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PAULO COELHO, scriitor brazilian, nãscut la Rio de
Janeiro în 1947. Înainte de a deveni unul dintre cei mai
de succes romancieri ai lumii ºi un veritabil fenomen
al culturii de masã, a fost un hippie rebel, apoi autor
dramatic, director de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face
pelerinajul la Santiago de Compostela, eveniment care
i-a marcat viaþa ºi cariera literarã. Deºi profund ataºat
de Brazilia natalã (îºi scrie operele la calculator, în faþa
oceanului, în vila sa de la Copacabana), romanele lui
dezvoltã drame universale, valabile oriunde ºi pentru
oricine, ceea ce explicã primirea entuziastã de care se
bucurã pe toate meridianele. Cãrþile lui Paulo Coelho,
traduse în 56 de limbi ºi editate în 150 de þãri, s-au vân-
dut în zeci de milioane de exemplare. Este consilier spe-
cial UNESCO în cadrul programului „Convergenþe spiri-
tuale ºi dialoguri interculturale“, membru al comitetului
director al Fundaþiei Shimon Peres, al Schwab Foun-
dation for Social Entrepreneurship, al Lord Menuhin
Foundation. Distins cu numeroase premii (printre care
premiul german Bambi 2001, acordat personalitãþii cul-
turale a anului, premiul italian Fregene pentru litera-
turã) ºi importante distincþii (cavaler al Legiunii de
Onoare din Franþa, martie 2000; Ordinul Rio Branco,
Brazilia etc.), membru al Academiei Braziliene de Litere
(din 28 octombrie 2002). Fondator al Institutului Paulo
Coelho, care acordã ajutoare îndeosebi copiilor ºi bãtrâ-
nilor din pãturile defavorizate ale societãþii braziliene.
Colaborator permanent al unor reputate ziare, printre
care Corriere della Sera (Italia), El Semanal (Spania), Welt
am Sonntag (Germania), The China Times Daily (Taiwan).

Opere principale: Pelerin la Compostela (1987); Alchimis-
tul (1988); Walkiriile (1992); La râul Piedra am ºezut ºi-am
plâns (1994); Al cincilea munte (1996); Manualul rãzboi-
nicului luminii (1997); Veronika se hotãrãºte sã moarã (1998);
Diavolul ºi domniºoara Prym (2000); Unsprezece minute
(2003). Numeroase dramatizãri, CD-uri ºi jocuri elec-
tronice dupã cãrþile sale. Drepturile de ecranizare pen-
tru Alchimistul au fost achiziþionate de Warner Brothers,
scenariul ºi regia fiindu-i încredinþate actorului Laurence
Fishburne (Matrix).
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Pentru S.I.L.,
Carlos Eduardo Rangel

ºi Anne Carrière,
maeºtri în materie de rigoare 

ºi compasiune



O, Marie cea zãmislitã fãrã de prihanã, 
roagã-te pentru noi, 

cei care ne îndreptãm cãtre Tine. 
Amin

„Nu este ucenic mai presus de învãþãtorul sãu; 
dar orice ucenic desãvârºit va fi ca învãþãtorul sãu.“

LUCA, 6, 40



NOTA AUTORULUI

Cu excepþia prologului ºi a epilogului, ma-
terialul conþinut în prezentul volum a mai fost
publicat în „Maktub“, rubricã prezentã în jur-
nalul Folha de Sa~o Paolo ca ºi în diverse alte zia-
re braziliene ºi strãine, între anii 1993 ºi 1996.



PROLOG

„În largul plajei de vest a satului se aflã o insu-
lã ºi pe ea e un templu uriaº, plin de clopote“,
spuse o femeie.

Bãiatul observã cã ea purta veºminte ciudate
ºi capul îi era acoperit de un vãl. Nu o mai vã-
zuse niciodatã înainte.

„Ai vizitat templul acela?“, întrebã ea. „Du-te
acolo ºi spune-mi cum þi se pare.“

Atras de frumuseþea femeii, bãiatul merse la
locul indicat. ªezu pe nisip ºi scrutã orizontul cu
privirea, dar nu vãzu nimic în afara priveliºtii
obiºnuite: cerul albastru ºi oceanul.

Decepþionat, se duse într-un sat de pescari din
apropiere ºi întrebã despre o insulã cu un templu.

„Ah, a fost cu mult timp în urmã, pe vremea
când trãiau pe-aici strãbunicii mei“, zise un pes-
car bãtrân. „A fost un cutremur ºi insula s-a scu-
fundat în mare. Dar deºi nu mai putem vedea
insula, încã putem auzi clopotele de la templul
de pe ea atunci când marea le face sã se legene
acolo, în adâncurile ei.“

Bãiatul se întoarse pe plajã ºi încercã sã as-
culte clopotele. Stãtu acolo toatã dupã-amiaza,

9



dar nu izbuti sã audã altceva decât zgomotul va-
lurilor ºi þipetele pescãruºilor.

Când se lãsã noaptea, pãrinþii lui venirã sã-l
caute. A doua zi de dimineaþã, el se întoarse pe
plajã; nu-ºi putea închipui cã o femeie frumoasã
ar fi fost în stare sã-l mintã. Dacã ea avea sã re-
vinã într-o bunã zi, i-ar fi putut spune cã nu vã-
zuse insula, dar auzise clopotele templului pe
care le fãcea sã rãsune miºcarea valurilor.

Trecurã astfel multe luni; femeia nu se întoar-
se ºi tânãrul o dãdu uitãrii; acum era convins cã
trebuia sã descopere bogãþiile ºi comorile tem-
plului scufundat. Dacã ar auzi clopotele, ar fi în
stare sã o localizeze ºi ar putea recupera comoa-
ra ascunsã acolo.

Îºi pierduse orice interes pentru ºcoalã ºi pen-
tru grupul sãu de prieteni. Se transformase în
obiectul preferat al glumelor celorlalþi copii, care
obiºnuiau sã spunã: „El nu mai e ca noi. Preferã
sã se uite þintã la mare fiindcã îi e fricã sã nu piar-
dã la jocurile noastre.“

ªi toþi râdeau, uitându-se la bãiatul care ºedea
pe mal.

Deºi nu izbutise sã audã vechile clopote ale
templului, bãiatul învãþa alte lucruri. Începu sã-ºi
dea seama cã, de cât ascultase zgomotul valuri-
lor, atenþia nu-i mai era abãtutã de ele. Niþel mai
târziu se obiºnui ºi cu þipetele pescãruºilor, cu
zumzetul albinelor, cu vântul care bãtea în frun-
zele palmierilor.
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La ºase luni dupã prima lui conversaþie cu fe-
meia, bãiatul era capabil sã nu se mai lase dis-
tras de nici un zgomot – dar încã nu putea auzi
clopotele templului  scufundat.

Veneau pescari sã stea de vorbã cu el ºi stã-
ruiau: „Noi auzim!“, ziceau ei.

Bãiatul însã nu izbutea.
Ceva mai târziu, pescarii schimbarã vorba:

„Eºti prea preocupat de zvonul clopotelor din
adânc; renunþã la asta ºi vino sã te joci iar cu prie-
tenii tãi. Poate cã numai pescarii izbutesc sã le
audã.“

Dupã aproape un an, bãiatul gândi: „Pesemne
oamenii ãºtia au dreptate. E mai bine sã mã fac
mare, sã devin pescar ºi sã revin în fiecare zi pe
plaja asta, pentru cã a ajuns sã-mi placã.“ ªi mai
gândi: „Poate cã totul e o legendã ºi – din cauza
cutremurului – clopotele se vor fi sfãrâmat ºi nu
vor mai rãsuna niciodatã.“

În dupã-amiaza aceea se hotãrî sã se întoar-
cã acasã.

Se apropie de ocean, ca sã-ºi ia rãmas-bun de
la el. Mai privi o datã natura ºi – cum gândul nu-i
mai stãtuse decât la clopote – putu zâmbi iarãºi
auzind frumuseþea cântecului pescãruºilor, zgo-
motul mãrii, vântul ºuierând în frunzele palmie-
rilor. Auzi de departe glasul prietenilor sãi care
se jucau ºi se simþi bucuros dându-ºi seama cã
avea sã revinã la jocurile copilãriei.
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Bãiatul era mulþumit ºi – aºa cum numai un
copil ºtie s-o facã – se simþi plin de recunoºtinþã
cã era în viaþã. Era sigur cã nu-ºi pierduse vre-
mea, deoarece învãþase sã contemple ºi sã vene-
reze Natura.

Atunci, pentru cã asculta marea, pescãruºii,
vântul, frunzele palmierilor ºi vocile prietenilor
sãi care se jucau, auzi ºi primul clopot.

ªi altul.
ªi încã unul, pânã când, spre bucuria lui, bã-

turã toate clopotele templului scufundat.

Mulþi ani mai târziu – bãrbat în toatã firea
acum – se întoarse în satul ºi pe plaja copilãriei
sale. Nu mai nãzuia sã recupereze nici o comoa-
rã din fundul mãrii; totul fusese poate doar ro-
dul imaginaþiei lui ºi nu auzise niciodatã clopo-
tele de sub apã într-o dupã-amiazã pierdutã din
copilãrie. Chiar ºi aºa, se hotãrî sã se plimbe pu-
þin, ca sã audã zgomotul vântului ºi cântecul pes-
cãruºilor.

Care nu-i fu mirarea când o vãzu, ºezând pe
nisip, pe femeia ce-i vorbise despre insula aceea
cu templul ei.

„Ce faci aici?“, o întrebã el.
„Te aºteptam pe tine“, rãspunse ea.
El îºi dãdu seama cã – deºi trecuserã amar de

ani – femeia îºi pãstrase aceeaºi înfãþiºare; vãlul
care-i ascundea pãrul nu pãrea decolorat de tre-
cerea timpului.

Ea îi întinse un caiet albastru, cu filele albe.
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„Scrie: un rãzboinic al luminii se uitã cu aten-
þie în ochii unui copil. Pentru cã ei ºtiu sã vadã
lumea fãrã amãrãciune. Când vrea sã ºtie dacã
persoana de lângã el e demnã de încredere, în-
cearcã sã o priveascã aºa cum ar vedea-o un
copil.“

„Ce este un rãzboinic al luminii?“
„ªtii bine ce este“, rãspunse ea, surâzând. „E

cineva capabil sã înþeleagã miracolul vieþii, sã
lupte pânã la capãt pentru ceva în care crede, au-
zind totodatã ºi clopotele pe care marea le face
sã rãsune în adâncul ei.“

El nu se socotise niciodatã rãzboinic al lumi-
nii. Femeia pãru a-i ghici gândurile: „Toþi sunt
în stare sã fie. ªi cu toate cã nimeni nu se consi-
derã rãzboinic al luminii, cu toate acestea toþi
sunt.“

El se uitã la paginile caietului. Femeia surâse
din nou.

„Scrie despre rãzboinic“, zise ea.




