, pot să-ți demonstrez că sunt un simplu om. 

- Vei rămâne pentru o vreme aici, zise el pe un ton apăsat, îndreptându-se spre ușă. 

- Nu pleca!  

O ignoră. Alergă după el. 

- Nu vreau să rămân! 

- Servitorul îți va arăta dormitorul. 

El se îndepărtă. Rămase singură pe hol. Privi în jur, lustre de cristal luminau pereții 

acoperiți de marmură. După câteva clipe apăru piticul cu fața hidoasă. Porni în urma lui. 

Deschise o ușă sculptată în lemn masiv, ca toate celelalte pe lângă care trecuseră. Daria intră 

nesigură, dar rămase uimită de luxul încăperii. Auzi ușa închizându-se în urma ei.  

Dormitorul cu pereți din chihlimbar, era inundat de lumina care se revărsa prin 

ferestrele înalte, acoperite de perdele de mătase albă. Draperiile aurii erau trase de o parte și 

de alta a ferestrelor. În mijlocul încăperii atârna un candelabru uriaș, din cristal. Se apropie de 

patul cu baldachin și trase perdelele de mătase. Lenjeria crem, din bumbac satinat îi tăie 

răsuflarea. Șifonierul era imens, cu uși acoperite de oglinzi. Își privi reflexia, hainele îi erau 



murdare, chiar și pe față avea funingine. Trase ușile, rochii cu țesătură scumpă erau înșirate pe 

umerașe. Se așeză în fața măsuței de toaletă de lângă fereastră, privind oglinda cu ramă aurită.  

Observă o ușă și împingând-o intră în baie. Era la fel de luxoasă. Cada era sprijinită pe 

patru piciorușe aurite. Chiuveta avea robinete aurite, ca rama oglinzii. Era curioasă dacă 

aveau apă caldă. Răsuci robinetul, iar după ce își duse mâna sub jetul de apă, zâmbi. Se 

apropie de mobilă și deschizând ușile, luă un prosop alb, pufos, apoi alese șamponul de 

lavandă... 

Auzi bătăi în ușă, dar nu răspunse. Cineva insista, merse și deschise. În fața ușii era 

piticul. Îi întinse un bilet. Îl luă și citi: „Ești așteptată la masă. Urmează-l!” Privi ființa din fața 

ei și clătină capul, înapoindu-i bucata de hârtie, apoi trânti ușa. Se întoarse la ferestre, 

priveliștea era uimitoare. Luă un scaun și lovi sticla, dar nu se sparse. Se așeză pe marginea 

patului. 

O treziră loviturile în ușă. Afară era tot lumină. Dormise chiar atât de puțin? Deschise 

ușa, era tot piticul, cu alt bilet: „cina”. Trânti ușa. Privi din nou spre fereastră. Dacă locul era 

atât de neprielnic, cum construise acel castel? De unde avea electricitate, toate acele lucruri 

atât de scumpe? O viață de om nu era suficientă pentru a construi tot ce era acolo. Oare și tatăl 

său fusese gardian și puterile se moșteneau? Avea o grămadă de întrebări. Observă ceasul 

electronic de pe noptieră, indica și data. Era aceeași zi, apoi își aminti că la poluri jumătate de 

an era lumină, apoi domnea întunericul. 

Se trezi din nou datorită loviturilor insistente în ușă. Se ridică din pat, dar ameți și se 

sprijini de perete. Privi la ceas, era aproape de amiază, a doua zi. Se hotărî să nu deschidă.  

După o vreme ieși pe coridor, se simțea slăbită. Privi în dreapta și în stânga, nu știa în 

ce direcție să pornească. Palatul părea pustiu. Porni în speranța că se va întâlni cu cineva. 

Umbla de o vreme fără direcție. Obosise, se sprijini de perete după ce se asigură că nu 

ascundea vreo ușă sau tunel secret. Auzi pași și își ridică privirea. Era el, o privea încruntat. 

- Iar cauți ieșire?! 

I se întunecă privirea și se prăbuși. Când își deschise ochii își dădu seama că era 

purtată pe brațe. Își ridică privirea, admirându-i chipul aspru. Închise din nou ochii, cu capul 

sprijinit de pieptul lui, ascultându-i inima. „Are inimă”, se gândi ea. „Și bate la fel ca a 

oamenilor”. Mirosea plăcut, a pădure de brad, iar materialul fin al cămășii îi mângâia fața. O 

duse în dormitor și o așeză pe pat, apoi o acoperi cu cuvertura din blană de iepure. 

- Ți se va aduce mâncarea în cameră, zise ieșind. 

După puțină vreme intră în încăpere o femeie în vârstă, cu trăsături aspre, care îi aduse 

bolurile de porțelan pe o tavă argintată și le așeză pe masa din lemn masiv. Apoi servitoarea 

ieși.  

 

* 

 

Piticul o conduse în bibliotecă. Încăperea era imensă, cu rafturi înalte până în tavan, 

pline de cărți. Se apropie de un raft și luând o carte, încercă să citească, dar nu înțelese scrisul. 

Luă o altă carte, legată în copertă de piele și o deschise. Filele erau îngălbenite, vechi. Apoi 

merse la alt raft, se schimbase limba, cărțile erau și mai vechi. Auzi ușa, apoi pași. Așeză 

cartea la loc și se întoarse. Rămaseră la distanță unul de altul. 

- Te simți mai bine? zise pe un ton liniștit, privind-o fix. 

- Da, mulțumesc pentru grijă. 

- Nu are rost să flămânzești doar pentru că nu îți face plăcere faptul că ești reținută. 

- Reținută?! 

Daria se enervă, strânse pumnii. Dar rămase surprinsă când îi văzu zâmbetul. 

- În cazul în care te plictisești, ai observat că am o bibliotecă destul de cuprinzătoare.  

- Nu înțeleg scrisul. 



- Ce limbi cunoști? 

- Pot alege? 

- Orice limbă dorești! 

Daria râse, dar el se apropie de un raft și luă o carte. 

- Aceasta este scrisă în sanscrită. 

Era surprinsă. El se apropie, dar ea se retrase. 

- Nu îți voi face rău, deocamdată! 

- Deocamdată?! 

- Dacă nu îmi vei da motive! Vei fi în siguranță. 

Îl privi cu teamă. El îi întinse cartea, iar ea o luă, privind-o. Apoi se îndepărtă și scoase 

o carte de pe un alt raft. 

- Ebraica veche, zise așezându-i pe brațe cartea. 

Următoarea era legată. 

- Una din primele Biblii scrise de mână. 

Daria o luă cu grijă. El se îndepărtă, trăgând scara pe roți, iar după ce se urcă la un raft 

superior, se întoarse cu o carte acoperită de praf. O șterse și i-o așeză în brațe. 

- O carte despre medicină, scrisă de Hipocrate.  

Tânăra se apropie de masa pentru lectură și așeză cărțile, erau grele. Apoi deschise 

Biblia. El zâmbi văzând cartea aleasă, dar ea nu-l observase. Daria se așeză pe jilțul vechi, din 

lemn masiv și răsfoi cu grijă filele învechite. 

- Le-ai citit? 

- Da. 

Își ridică privirea. 

- Pe toate? 

- Am avut timp... 

- Cunoști limbile moarte? 

- Da. 

Îl urmări cum ia o carte, avea copertă mai nouă și începu să o răsfoiască. 

- Vrei să spui că ai citit toate cărțile de aici? 

- Da. 

- Pe toate?! repetă ea. 

Se apropie și așeză cartea pe masă, apoi se îndepărtă căutând din nou. Daria luă cartea, 

era o ediție rară de Poezii, scrisă de Mihai Eminescu.  

- Am avut timp de-a lungul veacurilor, așeză o altă carte. 

- Veacuri?!  

Îl urmări îndepărtându-se. 

- Nu ești om? 

- Ba da, sunt. 

- Nu înțeleg… 

Deschise o carte. După o vreme o închise și o așeză la loc. 

- De ce nu dorești să iei masa alături de mine? 

- Nu mi-ai răspuns la întrebare, zise ea. 

- Ba da, am spus că sunt om. 

Rămase din nou la distanță, privind-o. 

- Câți ani ai? 

- Am pierdut socoteala. 

- Pari destul de tânăr. 

- Așa par, zise schițând un zâmbet. 

- Cât de mulți?  

Își duse mâinile la spate. 



- Să fiu sincer, nu-mi amintesc. La interval de câteva sute de ani sufăr de amnezie. 

- Sute de ani?! 

- Ultima dată s-a întâmplat destul de recent, în urmă cu vreo două secole. 

Daria rămase mută. Își dădu seama că se holba. Roși, ferindu-și privirea. 

- Un om nu poate să trăiască atât de mult. 

- Nu un om obișnuit, o corectă el. 

- Eu sunt foarte tânără... 

- Nu sunt sigur... 

- Eu sunt! îl contrazise. De când sunt aici? 

- Aceasta este a patra zi. 

- S-a oprit acel război? 

- Nu. 

- Ai lipsit? 

- De unde? 

- De aici. 

- Nu. 

- Poți fi prezent în două locuri? 

- Nu. 

- Atunci, cum poți fi aici și să lupți dincolo? 

- Nu am mai luptat. 

Îl privi neîncrezătoare. 

- Care este motivul pentru care nu ai mai luptat? 

- Te am pe tine să-mi omor plictiseala, zâmbi ironic. 

- Am stat închisă în cameră. 

- Sunt înzestrat cu multă răbdare. 

Daria se enervă. Se ridică și se îndreptă cu pași rapizi spre el, uitând de teamă. 

- Pentru binele tău, te sfătuiesc să te oprești. 

- De ce? rămase pe loc, încremenită, privind în jos. Ce s-a întâmplat? 

Făcu un ocol larg în jurul ei. Îl urmări speriată, fără să se clintească din loc. 

- Ce am făcut? 

- Încearcă să te liniștești, apoi te vei întoarce la masă și te vei așeza. 

- De ce? 

- Întotdeauna pui atâtea întrebări? 

- De ce nu-mi spui ce vrei de la mine?! țipă ea nervoasă. 

- Ne vom duce în sala de mese, acolo vom fi în siguranță. 

- Despre ce siguranță vorbești? 

- Când mă apropiu de tine îmi cresc puterile. Nu vreau să ne rănim.  

- Nu cred că din cauza mea îți cresc puterile. 

- Ba da, tu ești cauza.  

- Dar m-ai purtat pe brațe! Atunci am fost în siguranță? 

- Erai slăbită. 

El își drese vocea. 

- Ești nouă între gardieni? 

- Habar n-am ce vreți de la mine! 

- Ce puteri ai? 

- Niciuna. 

- Te-ai întâlnit cu vreun stăpân? 

- Nu. 

Se apropie încet, oprindu-se în fața ei. 



- Dacă mie mi se amplifică puterile, s-ar putea să ți se întâmple și ție la fel. Nu simți 

nimic? 

Erau la un pas față în față. Se priveau fix, simți că-i bate inima cu putere, îi tremurau 

genunchii. 

- Nu simt nimic, răspunse ea bâlbâindu-se ușor. 

- Ești sigură? 

- Da. 

- Ești prima femeie care spune asta, zise cu un zâmbet șters, dar cu o strălucire în ochi. 

- Nu știu despre ce vorbești. 

Se pierdu în ochii lui adânci. El se îndepărtă, doar atunci își dădu seama că își pierduse 

șirul gândurilor și se enervă. 

- Probabil ești un catalizator. 

Îi observă privirea coborându-i pe trupul ei, fără jenă.  

- Ai nevoie de ceva? Nu-mi cere să te eliberez pentru că nu cred că ar fi cel mai 

înțelept lucru. Te-ar putea găsi și alții. 

- Care sunt acei „alții”? 

- Raul și slujitorii lui. 

- Stăpânul focului?  

- Da. 

- Nu sunteți aliați? 

- Nu. 

- Dar luptai de partea lui! 

- Mă plictiseam, zise el după câteva clipe de tăcere. 

- Ciudat mod de a-ți omorî plictiseala! 

- Te las să citești, zise îndreptându-se spre ușă.  

- Nu pleca! se repezi după el.  

Când se întoarse brusc, se sperie. 

- Am uitat! Să nu mă apropiu! 

- Atâta timp cât ție apropierea nu-ți provoacă nimic, eu mă pot controla. 

- Am o rugăminte, nu știu de unde sunt rochiile acestea, dar sunt incomode. 

El o privi fugitiv. 

- De ce?  

- Sunt prea largi, cu o grămadă de jupe! zise ridicându-și fusta. Mă împiedic în ele! 

- E stilul vestimentar al servitorilor. Mai ai plângeri? 

Avea din nou acea strălucire ciudată în privire. 

- Atât! 

- Vei primi reviste de modă ca să-ți alegi modele de haine. Te aștept la masă! zise 

ieșind. 

Era ora cinei. Tânărul se ridică în clipa în care o văzu că intră. Daria rămase surprinsă 

de gestul lui. Tacâmurile erau așezate în capul mesei lungi. Între ei ardeau trei sfeșnice cu 

lumânări, fiecare cu câte trei brațe. Se așeză la celălalt capăt al mesei, privind tacâmurile de 

argint.  

- Ai foarte multe bogății. 

- Ai vreo problemă în sensul acesta? 

- Există atâția săraci care nu au ce să mănânce! 

- Nu avem voie să intervenim în destinul oamenilor. Și te asigur că nu am sărăcit pe 

nimeni. 

O servitoare în vârstă le servi cina. Daria gustă. 

- Am omis să îți spun că poți cere alt meniu. Eu sunt vegetarian. Ai fost servită cu 

meniul meu. 



- Și eu sunt vegetariană, mâncarea este foarte bună, zise în timp ce gusta. 

Rămase surprins. Daria nu observă, fiind concentrată asupra farfuriei. 

- Nu ți-ai schimbat ținuta. 

- Am rămas în bibliotecă. 

Începu să mănânce și el. 

- De ce vrei să te faci medic? 

- Doresc să ajut. 

- Am avut o perioadă în care am practicat medicina, dar m-am simțit copleșit. 

Îl privi uimită. 

- Ai fost medic?! 

- E ceva rău în asta? 

- Nu-mi vine să cred! Ce motive ai avut? 

- Plictiseala. 

Daria zâmbi.  

- Ce te amuză? 

- Nu poți fi medic din plictiseală. Făceai experiențe pe oameni? 

- Am fost medic, nu cercetător, replică el supărat. 

Daria se sprijini într-un cot, zâmbind. Părul ei prindea nuanțe de chihlimbar în lumina 

lumânărilor. Draperiile acopereau ferestrele, oferind sălii o atmosferă magică. 

- Ce ai mai făcut din plictiseală? 

- Multe, răspunse sprijinit de spătar, privind-o printre licărirea aurie a lumânărilor. 

- Dacă termin de citit toate cărțile, mă eliberezi? 

El râse. Daria îl privi surprinsă. 

- Când crezi că vei termina de citit toate cărțile din bibliotecă? 

- Citesc foarte repede.  

- Și eu, dar am avut nevoie de câteva decenii. 

După ce își termină mâncarea, Daria își ridică privirea spre candelabrul imens, de 

cristal. El îi privi fața albă, avea o piele perfectă, genele lungi îi încadrau ochii de culoarea 

cerului senin. Îi urmări arcuirea ușoară a buzelor trandafirii. Servitoarea îi servi felul următor 

în farfurie, atrăgându-i atenția. 

După ce termină cina, Daria se ridică și mulțumi pentru masă, apoi se retrase în 

dormitor. O servitoare intră și așeză pe masă câteva reviste. 

Pe timpul nopții trase draperiile. Se răsuci din nou în pat, nu putea să adoarmă. Privi 

ceasul cu cifre fosforescente care se distingeau în întuneric. Era trecut de miezul nopții, se 

ridică și își luă halatul satinat, apoi papucii plușați și ieși.  

Intră în bibliotecă, dar se sperie când îl văzu la masă, citea. El își ridică privirea. 

- Nu dormi? 

- Am nevoie de puțin somn, răspunse el coborându-și privirea pe trupul ei. 

Halatul subțire se mula pe formele ei feminine. 

- Tu, de ce nu dormi? 

Se apropia încet, privind la rafturi. El își coborî privirea în carte. 

- Nu pot. Mă gândeam să citesc… 

O observa cu coada ochiului cum urmărea titlurile cărților cu degetul. După o vreme se 

apropie și se așeză dincolo de masă, fără să-și fi luat vreo carte. El încercă să citească în 

continuare, ignorând-o.  

- Poți să citești fără să întorci paginile? întrebă ea după o vreme. 

Știind că își dăduse seama că îi distrăgea atenția, se hotărî să renunțe, așezând cartea 

pe masă. 

- Nu ți-ai găsit ce să citești? 

- Nu mai am chef. 



O privi, stătea cu bărbia în palme și cu coatele sprijinite de masa lată, uitându-se la el 

fix. Câteva agrafe îi țineau părul. Bucle aurii îi cădeau pe umeri. Daria observă o tresărire în 

ochii lui. 

- Am observat că servitorii sunt în vârstă. Câți ani au? 

- Nu i-am întrebat. 

- Sunt la fel de bătrâni ca tine? 

El râse. 

- Nu, sunt oameni obișnuiți. Ți se pare că eu sunt bătrân? 

Daria clipi.  

- Ai spus că suferi periodic de amnezie. Uiți totul? 

Își încrucișă brațele peste piept, sprijinindu-se de spătar și susținându-i privirea. 

- Nu uit cine sunt, ci doar lucruri lipsite de importanță. 

- Îmi vei răspunde la orice întrebare, cu sinceritate? 

- Vrei să fiu sincer? zâmbi ironic. Cine îți va confirma că spun adevărul? 

- Tu. 

- Cum? 

- Îmi voi da seama. 

- Cum? insistă el. 

Dădu din umeri. El zâmbi din nou, îl amuza. 

- Am o intuiție foarte bine dezvoltată. 

- Nu e intuiție, e un simț, o contrazise el după câteva clipe de tăcere. 

- Femeile au intuiție. 

- Unele! 

- Câte femei ai mai adus aici? 

- Ești prima. 

- Prima?! îl privi surprinsă. 

- Nimeni nu se înghesuie să stea într-un loc ca acesta. 

- Numai tu. 

Se priviră fix. 

- Îți place să trăiești izolat de restul lumii? 

- Definește cuvântul izolat. 

- Aici, unde nimeni nu se înghesuie să stea. 

- Aici sunt deranjat rar... 

- Înțeleg! 

- Da?! 

- Celorlalți stăpâni le este greu să ajungă aici. 

Rămase tăcut.  

- Ești cu adevărat un gardian? 

- Dar tu? 

- Eu nu sunt gardian, sunt un om obișnuit. 

- Cu o intuiție foarte bine dezvoltată. 

- Și cu o memorie foarte bună. 

- Da? se miră el. 

- Dă-mi cartea pe care o citești! 

- E în japoneză, zise împingându-i-o.  

- Spune-mi câteva numere de pagini. 

Îi enumeră câteva pagini. Daria privi cu atenție fiecare pagină, apoi îi înapoie cartea, 

luând o coală curată de hârtie și un stilou. 

- Spune pagina, rândul și al câtelea cuvânt. 

O ascultă, apoi verifică scrisul. 



- Nu știu japoneză, preciză ea. 

- Aceasta dovedește că ai memorie vizuală, comentă surprins de exactitatea cu care 

redase cuvintele. 

- Te asigur că pot să redau orice am citit, văzut sau auzit. 

- Nu ai observat să ți se accentueze această capacitate de când ești aici? 

- Nu, întotdeauna am avut-o la fel. 

- Există oameni cu memorie perfectă. 

- Oamenii se sperie de o asemenea memorie, oftă ea. 

- Sunt convins, zâmbi. 

Ea își reluă poziția cu capul sprijinit în palme. 

- Nu mi-ai răspuns la întrebare. 

- Care întrebare?  

Daria nu repetă întrebarea. 

- Ce-ți spune intuiția? continuă tot el. 

Ea zâmbi. 

- Este adevărat? 

- Nu te sperie? 

- Puțin, răspunse ea, dar mi-ai lăsat impresia că nu vrei să-mi faci rău. Și ceilalți trăiesc 

de când exiști tu? 

- Existăm de la geneza lumii. 

- Ori sunteți niște îngeri care ați ajutat la crearea lumii, ori ați fost creați pentru a 

veghea asupra creației. 

- Interesantă teorie! 

- Nu ați obosit să viețuiți? 

- Probabil de aceea suferim uneori de amnezie. 

- Și ceilalți au amnezie? 

- Da, din cunoștințele mele. 

- Ar trebui să fiți foarte inteligenți. 

El izbucni în râs. 

- Ai dreptate, se pare că ne-am prostit! 

Era sincer. El observă ceva care se schimbase în privirea ei, parcă se întristase. Era 

tăcută. 

- Ce e? 

- Sunteți foarte singuri. 

Își ținu respirația, apoi își feri privirea, îl surprinse. 

- Îmi pare rău, șopti ea. 

Se ridică și dori să plece. 

- Daria, așteaptă! o reținu prinzând-o de braț. 

Ea tresări, o eliberă imediat, iar ea se retrase câțiva pași. 

- Sunt obișnuit cu singurătatea. Nu am nevoie de compasiune și sunt convins că mai ai 

întrebări. 

Oftă, evitându-i privirea. 

- Te rog să te așezi! 

Îl ascultă, apoi își reluă locul, la fel și el. 

- Mi-e dor de lumea mea, suspină ea. 

- Raul te va găsi dacă pleci de aici. 

- Nu știu ce vreți de la mine, dar nu sunt specială! 

- Uită-te la mine! 

Își ridică privirea. 

- Crezi că mint când spun că îmi mărești puterile?  



- Acesta este motivul pentru care mă ții aici, să-ți mărești puterile? 

- Nu am nevoie să îmi măresc puterile. Dar tu ai nevoie să te descoperi. 

- De ce crezi că nu mă cunosc? 

- Când voi considera că ești în siguranță, te voi elibera! Îți promit! 

- De ce-ți pasă de siguranța mea? 

- Cât timp te afli aici, ești responsabilitatea mea. 

- Aceasta a fost intenția ta de la început? 

- M-am răzgândit. 

Îl privi cu neîncredere. 

- Învață-mă să mă apăr. 

El se ridică. 

- Vino! Ești obosită, trebuie să te odihnești, zise întinzându-i mâna. 

Nu-l atinse, ci îl urmă. Mergeau alături, se cuprinse cu brațele, tremura ușor, fără să-și 

dea seama care era motivul. În clipa următoare simți că aerul se încălzise. 

- Mulțumesc. 

Se opri în fața ușii și îl privi.  

- Mulțumesc pentru că m-ai însoțit, mă descurc destul de greu pe coridoare. 

- Chiar și cu memoria ta! 

- Probabil nu e perfectă. 

El zâmbi. 

- Ai sentimente, șopti ea privindu-l în ochi. 

I se încreți fruntea. 

- Ai crezut că nu am? 

- Noapte bună! zise intrând în încăpere, apoi închise ușa. 

 
 


