' lloti
in

lofiro vr$ttorrc

povesti, vrijitoarele poaftA intotdea-

una palarii negre caraghioase, pelerine negre
9i zboari pe

minri

cu coad6.

Dar aceasta nu este o poveste. Noi vd vom

vorbi despre VRAJITOARE ADEVARATE.
Lucrul cel mai important pe care trebuie
s6-l $titi despre VRAIITOARELE ADEVARAIE este acesta. Ascultati foarte atent' Nu

uitali ce urmeaz a:

iMbraca in haine obigtuite $i seamdna leit cu
femeile obigtuite, Locuiesc in case obisnuite

VMINOIANTN ADEVARATE

si au SLUIBE OBI$NUITE.

SE

Ro,lrD'DrtHI
Tocmai de asta sint atit de greu de dibuit.

vRAilToARE ADEVARATA nuaeste
pentru copii o uri cumplitd, cu mult mai cumO

pliti

declt orice altA ura pe care ti-o poti

Vrifuanlc
simli fu cind te pregitegti si ataci o farfurie de
cAp$une cu un strat gros de friscd deasupra,

Planul ei ese sa lichideze un copil pe sip-

timina. Daca nu

imagina.

reu$e$te, devine

$ftoasi.

Un copil pe sapamina inseafiur| cincizeci

O vRAnToARE ADEVARATA iei petrece tot timpul gindindu-se cum sf, scape de
copiii din jurul ei. Pasiunea ei este si le faci

E doi p an.
Stive$te-i si stirpeste-i, aga le uii de hac.
Aceasta este deviza vr&jitoarelor.

alnl. Doar la asta se
gindeste cit e ziulica de mare. Indiferent daci
este casieri inh-un supermarket sau bate la

Victima este aleasi cu mare griji, Apoi
vrijitoarea il pinde;te pe bietul copil aga
cum plndegte vinitorul o pistrricl in pidure.

de pebecanie, unul dupl

magini scrisori pentru un om de afaceri, ori se
plimbA de colo-colo intr-o ma$ini eleganti
(poate face oricare dintre aceste lucnri), mintea ei nu va ayea odihnl: va unelti gi pldnui,

va combina

Si

proiecta va gmecheri gi nis-

coci, insetati de singe, ginduri ucigage.

-

Pe care copil, se intreabA ea din zori gi

pina-n searA, pe care copil anume si-l aleg
data viitoaxe ca sil zdrobesc.

O VRAIITOARE ADEVARATA

SiMtE

atita placere si zdrobeasc4 un copil aga cum

,

RO,taDrArltr
Ea pA$este incel Se mi$ca fArA zgomot. Se
apropie din ce in ce mai mulr Dupi care, in

cele din urm4, cind totul este pregatit...
buuf!... x, repede la el! Sar scintei! Tiqnesc
flAcdri! Uleiul fierbe! $obolanii chiliiel Pielea

ial de unde nu-i!
Trebuie sA infelegetri ci o vrajitoare nu le

se zbircegte! Iar

copilul,

dl copi-ilor cu un par in cap, nu le infige cutrite
in plept si nici nu-i impugc4 cu pistolul, Cei
care fac asta sint pringi de polilie.

O vrAjitoare nu este prinsi niciodati- Nu
uitali ci ea are degete wijite qi singele ii fierbe din pricina puterilor diavoleqti. Ea poate
face pietrele str salte ca broagtele 9i poate isca

limbi de flicf,ri jucf,uge pe luciul apelor.
Aceste puteri magice iti baga cu adeviiat
spaima in oase.

Vrijltomtc
Nu existi 1arl din lume unde sl nu trAiascl
absolut nici o VRAJITOARE'
Vrijitoarele sint femeiNu vreau sa vorbesc urit despre femei'
Majoritatea femeilor sint minunate' Totu$i,
trebuie si rccunoa$tem ca toate vrljitoarele
sinf femei. Nu existA birbat care s[ faca vriji'
P" d" alu parte, vircolacii sint intotdea-

'

una blrbaii. La fel sint 9i strigoii' Toti sint

periculo$i. Dar nici unul dintre ei nu este
nici pe jumatate atit de periculos precum

VRAIITOARE ADEVARATA.
in ceea ce-i privegte pe copii, o VRAJITOARE ADEVARATA este, de deParte'
cea mai periculoastr creanra dintre toate
cite se aflf, Pe Pamint' $i ceea ce o face de
doui ori mai periculoasa este faptul ca nu

este o

VRAIITOARE ADEVARATE. Tofu$i, exis-

pare periculoasi. Chiar si atunci cind le cuno$ti toate tainele (vei auzi despre ele intr-o

ti

destule ca si fii neliniqtit. in Anglia exista,

clipl), nu poli fi niciodata sigur dacl ai in

probabil, cam o suta in total. in unele Fri
sint mai multe, in altele, ceva mai putine.

fata ta o vrijitoare sau doar o doamni cumsecade. Dacl un tigru ar reugi sA arate ca un

Din fericire, azi, in lume, nu

se

afll multe

ciine mare care

di din coadl,

RO.{LDDAHI

Vrijt'toenlc

poate ca te-ai

ea zimbe$te din cauza unei supozi[ii atit de
absurde. Dar asta nu trebuie sb te facl sf,

duce la el 9i l-ai mingiia pe cap. $i, cu asta,
s-a zis cu tine. Acelagi lucru se

intimpli

9i

cu vrijitoarele. Toate axata ca nigte doam-

rog si examinatri imaginea de pe pa-

gina 13. Care dinne doamne este vr{,jitoarea?
Este o infebaxe gre4 dar la care orice copil

nebuie si incerce sh dea un rispuns.

T\r n-ai cum sa $tii, dax s-ar putea ca o
vrijitoare si locuiasci linga casa ta chiar ln
momentul de faF.

Ori s-ar putea si fie femeia cu ochi strlIucitori care statea in fata ta in autobuz,
azi-dimineati.
Ar putea si fie doamna cu zimbet placut
care 1i-a oferit o bomboanl dintr-o punga
alb& de hirtie, inainte de prinz.

Ar putea chiar sl fie - si asta te va face sl
sari in sus - invaFtoarea ta atit de dragop,
care-Xi citegte aceste cuvinte exact in clipa asta

Uita-te bine la invatitoarca aceasta! Poate

ta

S-ar putea sa faca parte

din siretenia ei.
Bineintreles ca n-am vrut, nici o

ne de treabi.

Vi

rcnund la parerea

ci

clipl,

str

spun cA invatatoarea ta este, in realitate, o
vrijitoare. Ceea ce am spus eu este ca ea
i-ar puteasl fie vrljitoare. Este putin pro-

babil. Dar - si aici intervine marele 'dat''
nu este imPosibil '

-

Ro,{f,p}ArrI

,+

Ah, dac-ar exista o cale ca si putem spunc
cu siguranli daci o femeie este sau nu wijitoarc, atunci le-am aduna pe toate qi le-am
pune

h

maqina de tocat carne. Din picare, o
asdel de cale nu exist6- Dar exs& citeva mici
semne pe care po(i incerca sA

le

.

tintct

.:'

rrce

descoperi,

unele apucituri ciudate pe care le pofi intilni
la toate vrajitoarele $i, daci le cunoqti, daca
d

le amintegti intotdeauna atunci s-ar putea sa
reugegti si-tr scapi pielea cit egti inci mic.

I

a^

lnainte de a implini opt ani, eu insumi am

avut de doui ori de-a face cu vrijitoarele.
Prima dati am scApat nevatamat, dar a doua

oari n-am mai fost tot atit de norocos. Mi
s-au intimplat lucruri care vf, vor face, poate,

sl vi infricosati cind ve(i citi
Nici nu
Faptul

se poate

ci

despre ele.

aldel. Adevinrl trrebuie spus.

mtr aflu

inci aici gi cb pot sA vor-

besc cu voi (deqi axlt atit de ciudat) se datoreazA numai minunatei mele bunici.

Bunica mea era norvegiani- Norvegienii
gtiu totul despre vrijitoare, pentru cA Norve-

gi4 cu codrii sai intunecafi si cu muntii sii
acoperili de gheap, este locul de unde au
venit primele wijitoare. Tatil gi mama mea

