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Carafa de Tokay

Lyra gi daimonul ei se migcau cu grijd prin
sala mare qi intunecatd, furigAndu-se pe l6n-
gd un perete gi ferindu-se si fie vdzuli din
bucdtdrie. Cele trei mese intinse pe lungimea
sdlii erau deja aranjate. Argintdria qi paha-

rele reflectau lumina pulind gi bincile lungi fuseserd
trase, in agteptarea oaspelilor. Sus, pe pere,ti, at6rnau in
penumbrd portretele fo;tilor decani. Lyra ajunse la podium

,si privi inapoi spre uga deschisd a bucltdriei, dar nu v5zu
pe nimeni, aga cd pd;i gi urcd lAngd masa pus6 mai sus.
Aici, tacd.murile erau din aur, nu din argint, si nu se stdtea
pe bdnci de stejar, ci pe paisprezece fotolii de mahon cdp-
tusite cu perne de catifea.

Lyra se opri lAngi scaunul decanului ;i dddu un bobAr-
nac paharului mai mare. Sunetul cristalului rdsund lim-
pede in toatd sala.

- Nu iei lucrurile in serios, ii gopti daimonul. Poart5-te
frumos!

Daimonul ei se numea Pantalaimon gi avea de data asta
formd de molie, una maro inchis, ca sd nu se vadd in intu-
nericul din sald.

- tn bucdtdrie e gdl[gie mare, nu ne pot auzi, ii r6s-
punse Lyra tot in goaptd. Iar intendentul nu vine pAnd la
prima bdtaie de clopot. Nu md mai pisdlogi!

Dar acoperi oricum cu palma cristalul rdsundto4 iar Pan-
talaimon fAlf6i din aripi qi se strecurdprinugalntredeschisd
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ln salonul de la marginea din spate a podiumului. Reapdru
dupd cAteva clipe.

- Nu-i nimeni acolo, qopti el. Dar trebuie sd ne miqc[m
repede.

Lyra !6gni ghemuit6 prin spatele mesei pi intrd in salon,
apoi se indreptd qi privi ln jur. Singura luminE din incdpere
venea de la focul din cdmin, unde niqte buqteni incinqi
izbucnird sub oehii ei intr-o fl5.cdruie jucdug6, trimildnd
un jet de scdntei in sus pe cog. Locuise aproape toatdviafa
ei la colegiu, dar nu mai vdzuse niciodatd salonul. Numai
profesorii qi oaspefii lor aveau acces acolo, insd nu gi fe-
meile. Nici mdcar menajerele nu intrau si fac6 curat. Era
sarcina exclusivd a majordomului.

Pantalaimon se agezd pe umdrul fetei.

- Egti mulfumitd? Putem pleca? lntrebd el in goapt6.

- Nu fi prostu!! Vreau sd md uit peste tot.
Era o incdpere mare, cu o masd oval5 din lemn lustruit

de trandafir pe care se aflau mai multe feluri de carafe gi
de pahare, o mdcindtoare din argint qi cAteva pipe. Pe un
bufet din apropiere erau un vas pentru lncdlzit m6ncarea
gi un cog cu mdciulii de mac.

- Trdiesc bine, nu-i aga, Pan? zise ea in goapt6.
Se agez6 intr-un fotoliu mare din piele verde. Era foarte

ad6nc si se trezi aproape intinsd pe jos, dar se ridicS, igi
strAnse picioarele sub ea qi se uitd la portretele de pe pereti.
O mulfime de al{i profesori bdtrdni, pesemne. Purtau robe,
aveau barbd gi pdreau posomor6fi; priveau din ramele lor
dezaprobator.

- Despre ce crezi ci vorbesc? ziseLyra, sau incepu sd
zicd, pentru cE pdnd sd termine intrebarea auzi voci din-
colo de uqd.

- Repede, treci in spatele fotoliului! gopti Pantalaimon,
iar Lyra sdri imediat din fotoliu qi se ghemui ln spatele lui.

Nu era cea mai bund ascunzdtoaye.Alesese un loc chiar
in mijlocul camerei. DacS nu stitea in perfectd linigte...
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Luntinile Nordului

Uga se deschise qi lumina din lnc6pere se schimb6. Unul
dintre cei sosili aducea o 1amp6, pe care o lSsd pe bufet. Lyra
ii vedea picioarele; purta pantaloni verde inchis ;i pantofi
negri lustruifi. Era un servitor.

- Lordul Asriel a sosit? intrebd cineva pe un ton grav.

Era decanul. Lyra igi,tinu r6suflarea gi il vdzu pe dai-
monul servitorului (un cAine, camaitoli daimonii servito-
rilor), umblAnd cu pagi mici gi agezAndu-se la picioarele
stdpAnului. Apoi zdri qi picioarele decanului, in aceiaqi
pantofi negri uzalipe care ii purta mereu.

- Nu, domnule decan, zise majordomul. N-am nicio
veste de Ia aerodoc.

- B6nuiesc cd o sd-i fie foame, cAnd va ajunge. ConduJ
direct in sala mare, te rog.

- Prea bine, domnule.

-Ai pregdtit o carafr cu vin special de Tokay pentru eI?

- Da, domnule. Din 1898, a;a cum mi-afi poruncit. Ex-
celenlei Sale li place foarte mult vinul din acest an, din
c6te lin minte.

- Bine. Acum pleac6, te rog.

- Aveli nevoie de lampd, domnule?

- Da, Ias-o. Ai grlji s6-i cureli fitilul in timpul mesei.

Majordomul se inclind qor gi se lntoarse si plece, cu
daimonul insofindu-l cuminte, cu paqi mSrunfi. Din ascun-

zdtoarea ei nu tocmai grozavd, Lyra il urmdri pe decan.

Mai int6i se duse la un dulap mare de stejar dintr-un col!
gi iqi lud roba de pe umeraF, apoi gi-o aranjd pe el cu tot
dichisul. Decanul fusese un bdrbat puternic, dar acum
trecuse bine de qaptezeci de ani qi se miqca mai leapdn qi

mai incet. Daimonul decanului aveainfE{iqareaunui eorb,

iar dupd ce bdtrAnul se imbr6c6, sdri de pe gifonier qi se

apzd,la locul lui preferat, pe um6rul drept al b6rbatului.
Lyra il simlea pe Pantalaimon feapdn de fricd, degi nu

scotea niciun sunet. In ce-o privea, murea de curiozitate.
Vizitatorul pomenit de decan, lordul Asriel, era unchiul
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ei, un bdrbat pe care il admira enorm qi de eare se temea
deopotrivd. Se spunea despre el cE fr.cea politicd la nivel
inalt, cE mergea tn expedifii secrete qi participa la rdzboaie
indepdrtate, iar ea nu gtia niciodatd c6nd urma sd apard.
Era iute la mdnie; dacd ar fi prins-o aici, ar fi pedepsit-o cu
severitate, dar gAndul ssta n-o ingriiora peste m6surd.

Numai cd pe urmd vdzu eeva care schimbd lucrurile cu
desdvdrgire.

Decanul scoase din buzunar o hArtie impdturiti gi o
puse pe mas6. Ridicd apoi dopul unei carafe cu vin auriu gi
greu; despituri hdrtia gi turnd in carafrun firicel de pulbere
alb6, dupi care aruncd hdrtia in foc. Amestecd vinul cu un
creion scos tot din buzunar, pAnE cdnd praful alb se dizolvd
complet, apoi puse dopul carafei la loc.

Daimonul lui croncdni seurt. Decanul li rdspunse mor-
mdind ceva, se uiti in jur cu ochii lui incercdna{i umbrili
de toc5, apoi iegi pe uga pe care venise.

- Ai vdzut, Pan? gopti Lyra.

- Sigur cd da! Hai s-o qtergem repede, inainte sd ajungd
intendentul!

Dar chiar in timp ce vorbea, din capitul indepirtat al
sdlii mari se auzi prima bitaie de clopot.

- Asta-i bdtaia intendentului, zise Lyra. Credeam cd
avem timp destul...

Pantalaimon zburd scurt pe uga sdlii mari qi se intoarse
iute.

- Intendentul a ajuns deja acolo, zise el. $i nu poli sE
iegi pe cealaltd u$e...

Cealalti ug6, pe care venise gi plecase decanul, dddea in
coridorul aglomerat dintre bibliotecd gi cancelarie. in acest
moment al zilei era doldora de bdrbali care igi imbrdcau
robele pentru cin5 qi care se grS.beau sd-gi lase hArtiile sau
servietele in cancelarie, inainte sd se ducd in sala mare.

Dacd nu l-ar fi vdzut pe decan strecurAnd praful acela
alb in caraf[,'ar fl riscat sd lnfrunte mAnia intendentului
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Luminile Nordului

sau ar fr sperat sd treacd neobservat6 pe coridorul aglome-
rat. Dar acum nu gtia ce sd creadS, aga cd ezit6..

Apoi auzi paqi apdsali pe podium. Intendentul venea sd
verifice daci salonul era pregdtit pentru vinul cu mac pe
care-l beau profesorii dupd cin6. Lyra !6qni spre gifonierul
din Iemn de stejar, il deschise gi se ascunse induntru, tri-
gflnd uga dupS ea exact in clipa in care intra intendentul.
\u-gi f6cea griji pentru Pantalaimon. Camera era decoratd
in culori inchise gi el se putea strecura oricAnd sub un scaun.

Auzi rdsuflarea grea a intendentului qi il zdti, printr-o
cripdturi a ugii care nu se inchisese bine, aranjAnd muq-
tiucurile pe suportul de l6ng6 narghilea gi aruneAnd o ulti-
md privire carafelor qi paharelor. Pe urmd igi netezi pdrul
dupd urechi cu amAndoud m6inile gi ii sopti ceva daimo-
nului sdu. Era servitor, deci avea un daimon-cAine. Dar
era un servitor de rang superioq aga cd avea un cAine de rasd.
De fapt, daimonul lui avea forma unui seter roqcat. C6inele
pdrea b6nuitor gi se mi;ca de pared ar fi mirosit prezenla
unui intrus, dar, spre mareaugurare a Lyrei, nu se apropie
de gifonier. Fata se temea de intendent; o bdtuse deja de
doud ori.

Lyraauzio goaptd slabd. Pantalaimon reugise sd se stre-
*Tlffi?i,i 

r*r, sd rdmanem inchisi aici. De ce nu
m-asculfi niciodatd?

Nu-i rdspunse p6nd cAnd nu plecd intendentul. Avea
datoria sd supravegheze aqezarea profesorilor la masa de
pe podium. Lyra auzeaeum intrau profesorii in sala mare,
le auzea murmurul vocilor qi tArqAitul picioarelor.

- MA bucur c5 nu te-am ascultat, gopti ea. Altfel nu
l-am fi vdzut pe decan punAnd otravd in vin. Pan, e chiar
vinul de Tokay despre care l-a intrebat pe majordom. Au
de gdnd s6-l omoare pe lordul Asriel!

- De unde ;tii tu cd a pus otrav5?
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1 
Pisica şi carpenii

Will o trase de mână pe maică-sa. 
— Haide, hai odată, zise el. 
Dar mama lui nu se urni. Îi era frică. Will 
se uită în sus şi în jos pe străduţa îngustă, 
în lumina amurgului, de-a lungul şirului de 

case ascunse toate după câte o grădiniţă şi un gard viu, 
cu geamuri pe jumătate umbrite, pe jumătate refl ectând 
ultimele raze de soare. Nu aveau prea mult timp. Lumea 
stătea la masă acum, însă curând locul urma să se umple 
de copii gata să se zgâiască la ei, să-i analizeze, să comen-
teze. Era periculos să aştepte, dar nu putea face altceva 
decât să încerce s-o convingă, ca de obicei. 

— Mamă, hai să intrăm la doamna Cooper, zise el. Uite, 
aproape am ajuns. 

— Doamna Cooper? zise ea nedumerită. 
Dar el suna deja la uşă. Fusese nevoit să lase sacul jos, 

cu mâna cealaltă strângea în continuare mâna mamei lui. 
Nu i-ar fi  plăcut deloc să fi e văzut, la doisprezece ani, că 
o ţine de mână pe maică-sa, dar ştia ce s-ar fi  întâmplat 
dacă i-ar fi  dat drumul. 

Uşa se deschise şi în prag apăru silueta adusă de spa-
te a bătrânei profesoare de pian, însoţită de mirosul de 
lavandă pe care el şi-l amintea dintotdeauna. 

— Cine-i acolo? Tu eşti, William? întrebă doamna în 
vârstă. Nu te-am văzut de mai bine de un an. Ce doreşti, 
dragul meu? 
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— Aş vrea să mă primiţi în casă, împreună cu mama, 
zise hotărât băiatul. 

Doamna Cooper se uită atentă la femeia cu părul în 
neorânduială şi cu zâmbetul rătăcit, apoi la băiatul cu o 
imensă tristeţe în privire, care o privea cu buzele strânse 
şi fălcile încleştate. Remarcă apoi că doamna Parry, mama 
lui Will, se machiase numai la un singur ochi. Nu părea 
să-şi fi  dat seama şi nici Will nu observase. Ceva nu era 
chiar în regulă cu ei. 

— Mă rog... zise ea şi păşi într-o parte, făcându-le loc 
să intre în holul îngust. 

Will cercetă iarăşi strada în sus şi în jos, înainte să închi-
dă uşa, iar doamna Cooper băgă de seamă cât de strâns se 
agăţa doamna Parry de mâna fi ului ei şi cu câtă blândeţe 
o conducea el în camera de zi, acolo unde se afl a pianul 
(sigur că da, băiatul nu ştia altă încăpere din casa ei). Mai 
remarcă şi că hainele doamnei Parry răspândeau un iz de 
mucegai, ca şi cum ar fi  stat prea mult în maşina de spălat 
înainte să fi e uscate. În lumina soarelui de la apus, femeia 
observă cât de bine semănau cei doi, imediat ce se aşezară 
pe canapea. Aveau aceiaşi pomeţi laţi şi aceiaşi ochi mari, 
cu sprâncene drepte şi negre. 

— Ce s-a întâmplat, William? întrebă bătrâna. Ce-aţi 
păţit? 

— Mama are nevoie de un loc unde să stea câteva zile, 
zise el. Nu pot deocamdată să am grijă de ea acasă. N-aş 
putea spune că e bolnavă. Dar este ameţită, uitucă şi îşi 
face prea multe gânduri negre. Nu-i greu de îngrijit, are 
nevoie doar de cineva care să se poarte blând cu ea şi 
m-am gândit că dumneavoastră nu v-ar fi  prea greu. 

Femeia îşi privea băiatul cu aerul că nu înţelege mare 
lucru, iar doamna Cooper văzu că avea o vânătaie pe 
obraz. Will nu-şi dezlipise privirea din ochii doamnei Cooper 
şi avea o expresie disperată. 
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— N-o să vă coste mult, continuă el. Am adus şi nişte 
mâncare, cred că o s-ajungă destulă vreme. Puteţi lua 
şi dumneavoastră din ea, mama nu se va supăra dacă o 
împărţiţi. 

— Dar... Nu ştiu dacă ar trebui să... Nu crezi că ar avea 
nevoie de un doctor? 

— Nu! Nu-i bolnavă! 
— Ai putea căuta pe altcineva să vadă de ea... Poate 

un vecin sau pe cineva din familie... 
— Nu avem familie. Suntem numai noi doi. Iar vecinii 

sunt şi ei ocupaţi până peste cap. 
— Ce zici de asistenţa socială? Nu că aş vrea să te 

refuz, dragule, dar... 
— Nu! Nu. Are nevoie doar de puţin ajutor. O vreme, eu 

n-o să pot sta lângă ea, dar asta nu va dura mult. Trebuie 
să... Am nişte treabă. Dar mă întorc repede şi pe urmă o 
iau acasă, promit! N-o să rămână mult la dumneavoastră. 

Mama se uita la fi ul ei cu neţărmurită încredere, iar el 
se întoarse şi îi zâmbi plin de dragoste şi de încurajare; 
doamna Cooper nu mai putea să spună nu. 

— Păi, atunci, zise ea, întorcându-se către doamna 
Parry, sunt sigură că o zi-două n-or fi  un capăt de ţară. 
O să stai în camera fi ică-mii, draga mea; ea s-a mutat în 
Australia, nu-i mai trebuie. 

— Mulţumesc, zise Will şi se ridică, gata să plece cât 
mai repede. 

— Dar tu unde te duci? întrebă doamna Cooper. 
— Stau la un prieten, răspunse băiatul. Vă dau telefon 

cât pot de des. Am numărul dumneavoastră. O să fi e bine. 
Mama lui îl privea nedumerită. El se aplecă şi o sărută 

stângaci pe obraji. 
— Să nu-ţi faci gânduri negre, îi spuse. Doamna Cooper 

te va îngriji mai bine decât mine, fi i sigură de asta. Mâine 
te sun şi stăm de vorbă. 
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Se îmbrăţişară strâns, apoi Will o sărută din nou uşor 
şi îi desfăcu grijuliu braţele pe care ea le încolăcise în 
jurul gâtului lui şi se îndreptă spre uşă. Doamna Cooper 
îşi dăduse seama cât era de supărat, pentru că avea ochii 
umezi; dar băiatul îşi aminti imediat că trebuia să se poar-
te cuviincios, se întoarse şi îi întinse mâna. 

— La revedere, zise el, şi vă mulţumesc foarte mult. 
— William, zise ea, aş vrea să-mi spui ce se petrece... 
— E cam complicat, zise el, dar mama n-o să vă facă 

niciun fel de necazuri, serios. 
Nu asta aştepta doamna Cooper de la el şi o ştiau 

amândoi, însă Will reuşise cumva să devină stăpân pe 
situaţie, aşa bizară cum era. Bătrâna se gândi că nu mai 
văzuse niciodată un copil atât de hotărât. 

El se întoarse şi plecă, cu gândul deja la casa lor goală. 

*  *  *

Will şi mama lui locuiau pe o intrare de la stradă trans-
formată în complex imobiliar modern, cu mai multe case 
identice, dintre care a lor era de departe cea mai neîn-
grijită. Grădina din faţă se transformase într-un hăţiş de 
buruieni; mama lui plantase nişte arbuşti la începutul 
anului, dar se uscaseră şi muriseră de sete. Imediat ce Will 
dădu colţul spre casă, Moxie, pisica lui, se sculă din locul 
ei favorit de sub tufa încă vie de hortensii şi se întinse 
leneşă, gata să-l întâmpine mieunând şi frecându-se de 
piciorul lui. 

— S-au întors, Moxie? îi şopti el la ureche, în timp ce 
o lua în braţe. I-ai văzut cumva? 

În casă era linişte. Mai rămăsese ceva din lumina serii, 
iar bărbatul de peste drum îşi spăla maşina, dar nu-i dădu 
atenţie lui Will şi nici Will nu se uită la el. Cu cât îl obser-
va lumea mai puţin, cu atât mai bine. 
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Descuie uşa iute şi intră în casă, cu Moxie la piept. 
Ascultă cu mare atenţie, înainte să-i dea drumul jos. Nu 
auzi nimic: casa era goală. 

Îi deschise pisicii o conservă şi o lăsă să mănânce în 
bucătărie. Oare cât va mai dura până să se întoarcă băr-
batul acela? Nu avea de unde şti, aşa că mai bine se mişca 
rapid. Se duse la etaj şi începu să caute. 

Voia să găsească un penar uzat din piele verde. Exis-
tau surprinzător de multe locuri unde se putea ascunde 
un obiect de dimensiuni atât de mici, chiar şi într-o casă 
modernă standard. Nu era nevoie de ascunzători secre-
te sau de pivniţe ca să faci pierdut un astfel de obiect. 
Will căută mai întâi în dormitorul mamei lui, ruşinat să 
cotrobăie prin sertarele ei cu lenjerie; pe urmă luă la rând 
restul camerelor de la etaj, fără să o sară pe a lui. Moxie 
veni să vadă ce face şi rămase să se spele în preajma lui, 
ca să-i ţină companie. 

Dar Will nu găsi nimic. 
Se făcuse deja întuneric şi îi era foame. Îşi pregăti pâi-

ne prăjită cu fasole şi se aşeză la masa din bucătărie, gân-
dindu-se în ce ordine să caute mai efi cient prin camerele 
de la parter. 

Telefonul sună când tocmai terminase de mâncat. 
Rămase complet nemişcat; inima îi bubuia în piept. 

Numără douăzeci şi şase de apeluri, apoi țârâitul telefo-
nului încetă. Puse farfuria murdară în chiuvetă şi începu 
din nou să caute. 

*  *  *

După încă patru ore, tot nu găsise penarul din piele 
verde. Se făcuse unu şi jumătate noaptea, era epuizat. Se 
întinse în pat îmbrăcat şi adormi imediat. Avu un somn cu 
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I

Adormita fermecatd

Fiarele, din pegteri iepind,
au ud,zut-o pe fecioard, dorrnind.

William Blake

intr-o vale umbritd de rododendroni, aproa-
pe de locul in care incepeau ghefurile, unde
curgea un torent ldptos de zdpadd topitd qi

unde porumbeii qi c6neparii zburau printre
pini uriagi, se afla o grotd pe jumdtate as-

cunsd de stdnca de deasupra gi de frunzele groase si dese

care cregteau Ia gura ei.
Pddurea rdsuna de zgomot: torentul vuia lntre stAnci,

vAntul vdjAia printre acele ramurilor de pin, insectele bA-

zdiau, micile animale din copaci lipau qi pasdrile ciripeau;
cAteodatS, o rafalS mai puternicd de vAnt lovea lntre ele

doud crengi de cedru sau de brad, fdcdndu-le sd rSsune ca

o coardd de violoncel.
Era un loc cu soare puternic, o lumind mereu vie;taze

strSlucitoare loveau pdmdntul ca nigte sulile aurii prin-
tre dungi gi pete de umbrdverzi;i cafenii. Lumina nu p5-

rea niciodatd la fel, niciodatd aceeagi, pentru cd fuioare
de ceald pluteau adesea peste vArfurile copacilor, fdcdnd
soarele sd licdreascd sidefiu gi acoperind fiecare con de
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pin cu o peliculd. de umezealS care sclipea cAnd se ridica
ceala.IJneori, umezeala din nori se condensa ln picdturi
fine, jumdtate ceald gi jumdtate ploaie, care mai degrabd
pluteau decdt cideau, lovind in surdind milioanele de ace.

Pe malul torentului era o cdrare lngustd care ducea
dintr-un sat din fundul vdii - doar cu pufin mai mare de-
cAt o ingrdmddire de colibe pdstoregti - cd.tre un templu
pe jumdtate pdrdginit din apropierea creqtetului ghefaru-
lui, un loc unde steaguri decolorate de m6tase fluturau
neincetat in vAntul etern al indllimilor gi unde sdtenii du-
ceau cu pioqenie ofrande sub formd de prdjiturele din orz
si frunze uscate de ceai. Un efect ciudat al luminii, al ghe-

,tii gi al aburilor fdcea ca valea sd fie acoperitd neincetat
de curcubeie.

Grota se afla ceva mai sus de cdrdruie. Cu mulli ani in
urmd sdldgluise acolo un sfAnt, in meditalie, post gi rugd-
ciune, iar locul era venerat ln amintirea lui. Scobitura in
stAncd avea cam zece metri ad6ncime gi pe jos era uscat; ar
fi fost un bdrlog ideal pentru un urs sau un lup, dar de
multd vreme numai pdsdrile qi liliecii mai rdmiseserd sd
viefuiascd. acolo.

Silueta ghemuitd la gura grotei, scrutdnd cu ochi negri in
toate direc,tiile gi cu urechile ciulite nu era nici pasdre, nici
liliac. Lumina soarelui ii scdlda bogat blana aurie gi lucioa-
s6, iar in labele de maimuld rdsucea pe toate pdrlile un con
de pin, rupAndu-i solzii in cdutarea seminlelor dulci.

In spatele ei, chiar dincolo de locul pAnd unde bdtea
soarele, doamna Coulter incdlzea apd intr-o crdticioard
pe o plitd cu petrol. Daimonul ei murmurd ceva gi doam-
na Coulter ridici privirea.

Pe cdrdruia din pddure venea o fatd din sat. Doamna
Coulter o cunogtea. Trecuserd deja cAteva zile de cAnd Ama
ii aducea merinde. Cdnd ajunsese acolo, doamna Coulter d5-
duse imediat de gtire cd era o femeie sfAntd, scufundatd in
meditafie gi rugdciune, care jurase sd nu vorbeascd in tot

Ocheanul de ambrd.

acest rdstimp cu weun bdrbat. Doar Amei ii lngdduise s-o

iziteze.
De data asta, fata nu era singur6. O insolea tatdl ei,

care se opri s-o agtepte mai la distanfd, in timp ce Ama
urcd spre grotd. Ajunse la intrarea in pe;terd qi fdcu o

plecdciune.

-Tatavd 
transmite g6nduri bune, zise ea.

- Bine ai venit, copil6, rdspunse doamna Coulter.
Fata adusese o boccea de pAnzd pe care o lSsd Ia picioa-

rele doamnei Coulter. Pe urmdli intinse un bucheldl de

flori, nigte Ernemone legate cu un fir de a!d, gi incepu sd

vorbeasci precipitat. Doamna Coulter inlelegea intrucdt-
va limba acestor munteni, dar nu voia s6-i lase sd afle cAt

de bine. li za-bi fetei, ii fdcu semn sd tacd gi sd se uite la
daimonii lor. Maimula aurie intinse o ldbufd neagtS, iar
daimonul-fluture al Amei se apropie, ii dddu ocol, apoi se

aqezd pe vArful ldbufei.
Maimula duse incet fluturele la ureche, iar doamna

Coulter simli un firicel de infelegere qi vorbele fetei i se

deslugird. fdranii erau fericili cd o sfAntd ca ea igi gdsise

addpost in grotd, dar umbla zvonul cd ar fi insolit-o cine-

va primejdios gi puternic. Asta ii speria pe sdteni. Cealal-
td persoand era stdpAnul sau servitorul doamnei Coulter?
Le putea face rdu? De ce veniserd acolo gi cdt de mult in-
tenlionau sd stea? Ama transmise toate aceste intrebdri
cu nesfdrgite ezitdri.

ttt we*e ce inlelegerea ei gi a daimonului se intrepdtrun-
deau, doamnei Coulter ii trecu prin minte un rdspuns neag-

teptat. Putea spune adevdrul. Nu pe tot, desigur, dar o parte
din el. Aproape cd ii veni sd rddd la acest gend, dar se ablinu
gi explicd cu gravitate:

- Da, mai este cineva cu mine, dar nu are de ce sd vd fie
fric5. E fiica mea, cdzutl,sub o vrajd care a adormit-o. Am
venit aici ca sd ne ascundem de wdjitorul care i-a fdcut
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farmece, in tirnp ce eu incerc s-o trezesc gi s-o feresc de alte
rele. Vino s-o vezi, dacd wei!

Vocea bldndd a doamnei Coulter o mai liniqti pe Ama,
dar spaima nu-i trecuse de tot, iar vorbele despre wdjitori
qi farmece i-o sporird din nou. Dar maimufa aurie ii linea
daimonul cu mare gingdqie, iar fata era curioasd din fire,
aqa cd o urmd pe doamna Coulter ln grotd.

Din josul potecii, tatdl ei fdcu un pas inainte, iar dai-
monul lui eioard desfdcu aripile de doud-trei ori, dar rd-
mase pe loc.

Doamna Coulter aprinse o lumAnare, pentru cd se intu-
neca repede, gi o conduse pe Ama in fundul gpotei. Fetila
deschise ochii mari in lntuneric ai incepu sd migte repede
degetele, trec6nd mereu ardtdtorul de Ia o mdnd peste de-
getul mare de la cealalt6., ca sd ameleascd spiritele rele gi
sd alunge pericolul.

- Yezi? zise doamna Coulter. Nu poate face niciun
rdu. Nu aveli de ce sd vd temeli.

Ama se uitd la fbptura din sacul de dormit. Era o fatd cu
weo trei-patru ani mai mare decAt ea gi pdrul ei avea o cu-
loare cum Ama nu mai vdzuse - blond-castaniu, ca o coa-
md de leu. linea buzele strAnse qi dormea addnc, fErd
indoiald, cu daimonul incolScit pe gAtul ei, parcd fdri cu-
nogtinfS. Daimonul semdna cu o mangustd, dar avea bla-
na rogcatd gi era mai mic. Maimula aurie mAngAie ugor
intre urechi daimonul adormit qi, sub ochii Amei, anima-
lul ca o mangustd tresdri tulburat si scoase un scAncet
asemdndtor unui mieunat rdguqit. Daimonul Amei, trans-
format in qoricel, se lipi gi el de gAtul stdpAnei lui, strecu-
rdndu-i-se prin pdr.

-Acum ii 
po,ti spune tatSlui tdu ce atvdzut, zise doam-

na Coulter. Nu existd niciun spirit rdu. E doar fata mea,
adormitd prin farmece, pe care o ingrijesc. Dar, Alma, te
rog spune-i tatdlui tbu cd ag dori ca asta sd rdmAnd un se-
cret. Nimeni, in afar6" de voi doi, nu trebuie sd mai gtie cd

Ocheanul de ambrd'

Lyra se afld aici. Dacd vestea ar ajunge la urechile acelui

wdjitor, ar veni s-o caute gi ar distruge-o, laolaltd cu mine

qi cu tot ce existd in jur. A,gadar, tdcere! Spune-i tatdlui tdu
gi nimdnui altcuiva!

DoamnaCoulter se ldsdin genunchi lAngdlyra gi ti dddu

deoparte guvilele umede de pdr de pe fafa adormitd, pe

urmd se aplecd gi mai mult gi o sdrrtd pe obraz. Se uitd apoi

in sus cu ochi trigti gi iubitori, zdmbindu-i Amei cu atdta

compasiune, incAt fetilei i se umplurd ochii de lacrimi.
Doamna Coulter o lud de rndnd pe Ama gi o conduse

pAnd la iegirea din grotd; tatdl fetilei le agtepta ingrijorat
pe poteca din vale. Femeia igi impreund palmele qi frcu o

plecdciune, el ii rdspunse la fel cu mare u,surare, iar Ama

se inclind intAi in fafa doamnei Coulter, apoi spre adormita
fermecatd qi o lud la goand in jos prin lumina amurgului.
irnpreund, tatdl gi fiica mai f6curd o plec6ciune in direclia
grotei, dupd care se indepdrtarS, dispdrAnd in umbra rodo-

dendronilor uriagi.
Doamna Coulter se lntoarse la apa de pe plitd, care

aproape dddea in clocot. Se ghemui lAngd ea, addugd in
crdticioard cAteva frunze uscate, doud prafuri dintr-un s5-

cule!, unul din altul, apoi trei picdturi dintr-un ulei galbui.

Amestecb viguros, numdrAnd in minte s5 treacd cinci mi-
nute, apoi lud vasul de pe plitd gi se agezd, agtept6nd sd se

riceascd fiertura.
tn jurul ei se afla nlte echiparnent din tabdra de pe mar-

ginea lacului albastru unde murise sir Charles Latrom: un
sac de dormit, un rucsac cu schimburi, cele necesare pen-

tru spdlat gi altele. Mai avea o cutie din pAnzd de cort, cu

ramd zdravdnd de lemn qi cdptugitd cu capocl, plinb de di-

ferite instrumente, plus un pistol ln tocul lui.

' 1 Capoc - material alcituit din fibre vegetale obfinute din fructele
unui arbore exotic qi folosit ca umpluturd pentru saltele, perne etc.
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