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Să facem 
cunoștință cu Ada Goth!

Locuiește la Ghastly-Gorm Hall împreună cu tatăl ei, 
Lordul Goth, cu o mulțime de servitori și cu cel puțin o 

jumătate de duzină de fantome, dar nu are niciun prieten 
cu care să exploreze imensa și înspăimântătoarea ei casă.
Apoi, într-o noapte, totul se schimbă când Ada întâlnește 
un șoricel-fantomă, pe nume Ishmael. Împreună pornesc 

să dezlege misterul unor întâmplări ciudate la
Ghastly-Gorm Hall și au parte de mult mai mult

Chris Riddell este un renumit artist grafic și scriitor, 
caricaturist pentru The Guardian și The Observer.  Este laureat al UNESCO Award 

și a câștigat de două ori medalia Kate Greenaway. Pentru volumul 
Domnișoara Goth și fantoma șoricelului, el a primit în 2013 Costa Book Award.

COSTA BOOK AWARDS 2013

decât se așteptau...
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Capitolul 6

da se ridică în capul oaselor și scrută 
întunericul, trezită subit de zgomotul 

unor roți de caleașcă, scârțâind pe pietrișul din 
fața casei. Aprinse lumânarea și străbătu tiptil 
dormitorul, apropiindu-se de fereastră.

Pe aleea din fața treptelor care duceau la 
porticul magnific de la Ghastly-Gorm Hall se afla 
o caleașcă neagră, trasă de patru cai negri, cu pene 
negre înfoiate, ițindu-se din hățurile lor negre. 
Ușa caleștii se deschise încet și dinăuntru coborî o 
femeie. Purta o rochie neagră, cu un taior negru, 
mănuși și pantofi negri și o pălărie neagră cu bor 
larg și voaletă. Într-o mână ducea o geantă mare 
neagră, iar în cealaltă ținea o umbrelă neagră. Ada 
se dădu înapoi din fața ferestrei când femeia începu 
să urce treptele, fără să scoată vreun sunet. După 
câteva clipe, auzi un poc-poc-poc strident, semn că 
femeia bătea la ușă.
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Roțile caleștii scârțâiră din nou pe pietriș și 

caleașca neagră, care nu părea să aibă vizitiu, 

dispăru în noapte. Jos, Ada auzi ușa de la intrare 

deschizându-se încet și vocea mieroasă a lui 

Maltravers:

— Da?

— Sunt domnișoara Borgia, de la Agenția 

Telepatică de Guvernante, zise o voce frumoasă, 

melodioasă, cu o undă de accent străin.

— Intră, îi spuse Maltravers acru. Camera 

guvernantei este sub cupolă. Lordului Goth nu-i 

place să fie deranjat.

— Știu, spuse domnișoara Borgia. Tocmai 

de-asta mă aflu aici. Agenția se ocupă cu educarea 

copiilor care-ți dau bătăi de cap.

— Bine zis, bombăni Maltravers. Și nu te lăsa 

păcălită de ghetele ei greoaie și de faptul că pare 

bine-crescută, continuă, pe un ton care-i dădu fiori 

Adei. Domnișorica Goth e tare alunecoasă. 

Următorul lucru pe care îl auzi Ada fu pendula 

de pe vremea unchiului, care bătea de nouă.

Căscă și se întinse, apoi sări din pat.
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În dressing o aștepta deja ținuta rezervată 

pentru joi – o rochie de 

tafta în stil venețian, o 

haină cu model otoman, 

cu pampoane, și un fes 

roșu cu ciucure. Ada se 

îmbrăcă și era gata să-și 

pună ghetele mari și 

greoaie în picioare, când 

se opri brusc.

Apoi se întoarse și intră 

din nou în dormitorul uriaș, 

îndreptându-se spre patul 

cu baldachin și opt coloane, 

încălțându-se cu pantofii 

negri.

Merse până la ușă, 

o deschise și trase cu 

ochiul. Guvernanta nu 

se vedea pe nicăieri, nici 

ea, nici Maltravers.
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Ada ieși pe vârfuri din dormitor și o luă pe hol, 

cât putu de tiptil.

Când ajunse în galeria mică, Emily și William 

Cabbage o așteptau lângă bufetul Iacob I.

— Cârnați de vânat în sos de ceapă sau 

scrumbii afumate cu fulgi de ovăz, în sos de 

căpșuni? o întrebă William, ridicând capacele de 

argint și făcându-se, pe rând, cafeniu, galben și 

apoi rozaliu ca o căpșună la față.

— Un ou fiert moale cu pâine prăjită, zise 

Ada.

— Delicios! exclamă Emily după ce 

terminară de mâncat. Știi, Ruby e cea 

care trebuie să taie pâinea prăjită în 

formă de soldăței. În fiecare zi alege 

un alt regiment.

Chiar atunci, William, care 

stătea lângă draperii și adoptase un 

imprimeu floral, scăpă felia de pâine 

din mână și le arătă ceva afară.

— Hopa! zise. Uitați-l pe 

paznicul de vânătoare.
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Ada și Emily se uitară 

pe geam.

Maltravers străbătea cu 

pași mari aleea cu pietriș 

din fața casei.

— Ce treabă 

are paznicul de 

vânătoare de interior 
să umble pe-afară? se 
întrebă Emily.

— Probabil 

că se duce în 

camera lui, zise 

Ada. Când 

nu lucrează, 

locuiește în 

grădină.

— Hai să-l 

urmărim, propuse 

William.

Coborâră repede 

scara principală și 
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intrară în aripa de est. Trecură în fugă pe lângă 

salonul egiptean, salonul precolumbian și salonul 

chinezesc, în care Charles Cabbage muncea din 

greu la invenția lui. Merseră înainte, trecând pe 

lângă mai multe saloane unde mobila era acoperită 

cu huse de când se știa Ada, până când ajunseră la 

bucătării și anexe.

În cămara mică, slujnicele de la cămară ștergeau 

borcane, puneau etichete și umpleau cutiile cu 

gheață proaspătă din ghețăria nouă. Niciuna dintre 

ele nu-și ridică privirea, nici nu părură să-i observe 

pe William, Emily și Ada când trecură pe lângă ele.

În salonaș, mai multe slujnice înlăcrimate 

sortau lingurile de lemn, aranjându-le în oale după 

mărime.

Alături, în bucătăria mare, doamna Beat’em 

stătea într-un balansoar uriaș, lângă o sobă imensă. 

Nota ceva de zor într-un catastif  tocit, cu paginile 

împânzite de bilețele, lipite cu pastă de făină cu 

apă. Purta ditamai boneta, sub care fața ei de un 

roșu turbat părea minusculă, și un șorț cât o față 

mare de masă. La brâu îi atârnau pompițe de 
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șprițat prăjiturile, ciocane de frăgezit carnea, plus 

teluri și sucitoare de toate formele și mărimile, care 

clincăneau și zdrăngăneau în timp ce se legăna în 

balansoar.

— Agnes, bate bine ouăle alea! răcnea ca o 

focă turbată. Maud, amestecă aluatul ăla! Nu, nu 

pe-ăla, netoato! Pansy, prăjește plăcintele alea până 

se înfierbântă de tot, apoi rumenește foaia – hai, 

repejor, fato!

Slujnicele de la bucătărie se înghesuiau și își 

trăgeau coate în timp ce trebăluiau în dreptul sobei 

de gătit sau în jurul celor trei mese din bucătărie, 

care erau încărcate cu castroane, tăvi de copt și 

cănuțe de măsurat.

— Haideți! le spuse William. Să nu ne scape!

Ada și Emily se grăbiră să țină pasul cu William, 

care străbătu bucătăria și intră în cămara de-afară. 

Aceasta era o cămăruță mică, cu un tavan foarte 

înalt. Pereții erau ticsiți de dulapuri și rafturi, 

pline cu mirodenii, buruieni, făină, zahăr, tincturi 

și extracte, ținute în sticluțe minuscule. Din tavan 

atârnau legături de pătrunjel, salvie, rozmarin 
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și cimbru, precum și trei dovleci trompețică, un 

trombon de patiserie și cupe pentru sorbetto.
Ruby, slujnica de la cămara de-afară, era 

cocoțată pe un scaun înalt, în dreptul unui pupitru, 

și decupa cu grijă căluți-de-mare din bucăți de 

ridiche, ca să orneze supa Neptun a doamnei 

Beat’em. Când o văzu pe Ada se îmbujoră.

— Salutare, domnișoară G… ăă, Ada, îi zise.

— Îl urmărim pe Maltravers, îi șopti Ada. 

Apropo, îmi plac la nebunie căluții ăia de mare. 

Ești foarte inventivă.

Ruby se îmbujoră din nou.

— Nelly! Neptunează-mi creveții ăia, ACUM! se 

auzi din bucătărie răcnetul doamnei Beat’em.

Ada, William și Emily o tuliră imediat din 

cămara de-afară, țâșnind în grădina de zarzavaturi.

— Aveți grijă! le șopti William, trăgându-le pe 

Ada și pe Emily după o tufă de fasole cățărătoare 

și făcându-se verde la față. Uitați-l acolo.

Maltravers tocmai dăduse colțul ghețăriei noi 

și mergea cu pași mari prin rondurile de flori 

din grădina-dormitor. Ajungând la Pavilionul 
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Excentric, Dar Așezat*, Maltravers scoase o cheie 

din mănunchiul de chei atârnate de vestă, descuie 

ușa și intră.

Ada, Emily și William se furișară prin 

grădina-dormitor și se apropiară de clădire. 

Lăsându-se pe vine, traseră cu ochiul pe una 

dintre ferestrele grecești, colorate minuțios. 

Maltravers stătea la birou și ținea un plic în 

mână.

Sub ochii lor, paznicul de vânătoare de 

interior desfăcu plicul cu un cuțitaș de 

corespondență 

și citi scrisoarea 

dinăuntru, 

fixând-o apoi 

de perete cu o 

furculiță. Apoi 

băgă mâna în plic 

și scoase de-acolo 

o bancnotă 

împăturită. O 

desfăcu atent și o 

*Pavilionul 
Excentric, Dar 
Așezat fusese 
construit de 
Metaphorical 
Smith astfel 
încât să imite 
ruinele unui 
templu grecesc, 
dar avea un 
acoperiș solid, 
jgheaburi de 
scurgere și o 
instalație de 
canalizare, în 
timp ce Lacul cu 
Crapi Sfioși era, 
de fapt, un lac 
oarecare în care 
Metaphorical 
Smith uitase să 
pună peștișori 
aurii.



ținu la lumină. Pe hârtia fină scria, cu înflorituri: 

„Banca Bavariei promite să plătească posesorului 

acestei bancnote cinci lire”.

William șuieră înfundat. Se făcuse alb ca 

marmura.

— Asta e o sumă bunicică! șopti.

Maltravers se ridică 

și se îndreptă spre 

pat. Întinse mâna 

dedesubt și trase 

de-acolo o cutie de 

metal, descuind-o. 

Înăuntru erau mai 

multe bancnote. 

Maltravers 

puse bancnota 

de cinci lire 

deasupra 

celorlalte și 

încuie cutia, 

împingând-o 

la loc sub pat. 
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Râzând înfundat și gâfâit, se întinse în pat și 
închise ochii.

Ada se înfioră văzând zâmbetul nesuferit, 
de-abia schițat, de pe chipul lui.

William se lipi cu nasul de geam și se chiorî, 
cu ochii îngustați, la o scrisoare fixată pe perete, 
deasupra biroului.

„Dragă domnule”, citi, „Am mari speranțe 
legate de petrecerea de la conac a Lordului Goth 
și sper că ați terminat pregătirile. Găsiți alăturat 
plata finală. Hänsel și Gretel așteaptă cu nerăbdare 
seara cea mare! Al dvs., cu nerăbdare, Rupert von 
Hellsung.”

— Oare ce-o pune la cale Maltravers? mormăi. 
Ce pregătiri? Și cine sunt Hänsel și Gretel?

— Au niște nume care te bagă în sperieți , zise 
Emily, clătinând din cap.

— Un lucru e sigur, zise Ada. Maltravers pune 
la cale o mârșăvie!

În patul lui pe roți, paznicul de vânătoare de 
interior părea să se fi pus pe sforăit.



— Tu rămâi aici, îi zise Emily lui William, în 
caz că se trezește. Eu și Ada ne ducem la Baia lui 
Zeus – să descoperim ce ține acolo. Poate că are 
ceva de-a face cu „pregătirile” astea.
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