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Tim Baker și‑a înfășurat fularul în jurul 
gâtului. Era neobișnuit de rece pentru luna 
mai. Norii erau încărcați de ploaie, în ciuda 
prognozelor meteo de vreme bună. Aproape 
sfidând crainicul de la televizor, un strop 
mare de ploaie s‑a izbit de fruntea lui Tim și i 
s‑a prelins pe nas.

S‑a înfiorat.
Ar fi preferat să facă alte lucruri într‑o 

dimineață ploioasă de duminică. Cum ar 



fi să se joace pe calculator în sufrageria 
lui confortabilă. Sau să pălăvrăgească cu 
prietenul lui cel mai bun, Ajay. Sau chiar – 
da – chiar să își termine tema la matematică.  
Dar nu. Nu putea să facă nimic din toate 
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astea. Tim a pescuit din buzunar un șervețel 
umed, apoi și‑a suflat ursuz nasul.

Un magazin în aer liber cu plante pentru 
grădină! Dintre toate lucrurile posibile! Rând 
după rând cu nimic altceva decât frunze, 
tulpini și petale. Și o grămadă de oameni în 
toată firea cu pardesie de ploaie, dând din cap 
și mirându‑se în stânga și în dreapta, de parcă 
n‑ar mai fi văzut o plantă în viața lor. Chiar 
așa, nu aveau altceva mai bun de făcut cu 
timpul lor?

Dar nici pe el nu‑l aștepta ceva 
extraordinar acasă, s‑a gândit Tim, cu un 
nod în gât. Nu de când prietenul lui, Hercule, 
plecase.

Aventurile lui Tim au început când a spart 
din greșeală vechiul vas grecesc al mamei 
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sale. Ca prin minune, o siluetă uriașă a apărut 
atunci dintre cioburi. Inițial, Tim a crezut 
că a eliberat un duh. S‑a dovedit în schimb 
că era eroul Hercule. Jumătate om, jumătate 
zeu, Hercule era fiul unei muritoare și al lui 
Zeus, regele zeilor din Olimp. Nimic din 
ceea ce te‑ai aștepta să găsești într‑un obiect 
decorativ; dar de atunci, Tim a învățat să fie 
pregătit pentru lucruri neașteptate.

Hercule stătuse închis acolo mii de ani 
din cauza Herei, soția lui Zeus. Regina zeilor 
era geloasă pe frumoasa mamă a lui Hercule. 
Hera l‑a urât pe băiat din prima clipă în care 
s‑a născut. Dacă n‑ar fi fost greșeala lui Tim, 
eroul ar fi fost și acum închis în vasul cocoțat 
pe polița șemineului; un secret îngrozitor, 
tăinuit pe vecie.
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– Haide, dragule, ține pasul, i‑a spus mama 
lui Tim, înaintând printre zambile.

– Putem să plecăm acasă acum? a întrebat 
Tim, mărind pasul.

– Încă nu.
– Dar e frig. Și începe să plouă, a spus el, 

aruncând o privire spre cer.
Mama a bombănit ceva și a continuat să 

meargă.
Tim a încercat din nou s‑o convingă: 
– M‑am plictisit.
Mama s‑a întors și l‑a fixat pe Tim cu 

privirea. 
– Nu am fi aici dacă tu n‑ai fi… ei, știi tu 

de ce.
Și‑a strâns buzele și a pus în coș o 

jardinieră cu petunii.




