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PAULO COELHO, scriitor brazilian, nãscut la Rio de
Janeiro în 1947. Înainte de a deveni unul dintre cei mai
de succes romancieri ai lumii ºi un veritabil fenomen al
culturii de masã, a fost un hippie rebel, apoi autor dra-
matic, director de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face pe-
lerinajul la Santiago de Compostela, eveniment care i-a
marcat viaþa ºi cariera literarã. Deºi profund ataºat de
Brazilia natalã (îºi scrie operele la calculator, în faþa 
oceanului, în vila sa de la Copacabana), romanele lui
dezvoltã drame universale, valabile oriunde ºi pentru
oricine, ceea ce explicã primirea entuziastã de care se
bucurã pe toate meridianele. Cãrþile lui Paulo Coelho,
traduse în 56 de limbi ºi editate în 150 de þãri, s-au 
vândut în zeci de milioane de exemplare. Este consilier
special UNESCO în cadrul programului „Convergenþe
spirituale ºi dialoguri interculturale“, membru al
comitetului director al Fundaþiei Shimon Peres, al
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, al
Lord Menuhin Foundation. Distins cu numeroase
premii (printre care premiul german Bambi 2001,
acordat personalitãþii culturale a anului, premiul italian
Fregene pentru literaturã) ºi importante distincþii
(cavaler al Legiunii de Onoare din Franþa, martie 2000;
Ordinul Rio Branco, Brazilia etc.), membru al Acade-
miei Braziliene de Litere (din 28 octombrie 2002).
Fondator al Institutului Paulo Coelho, care acordã aju-
toare îndeosebi copiilor ºi bãtrânilor din pãturile defavo-
rizate ale societãþii braziliene. Colaborator permanent
al unor reputate ziare, printre care Corriere della Sera
(Italia), El Semanal (Spania), Welt am Sonntag (Germa-
nia), The China Times Daily (Taiwan).

Opere principale: Pelerin la Compostela (1987); Alchimis-
tul (1988); Brida (1990); Walkiriile (1992); La râul Piedra am
ºezut ºi-am plâns (1994); Al cincilea munte (1996); Manualul
rãzboinicului luminii (1997); Veronika se hotãrãºte sã moarã
(1998); Diavolul ºi domniºoara Prym (2000); Unsprezece
minute (2003); Învingãtorul este întotdeauna singur (2008).
Numeroase dramatizãri, CD-uri ºi jocuri electronice
dupã cãrþile sale. Drepturile de ecranizare pentru Alchi-
mistul au fost achiziþionate de Warner Brothers, scena-
riul ºi regia fiindu-i încredinþate actorului Laurence
Fishburne (Matrix).
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O, Marie cea zãmislitã fãrã de prihanã, 
roagã-te pentru noi, 

cei care ne îndreptãm cãtre Tine. 
Amin

Lui A.M., rãzboinic al luminii
ºi lui Mauro Salles



PROLOG

La începutul anului 870 î.H., Fenicia — o þarã pe
care israeliþii o numeau Liban — sãrbãtorea aproape
trei secole de pace. Fenicienii erau mândri de aceas-
ta. Nefiind o mare putere politicã, ei s-au vãzut ne-
voiþi sã-ºi dezvolte intens capacitatea de a negocia,
unicul mod de a-ºi asigura supravieþuirea într-o lume
ruinatã de veºnice rãzboaie. În urma alianþei înche-
iate în jurul anului 1000 î.H. cu regele Solomon, au
trecut la modernizarea flotei comerciale, ceea ce a
avut ca rezultat expansiunea comerþului. De atunci,
Fenicia a înflorit încontinuu.

Navigatorii ei au ajuns în locuri îndepãrtate ca
Spania ºi Oceanul Atlantic ºi existã pãreri — încã
neconfirmate — cã s-ar gãsi inscripþii feniciene în
nord-estul ºi sudul Braziliei. Vindeau sticlã, lemn
de cedru, arme, fier ºi fildeº. Locuitorii marilor oraºe
ca Sidon, Tir sau Byblos cunoºteau numerele, citeau
în stele, fabricau vin ºi foloseau, de aproape douã sute
de ani, un sistem de scriere numit de greci alfabet.

La începutul anului 870 î.H., într-un oraº înde-
pãrtat, numit Ninive, s-a reunit consiliul de rãzboi.
Câteva cãpetenii asiriene hotãrâserã sã-ºi trimitã tru-
pele pentru a cuceri þãrile situate de-a lungul coastei
mediteraneene. Fenicia era prima þarã care urma sã
fie invadatã. 

La începutul anului 870 î.H., ascunºi într-un grajd
din Galaad, în Israel, doi bãrbaþi îºi aºteptau sfâr-
ºitul apropiat. 
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PARTEA I 

— L-am slujit pe Domnul ºi acum iatã, mã lasã
în mâna vrãjmaºului, spuse Ilie.

— Domnul este Unul, îi rãspunse levitul. El nu
i-a spus lui Moise cã e bun sau rãu, i-a spus doar atât:
Eu sunt. Deci El se aflã în tot ce existã sub soare, în
trãsnetul care distruge casa ºi în mâna omului care
o ridicã la loc.

Stãteau de vorbã pentru a-ºi alunga spaima; din-
tr-o clipã în alta soldaþii puteau intra în grajd ºi, des-
coperindu-i, pentru ei n-ar mai fi existat decât o ale-
gere: ori se închinau lui Baal, zeul fenician, ori erau
executaþi. Rãscoleau fiecare casã în cãutarea proro-
cilor, pe care fie îi converteau, fie îi executau.

Poate cã levitul s-ar fi convertit pentru a scãpa
de moarte, dar el, Ilie, nu avea de ales: totul se petre-
cuse din vina lui ºi Izabela îi voia capul cu orice preþ. 

— Îngerul Domnului mi-a poruncit sã merg sã
vorbesc cu regele Ahab ºi sã-l previn cã nu va ploua,
câtã vreme zeul Baal va fi slãvit în Israel, spuse, ce-
rându-ºi parcã iertare pentru cã ascultase vorbele în-
gerului. Dar Dumnezeu nu se grãbeºte. Pânã sã vinã
seceta, Izabela îi va fi ucis pe toþi închinãtorii Dom-
nului.

Levitul rãmase pe gânduri. Se întreba dacã tre-
buia sã se lase convertit la Baal, sau sã moarã în nu-
mele Domnului.
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— Cine este Dumnezeu? se întrebã Ilie. El e acela
care þine sabia soldatului când îi ucide pe cei care nu-ºi
pãrãsesc credinþa strãmoºeascã? El e cel ce a aºezat
pe tronul þãrii o prinþesã strãinã, aducând neamului
nostru toate aceste nenoriciri? Dumnezeu îi omoarã
pe credincioºi, pe nevinovaþi, pe cei ce trãiesc în le-
gea lui Moise?

Levitul se hotãrî: era mai bine sã moarã. Izbucni
în râs, cãci ideea morþii nu-l mai îngrozea. Se întoarse
cãtre tânãrul proroc ºi încercã sã-l liniºteascã:

— Dacã te îndoieºti, întreabã-L chiar pe Domnul
despre poruncile Sale, îi spuse. Eu unul mi-am ac-
ceptat destinul.

— Dumnezeu nu poate sã vrea sã fim omorâþi
fãrã milã, stãrui Ilie.

— Dumnezeu poate orice. Dacã n-ar face decât
ceea ce noi numim Binele, nu l-am mai socoti Atot-
puternic. Ar stãpâni numai o parte din Univers ºi
altcineva, mai puternic decât El, i-ar controla ºi ju-
deca lucrãrile. Atunci l-aº slãvi pe acel cineva mai
puternic.

— Dacã totul stã în puterea Lui, de ce nu-i apãrã
de suferinþã pe cei care Îl iubesc? De ce nu ne salvea-
zã, în loc sã le dea putere ºi glorie duºmanilor Sãi?

— Nu ºtiu, rãspunse levitul. Însã existã un motiv
ºi sper sã-l aflu curând.

— Nu cunoºti rãspunsul la aceastã întrebare.
— Aºa este.
Tãcurã amândoi. Pe Ilie îl trecurã fiorii.
— Tu eºti înspãimântat, dar eu m-am împãcat cu

soarta, spuse levitul. Voi ieºi afarã ºi voi pune capãt
acestei agonii. De câte ori aud un þipãt, mã înfior la
gândul cã-mi va veni ºi mie rândul. De când stãm as-
cunºi aici, am murit de o sutã de ori ºi nu avem decât
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o moarte. Dacã e sã mi se taie capul, sã se întâmple
cât mai curând.

Avea dreptate. ªi el tresãrise la fiecare þipãt ºi su-
ferise peste puterile sale.

— Merg ºi eu cu tine. Am ostenit sã mã lupt pen-
tru câteva ceasuri de viaþã în plus.

Se ridicã ºi deschise uºa grajdului, lãsând soarele
sã pãtrundã în ascunziºul lor.

Levitul îl apucã de braþ ºi pornirã la drum. De
n-ar fi fost þipetele, ar fi putut pãrea o zi obiºnuitã
ºi un oraº ca oricare altul — un soare blând ºi adie-
rea care venea de departe dinspre ocean, mângâin-
du-i faþa, strãzile colbuite, casele din chirpici ames-
tecat cu paie.

— Sufletele noastre sunt cuprinse de spaima mor-
þii, într-o zi splendidã ca aceasta, zise levitul… Altã-
datã, când mã simþeam împãcat cu Dumnezeu ºi cu
oamenii, era o cãldurã oribilã, iar vântul deºertului
stârnea nisipul, care îmi intra în ochi, de nu mai ve-
deam la un pas în faþa mea. Nu întotdeauna voinþa
Lui se potriveºte cu ceea ce suntem sau simþim; te
asigur însã cã existã o raþiune în tot ce face El.

— Te admir pentru credinþa ta.
Levitul îºi ridicã ochii spre cer, meditând o clipã,

ºi apoi se întoarse spre Ilie:
— Sã nu admiri ºi sã nu crezi totul: e vorba de un

pariu pe care l-am fãcut cu mine însumi. Am pariat
cã Dumnezeu existã.

— Eºti un proroc, îi rãspunse Ilie. ªi tu auzi gla-
suri ºi ºtii cã existã o altã lume dincolo de noi.

— Poate cã nu e decât închipuirea mea.
— Dumnezeu þi-a trimis semnele Lui, insistã Ilie,

neliniºtit de comentariile tovarãºului sãu.
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— Poate cã nu e decât închipuirea mea, repetã el.
De fapt, singura mea certitudine este pariul pe care
l-am fãcut: sunt încredinþat cã totul se petrece din
voia Celui de Sus.

Strada era pustie. Oamenii stãteau închiºi în casã,
aºteptând sã soseascã soldaþii lui Ahab, sã îndepli-
neascã porunca primitã de la prinþesa strãinã: sã-i
omoare pe prorocii din Israel. Ilie mergea alãturi de
levit, simþind parcã în spatele fiecãrei ferestre sau
uºi prezenþa cuiva care-l privea cu reproº, învinuin-
du-l pentru toatã nenorocirea.

— Nu eu am vrut sã fiu proroc. Poate cã totul nu
e decât rodul imaginaþiei mele, îºi spunea Ilie.

Dupã cele petrecute la tâmplãrie însã, ºtia cã nu
e aºa.

Din copilãrie auzea voci ºi vorbea cu îngerii. Dar
totul a început când pãrinþii îl îndemnaserã sã se ducã
la un preot din Israel, care — dupã ce îi pusese mai
multe întrebãri — hotãrâse cã este un nabi, un pro-
fet, un „om dãruit cu duh”, din cei ce „pot auzi gla-
sul Domnului”.

Dupã ce a stat de vorbã cu el câteva ore, preotul
le-a spus pãrinþilor ca, pe viitor, sã ia bine aminte la
tot ce va spune copilul.

Pe drum, pãrinþii îi poruncirã lui Ilie sã nu mai
povesteascã nimãnui ce va vedea ori va auzi, cãci
a fi proroc presupunea legãturi cu stãpânirea ºi aºa
ceva nu poate aduce decât necazuri.

Oricum, lui Ilie nu i se mai arãtã nimic care i-ar
fi putut interesa pe preoþi ºi pe regi. Vorbea doar cu
îngerul lui pãzitor, care-l povãþuia ce sã facã; din când
în când avea viziuni, pe care nu reuºea sã le înþelea-
gã — oceane îndepãrtate, munþi bântuiþi de fiinþe
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stranii, roþi cu aripi ºi ochi. Dupã ce dispãreau vizi-
unile, îºi aducea aminte de vorbele pãrinþilor ºi fã-
cea tot posibilul sã ºi le ºteargã din minte.

De aceea, vocile ºi viziunile apãrurã tot mai rar.
Pãrinþii lui erau mulþumiþi ºi nu mai pomeneau ni-
mic despre cele întâmplate. Când se fãcu destul de
mare ca sã-ºi poarte singur de grijã, pãrinþii împru-
mutarã niºte bani ºi îi încropirã un mic atelier de tâm-
plãrie.

Din când în când, îi privea cu respect pe ceilalþi
proroci, care strãbãteau strãzile Galaadului, înveº-
mântaþi în mantii de blanã ºi brâie de piele ºi spu-
nând cã Domnul îi alesese pentru a îndruma po-
porul ales. El nu era fãcut pentru asta; nu era în stare
sã-ºi inducã starea de transã prin dansuri ºi auto-
flagelare, o practicã obiºnuitã printre cei „ce pot auzi
glasul Domnului”, pentru cã se temea de durere. În
nici un caz n-ar colinda strãzile Galaadului, expu-
nându-ºi mândru cicatricele cãpãtate în timpul stãrii
de extaz. Era prea timid pentru asta.

Ilie se considera ºi chiar era un om obiºnuit, care
se îmbrãca ca toatã lumea, un biet muritor cu sufle-
tul chinuit de spaime ºi ispite. Pe mãsurã ce se dãruia
cu însufleþire muncii de tâmplar, vocile dispãrurã
complet, cãci oamenii maturi ºi muncitori nu aveau
timp pentru aºa ceva. Pãrinþii erau mulþumiþi de fiul
lor, iar viaþa mergea înainte în armonie ºi pace.

Discuþia pe care o avusese cu preotul în copilãrie
devenea o amintire tot mai ºtearsã. Ilie nu putea con-
cepe cã Dumnezeul cel Atotputernic avea nevoie de
mijlocirea oamenilor pentru a-ºi vedea îndeplinite
poruncile; pãþania din copilãrie nu fusese decât ro-
dul fanteziei lui de bãiat lipsit de preocupãri. În Ga-
laad, oraºul lui natal, trãiau câþiva astfel de oameni,
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pe care ceilalþi îi considerau nebuni. Spuneau vor-
be fãrã ºir ºi nu erau în stare sã deosebeascã vocea
Domnului de delirul minþii lor bolnave. Îºi petreceau
vremea pe strãzi, prezicând sfârºitul lumii ºi trãind
din mila celorlalþi. Cu toate acestea, nici un preot nu-i
socotea printre „cei ce aud glasul Domnului”.

Ilie ajunsese la concluzia cã preoþii nu sunt siguri
niciodatã de ceea ce spun. „Cei ce aud glasul Dom-
nului” erau rodul unei societãþi bezmetice, în care
fraþii se rãzboiau între ei ºi cârmuitorii se schimbau
peste noapte. Prorocii ºi nebunii erau toþi o apã ºi-un
pãmânt.

Când a aflat vestea cãsãtoriei dintre regele lui ºi
Izabela, prinþesa din Tir, Ilie n-a fost foarte impre-
sionat. ªi alþi regi ai Israelului fãcuserã acelaºi lucru
ºi rezultatul fusese o pace trainicã ºi un comerþ în-
floritor cu Libanul. Ce-i pãsa lui cã locuitorii þãrii ve-
cine se închinau unor zei inexistenþi sau practicau
ritualuri ciudate, venerând animale sau munþi; erau
neguþãtori cinstiþi, asta conta cel mai mult.

Ilie cumpãra de la ei lemnul de cedru ºi le vindea
produsele muncii lui de tâmplar. Deºi se þineau cam
mândri ºi le plãcea sã-ºi spunã „fenicieni” din cauza
culorii pielii, nici un negustor din Liban n-ar fi pro-
fitat vreodatã de situaþia confuzã care domnea în Is-
rael. Plãteau mãrfurile la preþul corect ºi nu se plân-
geau niciodatã de veºnicele conflicte interne ºi de
rãsturnãrile politice cu care se confruntau israeliþii.

Dupã ce s-a urcat pe tron, Izabela l-a convins pe
Ahab sã înlocuiascã cultul Domnului cu cel al zeilor
Libanului.
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