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ânat\ de o briz\ dintre cele mai blânde, mica
noastr\ barc\ pesc\reasc\ plutea încet spre
apus, leg\nându-se u[or c\tre ]\rmul îndep\rtat. Priveam drept înainte, spre dealurile verzi ale Irlandei, încercând s\ observ cât puteam de mult înainte s\ se
însereze. Peste dou\zeci de minute avea s\ fie întuneric.
Deodat\, s-a auzit un soi de urlet, de vuiet, [i pescarul [i-a ridicat alarmat privirea. Un vânt puternic s-a
pornit din senin. Un nor negru se apropia în goan\
de noi dinspre nord, cu fulgerele zigzagate lic\rind
spre marea care acum clocotea [i se agita, f\când mica
barc\ s\ se zguduie alarmant. Cei trei câini ai no[tri au
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început s\ scheaune. Celor trei câini-lupi de regul\ neînfrica]i, Ghear\, Sânge [i Oase, nu le pl\ceau c\l\toriile pe mare nici în cele mai bune situa]ii.
Eu st\team în genunchi, ]inându-m\ de pror\, iar
frigul îmi pi[ca urechile [i stropii de ap\ de mare îmi
în]epau ochii.
Vraciul [i prietena mea Alice se f\cuser\ ghem sub
copastie, str\duindu-se din r\sputeri s\ se ad\posteasc\. Valurile deveniser\ dintr-odat\ mult mai mari —
nefiresc de mari, m-am gândit eu. P\rea c\ eram pe
punctul de a ne r\sturna. {i, în timp ce ne strecuram
printre dou\ valuri, un talaz gigantic, un enorm perete
de ap\, s-a ivit din neant, planând deasupra noastr\ [i
amenin]ând s\ ne zdrobeasc\ mica ambarca]iune, pref\când-o în surcele [i înecându-ne pe to]i.
Totu[i, cumva, am sc\pat cu via]\ [i ne-am suit pe
coama valului. Atunci, a sosit un torent de grindin\: un
prundi[ de ghea]\ rev\rsat asupra b\rcii [i a noastr\, izbindu-ne capetele [i trupurile cu o for]\ ustur\toare.
Înc\ o dat\, fulgerele au scânteiat aproape drept deasupra noastr\. Ridicându-mi privirea spre masa învolburat\ a norului negru de sus, am z\rit deodat\ dou\
globuri luminoase.
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M-am holbat uluit la ele. Erau destul de aproape
unul de cel\lalt, f\cându-m\ s\ m\ gândesc la doi ochi
c\sca]i. Dar pe urm\, sub privirea mea, au început s\ se
transforme. Erau ochi — [i înc\ doi ochi foarte distinctivi, privind în jos dinspre norul negru. Cel din stânga
era verde, cel din dreapta, albastru [i p\reau s\ scânteieze de r\utate.
Oare s\ fi fost numai rodul închipuirii mele? m-am
întrebat. M-am frecat la ochi, crezând c\ am vedenii.
Dar, nu — înc\ erau acolo. Tocmai m\ preg\team s\
strig, ca s\-i atrag aten]ia lui Alice, îns\ au devenit din
ce în ce mai [ter[i chiar sub ochii mei, disp\rând de tot
pân\ la urm\.
Vântul a încetat la fel de brusc pe cât se stârnise [i, în
mai pu]in de un minut, giganticele valuri nu mai erau.
Îns\ apa era ceva mai însufle]it\ fa]\ de cum fusese
înainte de furtun\, iar vântul ne împingea înc\ o dat\
din spate, mânându-ne cu o vitez\ mai mare c\tre uscat.
— Cinci minute, [i v\ duc la ]\rm! a strigat pescarul.
Exist\ o parte bun\ în orice, pân\ [i într-o furtun\.
Gândul mi-a zburat din nou spre ochii din norul de
furtun\. Poate c\ doar mi-i închipuisem. Poate c\ ar fi
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meritat s\-i pomenesc Vraciului despre ei, îns\ acum nu
era momentul.
— Ciudat cât de brusc s-a pornit furtuna aia! am
strigat.
Pescarul a cl\tinat din cap.
— Nicidecum, a zis. Pe mare vezi tot felul de ciud\]enii, îns\ asta n-a fost decât o furtun\ scurt\. Se isc\
adesea din senin. Dar marea chiar c-a pus probleme.
Aproape ca un val de reflux. Îns\ copaia asta e mai
zdrav\n\ decât pare, a ad\ugat, ar\tând destul de
mul]umit de sine. Eu trebuie s\ fiu înapoi pân\ se crap\
de ziu\ [i-acum avem un pic de vânt ca s\ ne umfle
pânzele.
Vraciul îl pl\tise cu generozitate, dându-i aproape ultimii lui bani, îns\, chiar [i-a[a, pescarul î[i asumase un
mare risc. Plecasem de pe insula Mona cam cu opt ore
în urm\, traversând spre vest, în direc]ia Irlandei. Eram
refugia]i, ca urmare a invad\rii Comitatului, [i eu, Vraciul [i Alice petrecuser\m destule luni de primejdii pe
acea insul\. Acum, locuitorii de pe Mona îi trimiteau pe
to]i refugia]ii peste care d\deau înapoi în Comitat — în
mâinile o[tilor cotropitoare. Se desf\[urau c\ut\ri intense. Sosise vremea s\ plec\m.
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— Sper s\ avem parte de o mai bun\ primire aici, a
zis dezn\d\jduit\ Alice.
— Ei bine, fato, mult mai r\u decât ultima oar\ n-are
cum s\ fie, i-a r\spuns Vraciul.
{i avea destul\ dreptate. Pe Mona, ajunseser\m fugari aproape imediat.
— N-ar trebui s\ ave]i multe necazuri pe-aici! a strigat pescarul, str\duindu-se s\ se fac\ auzit pe deasupra
vaietelor vântului. Foarte pu]ini dintre ai vo[tri s-au
aventurat atât de departe, [i-i o insul\ mare. Câteva guri
în plus de hr\nit nu-i vor îngrijora prea tare. Poate c-o
s\ g\si]i [i de lucru ca vraci. Unii o numesc „Insula bântuit\”. {i-i sigur c\ are o por]ie mai mult decât zdrav\n\
de fantome.
Vracii se ocup\ cu Întunericul. E o meserie primejdioas\, [i eu m\ aflam în cel de-al treilea an de ucenicie
la magistrul meu, John Gregory, înv\]ând cum s\ m\
descurc cu vr\jitoarele, cu duhurile [i cu toate felurile de
creaturi supranaturale. De obicei, fantomele nu sunt
prea periculoase, fiind cea mai m\runt\ dintre grijile
noastre. Cele mai multe dintre ele nici m\car nu [tiu c\
au murit [i, dac\ întrebuin]ezi cuvintele nimerite, le po]i
convinge s\ mearg\ spre lumin\.
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