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CAPITOLUL 1

Șoimul

— Îți place ? m-a întrebat tata, observându-mă 

atent.

— Da, da, am mințit eu. E perfectă.

Camera era mai mare decât camera mea din apar-

tamentul mamei, de pe strada Mercur. Pereții albi ca 

zăpada încă miroseau a vopsea lavabilă. Peretele care 

dădea spre balcon era în întregime din sticlă și, dacă te 

uitai cu atenție, puteai să distingi marea în spatele de-

pozitelor, containerelor și macaralelor din port. 

Lucrurile mele din fosta lui casă erau ambalate în două 

cutii de carton portocalii, așezate pe patul nou pe care-l 

cumpărase pentru mine.

Își schimbase serviciul. Plecase din casa lui foarte 

veche aflată în celălalt capăt al țării, cu pereți albi dați 
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cu var și acoperiș de țigle, cu o grădină plină de meri 

și o curte cu iarbă puțin cam prea înaltă, ca să se mute 

într-un apartament nou-nouț, care sigur costase o 

groază de bani, la un sfert de oră de locuința mamei. 

Și se bucura la gândul că o să petreacă cu mine mai 

mult timp ca înainte.

Înainte, adică în ultimii șapte ani din viața mea, ne 

vedeam cincisprezece zile vara, o săptămână de Crăciun, 

jumătate din vacanța de Paște și două weekend uri 

toamna. Numai că toamna trecută nu ne-am putut ve-

dea decât un weekend, din cauza evenimentelor cu 

Chimera, pisica și mătușa Isa, care mă învățase 

„Tehnicile de autoapărare ale vrăjitoarelor de pădure, 

lecția 1“1. Tata nu era la curent cu povestea asta. Credea, 

ca mai toată lumea, că am stat la pat câteva săptămâni 

din cauza unei infecții cauzate de ghearele de pisică.

În casa lui îmi petrecusem câteva supervacanțe. 

Puteam să mă joc cu Micke și Sarah, vecinele de alături, 

iar tata își lua liber ca să ne ducem la piscină, să ne 

1 Vezi Mica vrăjitoare, vol. 1 : Proba focului.
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jucăm Yams, să facem pâinici (ratate de multe ori), pop-

corn și să ne uităm amândoi la o mulțime de filme 

vechi. Era bun la meseria de tată de vacanță !

Dar se terminase. Vânduse casa veche de pe strada 

Castanilor, și asta însemna că nu mă mai puteam distra 

cu Micke și Sarah, că se terminase cu jocurile de-a v-ați 

ascunselea prin tufișurile de coacăze și cu ciocolata 

caldă în fața focului din șemineu pe timp de furtună, 

când ploaia ropotea pe acoperiș și făcea clăbuci pe te-

rasă, acolo unde jgheaburile nu mai făceau față.

Tata era încântat că o să fim mai aproape unul de 

celălalt, și pot să spun că și eu eram. Mă bucuram că o 

să pot să stau la el o seară pe săptămână în loc să fiu 

nevoită să aștept mai multe luni până să-l revăd. Doar 

că mă simțeam un pic ca și cum cineva îmi vânduse casa 

de vacanță fără să-mi ceară părerea.

— Seara soarele bate în balcon, a spus el și a deschis 

ușa de sticlă. O să ne putem bronza vara asta.

Era februarie și afară era un frig de înghețau pie-

trele. Tolănitul la soare putea să mai aștepte.
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CAPITOLUL 2

Shanaia

— Ar trebui să fie pe aici, pe undeva, am spus eu 

și m-am mai uitat o dată pe bucata de hârtie, din ce în 

ce mai mototolită.

Încă se mai vedeau urmele de gheare ale șoimului 

care o adusese. „Cu o oră înainte de apus. Aleea din 

nord, a treia bancă de la poartă.“

— Poate am ajuns prea devreme, a sugerat Oscar, 

care mă însoțea împreună cu câinele lui, Boxă. Sau 

prea târziu. De ce nu poate să scrie cinci și un sfert, ca 

toată lumea normală ? Dacă asta vrea să spună...

— Pentru că e o vrăjitoare de pădure, am răspuns eu. 

Pentru ea contează ora naturii, nu minutele de pe ceas.

Dar mărturisesc că nu era ușor să știi în ce moment 

precis apune soarele într-o zi de februarie.
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Îngrămădit între calea ferată, fostul abator și parce-

lele cu grădini, Parcul Zânelor nu era cel mai plăcut loc 

din lume. Dacă vara vedeai pâlcuri de arbori înalți, 

plini de frunze și câteva persoane care stăteau la soare 

pe iarbă, iarna era în schimb noroios, mohorât și pustiu. 

Aleile și iarba murdară erau presărate de ambalaje ule-

ioase de hamburgeri, cutii de pizza și doze goale de 

bere. Un angajat de la primărie încercase să strângă o 

parte din gunoaie în saci mari din plastic negru, dar 

asta nu servea la nimic, fiindcă toți acei saci fuseseră 

lăsați să zacă în spatele băncilor.

— Nu e nimeni, a spus Oscar. Ne întoarcem ?

— Tu ai insistat să vii, i-am întors-o. Ai ținut morțiș 

să te întâlnești cu o vrăjitoare adevărată.

— Da, ar fi super tare ! Dar nu văd nicio vrăjitoare 

pe aici. În afară de tine.

— Și eu nu contez, evident...

— Termină ! Doar știi ce-am vrut să spun.

Am privit încă o dată ceea ce trebuia să fie „a treia 

bancă de la poartă“, dar pe ea nu s-a așezat nimeni. 

Când mă întorsesem o clipă cu spatele, nu știu de ce-mi 
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imaginasem că Shanaia o să se materializeze din aerul 

mohorât de februarie, dar nu o făcuse.

— Să mai dăm o tură, am insistat. Ca să fim siguri.

— Clara, parcul ăsta e minuscul... Nu e nimeni aici !

Unul dintre sacii de plastic s-a mișcat. Mi-a sărit 

inima și am scos un țipăt mic.

— Ce e ?

Am arătat cu degetul.

— Acolo... am șoptit. S-a mișcat ceva...

Vântul flutura sacul, dar nu din cauza asta se mișca. 

Și Oscar a văzut. Un cap ascuțit și alb ieșea din gunoaie. 

Un cap cu urechi rotunde și închise la culoare, cu ochi 

roșii ca sângele și mustăți mai mari decât capul.

— E una din... cum îi zice ? a întrebat. Un fel de 

nevăstuică.

— Hermelină, am precizat eu, simțind cum mă ia 

cu fiori. E a lui Shanaia.

M-am lăsat pe vine lângă bancă și am întins încet 

mâna spre animal. Și-a deschis gura și a început să șu-

iere la mine, descoperindu-și dinții ascuțiți ca niște ace. 

Și deodată am văzut că sacii mari de gunoi nu conțin 

numai gunoi. Sub ei am văzut un umăr ieșind dintr-o 
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geacă de piele. Iar bucata aia de blugi dintre ambalajele 

de lapte, cutiile de pizza și cornetele de popcorn nu era 

o simplă pereche veche de blugi pe care cineva o arun-

case. Apoi am văzut o mână cu degete palide și unghii 

lungi, date cu ojă, care ieșeau dintr-o mănușă de piele 

neagră cu ținte.

Era Shanaia.

— E... e moartă ? a întrebat Oscar.

Boxă, care avea un aer îngrijorat, a început deodată 

să latre.

— Dă-te la o parte ! i-am ordonat hermelinei. Vrem 

doar să o ajutăm.

Poate că, în ciuda a tot, devenisem suficient de vră-

jitoare ca să mă asculte. Măcar a avut amabilitatea de a 

nu-și înfige dinții în mâna mea când am început să dau 

la o parte gunoaiele ca să o eliberez pe Shanaia.

Respira.

Avea ochii închiși și chipul rece ca gheața, dar respira.

— Nu e moartă, am strigat ușurată.

Dar ce i se întâmplase ?EDITURA P
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