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Pentru Vi, fără de care această poveste nu ar fi existat.

Și pentru tunnel Bob, fără de care auri nu ar fi fost.



Cuvânt-înainte al autorului

s-ar putea să nu vă doriți să cumpărați această 
carte. 

Știu, nu-i genul de lucru pe care ar trebui să-l 
spună un scriitor. Cei de la marketing vor strâmba 
din nas. editorul meu o să facă o criză de 
apoplexie. dar prefer să fiu sincer cu voi de la bun 
început. Înainte de toate, dacă nu mi-ați citit 
celelalte cărți, ar fi bine să nu începeți cu asta. 
Primele două sunt Numele vântului și Teama 
înțeleptului. dacă scrierile mele vă stârnesc 
curiozitatea, vă invit să începeți cu acestea, fiind o 
introducere ideală în universul meu. 

romanul de față se învârte în jurul lui auri, un 
personaj important în economia trilogiei. În lipsa 
contextului potrivit, veți avea destule nelămuriri. 

În al doilea rând, dacă ați parcurs deja celelalte 
cărți, vă avertizez că aveți de-a face cu o poveste 
puțin mai ciudată. n-aș vrea să vă stric surpriza, 



dar e de-ajuns să știți că povestea de față e... cu 
totul diferită. din multe puncte de vedere se 
deosebește de o poveste clasică. Și nu veți găsi o 
continuare la povestea lui Kvothe. 

Pe de altă parte, dacă doriți să aflați mai multe 
despre auri, vă recomand să o citiți. dacă iubiți 
cuvântul, misterul și secretele. dacă sunteți curioși 
despre dedesubt și alchimie. dacă vreți să știți 
mai multe despre tainele universului meu. În acest 
caz, veți găsi cartea pe placul vostru. 



Dedesubtul adânc al lucrurilor

Auri se trezi cu gândul că mai avea șapte zile. 
da. nu încăpea nicio îndoială. urma s-o 

viziteze în șapte zile. Mai avea mult de așteptat. 
dar nu suficient încât să-și permită să facă toate 
pregătirile. nu și dacă era atentă. nu și dacă dorea 
să fie pregătită. auri deschise ochii și zări un 
crâmpei de lumină. 

Curios lucru, dat fiind că se afla în adâncurile 
Mantalei, locul ei intim. se anunța o zi albă. o zi 
profundă. o zi a descoperirilor. auri zâmbi, 
entuziasmată. În lumina difuză își zări conturul 
palid al brațului, pe măsură ce degetele ei înșfăcară 
sticluța cu pipetă aflată pe tăblia de lemn de la 
capătul patului. Îi desfăcu capacul și picură un 
strop în castronul lui Foxen. după câteva clipe, o 
strălucire albăstruie, ca de amurg, prinse ușor viață. 

Cu mișcări grațioase, auri dădu pătura la o 
parte, atentă să nu atingă podeaua. Coborî din pat 
și simți piatra caldă sub tălpile goale. Pe măsuța de 
lângă pat o așteptau ligheanul și o bucată din cel 
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mai înmiresmat săpun al ei. toate erau așa cum le 
lăsase înainte de culcare. un semn bun. 

auri turnă încă o picătură chiar deasupra lui 
Foxen. Șovăi, apoi pe fața ei înflori un rânjet, și 
dădu drumul și celei de-a treia picături. Fără 
jumătăți de măsură într-o zi a descoperirilor. luă 
pătura în brațe și o împături de mai multe ori, 
ajutându-se de bărbie și având grijă ca faldurile ei 
să n-atingă podeaua. lumina lui Foxen se întețea. 
la început, era o scânteie abia perceptibilă, ca o 
stea îndepărtată. apoi prinse mai mult contur, 
aducând cu un licurici. În cele din urmă, ajunse la 
strălucirea maximă. Viziunea sclipea mândră în 
castron, o bucată de jăratic albastru-verzui, 
depășind puțin mărimea unei monede. 

auri zâmbi, pe măsură ce lumina lui colora 
Mantaua în nuanțe albăstrii. apoi își roti privirea. 
ochii îi căzură pe patul ei perfect, ce i se potrivea 
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de minune. trecu în revistă scaunul, lădița din 
lemn de cedru și micul pocal de argint. 

Prin vatră bătea vântul. Pe polița aflată deasupra 
căminului stăteau înșirate frunza ei galbenă, cutia 
cu pietre și borcanul de sticlă cenușie, în care se 
aflau câteva frunze uscate de levănțică. totul era 
așa cum trebuia. nimic nu era altfel decât ar fi 
trebuit să fie. 

erau trei căi de ieșire din Manta. Coridorul, 
arcada și ușa. ușa nu era pentru ea. auri ieși prin 
boltă și ajunse în Port. Foxen se odihnea încă în 
castron, astfel că încăperea era mai întunecoasă, 
dar înăuntru pătrundea suficientă lumină. Portul 
nu fusese foarte activ în ultima vreme, dar cu toate 
acestea, auri făcu verificările de rigoare. Pe raftul 
cu sticle de vin zăcea o farfurie ciobită de porțelan, 
subțire ca petala unei flori. dedesubt se găsea o 
carte de piele in-octavo, două dopuri de plută și un 
ghem de sfoară. Puțin mai în lateral, ceașca albă 
de ceai o aștepta cu o răbdare demnă de invidiat. 
Pe raftul lipit de perete se înșirau un blid cu o 
bucată de rășină galbenă, o piatră neagră, o piatră 
cenușie și o bucată plată și netedă de lemn. alături 
se zărea o sticluță cu dopul de sârmă deschis, 
amintind de o pasăre înfometată. 

Pe masa din mijlocul încăperii zăceau câteva 
boabe de ilex, întinse pe un postav alb, curat. Preț 
de o clipă, auri le săgetă cu privirea, apoi le mută 
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pe raft – un loc mult mai potrivit. Privi în încăpere 
și încuviință în sinea ei. toate erau la locul lor, așa 
cum ar fi trebuit să fie. 

auri se înapoie în Manta, unde se spălă pe față, 
pe mâini și pe picioare. Își dădu jos cămașa de 
noapte, o împături și o vârî în cufărul ei din lemn 
de stejar. se întinse veselă, cu brațele în aer, și se 
ridică în vârful degetelor. apoi îmbrăcă rochia ei 
preferată, primită în dar de la el. Materialul era 
plăcut la atingere. numele îi ardea ca un foc 
înlăuntrul ei. se anunța o zi încărcată. 

auri îl ridică pe Foxen din castron și îl așeză în 
palmă. se strecură în Port printr-o crăpătură din 
perete. nu era una prea mare, dar auri era atât de 
subțire, încât abia dacă fu nevoie să-și răsucească 
umerii pentru a nu se freca de pietrele năruite. 
avea loc suficient. 

Van era o încăpere înaltă cu ziduri de piatră 
albă. era un loc lipsit de ecouri, dacă nu puneai la 
socoteală oglinda cu suport. Însă în această zi, mai 
era ceva: o adiere gingașă de soare se strecura 
deasupra unei intrări arcuite, astupată cu 
dărâmături: bârne rupte și lespezi desprinse din 
tavan. dar prin vârful arcadei pătrundea o pată de 
lumină. 
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auri se opri în fața oglinzii și luă peria țepoasă 
ce atârna deasupra cadrului de lemn. Își pieptănă 
pletele încâlcite, până ce părul i se învolbură ca un 
nor în jurul chipului. strânse pumnul în jurul lui 
Foxen și, fără strălucirea lui albastră-verzuie, 
încăperea fu din nou cufundată în beznă. scrută 
prin întuneric, până ce zări dâra difuză de lumină 
caldă ce răzbătea din înaltul dărâmăturilor din 
spatele ei. Câteva raze se împletiră în părul ei 
auriu, spălăcit. auri zâmbi satisfăcută de imaginea 
reflectată în oglindă. scânteia precum soarele.

ridică mâna, dezvăluindu-l pe Foxen, și se 
furișă iute în galeriile lungi ale labirintului. În 
mai puțin de un minut găsi țeava de cupru 
înfășurată în postavul potrivit. adevărata provocare 
era să găsească locul potrivit, nu? urmă țeava prin 
tunelurile rotunjite de cărămidă roșie, cale de vreo 
nouă sute de metri, având grijă să n-o scape din 
priviri prin încrengătura de țevi alăturate. dar 
deodată aceasta se încovoie puternic și se făcu 
nevăzută în perete, lăsând-o de izbeliște. Ce 
nerușinare. desigur, erau nenumărate alte țevi prin 
preajmă, dar cele subțiri din cositor n-aveau 
înveliș. Cele înghețate din oțel lustruit erau mult 
prea noi. Cele de fier erau într-atât de nerăbdătoare, 
că ți-era și rușine de ele, dar erau învelite în vată 
de bumbac, iar auri n-avea de gând să-și bată 
capul cu ele în această zi. Prin urmare, o luă pe 
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urmele unei țevi groase de ceramică. Într-un 
anumit punct, țeava pătrundea în pământ, dar în 
zona curburii, învelișul de pânză atârna zdrențuros 
ca veșmântul unui copil neastâmpărat. auri zâmbi 
și desfăcu fâșia de pânză cu delicatețe, având grijă 
să n-o rupă mai tare. În cele din urmă, materialul 
cedă. era perfect. o fâșie diafană de pânză cenușie, 
de lungimea brațului ei. era obosită, dar vrednică, 
iar după ce o împături cu grijă, fata se răsuci și o 
luă la goană prin răsunătorul umbriel, și de acolo 
tot mai adânc, până ajunse în Cei doisprezece. 
acesta era unul dintre acele locuri schimbătoare, 
destul de rare în dedesubt. era destul de înțelept 
să se înțeleagă pe sine și suficient de curajos să fie 
el însuși, ba chiar atât de sălbatic încât să se 
schimbe, rămânând totodată credincios firii sale. 
din acest punct de vedere era aproape unic, și cu 
toate că nu era întotdeauna lipsit de primejdii sau 
binevoitor, auri se atașase de el. 

Fata găsi încăperea boltită așa cum și-o închi-
puise, luminoasă și vioaie. razele călduroase ale 
soarelui pătrundeau printre gratiile din tavan și 
luminau valea îngustă a acelui loc schimbător. 
lumina se furișa printre țevi și grinzi, iar în dru-
mul ei întâlnea străvechea pasarelă de lemn, 
dreaptă și trainică. 

Zgomotul îndepărtat al străzii aluneca în 
dedesubtul adânc al lucrurilor. auri auzi tropotul 
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copitelor pe caldarâm, aspru și ascuțit ca pocnetul 
încheieturii. auzi huruitul distant al unei căruțe în 
trecere și murmurul estompat al vocilor. Freamătul 
glasurilor fu străpuns de urletul nervos al unui 
sugar care nu fusese alăptat la timp. 

În dedesubtul Celor doisprezece Galbeni se 
afla un iaz întins, adânc și neted precum sticla. 
razele soarelui luminau suficient de puternic 
pentru a dezvălui a doua încrengătură de țevi din 
adâncul apelor. avea deja paie acolo, iar pe o 
balustradă îngustă ce se întindea de-a lungul 
peretelui zări trei sticle. auri le cercetă cu privirea 
și se încruntă. o sticlă verde, una maronie și una 
străvezie. una cu un dop etanș, alta cu un capac 
răsucit, iar cea de-a treia cu un dop mare și gras. 
erau de forme și mărimi diferite, însă niciuna nu 
era potrivită. 

auri își ridică mâinile, scoasă din sărite. Porni în 
fugă spre Manta, lovind cu tălpile dezgolite 
lespedea rece. Când ajunse, puse ochii pe sticla 
cenușie în care se aflau frunzele de levănțică. o 
ridică, o examină cu atenție, apoi o așeză la locul ei 
și ieși din nou. străbătu cu pași grăbiți Portul, 
alegând de data aceasta intrarea înclinată în locul 
crăpăturii din perete. urcă prin întortocheata 
Vergea, unde Foxen proiecta umbre sălbatice pe 
pereți. În fugă, părul îi flutura asemenea unui drapel. 
o luă pe scările în formă de spirală ale Casei 
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Întunecate, dând roată, mai jos, iară roată, tot mai 
jos. Când auzi în cele din urmă susurul apei și 
clinchetul sticlei, știu că ajunsese în Clingi. 
numaidecât, lumina lui Foxen se oglindi în tumultul 
negru al apei ce înghițise fundul treptelor spiralate. 
Într-un alcov micuț se aflau două sticle. una albastră 
și subțire, alta verde și turtită. auri își lăsă capul 
într-o parte și închise un ochi, apoi întinse mâna și 
prinse sticla verde cu două degete. Zâmbind 
satisfăcută, o înșfăcă și o luă la goană în sus pe 
trepte. la întoarcere, o luă prin Cavouri, să mai 
schimbe puțin aerul. străbătu coridorul în fugă, 
făcu un salt peste prima crăpătură din podea cu 
grația unui dansator. Peste a doua săgetă în zbor de 
pasăre, iar peste a treia trecu într-un salt sălbatic, 
cum se potrivește unei fete care sclipește ca soarele. 

Când reveni în Cei doisprezece Galbeni, era 
deja epuizată și gâfâia puternic. după ce-și trase 
puțin sufletul, îl vârî pe Foxen în sticla verde, 
căptușindu-l cu paie, și prinse încuietoarea pe 
garnitura de cauciuc, sigilând dopul temeinic. 
ridică sticla în dreptul ochilor, rânji mulțumită, o 
sărută, apoi o așeză cu atenție pe marginea iazului. 

dezbrăcă în grabă rochia preferată și o agăță 
de o țeavă de alamă. Zâmbi și se cutremură puțin, 
în timp ce peștișori fără astâmpăr i se bălăceau în 
stomac. Pe urmă își luă părul unduitor în mâini, îl 
dădu pe spate și îl legă cu fâșia cenușie de pânză 
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veche. Când isprăvi, pe spatele ei atârna o coadă 
lungă. Cu brațele lipite de piept, auri făcu doi pași 
timizi spre marginea iazului. Întâi vârî un deget în 
apă, apoi toată laba piciorului. senzația răcoroasă 
și dulce ca menta îi aduse un surâs pe buze. Își vârî 
după aceea ambele picioare în apă, legănându-le 
agale. Preț de câteva clipe, auri se ridică în mâini, 
încercând să-și păstreze echilibrul deasupra 
lespezii răcoroase de la buza iazului. dar nu putea 
să împiedice inevitabilul. așa că strânse din dinți 
și se lăsă în jos. lespedea rece nu era câtuși de 
puțin mentolată, iar atingerea ei se simțea neplăcut 
pe spatele ei. 

se întoarse și se cufundă tot mai adânc în apă, 
fără grabă, până ce atinse ciotul unei stânci. 
Cuprinse ieșitura cu degetele de la picioare, apa 
ajungându-i până la șolduri. apoi trase aer adânc 
în piept, închise ochii, își luă inima-n dinți și dădu 
drumul ciotului, cufundându-se în apă până la 
brâu. scoase un scâncet subțire, iar un fior de 
gheață îi făcu pielea de găină. 

Greul trecuse, așa că auri închise ochii și intră 
cu totul în apă. Își îndepărtă stropii din ochi, 
clipind și gâfâind de zor. se cutremură din toate 
încheieturile, cu brațul acoperindu-i sânii. 

dar în acea clipă, buzele ei schimonosite de frig 
se deschiseră într-un rânjet de plăcere. Văduvită de 
claia de păr ce-i împresura mereu capul asemenea 
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unui nimb, auri se simțea măruntă. nu mărunțimea 
la care năzuia zi de zi. nu mărunțimea unui arbore 
pierdut printre alți arbori, sau a umbrei în tenebre. 
Și nu doar măruntă la trup. Știa că era o făptură 
neînsemnată. Când se privea mai atent în oglindă, 
vedea o copiliță plăpândă, de-o seamă cu vagabonzii 
care cerșesc pe stradă. o copiliță subțire ca ața, cu 
pomeți înalți și gingași, cu pielea lipită pe oase. 
dimpotrivă. Cu părul prins în coadă și ud leoarcă 
pe deasupra, se simțea... împuținată. diminuată. 
slăbită. slabă. ar fi fost teribil de neplăcut fără fâșia 
de pânză. Fără ea, n-ar fi fost doar un fitil încolăcit. 
s-ar fi simțit de-a dreptul josnic. Merita să faci 
lucrurile cum trebuie. 

Într-un târziu se opri din tremurat. Peștii se 
bălăceau în continuare în stomacul ei, dar dorința 
îi dădea ghes. razele aurii străpungeau luciul 
iazului ca un mănunchi de sulițe. auri inspiră 
adânc, pe urmă expiră, jucându-se cu degetele de 
la picioare. trase din nou aer în piept și expiră 
încet. Încă o răsuflare. auri luă sticla lui Foxen, 
dădu drumul lespezii și se cufundă cu totul în apă. 

unghiul în care cădea lumina era perfect, 
permițându-i să zărească limpede prima încâlcitură 
de țevi. Cu iuțeala unui peștișor, se întoarse și 
lunecă ușor printre țevi, având grijă să n-atingă 
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nimic. Ceva mai jos întâlni a doua încrengătură. 
se împinse într-o țeavă străveche de fier pentru 
a-și continua coborârea, după aceea, cu mâna 
rămasă liberă, trase zdravăn de un robinet, 
domolindu-și avântul și strecurându-se printre 
două țevi de cupru de grosimea mâinii. 

Pe măsură ce se îndepărta de suprafață, razele 
soarelui se disipau, lăsând-o doar cu lumina 
verzui-albastră a lui Foxen. dar strălucirea lui 
era estompată, filtrată de paie, apă și sticla verde 
și groasă. auri își rotunji gura și scoase două 
salve de aer. Presiunea creștea constant, iar în 
bezna dimprejurul ei se iveau forme diafane. o 
pasarelă de demult, o lespede în cumpănă, o grindă 
străveche de lemn, acoperită de alge. Găsi mai 
repede fundul iazului cu degetele întinse decât 
cu privirea, iar auri își petrecu mâna pe suprafața 
tulbure a podelei de piatră. Înainte și-napoi. Înainte 
și-napoi. iute, dar cu grijă. Pe alocuri, din 
suprafața întinsă ieșeau obiecte ascuțite. Își 
petrecu degetele în jurul unui obiect lung și 
neted. era un băț? Îl prinse la subraț și se lăsă 
purtată în sus, spre lumina îndepărtată. Cu mâna 
liberă se agăță de țevile bine știute, navigând prin 
labirintul întortocheat de forme vagi. 

dădu drumul unui jet de aer și simți o durere 
slabă în plămâni. Fața ei străpunse luciul apei în 
apropiere de mal și puse, în sfârșit, ochii peste ce 
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găsise: un os alb, curat și lunguieț. nu de picior, ci 
de braț. Își petrecu degetele de-a lungul suprafeței 
netede și desluși o crăpătură îngustă ce dădea roată 
osului aidoma unui inel, semn că fusese fracturat, 
dar se vindecase în timp. era plin de umbre 
încântătoare. auri zâmbi și îl așeză alături. trase 
apoi aer adânc în piept de trei ori, strânse sticla lui 
Foxen în mână și se scufundă pentru a doua oară. 
de data aceasta, piciorul i se înțepeni între țevile 
din cea de-a doua încrengătură. Ghinion. se smuci 
furioasă și după câteva clipe reuși să se elibereze. 
expiră jumătate din aerul ținut în piept și se 
împinse cu putere, îndreptându-se ca un bolovan 
spre fundul întunecat al iazului. În ciuda faptului 
că pornise cu stângul, era o misiune ușoară. 
degetele ei descoperiră o îmbârligătură de naiba 
știe ce chiar înainte să atingă fundul. habar n-avea 
ce descoperise. Ceva metalic, ceva lucios și ceva 
tare, împletite cumva laolaltă. strânse împletitura 
la piept și săgetă spre suprafață. de data aceasta 
nu mai putea să-și țină prada la subraț, de teamă 
să nu piardă bucăți pe drum, astfel că fixă sticla lui 
Foxen în îndoitura brațului și se ajută de mâna 
stângă rămasă liberă. odată găsit echilibrul ideal, 
ieși cu ușurință la suprafață, fără a folosi restul 
aerului din plămâni. 

așeză încâlcitura pe malul iazului: o curea de 
demult cu o cataramă de argint atât de veche, încât 



22        PatriCK rothFuss

se făcuse neagră ca păcura. o creangă înfrunzită 
pe care zăcea un melc buimac și, nu în ultimul 
rând, o sfoară putrezită încolăcindu-se în jurul 
crengii de care atârna o cheie subțire, de lungimea 
arătătorului ei. 

auri sărută melcul și îi ceru scuze, pe urmă 
puse creanga înapoi în apă, acolo unde-i era locul. 
Cureaua era întoarsă pe dos, dar când trase puțin 
de ea, catarama se desprinse cu ușurință. era mai 
bine să fie separate. 

sprijinită de lespedea ce mărginea iazul, auri 
tremura în valurile ce dădeau târcoale umerilor și 
pieptului ei. rozul buzelor se preschimbase într-o 
nuanță palidă, cu tentă vineție. auri luă sticla lui 
Foxen și se asigură că închizătoarea era bine 
prinsă, după aceea aruncă o privire în apă. 
Peștișorii din stomacul ei zburdau în continuare 
entuziasmați. a treia oară avea să dea lovitura. 
trase din nou aer în piept și se scufundă iar, 
unduindu-și cu măiestrie trupul și întrebuințând 
prizele deja bine știute. 

spre adâncimi. Piatra, lemnul, apoi nimic, cu 
excepția palidei străluciri a lui Foxen, ce împrăștia 
nuanțe albastre-verzui pe mâna ei întinsă. Își închipui 
că așa arăta o ondină. Când atinse fundul cu pumnii, 
se roti ușor în apă pentru a-și controla poziția. 
Împinse din picioare și brațul ei descrise un arc pe 
piatra netedă și întunecată de pe fundul iazului. 
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tocmai atunci zări o scânteiere, iar degetele ei 
întâlniră un obiect rece și tare, neted și cu linii drepte. 
acesta degaja iubire și răspunsuri în asemenea 
măsură, încât simți revărsarea de cum îl atinse. 

Preț de zece bătăi de inimă, auri presupuse că 
era înțepenit în piatră. dar obiectul alunecă, și în 
acea clipă înțelese. era greu. după un moment 
care păru lung, auri găsi o cale să-l ridice cu 
degetele ei micuțe. era din metal masiv, de 
grosimea unei cărți. avea o formă ciudată și 
greutatea unui lingou de iridiu. Fata strânse 
metalul la piept și simți mușcătura muchiilor 
sale în piele. Își îndoi genunchii și se împinse cu 
putere în piatră, cătând spre strălucirea îndepărtată 
de la suprafață. lovi apa în repetate rânduri, fără 
să facă însă progrese reale. Greutatea bucății de 
metal o trăgea la fund. Piciorul ei avu o întâlnire 
violentă cu o țeavă groasă de fier, iar auri profită 
de ocazie pentru a se împinge încă o dată. avântul 
ei fu curmat la doar câteva clipe după ce se 
desprinse de țeavă. În plus, îi dădeau de furcă și 
plămânii. deși doar pe jumătate goliți, amărâții 
tânjeau după aer. auri eliberă câteva bule de aer, 
încercând să-i păcălească. Știa prea bine că fiecare 
bulă pierdută o va trage în jos, și nici măcar nu 
ajunsese la a treia încrengătură de țevi. 

auri încercă să-și strecoare bucata de metal în 
îndoitura brațului, pentru a-și elibera o mână. Însă 
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aceasta îi alunecă ușor printre degete. În momentul 
de panică ce urmă, bâjbâi disperată prin întuneric, 
iar sticla lui Foxen se izbi de o formă nevăzută și 
alunecă la rându-i din strânsoare. Mâna pe care o 
avea liberă țâșni după ea, dar nu reuși decât să-i dea 
un ghiont nefericit. Preț de o clipă, auri încremeni. 
nici nu se punea problema să dea drumul metalu-
lui. dar Foxen fusese alături de ea de la început... 
sub privirile ei înmărmurite, sticla căzu pradă unui 
curent și fu purtată în spatele unui grup de țevi 
oblice de cupru. Plămânii erau furioși. strânse din 
dinți, apoi se prinse cu mâna liberă de colțul unei 
lespezi și se trase în sus. Plămânii se cutremurau 
violent deja, așa că auri dădu treptat drumul aeru-
lui din piept, cu toate că nu atinsese nici măcar a 
treia încrengătură de țevi. În lipsa lui Foxen trebuia 
să îndure și bezna iazului, dar cel puțin nu stătea 
locului, smucindu-se anevoios cu ajutorul 
ieșiturilor dimprejur. Bătu apa cu picioarele, dar 
fără prea mult folos, din cauza greutății prețioase 
pe care o ținea strâns la piept. să fi fost atât de grea 
datorită răspunsurilor pe care le deținea?

Cu dificultate, ajunse la încrengătura de țevi, 
dar nu mai avea aer în plămâni, iar trupul îi atârna 
greu ca plumbul. În mod normal, s-ar fi strecurat 
prin încâlcitura metalică precum un pește, fără să 
atingă țevile. dar în acea clipă se simțea îngreunată 
și lipsită de aer. Cu ajutorul mâinii libere, înaintă 
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orbește printre țevi. se lovi la genunchi, iar ceva 
ascuțit și ruginit îi crestă spinarea. Întinse mâna, 
dar din cauza plumbului din picioare, nu izbuti 
să apuce prinzătoarea. lovi cu piciorul și reuși să 
mai câștige vreo patru centimetri, dar, în pofida 
legăturii temeinice, părul ei se prinse în ceva, 
trăgându-i capul înapoi. auri se rostogoli într-o 
parte și simți numaidecât că începe să se scufunde. 
dădu cu disperare din brațe și din picioare. 
Fluierul piciorului acroșă o țeavă și un fior de 
durere îi străbătu corpul, dar pregăti imediat 

celălalt picior și se împinse cu putere. Țâșni ca 
un dop de sticlă, cu suficientă forță pentru a 

se elibera din strânsoarea enervantă ce o 
țintuise în loc, însă capul îi fu din nou 

smucit  înapoi și  deschise 
involuntar gura. În acea clipă 

se îneca. Gura i se umplu de 
apă, tăindu-i răsuflarea. 
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dar chiar și cu apa pătrunzându-i în nări și gâtlej, 
auri se temea cel mai mult să nu-i alunece mâna și 
astfel să lase bucata de metal pradă abisului. nici 
gândul că se sufoca și că urma să moară nu-i era pe 
plac, dar acestea erau lucruri firești, pe când 
pierderea metalului era ceva de neconceput. era 
atât de groaznic, încât o treceau toți fiorii. 

Părul desprins plutea în jurul ei asemenea unui 
nor de fum. apucă îndoitura unei țevi bine știute și 
se trase în sus, pe urmă brațul ei țâșni din nou și 
găsi o altă priză. Cu dinții încleștați și aproape 
sufocată, înșfăcă și trase de mai multe ori. ieși la 
suprafață, icnind și împroșcând apă în jur, dar se 
scufundă din nou în apă.

o clipă mai târziu ieși iar la suprafață. de data 
asta, mâna ei liberă se prinse de lespedea ce 
mărginea iazul. auri scoase bucata de metal din 
apă, iar aceasta lovi piatra cu un zgomot ca de 
clopot. era o roată zimțată de alamă sclipitoare, 
de mărimea unui taler, găurită în mijloc și 
prevăzută cu nouă zimți, cel de-al zecelea fiind 
rupt. Mustea de adevăruri și de dragoste și 
răspândea lumina focului din vatră. era 
încântătoare. 

auri zâmbi și vărsă o cantitate impresionantă 
de apă pe lespezi. Vărsă încă o dată, răsucindu-și 
capul într-o parte pentru a feri roata de stropi. apoi 
tuși, luă o gură de apă și o scuipă în iaz. roata de 
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alamă zăcea ca o inimă grea pe caldarâmul rece al 
Celor doisprezece Galbeni. În lumina razelor ce 
coborau din înălțimi, roata scânteia precum aurul: 
o bucată de soare scoasă din adâncuri. auri tuși 
din nou și se cutremură, pe urmă atinse dispozitivul 
cu un deget. se uită la el și zâmbi. avea buzele 
vineți și tremura. simțea o imensă bucurie. 

după ce ieși din apă, auri dădu roată iazului 
din adâncurile Celor doisprezece. deși șansele 
erau mici, spera ca Foxen să apară undeva la 
suprafață. dar nimic. Fața ei deveni sumbră. o 
bătu gândul să se-ntoarcă după el, dar îl alungă 
numaidecât. de trei ori. așa mergeau lucrurile. 
totuși gândul că urma să-l lase de izbeliște în 
adâncimile întunecate îi frânse inima. să-l piardă 
după atâta amar de vreme...

deodată, auri zări o scânteie în adâncuri. o 
strălucire. Pe fața ei încolți un rânjet. În 
ascensiunea lui greoaie spre suprafață prin 
încrengătura de țevi, Foxen arăta asemenea unui 
licurici înfoiat. timp de cinci minute, fata așteptă 
ca sticla lui Foxen să se-nalțe încet și legănat până 
la suprafață, ca o rață. o înșfăcă, o sărută, apoi o 
lipi strâns de piept. da. Merita să faci lucrurile așa 
cum trebuie. 
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Mai înainte de toate, auri îl scoase pe Foxen 
din sticlă, pe care-o așeză ulterior pe raft, în 
compania celorlalte. după care coborî la Clingi și 
se clăti în apa de-acolo. Pe urmă se spălă cu o 
bucată de săpun ce mirosea a fructe sălbatice și a 
vară. după ce se săpuni și se frecă zdravăn pe păr, 
auri se cufundă în apa neagră și nesfârșită a 
Clingilor, pentru o ultimă clătire. Ceva o atinse în 
trecere sub apă. Ceva lucios și greu i se lipi pentru 
câteva clipe de picior. n-o deranja câtuși de puțin. 
indiferent ce-o fi fost, era la locul potrivit, la fel ca 
și ea. lucrurile erau așa cum trebuiau să fie. Cu 
apa șiroindu-i pe trup, își stoarse părul, pe urmă își 
continuă periplul prin Gropi. Fără îndoială, nu era 
cea mai scurtă cale, dar nu se cădea să treacă 
goală-goluță prin scobituri. dar chiar și alegând 
calea mai lungă, dădu cât de curând colțul la 
Brutari, lipăind cu picioarele ude pe piatră. Pe 
Foxen, căruia nu-i era dragă căldura, îl așeză pe o 
cărămidă ieșită din zid. 

Țevile groase de oțel ce însoțeau peretele tunelului 
erau prea fierbinți pentru a sta în apropierea lor, iar 
zidurile și podeaua se scăldau și ele în dogoarea lor. 
auri se răsuci încet, având grijă să nu-și frigă pielea 
fragedă în vuietul tăcut și roșu ce se revărsa din țevi. 
În doar câteva clipe, fierbințeala din încăpere îi zvântă 
pielea, îi făcu părul vâlvoi și îi alungă frigul din oase. 
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Mai apoi luă rochia preferată din Cei doisprezece. o 
trase pe cap, după care își duse toate comorile în Port, 
unde le așternu ordonat pe masa principală. Cureaua 
de piele era gravată cu modele ondulate, foarte 
curioase. roata de alamă era strălucitoare precum 
lumina zilei. Cheia era neagră ca noaptea. Catarama, 
în schimb, era neagră, dar avea o strălucire interioară, 
ascunsă. să fi fost aceasta pentru el? ar fi fost un 
început nemaipomenit de zi. Și ce frumos ar fi fost să 
aibă cadoul pregătit din timp, fiindcă mai erau câteva 
zile bune până la vizita lui. să fi fost cadoul potrivit? 
era un tip mai sucit de felul lui. Și era mult prea 
ascuns în sinea lui. auri încuviință din cap și atinse 
metalul rece și închis la culoare. nu, nu era potrivită 
pentru el. ar fi trebuit să-și dea seama. nu era omul 
care să se închidă. Care să stea închis. nici închis la 
culoare nu era. nicidecum. era de culoarea tăciunelui. 
roșu ca sângele. era luminos cu o lumină interioară 
și puternică, aidoma aurului poleit cu aramă. 

trebuia să mai chibzuiască în privința roții. 
aproape că părea cadoul potrivit pentru el... dar 
putea să mai aștepte. Cheia cerea neîntârziat atenție. 
era, fără îndoială, cea mai neastâmpărată din 
grămadă. nu o mira câtuși de puțin. Cheile erau 
bine cunoscute pentru înfumurarea lor, iar aceasta 
aproape că urla după un lacăt. auri o înșfăcă și o 
întoarse pe toate părțile. era de la o ușă și nu se 
chinuia să ascundă acest fapt. Cheie neagră. Zi albă. 
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Își lăsă capul într-o parte. Forma lucrurilor era 
potrivită. era o zi destinată descoperirilor și, 
negreșit, sărmanul obiect avea nevoie de toată 
atenția ei. Încuviință în sinea sa și strecură cheia în 
buzunarul de la rochie. dar înainte să plece, avu 
grijă ca toate să fie puse la locul lor. Cureaua rămase 
pe masa principală, firește. Catarama își găsi 
adăpost alături de vasul cu rășină. osul se cuibări 
necuviincios de aproape de boabe. roata zimțată îi 
dădu ceva bătăi de cap. o așeză întâi pe raft, apoi pe 
măsuța din colț, rezemată de perete, îndreptată cu 
gaura spre tavan. Fata se încruntă. nu era locul 
potrivit. auri scoase cheia și o ținu în fața roții. 
negru pe alamă. amândouă pentru răsucit. 
Împreună aveau doisprezece dinți. Clătină din cap 
și oftă. Vârî cheia înapoi în buzunar și lăsă roata de 
alamă pe raft. nu era locul ideal, dar pentru moment 
era cea mai bună soluție.

Văgăuna era în apropiere, așa că auri se îndreptă 
degrabă într-acolo, plecând capul pe sub intrările 
joase, până ajunse la prima ușă. acolo, auri îl luă pe 
Foxen în palmă și suflă ușor ca să-l readucă la viață. 
era o ușă de lemn masivă, cenușie și străveche, cu 
balamale ruginite. scoase cheia din buzunar și o ținu 
în fața ușii. Privirile ei se plimbară de la cheie la ușă, 
pe urmă se răsuci pe călcâie și plecă. după ce făcu de 
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trei ori stânga și trecu printr-o fereastră spartă, ajunse 
la cea de-a doua ușă, la rândul ei veche și cenușie, dar 
mai mare ca prima. o privire îi fu de-ajuns. n-o 
nimerise nici de această dată. nu erau ușile potrivite. 
atunci, unde? la Gropi? ușa neagră? se cutremură. 
Cu siguranță, nu ușa neagră. nu într-o zi albă. la 
ursă întâi. apoi la Gropi. Poate chiar și la Puțuri. dar 
nu la ușa neagră. nu. 

auri trecu în grabă prin labirint, luând-o de două 
ori la stânga și de două ori la dreapta pentru a 
echilibra situația, având grijă să nu urmeze țevile 
prea mult, ca să nu le supere. urmă Zăbreaua, cu 
coridoarele încâlcite și izul ei sulfuros. se rătăci 
puțin printre zidurile părăginite, dar în cele din 
urmă își găsi drumul spre năruință, un tunel îngust 
de noroi, într-atât de abrupt, încât părea mai degrabă 
o gaură. auri coborî iute scara interminabilă 
încropită din bețe de diferite mărimi. aceasta dădea 
într-o încăpere micuță și curată, cu piatră finisată. 
odaia, de dimensiunile unei cămări, era goală, cu 
excepția unei uși vechi de stejar, ferecată cu alamă. 

după nici doisprezece pași, prinse cu coada 
ochiului un licăr pe podeaua de marmură. se apropie 
în salturi și văzu că un cristal se desprinsese din 
candelabru și căzuse pe podea, fără să se spargă. 
norocos și curajos deopotrivă. Îl ridică și îl strecură 
în buzunarul liber. dacă l-ar fi pus lângă cheie, s-ar fi 
certat. nu avu noroc nici la a treia, nici la a șaptea 
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ușă. auri tocmai se pregătea să coboare în Puțuri, 
când zări cea de-a noua ușă. așteptă, dornică. 
Încuietoarea cedă și ușa se deschise încet și fără 
zgomot. Fata intră, scoase cheia din buzunar și o 
sărută, pe urmă o așeză cu grijă pe o masă goală de 
lângă intrare. Bătaia metalului în lemn îi înmuie 
inima. Zâmbi, văzând cheia cuibărită în locul ei 
potrivit. era un salon. Foarte plăcut. Îl așeză pe 
Foxen într-o nișă săpată în perete și începu să 
exploreze încăperea. un scaun înalt, îmbrăcat în 
catifea. o canapea plușată. În colț zări un cărucior 
plin cu sticle și pahare. toate păreau somptuoase. 
era ceva în neregulă totuși cu această încăpere. 
nimic amenințător, ca în Șezi două sau în 
Chiparniță. nicidecum. era un loc ireal. aproape 
perfect. totul era aproape. dacă n-ar fi fost o zi albă 
în care lucrurile fuseseră făcute ca la carte, probabil 
că nu și-ar fi dat seama. dar așa, mirosi numaidecât 
ciudățenia. 

auri dădu roată încăperii, cu mâinile duse la spa-
te. Cercetă căruciorul, care conținea peste două-
sprezece sticle de toate culorile. unele pline, 
sigilate cu dop de plută, altele goale, dacă nu punea 
stratul de praf la socoteală. Pe una dintre mese, lân-
gă canapea, zări un ceas mecanic de argint șlefuit. 
lângă el se afla un inel și câteva monede împrăștiate. 
auri le privi cu interes, fără să atingă nimic. Păși cu 
grație. un pas. Încă unul. Covorul întunecat de pluș 
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era moale și îmbietor, ase-
menea mușchiului verde, iar 
când se aplecă să-și treacă 
degetele prin el, zări ceva 
mic și alburiu sub canapea. 
Își vârî mâna subțire și albă 

în adâncurile întunecate și, cu puțin efort, apucă 
obiectul. rece și șlefuit. era o mică figurină cioplită 
dintr-o bucată de piatră. un soldățel sculptat cu 
eleganță, îmbrăcat în zale și cu un scut. dar cea mai 
de preț trăsătură era blândețea chipului său, care 
transmitea atâta bonomie, că-ți venea să-l săruți. 
locul lui nu era acolo, însă nu era greșit. sau, mai 
degrabă, nu prezența lui sub pat era motivul neliniștii 
fetei. sărmanul se rătăcise, nimic mai mult. auri 
zâmbi și vârî figurina în buzunar, alături de cristal. 

tocmai atunci simți o mică ridicătură sub talpă. 
trase puțin covorul și descoperi un nasture din os. 
Privirile ei zăboviră o vreme asupra acestuia, apoi 
zâmbi înțelegătoare. nici el nu era sursa neliniștii 
sale. nasturele era așa cum trebuia să fie. Cu mișcări 
delicate, auri puse covorul la fel cum îl găsise, 
întinzându-l cu mâinile. Făcu privirea roată. era o 
încăpere bună și aproape așa cum ar fi trebuit să fie. 
nu prea avea ce să facă ea acolo. Cu adevărat 
surprinzător, gândind că fusese dată uitării timp de 
secole. Chiar și așa, ceva nu era în regulă. Ceva 
lipsea. Ceva infim, ca un greier solitar ce-și frământă 
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febril picioarele în miez de noapte. În celălalt capăt al 
încăperii o aștepta a doua ușă, nerăbdătoare să fie 
deschisă la rândul ei. auri trase zăvorul și pătrunse 
pe un coridor, unde o întâmpină un șir de trepte. Privi 
în jur cu mirare. Crezuse că se afla în continuare în 
ursă. nici vorbă. era un cu totul alt loc. inima începu 
să-i bată iute în piept. de-o veșnicie nu mai 
descoperise un loc nou. un loc care îndrăznea să fie 
el însuși până la capăt. trebuia totuși să fie precaută. 
Cu ajutorul lui Foxen, cercetă îndeaproape pereții și 
tavanul. descoperi câteva crăpături, nu mai mari 
decât grosimea unui deget. ici-colo câteva pietricele 
căzute, iar treptele erau acoperite cu noroi și 
tencuială. Pereții erau goi și ușor înfumurați. Cu 
siguranță, părăsise ursa. Pipăi treptele. Primele erau 
zdravene, dar a patra părea desprinsă. la fel a șasea 
și a șaptea. Și a zecea. 

la jumătatea ascensiunii, acolo unde treptele se 
răsuceau, se deschidea un culoar. era și o ușă aco-
lo, dar era într-atât de mică, încât auri se prefăcu, 
politicoasă, că nu o vede. urcă atent până la al doilea 
șir de trepte și descoperi că și acolo jumătate din 
ele erau desprinse și gata să cedeze. se întoarse la 
baza treptelor, încercând să le găsească pe cele des-
prinse. Câteva îi scăpară. era, fără îndoială, extrem 
de palpitant. iar locul i se părea înșelător, aseme-
nea unui spoitor cherchelit și puțin cam mucalit. 
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Pe deasupra, avea și atitudine. i-ar fi fost greu să 
găsească un loc mai puțin viclean și ademenitor. 

unele locuri aveau un nume, în timp ce altele se 
schimbau, sau erau timide în privința lui. altele nu 
aveau unul, iar asta-i aducea mereu tristețe în suflet. 
una era să fii retras. dar să n-ai nume? Groaznic. 
Câtă însingurare. auri urcă pentru a doua oară 
scările, încercând fiecare treaptă în parte cu vârful 
piciorului și având grijă să nu calce pe cele desprinse. 
nu putea să-și dea seama ce fel de loc era. timid sau 
tainic? Pierdut sau însingurat? era un loc enigmatic. 
descoperirea îi lărgi rânjetul de pe buze.

În capul scărilor găsi tavanul prăbușit, dar o 
spărtură în perete deschidea calea spre un loc nou. 
auri trecu prin spărtură, zâmbind entuziasmată. 
descoperise două locuri noi în aceeași zi. tălpile 
ei golașe explorau podeaua pietruită și mai că nu 
dansau de-atâta încântare.

această nouă încăpere nu era la fel de sfioasă ca 
precedenta. Purta numele Prăvălac. era vraiște, pe 
jumătate plină și năruită. un deliciu pentru ochii ei 
curioși. Jumătate de tavan se prăbușise și toată 
încăperea era acoperită cu un strat de colb. dar cu 
toate că înăuntru domnea ruina, era un loc uscat și 
compact. sub dărâmături se zăreau rămășițele unui 
pat cu baldachin. În zona neatinsă a încăperii găsi o 
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măsuță de toaletă cu oglindă, compusă din trei bucăți, 
și un dulap de lemn închis la culoare, ce-ar fi depășit 
în înălțime orice doamnă ridicată pe vârfuri. auri 
aruncă o privire sfioasă în dulap, profitând de faptul 
că ușile erau întredeschise, și zări vreo douăsprezece 
rochii de catifea, elegant brodate. Pantofi. o mantie 
de mătase. niște veșminte diafane, așa cum purtau 
femeile din picturile murale ce împânzeau ursa. 
Măsuța de toaletă era imaginea dezmățului: guralivă 
și fără pic de rușine. Pe raftul de sus se găseau cutii 
cu pudră, pensule mici și creioane de machiaj. Brățări 
și inele. Piepteni din corn, fildeș și lemn. Broșe, 
penițe și vreo zece sticluțe, unele solide, altele fragile 
ca petalele de trandafir. 

era o dezordine de nedescris. toate obiectele de 
pe raft zăceau într-o debandadă totală: pudră 
împrăștiată peste tot, sticle căzute, broșe alandala. 
Chiar și așa grosolan și deșănțat cum era, auri găsi 
locul pe gustul ei. se așeză ușor teatral pe marginea 
scaunului cu spătar drept. Își trecu degetele prin 
părul vâlvoi și zâmbi când își zări imaginea 
oglindită în triptic. 

În capătul celălalt al încăperii era o ușă pe 
jumătate ascunsă de grinzi rupte și pietre căzute. 
Cu toate astea însă, nu era sfioasă. 

auri trecu la treabă, încercând după priceperea 
ei să pună lucrurile în ordine. urni din loc grinda de 
lemn ce bloca ușa, încetul cu încetul, până ce reuși 
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s-o proptească pe altă grindă prăbușită. apoi 
îndepărtă pietrele. Pe cele grele se mulțumi să le 
împingă alături, iar pe cele foarte grele le rostogoli. 
sub maldărul de pietre descoperi rămășițele 
unei mese, iar printre scândurile despicate 
găsi o panglică albă, dantelată. o împături cu 
grijă și o vârî în buzunar, alături de cristal și 
de soldățelul de piatră. 

odată treaba dusă la bun sfârșit, ușa se 
deschise cu ușurință, chiar dacă scârțâi din 
toate încheieturile. În spatele ei se găsea o 
cămară. acolo descoperi o oliță de porțelan, 
o găleată de lemn, o perie de felul celor folosite 
la spălatul punților pe corăbii și o mătură de 
nuiele. de ușă atârnau doi saci goi de pânză. 
Cel mic părea nerăbdător să plece de-acolo, 
așa că auri zâmbi și îl îndesă într-un buzunar 
gol. Mătura era și ea nerăbdătoare să iasă 
dintr-o captivitate îndelungată. Prin 
urmare, auri o luă cu ea și strânse toată 
mizeria și praful din încăpere într-o 
grămăjoară ordonată. dar mătura dădea 
încă semne de nemulțumire, așa că 
fata mătură și treptele fără nume. 

În mod firesc, îl aduse și pe 
Foxen. n-avea încredere în 
manierele unui asemenea 
loc pe întuneric. dar 
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măturatul îi ocupa ambele mâini, așa că îl prinse 
pe acesta de o șuviță de păr. Șiretlicul îi cam răni 
puțin orgoliul lui Foxen, prin urmare auri își ceru 
scuze pentru jignirea adusă cu un sărut din toată 
inima. dar amândoi știau că în secret el se delecta 
cu piruetele ei nebunești, ce împrăștiau umbre 
voioase pe pereți. așa că pentru o vreme se lăsă în 
voia pletelor ei. auri avu grijă să nu bage de seamă 
exuberanța lui ușor nepotrivită când aruncă o 
scurtă privire treptelor fără nume. sus, jos, sus, 
jos, mătura biciuia și gâdila treptele de piatră, 
îndepărtând pietricele, urmele de praf și mizeria. 
erau, fără îndoială, măgulite de atenția primită, 
dar la fel de sfioase. după ce așeză mătura în 
cămară, auri scoase olița și o puse lângă dulap, 
pe urmă o potrivi pe direcția dorită. 

Măsuța de toaletă avea farmecul ei, dar asta n-o 
făcea mai puțin enervantă. era ușor strâmbă, însă 
se pare că nu trebuia curățată. excepție făcea 
peria, pe care o așeză mai aproape de un inel cu 
rubin mai șiret de felul lui. auri își puse mâinile-n 
sân și se holbă la măsuță vreme de un minut. apoi 
se lăsă în genunchi și cercetă dedesubtul ei. 
deschise sertarele și mută batistele din cel stâng în 
cel drept, dar rezultatul nu fu pe placul ei, așa că le 
mută înapoi. În cele din urmă, împinse toată 
măsuța vreo două lungimi de braț mai la stânga și 
puțin mai aproape de perete, atentă să nu răstoarne 
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nimic pe podea. urmă scaunul înalt, pe care-l 
așeză cu fața la oglinzi. Verifică întâi tălpile 
picioarelor de lemn, pe urmă îl puse la loc, dând 
ușor din umeri.

lângă dulap, o piatră părea desprinsă din 
podea. auri o luă, potrivi săculețul de piele și 
căptușeala de lână dedesubt, după care o înfipse la 
loc, împingând temeinic cu coada măturii. o testă 
apoi cu vârful piciorului și zâmbi când constată că 
piatra nu se clintește. În cele din urmă, deschise 
dulapul. Mută rochia de un roșu-burgund de lângă 
o alta lungă și mătăsoasă de culoarea cerului. 
schimbă capacul întredeschis al unei cutii înalte, 
destinată pălăriilor. dar când deschise sertarul 
aflat la baza dulapului, rămase cu răsuflarea tăiată. 
Înăuntru zăceau împăturite frumos câteva 
cearșafuri albe și fine, în stare ireproșabilă. auri 
atinse unul și fu surprinsă de senzația oferită de 
țesătură. era atât de lină, încât nu se simțea nici 
firul. era răcoros și plăcut la atingere, ca sărutul 
iubitului ce tocmai intră la căldură.

auri pipăi ușor suprafața materialului. Cât de 
minunat ar fi fost să doarmă pe un astfel de cearșaf? 
să stea întinsă pe el și să-i simtă atingerea delicată 
pe piele? se cutremură toată și apucă marginea 
pliată a materialului între degete. Pe negândite, 
scoase cearșaful din sertar și îl strânse la piept. 
după aceea își petrecu buzele pe suprafața lui netedă. 
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Mai erau și alte cearșafuri 
acolo. o adevărată comoară. 
era de așteptat să găsească așa 
avere în Prăvălac. Și, pe deasupra, se 
îngrijise serios de încăpere. Cu 
siguranță...

Privi lung la cearșaf. Și cu toate că 
ochii îi erau plini de dorință, buzele ei se 
schimonosiră a furie. nu. nu așa se făceau 
lucrurile. Știa asta prea bine. Știa exact unde era 
locul cearșafului. 

auri închise ochii și băgă cearșaful înapoi în 
sertar, adânc rușinată. uneori cădea pradă 
lăcomiei. dorințelor proprii. tulbura ordinea 
firească a lumii. Zăpăcea lucrurile cu forța dorinței 
personale. 

Închise sertarul și se ridică în picioare. aruncă 
o ultimă privire în jur și încuviință. era un 
început bun. Măsuța de toaletă se cerea în mod 
evident îngrijită, dar încă nu-i gustase firea. 
totuși, locul avea un nume și totul era în mod 
firesc îngrijit. auri îl luă pe Foxen și se îndreptă 
spre treptele fără nume, trecu prin ursă și prin 
năruință și reveni la Manta. Cu ajutorul unei 
găleți de apă proaspătă se spălă pe față, pe mâini 
și pe picioare. se simțea mult mai bine. Zâmbi și, 
mânată de-un impuls, fugi la săpăioagă. trecuse 
multă vreme de când nu-i mai făcuse o vizită și îi 
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era dor de izul cald de pământ. de îngustimea 
pereților. săltând pe vârful degetelor, auri trecu 
în pas de dans prin labirint, atentă să nu lovească 
țevile. Zburdă prin Păduri, șerpuind printre 
grinzile mâncate de vreme ce țineau tavanul 
îndoit în loc. În cele din urmă, ajunse la o ușă 
umflată de lemn. Păși dincolo de ea, călăuzită de 
lumina lui Foxen. trase aer în piept și surâse. 
Știa cu precizie unde se afla. totul era așa cum 
trebuia să fie.




