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irul carelor de lupta inainta iute prin necatoare, asemePnea unei reptile ce-gi desfa$oara inelele. Jindndu-se
bine ile aripa carului principal. baianrl se uita in sus, spre sdncile care-i inponjurau. Perelii netezi de piatra erau sfredelili ca
un fagure, marcind inhar e in mormintele strabunilor. Gropile
lmmecoase il priveau pe baiat de sus, asemenea ocbilor unei
legiuni de djini. Printul Nefer Memnon se cutremua $i-si in-

Q

toarse privire4 faaandu-gi pe furig, cu m6na stanga! semnul de
indepArtare a radui.
Arunca o privire peste uma,r la coloana din urma sa Si il
vazu prin vdrtejul norilor de praf, in carul din spate, pe Taita
supraveghindu-l atent. Colbul ii acoperise pe bAtran $i carul sau
cu o pelicuh fina, argintie, iar singura sageata a soarelui care
strapungea strairndwile acestei vai addnci sclipea pe paniculele de mica de pe fata barbatului qi-i dadeau o stalucirc ce-l

KUD

facea sd para reincamarea unui zeu. Nefer inclna capul in
semn de vinovade, ru$inat ca batlanul fusese manorul trecatoarei sale spaime superstilioase. Nici un prhl al casei regale
Tamose nu hebuia sa arate o asemenea slabiciune, cel putrin nu
acum, cdnd era pe cale sa devina barbat. Totusi, Taita cuno$tea mai bine ca oricine, pentru ca fusese tutorele lui Nefer din
frageda pruncie !i ii statuse mai aproape chiar decit propriii
parinti sau fta1i. Expresia de pe fala lui Taita ramasese neschimbata, dar, chiar $i de la o ata dista4A, ochii lui bafteni pareau sa-l sfredeleasca pe Nefer pana in strafundurile fiinlei sale.
Privirea lui vedea totul si intelegea totul.
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Nefer se intoarse si se ridica in picioare hnga tatal sau,
care scutura haFrile Si imboldi caii plesnind din biciul siu
lung. Valea din fala lor se deschidea abrupt intr-un amfiteatru
imens, unde se allau ruhele pustii, gata sa se prabuseasca, ale
cetadi Gallala- Nefer se inhora yazand, pentru in6ia data, acest
faimos camp de lupta- Pe uemuri, in tinerctea sq Taita insu$i
luptase in acest loc, atunci cAnd semizeul Tanus, seniorul Harrab,
distusese fo4ele intunericului care ameninlau Egiptul. Asta se
intamphse acum mai bine de saizeci de ani, dar Taita ii descrisese fiecare detaliu al bataliei, iar povestirea fusese atat de vie,
incat Nefer avusese senzalia ca participase el insugi la confruntarea din acea zi fatidica.
Tatal lui Nefer, zeul $i faraonul Tamose, indrcpta carul spre
piehele prabu$ite ale portii in ruina $i domoli caii. La rdndul
lor, cele o suta de care din spatele sau.executara cu indemanare
aceea$i manevra, iar vizitiii se grabira sa coboare de pe plar
forme ca sa inceapa sa-$i adape caii. Cdnd faraonul deschise
gura sa vorbeasca, masca de pulbere de pe obrajii sa.Li se sparse
intr-o ploaie de particule fine ce-i cazura pe piept.
- Seniore! strigl faraonul catre Marcle ku al Egipnrlui, sdniorul Naj4 comandan l annatei $i in&agitul sau tovam$. Trcbuie
sa o pomim iar la drum hainte ca soarcle sa atinga varful dealului. Vreau sa traye$arn dunele din El Gabar in timpul noplii.
Praful de mica facea sa sclipeasca coroana albastra, de razboi, de pe capul lui Tamose, iar ochii ii erau injectafi din cauza

colerului strdns la colluri, cand fa.raonul isi indrepta privirea
spre Nefer.

De aici te las sa-ti continui drumul cu Taita.
Cu toate ca stia ca era inutil sa protesteze, Nefer deschise
gura sa o faca- Escadronul urma sa lupte impotriva dugmanului. Planul faraonului Tamose era sa se indrepte spre sud, prin
Marite Dune 5i sa leasa un drum printre lacurile amare de soda
cristalizata. sa-i sara inamicului in spate si sa taie o bresa pana
in centru, prin care sa navaleasca legiunile egiptene comasate,
in a5teptare, pe malul Nilului, inainte de Abnub. Tamose uma
sa uneasca cele doua fo4e $i, inainte ca dusmanul sa aiba timp
sa se regrupeze, ar trece de Tell el-Daba $i ar cuceri fortareata
inamica de la Avaris.
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Era un plan in&azne! si inteligent, carc, daca reusea, i-ar h
dus la un pas de victoria in razboiul impotriva hicsogilor, cu
care se luptau de doui generalii. Nefer fusese invaFt ca batala
gi gloria erau sensul existenlei sale pe acest paLrnant. Cu toate
aceste4 chiar ii la inaintata varsta de paisprezece ani, acestea il
ocoleau inca. Tanjea din tot sufletul sa participe la o victorie si
sa aiba sansa nemurhii alaturi de tatal sau.
inainte ca buzele sa-i fi rostit protesnrl, faraonul il gi respinse.
* Care e prima indatorire a unui mzboinic? il inEeba pe baiat.
Nef€r isi pleca ochii.
- Supunerea Maiestate, raspuns€ ince! fara mgere de inima"
- Sa nu uiti asta niciodata, incuviinta din cap faraonul,
' dupa care se indeparta.
Nefer se simli dispretuit si dat la o parte. Ochii ii ardeau gi
buza de sus ii tremura, dar privirea lui Taita il intari. Clipi pentru a-$i indepafia lacrimile din ochi si trase de burduful cu apa
ce aama intr-o parte a carului, inainte de a se intoarce spre bahairul mag cu o fluturare hufasa a caruontrilor lui desi, pudrati
cu colbul drumului.
- Araa-mi monumentul, Taita, comanda el,
Cei doi oameni atit de nepotrivili ca vdrsta isi crofua drum
prin gramada de care, oameni gi cai ce sufocau ingusta ulita a
oragului in ruine. Dezbracad pana la piele in ar$ila desertului,
douazeci de soldali cobordsera pe planul inclinat ce ducea spre
pufruile stravechi $i formasera un lant cu cupe menit sa aduca
la supraf4a pudna apa amara care se mai afla acolo. Cdndva,
aceste fhntini avusesera apa din belsug pentru a satura un oras
bogat, bine populat, care inflorea pe drumul negog ui dinte Nil
gi Marea Rogie. Apoi, cu secole in uma, un cunemur zguduise
stratul de apa si blocase cursul subteran. Oragul Gallala murise
de sete. Acum, de-abia daca mai era apa indeajuns pentru a
amagi setea a doua sute de cai gi a umple burdufurile din piele
cu apa, inainte ca puturile sa sece de tot.
Taita il conduse pe Nefer pe potecile inguste, prin templele
gi palatele locuite doar de gopdrle gi de scorpioni, pana cand
ajunsertr in piata cenhala, acum pustie. in mijlocul ei se inalla
monumentul inchinat seniorului Tanus $i triumftrlui sau asupra
armatei de banditi care aproape ca disausesera nafunea cea
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mai bogata si mai putemica de pe pamant. Monumentul era o
bizara piramida din cranii omenegti, unite inae ele cu mortar $i
protejate de un chivot din dale de piatra rogie. De la inallimea
lor, mai mult de o mie de cranii ranjeau spre baiat, in timp ce
acesta citea cu voce tare inscriptria de pe galeria de piafd:
Capetele noaste taiate stau ca mtutude a bataliei ce a
avut loc aici, unde ne-am piedut vietile secerali de sabia lui
Tanus, seniorul Harrab. Fie ca generaliile care vin sa afle dirt
faptele de vitejie ale preaputemicului lord, despre gloria zeilor si puterea barbafilor cu inima drcapta. Asa s-a hotarat in al
paisprezecelea an al domniei zeului faraon Marnose.

in umbra monumennrlui, Taita il privea pe
plimba in juul monumentului $i se opre$te la fiecare cauva pa$i, cu mainile in golduri, ca sal studieze din fiecare unghi. Degi figura lui Taita parea incremenit4 ochii sai
tadau afectirmea pe carc i-o purta" Dragostea lui pentu tanar i$i
avea ridacinile in cea pentru alte doua hinfe. Prima dinhe acestea era Lostris, regina Egiptului. Taita era eunuc, dar fusese castrat dupa pubertate 9i, cdndv4 iubise o femeie. Din cauza
mudlarii sale fizice, dragostea lui Taita era pula Si o reyarsase
toata asupra rcginei Lostris, bunica lui Nefer. Fusese o dragoste
atat de inflaca'raE, incat chiar $i acum, la douizeci de ani de la
Agezdndu-se

prinf cum
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se

moartea reginei, se afla inca in centrul existentrei lui Taita"

Cealalta persoana dabrita careia izvorase dragostea sa
pentru Nefer era Tanus, seniorul Harrab, in cinstea c{ruia fusese ridicat acest monument. Lui Taita ii fusese mai drag decdt
un frate. Amandoi erau mo4i acum, gi Lostris, 9i Tanus, insa
sangele lor se unise gi curgea viguros in venele acestui copil.
Din dragostea lor interzisd, cu at61ia ani in urma, rasarise pruncul caxe crescuse penhu a ajunge faraonul Tamose, cel care
conducea acum escadronul de care de lupta ce ii adusese aicii
era tatal prinfului Nefer.
- Taita, arata-mi unde l-ati capturat pe seful bandililor! Vocea lui Nefer ua,da emotia, dar Si iminenta schimbare a vocii
din timpul pubenalii. Era aici? Fugi spre zidul prabugit din partea sudica a pietei. Mai spune-mi o data povestea!

1l

- Nu, era aici, in partea ast4 il informa Taita, ridicdndu-se
si in&eptandu-se pe picioarele acelea lungi, ca de barzl, spre
peretele din partea de est. igi ridica privirea sprc tumul ce statea sa se prabuseasca. Ticilosll se numea Shufti, avea un singur ochi si era urat ca Seth. Incerca sa scape pe-aici, sa sara
peste zidul asta. Taita se apleca ii culese dintre pietricele o bucata dintr-o cartunida de noroi ii, brusc, o azv&li in sus, trimitand-o pe deasupra zidului inalt. I-am crapat teasta si l-am pus
jos cu o singura lovitura.
Cu toate cA Nefer cunoitea, fara sa aiba nevoie de povegti,
fo4a batrdnului, ca gi faptul ca puErea sa de a indura suferinfa
intrase deja in legenda, ramase uluit de acea aruncare. ,,Are
' vanta mun$lor, e mai batran decat bunica, pe care a dadacit-o
cand era mica, asa cum a facut si cu mine, se minuna Nefer. Se
spune ca a fost martoi la doua sute de revirsari ale Niiului 5i ca
a ridicat pirpmidele singur, cu mainile goale." Apoi adauga cu
YOCe

'-

tare: '
I-ai luat capul, Taita, si i l-ai pus pe gramada asta? arata

el spre ingrozitorul monument.
- $tii prea bine povestea, doar !i-am spus-o de-o suta de
ori, se prefacu Taita ca se impotriveste laudelor aduse propriilor
fapte de vitejie.
- Mai spune-mi-o o daa! ordona Nefer
Taita se aseza pe un bloc de piatra, iar Nefer se cuiba'ri la
picioarele sale, agteptand fericit si sorbind cu nesat cuvintele,
pdna cdnd se auzi comul de berbec al escadronului, ddnd semnalul de intoarcere cu sunetul sau asurzitor, care se sparse in
ecouri din ce in ce mai scazute de-a lungul stancilor negre.
- Ne cheama faraonul, zise Taita si se ridica sa-l conduca
pe badat inapoi spre po4ile ora$ului.
Dincolo de ziduri erau un freamat si-o zaryi ce vesteau ca
escadronul se pregatea sa patrunda in zona dunelor Burdufurile cu apa erau din nou pline, iar soldagii verificau gi strAngeau
hamasamentul atelajelor lnainte de a-$i relua poziliile in care.
Faraonul Tamose i$i plimba privirea peste capetele oamenilor sai c6nd cei doi intrara pe poara. Cu o inclinare a capului,
il convocA urgent pe Taita sa i se alAhre. Cei doi se indepartara
de escadronul ofiterilor, pentru a nu fi auziti. Seniorul Naja
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facu un gest ca penhu a le tine companie, insA Taita ii Sopti
ceva la ureche faraonului, care se intoarse gi, cu un cuvant
scurt, il himise inapoi pe Naja. Jignit, seniorul se aprinse la
fa1a $i-i arunca lui Taita o privire plina de fiere $i aioasa ca o
sAgeaE de

lupa.

- L-ai

insultat pe Naja. intr-o buna zi n-am sa mai fiu
pe-aproape sa te apax, il avertizA faraonul.

- Nu putem avea incredere in nimeni, obiecta Taita, pana
in momentul in care nu vom fi zdrobit capul $arpelui fadator
care se incolace$te in jurul stalpilor palatului vostru. Pana va
intoarceti din aceasta campanie din nord, nimeni, in afara de
noi doi, nu nebuie sa gtie unde ll voi duce pe print.
- Dar e vorba de Naja! rdse faraonul, resping0nd o asemenea idee.
Naja ii era ca un frate; alergasera. irnpreuna pe Drumul Ro5u.
- Nici chiar Naj4 prefed Taita sa scurteze conversalia. Suspiciunile lncepeau sa i se confirme, in ultimul timp, hsa nu apucase sa smnga destule dovezi penau a-l convinge pe faraon.
- Prin;ul gtie de ce mergeti in cetatea de$ertului? inteba,

curios, faraonul.
- $tie doar ca mergem sa aprofundam educalia lui in arta

magiei $i

sA
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$i azi calarea alaturi de tatal sau pe post de purtator de lance,

in

unul din ultimele care de lupta.
- Cdnd o sa-mi dai voie sa te insotesc in luPta, tata? continua Nefer.
Poaie ca ahrnci cand vei fi alergat pe Drumul Rosu. Atunci
nici macar eu n-am sa ili mai pot interzice ceva.
Era o promisiune desarta $i amandoi stiau asta. Alergarea
pe Drumul Rosu era un test dificil de calarie $i lupm cu armele,
pe care putini razboinici indrazneau sa-l dea. Era o incercare

-

chinuitoare care seca de puteri, istovea si, adesea, ucidea chiar
si un barbat in floarea ve6Ei, putemic si antrenat sa atinga per- fectiunea. Nefer mai avea mult de mers pana sa ajunga acolo.
Apoi, expresia amenintatoare de pe fala faraonului se inmuie $i acesta isi lui fiul de mana, aratand singurul gest de
afectiune pe care il putea face in faF armatei sale.

- Acumi jti pomncesc sa te duci cu Taita in desefi sa id
capJurezi pasarea zeului si sa demonshezi astfel ca ai senge de
rege $i ca esti indreptadt ca, intr-o buna zi, sa po4i dubla coroana a Egiptului.

prindem pasaxea zeului.

- Foarte bine, Taita, aproba faraonul. Ai fost lntotdeauna
rezervat in dezyaluiri, dar cinstit. Nu mai e nirnic de zis, ne-am
spus totul. Mergi acum gi fie ca Horus sa i$i intinda aripite deasupra ta 9i a lui Nefer.
- Sa fili cu ochii in pahu, Maiestate! in zilele noashe, dusmanii pandesc $i din spate, gi din fata.
Faraonul apuca bragl magului si il $ranse cu putere. Sub
degetele sale, braful era sub;ire, dar tare ca o ramura de acacia.
Apoi se indrepta spre locul unde il a$tepta Nefer, langa roata
carului regal; bliatul avea aerul ofensat al unui catelu$ caruia i
se poruncise sa se ducA lnapoi in cu$ca.
- Maiestate divina, in escadron sunt bArbali mai tineri dec6r mine, facu pringul o ultima incercare disperata de a-$i indupleca tatal sAl lase sa insoteasca batalionul de lupta.
Desigur, faraonul Stia ca baiatul avea dreptate. Meren, nepotul ilustrului general Kntas, era cu trei zile mai mic decat el

efer gi batrdnul stateau impreuna langa dadmaturile
ce fusesera candva zidurile cetadi Gallala si priveau
cum se indeparteaz a coloana de care zburatoare. Era condusa
de faraon, care i$i infasurase haprile in juul incheieturilor, inclinat putin in spate pentru a contrabalansa miscarea de traciune a cailol cu pieptul gol 9i cu perizoma de in infasuratx in
jurul picioarelor sale musculoase. Coroana alba$a, de razboi,
pe cap, ii dadea statura $i infa$$area impunatoare a unui z€u.
in urma sa venea seniorul Naja care era aproape la fel de
inalt $i de chipes. Avea o infa1isare semeaB $i arcganta $i i$i purta
arcul mare, dublu-curbat, aruncat pe uma'r. Naja era unul dintre
cei mai mari rlzboinici ai Egiptului, iar numele acesta ii fusese
acordat ca tidu de onoare. Naja era cobra sacra din comana regala
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u.aeus. Faraonul Tamose i-l conferise in aceeali zi in care tlecuprin incerctuile Drumului RoSu.
Naja nu catadicsi sa arunce nici macar o privire in direclia
lui Nefer. Carul faraonului se afundase deja in gura ingusta a
sera impreuna cu bine

infite ca ultimul vehicul din coloana sa apuce sa
treaca la galop pe lenga Nefer. Meren, prietenul si tovad$ul
sau de nazbatii din copilarie, ii rAse in fali 5i ii facu un gest obscen, dupa care i$i ridica batjocoritor vocea, pentru a se face
auzit pe deasupra zomaitului t6aguitor al rolilor.
- O si-1i aduc in dar capul lui Apepi, sa te joci cu el, prornise
el, iar Nefer il uri, privinduJ cum se indeparteaza in goana.
Apepi era regele hicsogilor, iar Nefer nu avea nevoie de jucaLrii:
era bafbat acum, chiar daca tatal sau refuza s-o recunoasca.
Cei doi ramasera multa weme tacud dupa ce carul lui
hecatorii

Meren disparu, iar colbul se reaseza pe drum. Apoi, fara sa
scoata weun cuvant, Taita se intoarse la locul unde erau priponili caii. Strdnse chinga amFsarului sau, isi hase fustanela
dintr-o singura miscare gi inca,leca, cu usurinfa unuia cu mult
mai tanar. Odata calare pe spinarea goala a animalului, parca sa
fi devenit una cu acesta. Nefer igi aminti legenda care spunea
ca bardnul fusese prirnul egiptean care stapanise arta echita1iei. Inca mai purta titlul de Maestru al Celor Zece Mii de Care,
acordat lui, impreuna cu Aurul Maririi, de doi farao.ni, in timpul a doua domnii.
Un lucru era sigur: era unul dinhe puginii care indrazneau
sa calareasca pe spinarea animalului. Majoritatea egiptenilor
priveau acest exercifiu cu scarba, consider6ndul cumva obscen si lipsit de demnitate, ca sa nu mai spunem ca parea si
riscant. Nefer nu avea astfel de scrupule gi, saltdnd pe spinarea

manzului sau preferat, Ochi-de-St€le, incepu sa uite

de

proasta sa dispozitie. Nici nu aiunsesera bine in vOrful dealului, ca aproape i$i recapatase entuziasmul. Arunca o ultima
privirc plina de jind spre pana de praf din departare, lasata de
escadron in partea de nord a orizontului, dupa care se intoarse
hotarat cu spatele la ea.
- Unde mergem, Taita? vru sa stie. Mi-ai promis ca imi
spui, dupa ce plecam.
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Taita era intotdeauna retrinut ii plin de secrete, dar rareori
intr-atat de ascuns ca acum, c6nd era vorba de destinatria finala
a calatoriei lor.
- Ne indreptam spre Gebel Nagara, il informa Taita.
Nefer nu mai auzise niciodata numele acela, dar il repeE

inceti$or; suna atat de romantic $i de plin de amintiri! Emotia
lucrurilor ce ayeau sa vina il facu sa se infioreze, 9i baiatul
scruta marele desert ce se intindea in fala sa. O infinitate de coline zimlate 9i dezolante se intindea spre orizontul devenit albasnu din cauza arlitei ii a departarii. Culorile stdncilor aspre
uluiau privirea: aveau albastml mohorat al norilor ce yestesc
furtuna, galbenul din penajul pasarii-Fsator, rogul unei rani
proaspete Si strAluceau precum cristalul. Atmosfera incinsa le
facea sa danseze $i sa Eemure in fata ochilor,
Taita cuprinse locul acesta teribil cu o privire incarcata de
nostalgie. Chiar aici era pustiul in care se rehasese dupa moartea preaiubitei sale regine Lostris; venise in salbaticie abia
t6rdndu-se pe picioare, asemenea unui animal ranit. Apoi, pe
masu* ce anii se scurgeau, luand cu ei o parte din durerea inimii lui, se simtise din nou atras de misterele si de calea zeului
celui mare, Horus. Plecase in pustiu in calitate de doctor si chirurg, ca maestru al gtiintelor cunoscute. Singur, in fortareala
degertului, descoperise cheia ce deschidea po4ile si usile mintii
si sphitului dincolo de care putini se incumeta sa patrunda. Intrase ca om gi iegise la lumina ca un prieten apropiat al marelui
zeu Horus, adept al misterelor stranii si al tainelor pe caxe putini $i le pot inchipui macar.
Taita se intorsese printre oameni numai dupa ce regina
Lostris il vizitase in vis, in timp ce dormea in pestera sa de
pustric Ia Gebel Nagara. Era din nou fecioara de cincisprezece
ani, proaspata gi nubila, o floare a de5enului ce imbobocea
penhu prima data, cu roua ingreunandu-i petalele. Chiar si in
somn, Taita simtea cum i se umple inima de iubire, ameninfud
sa

ii

sparga pieptul.

Dmga Taita, ii $optise Lostris, mangiindu-l pe obraz ca
hezeasca, tu ai fost unul din cei doi barbali pe care i-am
iubit vreodata. Tanus e cu mine acum, dar, inainte sa ni te alanui 9i tu aici, trebuie sa mai duci la bun sfdrgit o sarcina pe care

-

sa

il
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am sa d-o dau. Nu m-ai dezamagit nici macar o data" N-ai s-o
faci nici acum, nu-i asa, Taita?
- Sunt la ordinele tale, stapana! Propria voce ii suna straniu chiar gi lui.
- in noaptea asta, la Teba, oragul meu cu o suta de po4i, se
ya natte un prunc. E frul unicului meu copil. Numele acestui
prunc va fi Nefer, ceea ce inseamna ,,pur $i perfect la trup Si la
suflet''. Dorinta mea e ca el sa duca mai depafie mostenirca mea
9i a lui Tanus pe fionul Egipmlui de Sus. Totu$i, mari Si gele incercari se pregatesc deja in jurul miculului. Nu va putea reugi
fari ajutorul tau - doar tu il poti proteja Si cahuzi in viaF" in toti
acegti ani pe care 1i i-ai pehecut singur in deqert, crmoqtinlele gi
talentele pe care le-ai deprins tri-au fost revelate doar in acest
scop. Du-te la Nefer! Grabeste-te sa ajungi la el Si ramai cu el
p6na cdnd itri vei indeplini rnisiunea. Apoi vino la mine, scumpul
meu Taita! Am sa te a$tep! iar biata ta barbalie mutilata id va fi
inapoiata. Vei fi din nou inEeg la trup cand vei sta alatud de
mine, cu mana ta in a mea. Sa nu ma dezamage$ti, Taita!
- Niciodata! strigase in vis Taita- Nu te-arn dezamagit niciodata in timpul yietii, n-am sa-d in$el a$teptarile nici acum,
in moarte.
- $tiu ci n-ai s-o faci, 9i Losnis ii oferi in dar unul dintre
zimbetele ei dulci ti de neuitat, in timp ce imaginea ei se pierderea in noaptea pustie.
Taita se trezi cu fala sci.ldati in lacrimi $i iii stranse cele
citeva lucnui pe care le avea. Se opri la gura peqterii doar ca sa
se orienteze dupa stele. Instinctiv, ca.uta cu privirea steaua luminoasa a zeifei. ln cea de-a gaptezecea zi de la moanea reginei, cand se savarsise ritualul de imbalsamare, steaua aceea
apamse dintr-odata. pe cer, un astru mire Si rogu, care stralucea
intr-un loc unde nu se mai aflase nimic pane a nci. Taita o zari
$i i se inchina in semn de supunere. Dupa asta, se indrepta cu
pa$i hotarafi spre vest, in direclia Nilului $i a frumoasei cetatri a
Tebei, cea cu o suti de po4i.
Asta se int&nplase cu paisprezece ani in u.rma, iar acum el
tenjea dupa locurile acelea lini$tite, cAci numai acolo igi putea reface puterile deplin, pentru a putea duce la bun sffirqit misiunea
incredinFta lui de Lostris. Doar atunci ar putea sA ii tansfere
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ceva din puterea lui prinplui. $tia prea bine ca puterile intunericului, despre care il avertizase Lostris, le dadeau tircoale.
- Vino! ii zise baia$lui. Sa cobordm 9i sa prindem pasarca zeului.
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n cea de a neia noapte dupa ce lasasera in urma Gallala.
pe cdnd constelagia Magarilor Salbatici ajunsese la zenit
pe cerul noplii, faraonul opri escadrcnul pentru a le permite cailor sa fie adapali $i oameni.lor sa ia masa frugala compusa din
came uscata la soare, curmale gi prajituri dhurra din mei, rece.
Apoi, dldu ordinul de reluare a pozifiilor. Nu se auzi sunetul
scos de comul de berbec folosit in mod obignuit, fiindci se
aflau pe teriioriul unde carele hicso5ilor patrulau adesea.
Coloana pomise iara$i, in pas de trap. Pe masura ce se indepafiau, peisajul se schirnba in mod izbitor lesisera, in sfarsit,
din finutul acela saracacios $i ajunsesera la poalele dealurilor
ce strajuiau valea fluviului. Dedesubt, la mare deparare de locul unde se aflau ei, ii intunecate in lumina lunii, se zareau peticele de yegetatrie deasa ce marcau cursul marefului Parinte,
Parcursesera o po4iune considerabila in jurul ora$lui
Abnub si se aflau h spatele principalului corp de annata al hicsogilor de pe malul fluviului. Degi aveau o fo4a mica fala de
cea a unui inamic de talia lui Apepi, erau cei mai buni conducatori de care de lupta din armata lui Tarnose, ceea ce insemna
ca erau cei mai destoinici din intreaga lume. in plus, aveau
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avantajul elementului-surpriza.
Cand faraonul le propusese aceasta sfiategie pentnr prima
data gi ii informase ca va conduce personal expeditia, consiliul
sau de razboi se opusese cu toati vehementa de care puteau da
dovada in fala cuvantului unui zeu. Chiar si batlenul Icatas,
cindva cel mai temerar si mai salbatic razboinic din armata
Egipului, igi smulsese barba carunta 9i deasa Si racnise: ,,Pe prepuful jegos si puturcs al lui Seth, nu tri-am schimbat scutecele
de rahat ca sa vad cum te duci direct in bmlele dragastoase ale

