Murphy autoare gi ilustratoare britanici, s-a niseut la 5 iulie
ry49, la Londra. Cunoscuti mai ales pentru seria O vrdjitoare tngrozitoare, ]ill a demonstrat inclina;ii citre scris gi desen inci de la
vArsta de gase ani. $coala primari a fost cea mai frumoasi perioadi
de-a lungul anilor de studiu, pentru cd avea multe proiecte de care
putea profita pentru a desena. Ulterior a fost inscrisi la o qcoali
catolici unde i-a fost foarte greu si se adapteze, atunci niscdndu-se
gi ideea pentru cartea O vrdjitoare tngrozitoare. Lucrul la aceasti
carte a durat doi ani, iar la optsprezece ani a trimis manuscrisul la
trei mari edituri londoneze, insi a fost refuzat. Succesul avea si vini
cAgiva ani mai tirziu, moment in care gi-a dat seama cd vrea si devini scriitoare cu normd intreagi. A continuat sd scrie gi si ilustreze
multe alte volume, trei dintre ele chiar despre micufa vriiitoare
Mildred Hubble, principalul personaj din seria O vrd.jitoare tngrozitoare, iar de-a lungul carierei cirfile ei au fost recompensate cu
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prima zi din cel de-al doilea an al lui Mildred
Hubble la Academia de wijitoare a domnigoarei
Era

Caclde.

Anul gcolar era implrfit in doui semestre lungi.
Primul incepea in septembrie gi se intindea pAni
la sfhrgitul lunii ianuarie gi era cunoscut drept semestrul de iarn5, fiind urmat de o
luni mult agteptati de vacangi. Al
doilea semestru se deschidea in
martie gi se incheia la finalul lunii
iulie gi se numeasemestrul devari,
depi, la inceputul lui, era inci foarte frig si mohorAt. Apoi urma o alti
luni minunati devacan!5 care
dura pAni la inceput .,1
deseptembrie, cAnd #
se deschidea un
nou an gcolar.

t,

Dupi primul ei an la academie, care fusese dezastruos, era un adevirat miracol cI Mildred chiar se
reintorcea la gcoali. Era una dintre acele persoane
ghinioniste care parci atrag dezastrul oriunde se
duc. in ciuda eforturilor ei de a fl de ajutor gi de a
se comporta frumos, Mildred avea talentul misterios de a pirea cauza tuturor belelelor, gi trebuie si
recunoagtem ci existau situalii (mai ales atunci
cAnd imaginafiaei destul de nestlpAnitSo luarazna)
cAnd reugea sI transforme un eveniment linigtit
intr-o sceni complet haotic5.
Totugi, in ocest an, Mildred era mai mare gi, si
sperim, mai in;eleapti (oricum, era mai plini de
intenfii bune decAt fusese vreodatl) pi igi pusese in
gAnd s5-gi piardi reputafia de cea mai ingrozitoare
wijitoare din pcoalS.

AjungAnd c5lare pe mituri la poarta ca de inchisoare a gcolii, Mildred scruti printre zlbrele terenul de joaci inviluit in ceafi. Aiunsese pentru
prima dati devreme, iar in curte erau doar cAteva
fete, care tropiiau din picioare gi se infSgurau mai
strAns in pelerinele 1or, ca si se apere de frigul tiios.
in gcoal5 era intotdeauna ricoare, deoarece clidirea era ficutl din piatr5, mai degrabi ca un castel,
gi era cocofati pe vArful cel mai inalt al unui munte,
inconjurati de piduri de pini, care cre$teau atAt de
aproape unul de altul, incAt atmosfera era foarte
umedi qi intunecatS. De fapt, fetele sufereau in permanenfi de riceal5 gi gripi, gi asta li se trigea de la
orele pe care erau obligate si le petreaci in ger, pe
terenul de joac5.
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Aerul proaspit e sinitos! obiqnuia si urle

domnigoara Drill, profesoara de gimnastici, mAnAndu-gi afari elevele, care strlnutau gi tugeau de zor.
O

sivi faci teribil

de bine. Cine e prinsi strecurAndu-se inluntru inainte si sune clopoqelul va scrie
o propoziyie de cinci sute de ori!

Mildred zburl peste porfi gi aterizi cu deosebitl
pricepere pe partea cealaltl.
,,PIi, Ssta chiar este un inceput bun!,,igi zise ea
uitAndu-se in jur, cu speranfa cI cineva observase
aterizarea ei de excep;ie, dar, fireqte, nimeni nu o
vizuse. Oamenii se uitau numai atunci cAnd ficea
weo nizbAtie, niciodati cAnd se afla in plini glorie.
Mildred igi lulvaliza de pe mitura ce plutea po_
liticoasS agteptAnd urmitoarea porunci, apoi igi
indrepti atenfia spre pisoiul ei dungat, care incd
mai stitea lilit pe mdturi, cu ochii strAns inchigi gi
cu ghearele infipte in paie, de parci se agi;a de
neprefuita lui viafi. Bietul pisoi nu reugise incl si
scape de groaza de zburat, iar Mildred era intotdea_
una nevoiti si il smulgi de pe spatele miturii ori
de cAte ori ajungea undeva.

eu puteam

si primesc un pisoi

apa ca

Numai
tine, spuse Mildred cu afecfiune, mAngAindu-l cu
o mAni gi desprinzAndu-i ghearele cu cealalt5. Hai,

prostufule, am ajuns. Privegte! S-a terminat, acum
pofi si sari jos.
Pisoiul deschise precaut un ochi, vlzu cI era
adevirat gi siri iute pe umlrul lui Mildred, unde i9i
freci recunoscitor capul de pirul fetei. Aceasta
simfi un val de tandrefe pentru sfrijita creaturS.
Mildred! Millie! Sunt eu! lip5 de deasupra o
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voce familiarS.

Mildred privi in sus gi ovizu pe Maud, care zbura vAiAind pe deasupra por;ilor, fluturAndu-qi p5liria in aer. Din cauza acestui gest aproape cizu de
pe mituri gi siri clitinAndu-se chiar la picioarele

lui Mildred.
Of Maud!zise Mildred rAzAnd, bucuroaslsi
ipi revadi cea mai buni prieteni dupi lunga vacanfi de var5. Vai, arili mult mai slabl qi ai pirul
rnai lung.
$tiu, spuse Maud netezindu-gi pirul, care era
impletit in doul cosiqe butucinoase, in locul cozilor ei obignuite. Mama m-a pus s5lin o dieti oribild. N-am avut voie sI minAnc nimic in afari de
l.lptuci gi lelini gi alte chestii ingrozitoare. Oricum,
acum am scipat din ghearele ei, deci mi intorc la
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mancarea delicioas5'de la Ecoali. De trei ori ,,ura!"
pentru budinca de curmale gi crema de zahir ars.

doui fete rAseri.
Nu inleleg de ce se obosesc sI aibd porfi la
pcoala asta, comenti Mildred, in timp ce alte trei
eleve zburau pe deasupra zidului, pe miturile lor.
Poate sunt pentru ocaziile c6nd primim oaspefi obipnuili, spuse Maud. $tii, pentru oamenii
care nuau mituri. Domn$oara Cackle nu s-arputea
aptepta ca oamenii obipnuili si aduci sciri cu ei, nu-i
Cele

Apropo, cine a mai venit? Cineva cunoscut?
Doar Ethel, rispunse Mildred. insi se preface
cI nu mivede, nu ci mi-arpdsa, firegte.
Ethel Hallow era bigicioasa pi preficuta clasei,
gi nu era deloc de mirare ci Mildred nu putea s-o
inghitS, dupi toate festele rluticioase pe care i le

apa?

-
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in timpul primelor doui semestre, cAnd
Mildred fusese cAt pe-aci si fie exmatriculatl din

jucase

cauza ei de doui ori.
O, privegte, Maud!spuse Mildred aritAnd spre
doul fetige cu pilirii noi-noufe gi pelerine imense,
care aproape le atingeau ghetele noi gi strllucitoare. UitS-te la ele, probabil cI sunt in primul an. Nu-i

ci

par mici?
CAnd mi gAndesc ci gi noi eram la fel, spuse
Maud pe un ton matern. MI face sI md simt de-a
dreptul bitrAnS.
Cele doui eleve din primul an stiteau lipite una
de alta gi pdreau pierdute gi sfioase. Una din ele se
aqa

uita nelinigtiti in jur, iar cealalti incerca in zadar
r& se opreasci din plAns. Ji se rupea inima cAnd te
uitai la ele. AmAndoui erau pipernicite; cea care
plSngea avea fala ascuqiti gi palidi gi un pir subqire,
cenugiu ca blana de goarece; cealalti avea doul
codile cArlionfate de un portocaliu aprins. Din nu
re gtie ce motiv, cea care plAngea ii aducea foarte
tare aminte lui Mildred de cineva, dar nu putea
str-gi dea seama de cine.

Hai si mergem si le inveselim, ce zici? sugeri
Nu e vina lor ci sunt nou-venite, sirmanele. i;i amintegti cAt de groaznic ne-am simfit noi?
Simlindu-se foarte mature gi inqelepte, Maud gi

Mildred.

Mildred se indreptari relaxate cltre cele doui fetile
induioqltoare.
Bun5, spuse Mildred. Sunte;i nou-venite aici,
nu-i aga?

-

Da, rispunseri cele doui in cor.

Mildred o mAngAie stAngaci pe umlr pe fata care
se smiorciia.
Nu plAnge, ii spuse ea pe un ton hotirAt. Nu
e chiar atAt de riu, si qtii.
Din picate, gestul drigu! al lui Mildred nu ficu
decAt si inrlut5leasci situafia, cici fata izbucni in
hohote asurzitoare gi igi arunci mAinile in jurul
taliei lui Mildred.
I
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