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Capitolul 1

Papirusul misterios
Totul a început ieri. Mama a dispărut, fărâmiţându-se în mici
particule verzi, pe care apoi nu le-am mai găsit nici în pat, nici în
dormitorul ei. S-au evaporat pe rând, părul, mâinile, gura. Ultimii
au fost ochii. Patul a rămas pustiu sub pătura verde ca muşchiul
de copac. Doar perna i-a mai păstrat forma capului şi, pentru o
clipă, căldura corpului.
Când Dr. Lavandă, doctoriţa Salemului, a intrat în dormitorul
mamei şi a constatat lipsa ei, mi-a spus adevărul:
– Mama ta a murit, se pare. Dar e ciudat, Maria, pentru că nu
aşa mor Vrăjitoarele Ierburilor. Ele se întorc în sevele verzi ale
copacilor. Ştii, după ce muriţi, voi, Vrăjitoarele Ierburilor, trebuie
9
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să vă reîntâlniţi cu vrăjitoarele din trecut, care trăiesc în ierburi, în
tufe şi în copacii din Pădurea Freamătelor.
– O fi astăzi vineri 13, spuse Primăriţa Vraja Iernii, năvălind în
camera de veghe, dar Vrăjitoarele Ierburilor nu dispar aşa, ca
vântul.
Apoi suflă o rafală de aer rece în cameră, înroşindu-mi faţa şi
îngheţându-mi lacrimile.
Degeaba încercam să vorbesc, cuvintele mi se opreau în gât.
Deodată, o urmă noroioasă, ca de gândac, lângă patul mamei, îmi
atrase atenţia. Cum o fi ajuns acolo, că noi n-am avut niciodată în
casă gândaci negri?
Tot ce-mi trecea prin cap, în timp ce-i presăram lăcrămioare în
sicriul gol, era că mama murise. Rămăsesem o orfană singură,
într-o casă veche cu un pod plin de pălării ţuguiate, reţete de
ierburi şi albume cu reproduceri de artă despre vrăjitoare; o
orfană singură, ultima Vrăjitoare de Ierburi din Salem.
Nopţile de toamnă sunt încă fierbinţi ca picăturile portocalii de
lavă, iar cartierul Vrăjitoarelor e tăcut ca ceaţa care se topeşte în
aer. Reţetele de ierburi răspândesc arome de lavandă şi coriandru
în podul aflat în penumbră şi în jos, pe scările în spirală,
umplându-mi casa de amintiri şi vrajă. O tăcere densă curge din
cer, mângâindu-mi urechile, strecurându-mi-se printre degete ca o
eşarfă de mătase, aşezându-se pe satinul negru al rochiei, lungi
până la genunchi, pe care mi-a făcut-o mama anul trecut.
Pe bărbia cu gropiţe mi se preling două lacrimi verzi,
umezindu-mi pistruii, adunându-se în jurul gurii. Le gust: sunt
dulci, ca de obicei. Aşa cum erau şi lacrimile mamei când îmi
povestea că, după ce va muri, se va urca la cer, de unde va veghea
asupra mea în chip de stea.
Singură în mansarda peste care s-a lăsat întunericul nopţii, trag
lângă fereastră o cutie din lemn stacojiu, încrustată cu dragoni.
Mă urc pe ea, curioasă să văd stelele. Mă aplec în faţă şi mă
întind, urmărind cu privirea o stea căzătoare. Dar îmi pierd
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echilibrul. Cutia se clatină şi îmi alunecă de sub picioare. Brusc
mă trezesc pe jos, pe podeaua acoperită de pânze de păianjeni.
Cutia, căzută pe o latură, este încuiată; aşa că scotocesc în jur,
printre pălării vechi, sertare pline cu panglici, pene şi perniţe, cu
resturi de materiale, vatelină şi mosoare de aţă. Îmi bag nasul prin
dulapuri goale, mirosind a ceară, lămâie şi molii uscate. Nu dau
de nicio cheie – dar ce găsesc, în schimb, este o altă urmă
noroioasă, ca de gândac uriaş, chiar sub fereastră.
Mă înverşunez şi forţez încuietoarea cutiei. Nu renunţ. Oare
ce secrete nebănuite s-ar putea afla ascunse înăuntru? Poate nişte
hărţi cu drumul spre Ţinutul uitat al dragonilor. Ciocănesc, zgârii
şi întorc cutia pe toate părţile, până când, din greşeală, ating un
buton. Cutia vibrează şi capacul se deschide scârţâind.
Înăuntru, pe fundul prăfuit, se află un sul. Un papirus! Îl desfăşor cu multă grijă, dar o bucăţică se desprinde, prefăcându-se
într-o pulbere galbenă şi fină. Mi se taie respiraţia. Ţin în mână o
scrisoare ortografiată cu un scris stacojiu. Un cap de dragon, ce
are colţi lungi şi ochi înspăimântători cu pupile verticale ca de
felină, sigilează papirusul cu roşu ca sângele. Mi se pare că
balaurul scoate fum pe nas. Ce mai, am în faţa ochilor un
monstru care scuipă foc.
Încep să citesc:
1 septembrie, 19 – (aici papirusul este rupt)

Mult Stimată Dorothy,
Mare Vrăjitoare de Ierburi
erburi a Salemului,
Împrejurări aflate dincolo
dincolo de puterile mele mă obligă să
vă scriu în mare grabă şi fără cuviincioasă veste.
A sosit ziua când familia Dumneavoastră din
Transcarpatia are nevoie de ajutorul vostru. Sângele
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strămoşilor vă cheamă. Timpul ss-a scurs aproape în
întregime.
echinocţiul
Când echi
nocţiul de toamnă va preface florile în scrum
şi ultima vară a secolului al douăzecilea se va supune
Doamnei Frunzelor Autumnale, ultimul Dumneavoastră
urmaş va trebui să piară.
Vă voi povesti totul pe îndelete când veţi sosi aici.
vânturile
Pereţii au ochi, vânturi
le au urechi, răul e în preajmă.
Aştept cu nerăbdare să ne vedem,
Cu salutări cordiale,
Dr. L. Acua,
Teatrul de Vodevil, Cărturăreşti, Rondelia

Recitesc scrisoarea, dar nu pricep nimic. Cine este oare
Dr. L. Acua? Şi unde o fi Rondelia? N-am ştiut că avem rude în
altă parte decât în Salem, cu atât mai puţin în Transcarpatia. Cine
o să moară la echinocţiul de toamnă? Şi ce legătură au toate astea
cu mama?
Cineva – sau ceva – îmi sare în spate. Creatura îşi lipeşte
mâinile fluide, mirosind acru, de gâtul meu.
Ajutor! Dar cine să mă salveze acum când mama a murit? Mă
lupt zadarnic să mă eliberez din strânsoarea tot mai insuportabilă.
Nu mai pot să respir. Un braţ negru se întinde încet spre mâna
stângă, în care ţin papirusul.
Oh, nu! Nu te las să mi-l iei! Poate că sunt eu doar o fetiţă, dar
această scrisoare este ultimul lucru pe care îl mai am despre mama.
Flutur papirusul, ca să nu mi-l smulgă atacatorul. Mirosul putred şi
o altă mână continuă să mă sufoce. Oare cât o să mai pot rezista?
Degetele negre ajung la papirus. Îl înşfacă scoţând un strigăt
victorios. Dar când ating sigiliul roşu în formă de dragon, încep să
ardă, topindu-se. Creatura sfârâie ca un gândac imens căzut în foc.
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Uf, am scăpat. Respir uşurată, uitându-mă cum creatura întunecată se preface într-o băltoacă bolborositoare de noroi. Mirosul
urât s-a împrăştiat peste tot, iar picături de noroi sar pe pereţii
mansardei, prelingându-se, evaporându-se.
În mâna stângă ţin încă papirusul, iar o întrebare începe să mă
frământe tot mai tare: ce-o fi cu mesajul ăsta?
Îmi amintesc de întâlnirea misterioasă de ieri, când tocmai
voiam să deschid poarta de la grădina căsuţei noastre cu pereţi
acoperiţi cu iederă deasă. Chiar atunci, cineva a ieşit din casă. Ce
ciudat! Să fi fost o vrăjitoare? Avea o pelerină neagră şi răspândea
un miros ca de catran. Faţa îi era complet ascunsă într-o glugă
mare, aşa că nu mi-am dat seama prea bine cine era. După ce s-a
izbit de mine, vrăjitoarea a dispărut după colţ. Nici nu m-am
gândit să alerg după ea, să o întreb cine este, pentru că mama este
Marea Vrăjitoare de Ierburi din Salem, aşa că sunt obişnuită ca
vrăjitoarele să vină pe la noi. Au nevoie de poţiunile mamei cu
iasomie, coriandru şi năsturei. Însă mirosul ăsta e la fel cu al
vrăjitoarei de ieri. Iar urma ca de gândac din mansardă este la fel
cu aceea pe care am văzut-o lângă patul mamei.
– Ciudat, nu-i aşa, Maria? ar fi spus mama. Numai că noi
suntem vrăjitoare! Suntem maestre ale vrăjilor, noi nu credem în
coincidenţe.
Tristă şi ameţită, ies din mansardă, după ce încui papirusul la
loc în cutie. Nu de alta, dar este prea uscat şi fragil şi nu vreau
să-l stric luându-l cu mine. În drum spre camera mea, mă opresc
în faţa oglinzii. Mă chircesc, tremurând. Întotdeauna mi-a fost
frică de oglinda asta pentru că mă arată strâmbă şi risipită în zeci
de bucăţi. Chiar aşa! De fiecare dată când mă privesc în oglindă,
mă tem că aş putea să trezesc fantoma care trăieşte înăuntrul ei.
Că doar cine altcineva ar putea să se joace astfel cu imaginea
mea?
Oglinda din baie, în care mă uit când mă spăl pe dinţi şi pe faţă,
ori când mă pieptăn, nu mă sperie deloc. Se ştie că în oglinzile
întregi, fără crăpături, nu locuiesc spirite rele sau fantome.
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Târziu în noapte, mă bag în pat. Ce trist! Îmi dau seama că
pentru prima dată în viaţă sunt singură, bineînţeles, dacă nu pun
la socoteală becurile din bucătărie care se ceartă în fiecare seară
înainte să le stingem, ceainicul de porţelan al mamei în care
înfloresc în fiecare zi trandafiri roşii, albi şi galbeni, fantoma din
oglinda ovală de la etajul doi şi tricoul meu pe care este imprimat
Miau, pisicul meu negru şi, cum să vă spun, … viu!
Îmi închipui că mama este aici, lângă mine, că mă mângâie pe
frunte şi îmi închide ochii. Înainte să ajung în Ţinutul Viselor, mai
arunc o ultimă privire pe fereastră. Stelele căzătoare strălucesc mai
puternic ca oricând. Poate una dintre stele este mama care îmi
spune noapte bună.
– Noapte bună, mamă, îi răspund.
Visez că un război cumplit distruge Salemul, că umbre
întunecate şi urâte din Transcarpatia ne cuceresc oraşul, că eu sunt
singura vinovată pentru acest dezastru fiindcă am adus duşmanul
în Salem prin papirus – care dintr-odată s-a transformat într-un fel
de poartă magică.
S-a făcut dimineaţă. Ce bine că a fost doar un coşmar şi că
războiul nu a avut loc de-adevăratelea.
– Maria, de ce nu te duci în Transcarpatia, să îţi cauţi ruda?
îmi răsună deodată în minte o voce asemănătoare cu a mamei.
Ţinând cont că azi este deja 14 septembrie 1999, mă întreb:
oare o să reuşesc să ajung acolo la timp… să zicem în opt zile?
Poate… Cel puţin nu o să lipsesc de la şcoală. În afară de asta,
septembrie este şi luna Sărbătorii Recoltei. Dar oare unde o fi
Rondelia?
Îmi pun repede jeanşii şi tricoul cu Miau, care toarce blând,
lipit de mine. Îmi prind părul într-o coadă, după care îmi iau
rucsacul, în care am pus câteva haine, scoica vrăjită a mamei,
caleidoscopul şi tricoul cu inscripţia „Eu ♥ Salemul”, care are
imprimată şi o pălărie ţuguiată de vrăjitoare.

