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Capitolul 1

Era 1 aprilie când Tad îşi aruncă o privire pe fe-
reastra de la etaj. 

Nu se uita prea des. Markle era un oraş murdar 
şi anost, iar el avusese la dispoziție cincisprezece 
ani să studieze priveliştea. Blocuri pline de funin-
gine pe malul râului, rânduri lungi, şerpuitoare, de 
case de mineri înghesuite până în vârf, pe Muntele 
Horsehead. Și mai era şi concasorul de cărbune 
Numărul Unu, aparţinând Companiei Miniere din 
Valea Tamaquonului şi Pennsylvania de Est — un 
turn din lemn de 30 de metri, care rumega cărbu-
nele şi scuipa praful zgrunţuros peste toată întin-
derea văii.

Însă, în dimineaţa aceea, în timp ce trecea prin 
dreptul ferestrei ducând micul dejun domnului Le-
vington pe o tavă murdară, ceva îi reţinu privirea. 
Se opri pe ultima treaptă a scărilor şi se întoarse 
din drum.
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Muntele era ticsit de mineri, de soţiile şi de co-
piii acestora, care coborau dealul cu pas grăbit, un 
amalgam de broboade colorate, şaluri care de care 
mai ţipătoare şi berete de prost-gust. Oare încotro 
se îndreptau? Tad era prea departe ca să audă ceva, 
dar îi vedea cum îşi făceau cu mâna şi îşi zâmbeau.

Încă se mai holba când Esther, fata în casă, ieşi 
tiptil din al doilea dormitor din spatele clădirii, cel 
închiriat de domnul Jackson. Când îl văzu pe Tad, 
sări ca arsă şi, mijindu-şi ochii, îl întrebă:

— Ce faci acolo?
— Mă uitam. 
— Nu-i treaba ta să te uiţi!
— Dar e ceva ciudat…
— Ciudat?
Esther îl împinse grăbită la o parte şi se uită pe 

fereastră. Când văzu puzderia de oameni, se dădu 
ceva mai aproape, atentă şi curioasă.

— Ce se întâmplă? întrebă Tad, uitând că trebuie 
să aibă mare grijă cu ea. E o zi importantă?

— Nu e treaba ta! îl repezi Esther, holbându-se 
mai departe pe fereastră. Du-te jos şi ajut-o pe mă-
tuşă-ta cu micul dejun!

— Dar tu ar trebui să faci asta!
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Mai bine tăcea. Esther, vizibil iritată, îşi schi-
monosi buzele şi, răsucindu-se pe călcâie, îl în-
ghionti iute şi cu ciudă. Tad era mai înalt decât ea, 
dar îl prinsese pe nepusă masă şi cu tava în mână. 
Îşi pierdu echilibrul, se împiedică de marginea co-
vorului şi se prăbuşi rostogolindu-se pe scări, iar 
odată cu el zburară peste tot tacâmurile, ciobu-
rile vaselor de porțelan cu trandafiraşi şi resturile  
de mâncare.

Mătuşa Adah tocmai ieşea din bucătărie cu micul 
dejun al chiriaşilor. Se izbi de ea, tava îi zbură din 
mână, iar şunca, ouăle şi prăjiturile abia scoase din 
cuptor se împrăştiară toate pe covorul de Bruxelles. 
Alte farfurii cu trandafiraşi se făcură şi ele ţăndări, 
împroşcând locul cu zeci şi zeci de cioburi. 

— Thaddeus Hawkins! 
Mătuşa Adah făcu un pas înapoi, retrăgându-se 

din toată harababura, şi faţa îi deveni stacojie. 
Tad reuşi să se ridice cu chiu, cu vai.
— N-am vrut să…
Dar o voce dispreţuitoare îl întrerupse:
— Doar ştiţi cum e, domnişoară Hawkins.
Esther coborî scările, păşind cu atenţie printre 

cioburile împrăştiate peste tot. 
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— Nu s-a uitat pe unde merge. A ajuns sus, în 
capul scărilor, şi apoi a luat-o de-a dura.

Era atât de sigură pe ea, că lui Tad i se tăie res-
piraţia. Deschise gura să riposteze, dar înainte să 
apuce să scoată vreun cuvânt, văzu o siluetă întune-
cată ivindu-se din spatele ei. Domnul Jackson ieşise 
din camera lui. Începu să coboare agale spre ei, cu 
paşi înceţi şi greoi.

— A avut noroc că nu şi-a rupt gâtul, spuse el 
cu o voce guturală, care lui Tad îi dădu fiori pe şira 
spinării. Băiatul ăsta nu prea e întreg la cap, dacă e 
să mă întrebaţi.

Îl ţinti pe Tad cu ochii injectaţi, provocându-l 
la harţă, în timp ce mătuşa Adah îşi puse mâinile  
în cap.

— Cinşpe ani şi nicio picătură de minte mai mult 
în tărtăcuţa aia decât în ziua în care s-a născut. Ca şi 
cum n-ar fi făcut destulă pagubă în ziua aia! 

Ceilalţi patru chiriaşi se buluciră în uşa salonu-
lui. Esther arboră o privire tragică, de doliu, iar ei 
îngânară compătimitori, uitându-se cu asprime la 
Tad. Acesta îşi coborî ochii în pământ. 

— Vă rog să mă scuzaţi, doamnă. Pentru covor şi 
pentru micul dejun şi pentru farfurii. Și…
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Scuzele lui parcă nu erau niciodată de ajuns. 
Toată ziua spărgea, strica, încurca şi, chiar şi când 
îşi cerea iertare pentru toate cele, nu o făcea cum 
trebuie. Tot ce făcea era greşit, încă din ziua în care 
se născuse. Mătuşa Adah îşi încrucişă braţele: 

— Scuzele n-o să repare stricăciunile. Trebuie să 
faci holul lună, de la un cap la altul.

— Da, doamnă, răspunse Tad. 
Se aştepta la asta. 
Esther ştia şi ea ce-o aşteaptă. De îndată ce mă-

tuşa Adah spuse ce-avea de spus, se băgă în vorbă, 
foarte serviabilă:

— Am rămas fără amoniac, doamnă. Mă duc 
acuş’ la prăvălie să mai iau. 

— Ba n-o să te duci nicăieri! se burzului mătuşa 
Adah la ea. Am nevoie de tine să faci din nou micul 
dejun. Tad va trebui să se ducă singur la magazin.

— Dar el doar…
— Am spus c-o să se ducă Tad!
O clipă, totul încremeni. Esther dădu furioasă 

din cap şi se făcu roşie ca focul, dar mătuşa Adah 
n-o băgă în seamă.

— Să ceri două kilograme şi jumătate de amo-
niac, îi zise ea lui Tad. Spune-i că o să plătesc la 
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sfârşitul săptămânii şi fii cu mare băgare de seamă 
cum îl cari până aici. 

Tad dădu din cap că a înțeles, iar ea se grăbi să le 
facă semn chiriaşilor să se întoarcă la masă. Esther 
traversă holul şi, când trecu prin dreptul lui Tad, îi 
arse una în gleznă. 

— Asta pentru că ai păcălit-o pe mătuşă-ta! Te 
mânca rău să ieşi ca să vezi ce se întâmplă afară, nu?

— Ba deloc, mătuşa Adah…
— Ei bine, n-o să-mi mai dea ea mie prea multe or-

dine, spuse Esther cu o grimasă şi dispăru în bucătărie.
Domnul Jackson tocmai ajunsese la capătul scă-

rilor. O urmări pe Esther cu privirea, cu un zâmbet 
vag şi oarecum straniu, iar apoi se întoarse şi o luă 
spre sufragerie. Când trecu pe lângă Tad, îşi puse 
mâna mare, rece şi umedă pe brațul lui şi-i spuse 
cu voce baritonală:

— N-o să fie niciodată ceva de capul tău.
Gândul acesta părea să-l amuze.
— N-o să fie nimic de capu’ tău. Dacă nu-ți iei 

singur ce vrei, nimeni n-o să vină să-ți bage-n trai-
stă. Ai face bine să iei lecții de la Esther.

Pe Tad îl apucă tremuratul şi nu putea să se 
oprească. Degetele domnului Jackson îl strângeau 
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tare de cot, precum ghearele unei reptile scârboase. 
Cu un zâmbet de satisfacție, domnul Jackson îi 
dădu până la urmă drumul şi intră în sufragerie. 
Uşurat, Tad deschise uşa de la intrare şi inspiră cu 
nesaț aerul curat. 

Aproape că uitase de îmbulzeala de pe munte, 
dar îşi reaminti imediat ce păşi afară. De undeva 
de după colț, de pe strada principală, se auzea tonul 
ridicat al unor voci. Merse mai departe pe alee, 
aşteptându-se să dea cu ochii de o grămadă de oa-
meni. Dar nu era un simplu grup. Numărul celor 
care veneau îl lăsă pur şi simplu mut de uimire.

Erau sute de oameni care se împingeau, agitați 
şi foarte grăbiți — bătrâna doamnă Bobb, copiii fa-
miliei Pritchard, doamna Keyser. Toți cei din fami-
lia Rinehimer erau şi ei acolo şi discutau aprins, iar 
domnul Garringer ieşi din sediul companiei mini-
ere Tamaquon Valley Mercury, cu agenda în mână. 
Părea într-adevăr că toată lumea era de față şi că toți 
se îndreptau către triajul de cale ferată. De aseme-
nea, toți vorbeau despre acelaşi subiect. Tad auzea 
un singur cuvânt venind din toate părțile — une-
ori în şoaptă, alteori mai tare, pe ici-pe colo chiar şi 
câte-un chicotit — „elefant“.
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Tot oraşul era pe străzi şi toată lumea se gân-
dea la un singur lucru: mergem să vedem elefan‑
tul… am auzit că e uriaș… oare chiar e un elefant 
adevărat?…

Tad o opri din mers pe Dolly Preston:
— Ce se întâmplă? Încotro mergeți?
Dolly îl privi de sus, dar se sinchisi să-i răspundă:
— Cică vine la gară un om cu un elefant. Lumea 

zice că ne lasă să facem plimbări pe el.
— Un elefant adevărat?
Dar Dolly îşi smuci brațul şi se grăbi mai departe. 

Tad se uită lung în josul străzii principale, la maga-
zinul unde îl trimisese mătuşa Adah. Apoi se uită în 
sus, spre gară. 

„Elefant“… Nu mai văzuse niciodată un elefant. 
Și ce-i spusese domnul Jackson? Omul trebuie să 
aibă singur grijă de el. 

Mai privi o dată lung în susul drumului. Mulțimea 
era imensă, pe tot drumul de la bancă până la gară, 
şi nici măcar nu avusese timp să se uite la ce venea 
din spate. Dar, cine ştie, poate reuşea s-o ia cumva 
pe vreo scurtătură. 

O luă în josul aleii din partea opusă, ferindu-se 
să nu fie lovit, pe drumul dintre casa familiei Sively 
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şi prăvălia lui Mason, şi începu să se retragă grăbit 
în spatele puhoiului, în direcția gării. Dar nici aşa 
nu reuşi să se apropie cât de cât de şinele de cale fe-
rată. Mulțimea se revărsase deja pe toată suprafața, 
iar în fața lui, de-a lungul întregului peron, se îm-
bulzeau deja câte opt-zece persoane. 

Era imposibil să vadă ceva peste capetele lor, 
aşa că Tad încercă să-şi facă loc cu coatele prin-
tre ei, oriunde zărea un loc cât de mic. Când pe 
neaşteptate în fața lui se făcu puțin loc, înaintă îm-
pingând din răsputeri. Se împiedică însă de bas-
tonul cuiva. Îşi pierdu echilibrul, aproape să cadă, 
dar reuşi să facă un pas înainte şi se izbi de cineva 
din rândul din față. Înainte să-şi recapete echili-
brul, bătrâna doamnă Bobb veni din spate şi-l 
pocni peste ceafă.

— Thaddeus Hawkins! Să-ți fie ruşine!
— Eu… eu… bâjbâi el ceva, în timp ce încerca să 

scape din mâinile ei. Mă scuzați, doamnă.
— Nu de la mine trebuie să-ți ceri scuze! strigă 

doamna Bobb şi-i mai dădu o scatoalcă. Vrei ca 
lumea să creadă că noi, ăştia din Markle, suntem 
nişte sălbatici? Barbari care-i calcă în picioare pe 
ologi? Ei, drăcie!
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Tad clipi şi se uită puțin în jur, moment în care o 
zări pe fata de care se lovise. Avea treisprezece sau 
paisprezece ani, dar era foarte mică de statură, cu o 
față lunguiață şi palidă, şi cu cârlionți blonzi. Tot ce 
avea pe ea era de bun-gust şi de calitate, de la rochia 
albastră până la ghetuțele cu bumbi care străluceau. 
Totul, mai puțin cârjele urâte de lemn, care o ajutau 
să stea în picioare. 

Fata îşi pierduse echilibrul, iar tânăra femeie care 
se afla lângă ea, aproape mult prea tânără ca să-i fie 
mamă, o trăgea înapoi punând-o din nou pe picioare.

Doamna Bobb vocifera cu glas aprins, iar oame-
nii începură se se holbeze la Tad.

— E nepotul Adei Hawkins, spuse doamna Rine-
himer. A dat din coate şi a împins o fată schiloadă.

Domnul Garringer dădu dezaprobator din cap:
— Hm, băiatul asta… Mereu şi-o caută cu lumânarea!
Tad de-abia putu îngâna două cuvinte, de ruşinat 

ce era:
— Îmi pare rău, mormăi el îmbufnat. Te-am 

lovit?
Mama încruntă din sprâncene, dar fata îl privi 

pe Tad cu un zâmbet gingaş, angelic, aproape prea 
perfect pentru a fi adevărat. 
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— Nu-ți face griji, nu m-a durut deloc. Nu simt 
prea multe. 

Doamna Rinehimer scoase un suspin de compă-
timire, iar Tad începu să se mute de pe un picior pe 
altul, simțindu-se deodată prea mare, împiedicat şi 
stângaci. Fata îi zâmbea destul de binevoitor, dar era 
singura care făcea asta. 

Deodată, totul luă o altă întorsătură, când un 
murmur general se răspândi cu repeziciune tocmai 
dinspre gară şi până în spate, la şinele de cale ferată. 
Tot puhoiul îşi întoarse capul spre dreapta şi oamenii 
începură să se împingă şi să se ridice pe vârfuri, ca 
să vadă cât mai bine. Tad se întoarse şi el, dar tot ce 
putu să zărească pentru o clipă fu o mare de capete. 

Și atunci văzu elefantul. 
Trecea agale prin fața mulțimii, în zona dintre 

linia principală de cale ferată şi macaz. Picioarele lui 
se mişcau delicat pe dalele zgrunțuroase de piatră, iar 
un miner făcea cu mâna de pe spatele lui, emoționat. 

— Doar douăzeci de cenți pentru o experiență 
de neuitat! se auzi un glas ca o trâmbiță. Fă şi tu o 
plimbare şi vei simți pe pielea ta ce înseamnă stăpâ-
nirea omului asupra celei mai maiestuoase creaturi 
de pe pământ! 




