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BINE TE‑AM GĂSIT!*
(*Ăsta‑i doar un mod mai fistichiu de a spune „Salut!“) 

Crezi în magie? Hei! Da, cu tine vorbesc. Ce zici? 
Crezi în magie? 

Dacă semeni câtuşi de puţin cu băiatul din această 
carte, s-ar putea să spui că nu. Dar eu te asigur că peste 
tot în jurul tău există magie. E adevărat. Nu mă crezi? 
Uită-te în ochii mei şi spune-mi că nu vezi magie! 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeueeeeeeeeeeeeeeeees
eeeeeeeeeeeeueeeeeeeeeeeeneeeeeeeeteeeeeeeeeee
emeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeegeeeeeeeeeeeeeeee

Vezi ce-am făcut? Eu... eu sunt mag...
(Nu te poţi opri din râs? Hai, că n-am fost chiar 

aşa de caraghios, nu?) 
Dar să fim serioşi o clipă. 
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Magia poate însemna, pentru oameni diferiţi, lu-
cruri diferite. Pentru unii, înseamnă să scoţi un iepure 
din joben, sau să tai pe cineva în două cu fierăstrăul 
şi pe urmă să-l lipeşti la loc (dacă ai noroc). Pentru 
alţii, e magică o zi răcoroasă de toamnă, ori îmbrăţi-
şarea blândă a cuiva drag. Pentru mine, pot fi magice 
o poveste, un joc, o ghicitoare sau o surpriză care mă 
lasă cu răsuflarea tăiată, încât nu pot să zic nici mâlc. 

Vezi tu, magia apare în toate formele, mărimile, 
culorile, gusturile, mirosurile şi senzaţiile. Magia poate 
avea până şi formă de carte – chiar cartea pe care o 
ţii acum în mână, cine știe. Sau nu. Nu vreau să mă 
grăbesc. 

Uneori, însă, poate îţi aminteşti mai greu să cauţi 
magia din lume, exact ca băiatul din această carte. 
Poate eşti prea ocupat să învârţi vata de zahăr pe 
băţ, sau îţi distrag atenţia păsările care ţi se aşază 
pe pervazul geamului, sau ai obosit făcând ordine în 
pod şi nu mai ai putere s-o observi, dar te asigur eu, 
magia chiar există. Trebuie numai să ştii încotro să 
te uiţi după ea. (Foloseşte-ţi nasul! Sau limba! Sau 
ochii! Sau creierul!) Iar uneori, desigur, o poţi face 
chiar tu să existe.

Ţi-ar plăcea să înveţi magie? Mă gândeam eu! Foarte 
bine. Repetă după mine: SIM SALA BAM!

Nu te supăra, nu cred că ai spus într-adevăr for-
mula asta cu voce tare. Te rog. Repet-o. După mine: 
SIM SALA BAM!

Mai tare: SIM SALA BAM!
Excelent! Te dovedeşti un elev bun. 
Acum, dă pagina... 
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STAI PUŢIN, STAI, STAI... STAI AŞA... OPREŞTE-TE! 
Ce prost sunt! Cred că m-am hipnotizat singur, cu 

toate e‑urile de mai devreme. Aproape că am uitat 
un ultim lucru, extrem de important, înainte să pă-
trundem în miezul poveştii noastre magice. (Să bată 
tobele, vă rog!) Întâi de toate, eu trebuie să-ţi explic...
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CUM SĂ... 
citeşti această carte!

nu‑ți pot Spune tocmAi eu, La urma urmei, când sau 
Unde să citești carTea: o poți citi în autobuz, în avion 
sau într‑un car cu fân. Ai putea‑o citi în tiMp ce îți perii 
dinții, îți perii părul, sau perii blana iepurașului tău de 
angora. (pentru că ai un astfel de iepuraș, așa‑i?) ai 
putea‑o citI în pat, sub pat, sau chiar levitând la câțiva 
Coți deasupra patului. dacă ai chef, o poți citi pe dos în 
oglinda din baiE, cu susul în jos sau cu josul în sus. 

nu, nu‑ți pot spune unde și când s‑o citești și în mod 
clAr nu‑ți pot spune nici cum. o poți Citi cu ochii dEschiși 
sAu o poți citi cu ochii închiși (se poate și așa, Să șTii). 
o poți citi de la dreapta la stânga în oglindĂ sau ți‑o 
poate citi altcineva Cu voce tare. Poate chiAR ți se va 
părea uTil să formezi o frază din ultimele literE ale unor 



 15 

cuvintE. și cu Siguranță vei dori să afli ce mesaj formează 
toaTE majusculele dintr‑un anumit subcaPitoL (e plăcut 
să aI de ales, păi Nu?) 

mai important decât orice este sĂ înțelegi că în 
această carte sunt și lecții De magiE (și că uneori se 
mai scrie și karte, cu k de la kilogram). citește capito-
lele cărții propriu‑ziSE și vei găsi în ele o poveste plină 
de aventură, suferință, înflăcărare și buCurie (nu nea-
părat în oRdinEa asta). citește despre cum se pun la 
cale momenTEle magice (adică acele capitole speciale 
strecurate din loc în loc) Și ele te vor ajuta să descoperI 
secretele Apariției pe scenă ca MagiciAn. 

dacă citești ambele tipuri de capitole la rând, S‑ar 
putea să exClami „uaU!“, pentru că vei descoperi o 
aveNtură și vei învăța magie în același timp. ca Să te 
distrezi și mai bine, Îmi dai voie să‑ți propuN să citești 
cartea în ambele feluri? 

să știi că secrEtele mAgicienilor trebuie împărtășite, 
trebuie transmise mai departe, astfel încât generațiile 
viitoare să poată înfăptUi isprăvi încă și mai uimitoare 
și mai îNdrăznețe. de aceea ți le destăinui și eu ție! am 
doar o rugăMInte: ține secrete aceste Secrete. nu le 
spune prietenilor tăi sau prietenilor prieTEnilor tăi. nu 
le folosi ca să păcălești vecinii. nu le stRiga în gura mare 
de pe acoperișuri. ascultă ce‑ți Spun și crede‑mă: cel mai 
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grozAv și mai prețios nUmăr de magie este să Transformi 
o încruntătură într‑un zâmbet. te simți mult mai răsplătit 
decât atunci când îți iese inveRs! 

pfui – ce mai bat apa‑n piuă... hai să plonjăm în carte.
ești gata? 
nEmaipomenIt! 
Citește mai departe... 

_ _ _ _ _, _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _   

_ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  

_ _  _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _...
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UNU

În întunericul unui depou feroviar, undeva la mar-
ginea îndepărtată a oraşului, din ceaţa groasă se ivi 
o umbră. Silueta se uită o dată înapoi, apoi o luă la 
fugă şi traversă în goană mai multe rânduri de şine 
pustii de cale ferată. 

Acum, în caz că semeni câtuşi de puţin cu mine, 
s-ar putea să tresari, imaginându-ţi umbra unei silu-
ete omeneşti ivindu-se noaptea şi pe ceaţă dintr-un 
depou aproape părăsit, luminat doar de nişte feli-
nare de pe străzi îndepărtate. Dar n-ai de ce să-ţi 
faci griji. Nu era decât un băiat slăbănog pe care îl 
chema Carter Locke. 

Dacă ar fi să te îngrijoreze cineva în acest moment, 
mai bine te-ar îngrijora bărbatul care vine nu departe 



Neil Patrick Harris

 18 

în spatele băiatului – adică bărbatul care îl urmărea 
pe Carter prin depou şi zbiera: 

— Carter! Întoarce-te imediat! Nu fugi de mine, 
băiete! Nu-ţi fac niciun rău. 

Minţea. Bărbatul chiar avea intenţii foarte rele în 
ce-l privea pe Carter. 

Din fericire, Carter ştia şi el asta. Aşa că îşi luă 
picioarele la spinare, strânse zdravăn geanta petre-
cută peste umăr şi iscodi întunericul cu privirea să 
vadă care garnitură de tren o lua ţaca‑ţaca pe şine 
spre ieşirea din depou. Șuieratul unui tren îi sparse 
timpanele, iar Carter se împiedică de o şină. 

Ţăcănitul metalic bine cunoscut se auzea de la câ-
teva linii de cale ferată mai încolo. Se puseseră în 
mişcare un şir de vagoane ruginite, dar colorate, care 
prindeau viteză şi alungau ceaţa. Carter le vedea deja 
bine. Sări peste şine şi alergă să ajungă trenul din 
mers. Din depou continuau să iasă vagoanele unele 
după altele. Roşu, albastru, galben, mov, şi mai roşu, 
negru, portocaliu, încă şi mai roşu. 

Trenul colorat îi aminti lui Carter primul truc ma-
gic pe care îl văzuse vreodată: o mână se apropiase cu 
blândeţe de faţa lui şi îi scosese din ureche o batistă 
roşie de mătase, de care era înnodată una galbenă, de 
care era înnodată una albastră, de care era înnodată 
una verde, şi aşa mai departe, şi aşa mai departe, şi 
mai departe şi mai departe. Era una dintre puţinele 
amintiri pe care le avea Carter despre tatăl lui. 

Băiatul îşi pipăi instinctiv geanta, de parcă voia 
să se asigure că micuţa cutie de lemn mai era încă 
înăuntru. Era. 
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Alergă în paralel cu trenul, uitându-se atent la fie-
care vagon după un loc unde să se urce. În spatele lui 
se auzeau paşi scrâşnind pe pietriş. Pe urmă bubui o 
voce aspră, nemiloasă: 

— Carter! Nici să nu te gândeşti să sari în trenul 
ăla! 

Toată alergătura de până atunci nu-l sleise de pu-
teri pe bărbat, care se auzea chiar mai aproape decât 
înainte – parcă era exact în spatele lui. 

— Am ochi şi urechi în toate oraşele de-aici până 
în Timbuktu! N-ai să scapi niciodată! Mă auzi? Nicio‑
dată!
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Carter încercă să nu se gândească ce s-ar fi întâm-
plat dacă îl prindea bărbatul. Se concentră, în schimb, 
asupra locomotivei. Pe roţile grele de sub ea, când 
alunecau pe şine, sclipea lumina. Problema cu tre-
nurile este că sunt făcute din metal şi fiecare vagon 
cântăreşte de-adevăratelea o tonă, dacă nu mai mult. 
Iar după ce se pun în mişcare, se mişcă repede. Dacă 
cumva Carter se apropia prea mult şi păşea greşit, 
totul se termina definitiv. 

Acum trecea pe lângă el un vagon galben-viu. Gal‑
benul îi aminti lui Carter de o pasăre pe care o vă-
zuse închisă în colivie, în vitrina unui magazin cu 
animale de companie. Oare păsările nu aveau menirea 
să zboare libere? Carter luă galbenul drept un semn 
că acesta era vagonul în care trebuia să se urce, cel 
care urma să-l ducă departe de-aici. Scara vagonului 
tocmai trecea pe lângă el. 

Pentru unii, să sari într-un tren aflat în mişcare 
poate că ar fi fost ceva de speriat, dar Carter făcuse 
asta de atâtea ori, încât i se părea la fel de la înde-
mână ca scosul unei monede din spatele urechii cuiva 
sau ca amestecatul unui pachet de cărţi de joc cu o 
singură mână. 

Din nefericire, însă, şi pentru bărbatul care îl ur-
mărea pe Carter săritul în tren era la fel de uşor. Când 
să apuce Carter scara, bărbatul îi înşfăcă geanta de 
umăr şi îl trase la pământ. 

— Nu! strigă Carter. 
Căzură amândoi pe pietriş şi se rostogoliră pe 

lângă roţile vagonului galben, care continuau să bu-
buie pe şinele subţiri – te‑duc‑te‑aduc, te‑duc‑te‑aduc, 



Neadaptaţii Magici

 21 

te‑duc‑te‑aduc, te‑duc‑te‑aduc – ca un ecou al bătăilor 
inimii speriate a băiatului. Nu voia să-şi imagineze ce 
s-ar fi întâmplat dacă trenul acela pleca fără el. 

Carter nu se opri din mişcare. Îşi răsuci corpul 
până când rostogolitul se transformă într-o tumbă. 
În timp ce se arcuia, Carter smulse geanta din strân-
soarea bărbatului, apoi îşi înfipse picioarele în pie-
trişul mişcător şi sări spre ultimul vagon al trenului. 
Din spatele acestuia cobora o scară, pe lângă o uşă 
deschisă. Carter apucă cu mâini iuţi ultima treaptă, 
ţinându-se de ea cu toţi muşchii încordaţi. Pe urmă se 
trase în sus pe scară, ridică picioarele, şi iată-l agăţat 
de spatele trenului care gonea acum cu toată viteza. 

După ce îşi trase sufletul, urcă scara până sus şi 
se aşeză pe acoperişul vagonului. Vântul îi ciufulea 
părul în toate direcţiile. Din faţă, trenul șuieră iar. 

Carter se uită în urmă şi îl văzu pe bărbat căzut 
în genunchi lângă şine, strigând în noapte cu bra-
ţele ridicate de furie, până când se transformă rapid 
într-un punct şi dispăru în întunericul depărtării. 
Carter făcu din mână în semn de rămas-bun. Spre 
oraş. Spre doamna Zalewski. Şi spre bărbatul care îl 
urmărea – deşi, dacă ar fi fost cu putinţă, Carter ar fi 
ales să-i dorească acelui bărbat rămas‑rău. 

Soarele tocmai răsărea, iar cerul devenea minunat 
de albastru. După o vreme, zgâlţâitul şi scârţâiturile 
zgomotoase şi bine cunoscute ale trenului potoliră 
inima lui Carter şi îi provocară un căscat. Coborî pe 
scară şi intră în vagon. Înăuntru erau sute de cutii 
stivuite pe paleţi de lemn. Carter se lăsă să cadă lângă 
una dintre stive, îşi aranjă geanta sub cap, pe post de 
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pernă, apoi îl fură somnul, visând despre speranţă, 
soartă, predestinare şi aventură, precum şi, o dată 
sau de două ori, în treacăt, despre posibilitatea ca 
magia să existe.


