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30 ianuarie 1947
Insula Wight, Anglia

Reggie Saunders se tãvãlea în fân – cum îi plãcea lui sã
spunã – cu Laurel Barnes, soþia planturoasã a comandan-
tului de escadrilã Julian Barnes, chiar în mijlocul patului
conjugal al acestuia. Saunders se bucura de fiecare clipã. Era
o casã spaþioasã, cu un dormitor imens. Focul plãcut care
ardea în ºemineu alunga frigul, iar doamna Barnes, care
învãþase sã-ºi poarte singurã de grijã în lipsa soþului plecat
la rãzboi, era foarte dornicã sã-i satisfacã toate dorinþele.

Reggie era un bãrbat zdravãn, rumen în obraji, cu o foarte
bãrbãteascã burticã de bãutor de bere. Zâmbetul copilãros
ºi umerii laþi erau punctele lui forte ºi cu ele dãduse gata
tot soiul de femei, inclusiv pe cea de faþã. 

Aerul de bãieþel pus pe ºotii ºi înclinaþia cãtre flecã-
realã ascundeau o gravã problemã de orientare moralã.
Acul busolei sale interioare arãta într-o singurã direcþie,
cãtre Reggie Saunders. Avea impresia cã lumea întreagã
îi era datoare pentru simplul fapt cã se nãscuse ºi cã lãsarea
lui la vatrã, cu ochii, membrele ºi organele genitale intacte,
era un semn cã naþiunea trebuia sã-i asigure ºi pe mai de-
parte necesitãþile, indiferent dacã erau de naturã financiarã
sau senzorialã. Legile Coroanei ºi moravurile sociale erau în
lumea lui Reggie doar jaloane aproximative, fleacuri pe care
nu le mai bãga în seamã dupã ce lua act de existenþa lor. 

Îºi începuse serviciul militar cu stângul ºi foarte slãbuþ,
în calitate de sergent în Armata a opta a lui Montgomery,
care se chinuia sã-l scoatã pe Rommel din Tobruk. Dupã
prea mult timp petrecut în deºert, în 1944 reuºise în sfârºit

239



sã obþinã transferul din Africa de Nord în Franþa eliberatã,
la un regiment care avea misiunea sã recupereze ºi sã inven-
tarieze obiectele de artã furate de naziºti.

ªeful lui era cel mai cumsecade gentleman pe care-l
cunoscuse vreodatã, un fost profesor la Cambridge care
credea cã a comanda o unitate militarã înseamnã a-i ruga
politicos pe oameni sã te ajute sã faci una sau alta. Dar,
incredibil, armata o nimerise cu maiorul Geoffrey Atwood,
când gãsise pentru acest profesor de arheologie ºi antichitãþi
un post care i se potrivea ca o mãnuºã, în loc sã-l arunce,
total ineficient ºi foarte periculos pentru el ºi pentru alþii,
undeva pe front, cu o hartã în mânã, un binoclu atârnat
la gât ºi un pistol la ºold. 

Treaba principalã a lui Saunders era sã comande un plu-
ton de flãcãi care scoteau din subsoluri lãzi grele din lemn,
apoi le mutau în alte subsoluri. Reggie nu fusese niciodatã
indignat de imoralitatea nemþilor, ba chiar era în stare sã
înþeleagã hoþiile lor, în circumstanþele respective. De fapt,
chiar sub privirile lui îngãduitoare, vreo douã-trei fleacuri
trecuserã discret în alte mâini, în schimbul câtorva lire. ªi
de ce nu? Dupã rãzboi, rãtãcise dintr-o slujbã în alta, lucrând
ici ºi colo în construcþii ºi luându-ºi tãlpãºiþa peste noapte,
dacã încurcãturile romantice o cereau. Când Atwood îl
întrebase dacã l-ar interesa o micã aventurã pe Insula Wight,
Saunders, care nu avea de lucru, spusese:

— Doar un cuvânt, ºefu’, ºi vin cu tine oriunde.
Acum Reggie îºi miºca ºalele ca un piston, pierdut într-o

mare de carne rozalie, care mirosea a talc ºi a lavandã. Stã-
pâna casei scotea niºte þipete ascuþite care-i aminteau lui
Reggie de cuºtile pãsãrilor din Kew Garden, unde-l duceau
taicã-su ºi maicã-sa când era copil, ca sã înveþe câte ceva
despre naturã. Curând, mintea lui reveni la momentul pre-
zent. Se apropia clipa de plãcere supremã, iar dacã tot te-apuci
de-o treabã, mãcar s-o faci bine, cum îi tot repeta bunicã-su.
Apoi auzi un zgomot mecanic, un soi de uruit înãbuºit.

Nenumãratele gãrzi de noapte pe care le îndurase în
deºerturile din Libia ºi Maroc îi ascuþiserã auzul, o însuºire
care se dovedea încã o datã folositoare.

240



— Reggie, nu te opri! gemu doamna Barnes.
— Stai puþin, dulceaþã. Ai auzit?
— N-am auzit nimic...
— Un motor. 
Nu fusese maºina unui servitor, în nici un caz. Era

gata sã jure cu mâna pe inimã cã auzise un motor cu
sânge albastru.

— Eºti sigurã cã soþiorul nu se-ntoarce?
— Þi-am zis cã-i plecat la Londra.
Doamna Barnes îl apucã de fese, îndemnându-l sã-ºi

vadã de treabã.
— Vine cineva, iubire, ºi-þi spun eu cã nu-i afurisitul

de poºtaº!
Sãri din pat aºa, gol puºcã, ºi dãdu la o parte draperia.

Razele unor faruri strãpungeau întunericul.
Maºina care se apropia de casã, fãcând pietriºul sã scrâº-

neascã sub roþi, era o Invicta de culoarea cireºei coapte,
o frumuseþe atât de rarã ºi de ochioasã, încât o recunoscu
imediat ce ajunse în lumina felinarelor de la poartã.

— ªtii pe careva care conduce o Invicta roºie? întrebã el.
Ar fi putut la fel de bine sã întrebe: Ai auzit cã Satana

bate la uºã?
Doamna Barnes sãri înspãimântatã din pat ºi îºi în-

hãþã lenjeria intimã, scoþând, de data asta, þipete de alar-
mã stridente. 

— Vasãzicã, e maºina comandantului, spuse Reggie re-
semnat, ridicând din umerii solizi. Eu o ºterg, dragoste. Pa-pa. 

Sãri în pantaloni, îºi adunã repede celelalte haine ºi,
strângându-le la piept, zburã pe scara din spate, care ducea
la bucãtãrie. Ajunse la ieºirea servitorilor exact în clipa când
comandantul de escadrilã intra în holul mare ºi o striga
vesel pe nevastã-sa:

— Alo, alo, ghici cine s-a întors cu o zi mai devreme!
Reggie se îmbrãcã repede, în grãdinã, dar deja începuse

sã dârdâie. Deºi sãptãmâna trecutã fusese neobiºnuit de
cald, acum o masã de aer rece din nord dãduse peste cap
termometrele. Se întâlnise cu iubita lui lângã cârciumã ºi
ea îl adusese aici cu maºina. Se afla la aproape zece kilometri
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de tabãrã ºi n-avea nici un rost sã facã autostopul pe mar-
ginea drumului. Trebuia sã dea din picioare.

Înconjurã tiptil casa, pânã ajunse în faþã. Capota frumu-
seþii de Invicta, modelul 1930, era fierbinte. Interiorul era
adânc, ca o cadã uriaºã, cu scaune înalte îmbrãcate în piele
roºie. Cheile rãmãseserã în contact. N-avea de ce sã stea prea
mult pe gânduri: Mi-e frig, în maºinã e cald, o împrumut
cât sã dau ºi eu o fugã. Sãri înãuntru ºi rãsuci cheia. Moto-
rul Lagonda de o sutã patruzeci de cai-putere prinse viaþã
cu un duduit puternic – prea puternic. În clipa urmãtoare,
Reggie intrã în panicã. Unde dracu’ era schimbãtorul de
viteze? Pipãi înnebunit cu amândouã mâinile. Uºa casei
se trânti de perete.

Îºi aminti, în sfârºit: automobilul avea blestemata aia
de transmisie automatã, prima din þarã! Apãsã pe acce-
lerator ºi constatã cã transmisia funcþiona perfect. Maºina
zvâcni înainte, împroºcând pietriº în urma ei. Vãzu o clipã
în oglinda retrovizoare un bãrbat de vârstã mijlocie, furios,
care-ºi agita pumnul în aer. Zgomotul motorului îi aco-
perea strigãtele. 

— ªi þie la fel, amice! strigã Reggie. Mersi pentru cãruþã
ºi mersi pentru drãguþã! 

Lãsã Invicta la cârciuma din Fishbourne ºi merse pe
jos ultimii doi kilometri, fluierând vesel în noapte ºi fre-
cându-ºi mâinile îngheþate. Focul de buºteni, înviorat cu
parafinã, care ardea în mijlocul taberei îl ajutã sã-ºi gãseascã
drumul. Nori deºi acoperiserã luna, iar cerul cenuºiu avea
aspectul unei flanele uzate. Fuioarele de fum uleios se înãl-
þau groase ºi negre ca un stol de corbi, iar Reginald le urmãri
cu privirea pânã când le pierdu în spatele clopotniþei
Abaþiei Vectis.

Uºa uneia dintre rulotele dãrãpãnate se deschise, în timp
ce Reggie se apropia de foc, sã se încãlzeascã. Un tânãr
costeliv strigã:

— Sã n-am parte! Ia uitaþi-vã cine s-a-ntors! Reg a pri-
mit un ºut în fund!

— Ba am plecat fiindcã aºa am avut chef, amice, spuse
Reggie tãios. E ceva de haleu?
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— Cred cã mai avem niºte conserve de fasole.
— Pãi, paseazã-mi una, mi-e o foame de crãp, dupã

atâta futai!
Tânãrul pufni în râs ºi se dovedi cã ultimul cuvânt avea

o calitate magicã, pentru cã uºile celor patru rulote se des-
chiserã la unison ºi ocupanþii lor nãvãlirã afarã, sã audã
continuarea. Chiar ºi Geoffrey Atwood apãru din rulota
ºefului, îmbrãcat cu un pulover gros de lânã ºi pufãind
gânditor din pipã.

— A zis cineva „futai“?
— Bãieþi, doar nu credeþi cã m-apuc sã povestesc!
— Ba da, te rugãm, spuse salivând flãcãul slãbãnog,

Dennis Spencer.
Era un boboc plin de coºuri, în anul întâi la Cambridge,

prea tânãr pentru recrutare.
Din echipã mai fãceau parte alþi patru, trei bãrbaþi ºi

o femeie, toþi din departamentul lui Atwood. La fel ca
Spencer, Martin Bancroft ºi Timothy Brown erau studenþi,
dar din anii mai mari. Se întorseserã teferi din rãzboi ºi
încercau sã-ºi termine studiile. Martin nici mãcar nu ple-
case din Anglia, fusese detaºat la Londra ca ofiþer de infor-
maþii. Timothy fusese operator de radar pe o fregatã care
patrulase mai ales în Marea Balticã. Pe amândoi îi apuca
ameþeala când se gândeau sã se întoarcã la Cambridge ºi
sãriserã în sus de bucurie când li se oferise prilejul de a
face puþinã muncã de teren.

Ernest Murray era mai în vârstã – peste treizeci de ani –
ºi în prezent îºi termina doctoratul în istorie anticã, pe care
îl abandonase în grabã când germanii invadaserã Polonia.
Luase parte la lupte grele în Indochina, în urma cãrora rãmã-
sese cu sechele psihice. Dintr-un motiv sau altul, arheologia
epocii anglo-saxone nu i se mai pãrea la fel de importantã
ca înainte de rãzboi ºi nu reuºea sã se hotãrascã ce sã facã
cu viaþa lui.

Singura femeie din echipã era Beatrice Slade, lector în
istorie medievalã ºi confidenta academicã a lui Atwood,
cea care condusese în bunã mãsurã departamentul în timpul
rãzboiului. Era o doamnã de fier, cu limba ascuþitã ca briciul,
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lesbianã declaratã ºi celebrã chiar din acest motiv. Ea ºi
Reggie erau perfect incompatibili. Când Slade nu era prin
apropiere, fostul sergent îºi bãtea joc de orientarea ei sexualã,
iar când el se întorcea cu spatele, Beatrice fãcea acelaºi lucru.

— A, vãd cã toþi suntem treji ºi voioºi, zise Atwood,
clipind din cauza fumului usturãtor. Ce-ar fi sã bem o
cafea, în timp ce Reg ne spune povestea lui?

— Fac eu un ibric, se oferi Timothy.
— Aºadar, ce s-a întâmplat, Reg? întrebã Martin. Îmi

închipuiam c-o sã dormi într-un pat de puf în noaptea asta,
nu aici, în gãleata noastrã ruginitã! 

— Am avut un mic necaz, amice, rãspunse el. Nimic grav.
Îºi rãsuci o þigarã ºi umezi foiþa cu limba.
— Nimic grav? întrebã Beatrice batjocoritor. Te-ai blocat

când mai voia o turã? 
Spunând asta, îºi legãnã ºoldurile ca o reginã de mahala

ºi toþi, pânã ºi Atwood, începurã sã râdã pe seama lui. 
— Amuzant, foarte amuzant, mormãi Reggie. Bãrba-su

s-a întors acasã cam prea repejor ºi-a trebuit sã-mi mut
hoitul, ca sã preîntâmpin o întâlnire neplãcutã.

— Ia spuneþi, domnule Saunders, i se adresã Dennis ser-
gentului cu fals respect, fundul dumneavoastrã era îmbrã-
cat sau nu în timpul acestei operaþiuni? 

Izbucnirã iar în râs. Atwood pufãi de câteva ori din pipã
ºi spuse gânditor:

— Iatã o imagine marcantã. 

A urmat o dimineaþã de iarnã adevãratã, cu câþiva fulgi
de zãpadã; pãmântul arãta ca ºi cum ar fi fost pudrat cu
zahãr. Ernest era un bucãtar excelent ºi reuºea sã pregã-
teascã un mic dejun complet, pentru ºapte inºi, pe o biatã
plitã cu douã ochiuri. ªedeau în jurul focului pe bidoane
de lapte, încotoºmãnaþi în pulovere îmbrãcate unul peste
altul, ºi se întãreau împotriva frigului cu ceai fierbinte
îndulcit. Dupã ce muºcã dintr-o felie de pâine prãjitã înmu-
iatã în gãlbenuº, Atwood aruncã o privire peste câmpul
înzãpezit ºi marea îngheþatã ºi remarcã:

— A cui o fi fost ideea sã facem sãpãturi în ianuarie?
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Ar fi fost mult mai bine într-o dimineaþã caldã de varã
sau chiar într-una rãcoroasã de toamnã, dar tuturor li se
pãrea grozav sã se afle acolo, indiferent de anotimp ºi de
condiþii. Aveau impresia cã, nu mai departe de ieri, rãzboiul
fãcea ravagii, iar ei visau cât de minunat ar fi sã facã puþinã
arheologie pe o insulã liniºtitã. Prin urmare, în clipa când
Atwood primise o sponsorizare de trei sute de lire de la
British Museum pentru a-ºi continua cercetãrile la Vectis,
organizase în grabã plecarea ºi s-o ia dracu’ de iarnã.

Reggie conducea sãpãturile propriu-zise. Se uitã la ceas,
se ridicã ºi strigã cu glas autoritar, de sergent-major: 

— Gata, flãcãi, hai sã ne miºcãm! Azi avem o grãmadã
de pãmânt de scos.

Timothy întinse mâna spre Beatrice, cu o miºcare teatralã,
ºi mimã din buze o întrebare: „Flãcãi?“ 

— Ai dreptate, zise Reggie, prinzând-o din zbor. Iertare.
Eu zic cã-i prea bãtrânã ca sã-i mai zicem flãcãu.

— Du-te dracului, labagiu jalnic ce eºti, ºuierã ea.

ªantierul lui Atwood se afla într-un colþ al abaþiei, departe
de grupul principal de clãdiri. Abatele, Dom William Scott
Lawlor, un cleric care vorbea blând ºi era pasionat de isto-
rie, fusese atât de bun, încât sã le permitã oaspeþilor de la
Cambridge sã-ºi instaleze tabãra în interiorul complexului.
Drept mulþumire, Atwood îl invitase sã treacã pe la ºantier,
pentru a vedea cum progreseazã lucrãrile, iar sâmbãta
trecutã, Lawlor îºi fãcuse apariþia îmbrãcat în blugi ºi hano-
rac ºi rãmãsese un ceas întreg, râcâind cu ºpaclul un metru
pãtrat de pãmânt.

Au pãrãsit cu toþii tabãra, luând-o peste câmp, în timp
ce clopotele catedralei vesteau slujba de la ora nouã ºi rugã-
ciunile Ceasului al Treilea. Deasupra lor planau ºi se jeleau
pescãruºii, iar în depãrtare fierbeau valurile canalului Solent,
de un albastru oþelit. Spre est, turnul catedralei se profila
magnific pe cerul senin. Dincolo de câmp, siluete minus-
cule – cãlugãri în robe de culoare închisã – mergeau în ºir
de la dormitoare cãtre bisericã. Atwood se uita la ei cu ochii
mijiþi din cauza soarelui orbitor ºi se minuna de anacronismul
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lor. Oare dacã ar fi stat exact în acelaºi loc, dar cu o mie de
ani mai devreme, scena s-ar fi deosebit vreun pic de cea de azi?

ªantierul era împrejmuit cu frânghii legate de þãruºi.
Acoperea o suprafaþã de patruzeci pe treizeci de metri, în
perimetrul cãreia excavaserã pãmântul gras, aproape negru,
dupã ce îndepãrtaserã iarba ºi stratul superficial de sol. De
la distanþã, era limpede cã situl se afla într-o adânciturã,
la aproximativ un metru mai jos faþã de nivelul câmpului.
Exact aceastã depresiune îi atrãsese atenþia lui Atwood
înainte de rãzboi, când cercetase terenurile abaþiei. În mod
sigur, în acel loc se desfãºurase o activitate umanã. Dar de
ce la o distanþã atât de mare de clãdirile abaþiei?

În douã campanii scurte, în 1938 ºi 1939, Atwood sãpase
ºanþuri de probã ºi gãsise urmele unei fundaþii din piatrã
ºi fragmente de olãrie din secolul al XII-lea, dar mai ales
din secolul al XIII-lea. În timpul rãzboiului, se gândise ade-
sea la Vectis. De ce Dumnezeu construiserã o clãdire tocmai
acolo, izolatã de inima abaþiei? Fusese o construcþie biseri-
ceascã sau una laicã? În arhiva din biblioteca abaþiei nu era
menþionatã nici o clãdire în acel punct. Se resemnase cu
ideea cã va dezlega misterul abia dupã ce Hitler va fi învins.

Atwood sãpase ºanþul principal – de treizeci de metri
lungime, patru metri lãþime ºi deocamdatã de trei metri
adâncime – pe latura sudicã a ºantierului, cea dinspre mare.
Reggie, care se pricepea sã foloseascã utilajele de construcþii,
începuse sãpãtura cu un excavator, iar acum toatã echipa
se afla pe fundul ºanþului, mânuind lopeþi ºi gãleþi. Urmã-
reau ce mai rãmãsese din zidul sudic al structurii, pânã la
fundaþie, pentru a descoperi un nivel cu urme de locuire.

Atwood ºi Ernest Murray lucrau în colþul de sud-est,
unde curãþau zidul cu ºpaclurile ºi fãceau fotografii.

— Uitã-te la nivelul ãsta, zise Atwood, arãtând cu dege-
tul un strat neregulat de pãmânt negru care se întindea
pe toatã lungimea secþiunii. Observi cum urmãreºte partea
superioarã a zidului? A fost un incendiu.

— Accidental sau provocat? întrebã Ernest.
Atwood trase din pipã.
— Niciodatã nu-i uºor de spus. E posibil sã fi fost

provocat, de exemplu, în cadrul unui ritual.
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Ernest se încruntã.
— În ce scop? Aici n-a fost o aºezare pãgânã. Era con-

temporanã cu abaþia ºi chiar pe pãmânturile ei!
— Excelentã observaþie, Ernest. Chiar eºti sigur cã nu

vrei sã urmezi o carierã în arheologie?
Tânãrul ridicã din umeri.
— Nu ºtiu.
— Ei bine, în timp ce reflectezi la menirea ta, hai sã facem

fotografiile ºi sã mai sãpãm încã vreo jumãtate de metru.
Podeaua nu poate fi departe.

Atwood îi trimise pe cei trei studenþi în colþul de sud-est,
ca sã mai adânceascã ºanþul. Beatrice ºedea la o masã pli-
antã aºezatã lângã sãpãturã ºi inventaria fragmentele de
olãrie, iar Atwood îi luã pe Ernest ºi pe Reggie în colþul de
nord-vest, unde avea de gând sã înceapã un ºanþ mai mic,
o încercare de a gãsi celãlalt capãt al fundaþiei. Pe mãsurã
ce orele treceau, se fãcea tot mai cald ºi lucrãtorii ºi-au scos pe
rând puloverele de lânã, pânã când au rãmas doar în cãmãºi.

La prânz, Atwood fãcu o plimbare pânã la ºanþul mai
mare ºi exclamã:

— Ce-i asta? Aici e alt zid?
— Cred cã da, zise Dennis entuziasmat. Ne pregãteam

sã vã chemãm.
Dezveliserã partea superioarã a unui zid din piatrã, mai

subþire decât primul, paralel cu fundaþia principalã ºi la
o distanþã de aproximativ doi metri de ea.

— Vedeþi, domnule profesor? interveni Timothy. Existã
o întrerupere. Sã fi fost o uºã aici? 

— Da, e posibil, zise Atwood, în timp ce cobora pe scarã.
Mã întreb dac-aþi putea adânci puþin porþiunea asta, conti-
nuã el, arãtându-le un punct. Dacã zidul interior continuã
pânã la cel exterior ºi este perpendicular pe el, cred c-am
gãsit o încãpere de mici dimensiuni. N-ar fi frumos?

Cei trei tineri s-au aºezat în genunchi ºi au început sã
sape. Dennis lucra lângã zidul exterior, Martin lângã cel
interior, iar Timothy la mijloc. Dupã câteva minute, toþi trei
dãduserã de piatrã. 

— Aþi avut dreptate, domnule profesor! zise Martin.
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— Da, fac treaba asta de ceva ani. Am ajuns sã am un al
ºaselea simþ pentru aºa ceva. Era mulþumit de sine ºi, pentru
a sãrbãtori, îºi aprinse pipa. Dupã ce mâncãm, hai sã adân-
cim sãpãtura pânã la nivelul podelei ºi sã vedem dacã vom
descoperi la ce folosea încãperea.

Studenþii s-au repezit sã ia masa, nerãbdãtori sã se
întoarcã la lucru. Au înfulecat repede sendviºurile cu brânzã,
au dat pe gât limonada ºi au coborât înapoi în ºanþ. 

— Degeaba, n-o sã daþi gata pe nimeni, linge-cururi!
strigã Reggie în urma lor, apoi coborî de pe un morman
de pãmânt ºi îºi aprinse o þigarã.

— Þine-þi gura, Reg, zise Beatrice. Lasã-i în pace ºi rulea-
zã-mi ºi mie una.

Dupã o orã, studenþii i-au chemat pe ceilalþi. Stãteau toþi
trei pe marginea unei încãperi mici ºi pãreau foarte mulþu-
miþi de treaba fãcutã.

— Fiþi atenþi, am gãsit podeaua! exclamã Dennis.
Acum era expusã privirii o porþiune acoperitã de pietre

lustruite, de culoare închisã, cioplite cu mãiestrie pentru
a forma o suprafaþã continuã ºi netedã. Dar privirea lui
Atwood fu atrasã de un alt detaliu. 

— Ce-i asta? întrebã el ºi coborî, ca sã vadã mai bine.
În colþul de sud-vest al micii încãperi se afla un bloc de

piatrã uriaº, care nu avea ce cãuta acolo. Dalele care alcã-
tuiau pardoseala erau dintr-o gresie albãstruie. Blocul cel
mare, cam de doi metri pe unu ºi jumãtate, era din calcar
masiv. Se înãlþa la aproape treizeci de centimetri deasupra
pardoselii ºi avea margini neregulate.

— Vreo idee? îi întrebã Atwood, în timp ce râcâia mar-
ginile cu un ºpaclu.

— Nu prea pare sã fie locul lui aici, aºa-i? zise Beatrice.
Ernest fãcu mai multe fotografii.
— Cineva s-a chinuit, nu glumã, sã care bolovanul

ãsta pân-aici!
— Ar trebui sã încercãm sã-l miºcãm, spuse Atwood.

Reg, cine crezi cã are spinarea cea mai solidã?
— Pãi, Beatrice, rãspunse Reggie.
— Du-te naibii, Reg! veni prompt replica. Hai sã vedem

ce pot muºchii ãia cu care te lauzi!
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Reggie luã o rangã ºi încercã s-o introducã sub margi-
nea blocului de calcar. Folosi un bolovan drept punct de
sprijin, dar blocul nu voia sã se clinteascã. Leoarcã de
sudoare, exclamã:

— Lasã! Mã duc sã iau afurisitul ãla de excavator.
I-a mai luat o orã sã sape rampa pe care sã aducã exca-

vatorul cu bine jos, lângã blocul de calcar.
Când a ajuns în punctul dorit, destul de aproape cât

sã poatã agãþa blocul de calcar cu cupa ºi destul de departe
de pereþii ºanþului cât sã nu riºte o surpare, a strigat din
cabinã cã era gata. Dangãtele clopotelor care vesteau Ceasul
al Nouãlea s-au împletit câteva clipe cu zgomotul saca-
dat al motorului diesel. 

Reggie a potrivit dinþii cupei la marginea blocului de
piatrã ºi a gãsit poziþia perfectã de la prima încercare. A
tras cupa cãtre el ºi lespedea s-a ridicat puþin.

— Stai aºa! strigã Atwood. Reggie încremeni cu mâinile
pe manetã. Aduceþi o rangã aici!

Martin se repezi ºi strecurã o rangã de fier în spaþiul din-
tre blocul de calcar ºi pardosealã. Îºi lãsã greutatea pe rangã,
dar nu reuºi sã clinteascã lespedea nici mãcar un centimetru.

— E prea greu! strigã el.
În timp ce Martin apãsa constant, Reggie miºcã din nou

cupa excavatorului ºi lespedea alunecã mai întâi douãzeci
de centimetri, apoi o jumãtate de metru. Martin o ghida
cu ranga ºi, când se deplasã îndeajuns pentru a fi stabilã,
începu sã dea din mâini ca un apucat.

— Stop, stop! Veniþi aici! Veniþi aici!
Reggie opri motorul ºi toþi se grãbirã sã coboare în ºanþ.
Dennis vãzu primul.
— Dumnezeule mare!
Timothy clãtinã din cap.
— Ia uite-aici!
În vreme ce toþi se holbau uluiþi, Reggie aprinse un chiº-

toc, pe care-l pusese la pãstrare în buzunarul cãmãºii, ºi
trase cu sete un fum.

— Sã fiu al dracului! Asta ar fi trebuit sã fie aici, profesore?
Atwood, mai mult decât surprins, îºi netezi pãrul rar

ºi spuse doar atât:
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— Avem nevoie de lãmpi.
Se uitau cu toþii la un dreptunghi întunecat, iar razele

oblice ale soarelui de dupã-amiazã dezvãluiau ceea ce pãrea
a fi o scarã cu trepte din piatrã, care se pierdeau în beznã. 

Dennis alergã înapoi în tabãrã, ca sã aducã toate lanter-
nele cu baterii pe care avea sã le gãseascã. Se întoarse roºu
la faþã, gâfâind, ºi le împãrþi.

Reggie, care avea tendinþa sã se poarte protector cu
Atwood, insistã sã coboare el primul. La vremea lui, curã-
þase câteva dintre adãposturile subterane ale lui Rommel
ºi ºtia sã se descurce în spaþii strâmte. Ceilalþi îl urmarã în
ºir indian pe sergent, iar Beatrice, care-ºi pierduse aplom-
bul obiºnuit, încheia timid coloana. 

Dupã ce au coborât cu toþii, fãrã incidente, scara strâmtã
care se afunda în spiralã, aproape vertical, la adâncimea
incredibilã – dupã estimãrile lui Atwood – de aproximativ
cincisprezece metri, s-au pomenit înghesuiþi într-o încã-
pere nu mult mai mare decât cabinele alãturate a douã taxi-
uri londoneze. Aerul era stãtut, iar Martin, care suferea
de claustrofobie, a intrat imediat în panicã. 

— E cam înãbuºitor aici, scânci el.
O vreme au luminat cu toþii de jur-împrejur ºi razele

lanternelor se intersectau ca fasciculele reflectoarelor în
timpul atacurilor aeriene.

Reggie a fost primul care a observat uºa.
— Hei! Ce-i aia?
A studiat câteva clipe suprafaþa ciuruitã de orificii. O

cheie de fier uriaºã ieºea dintr-o gaurã întunecatã.
Atwood îndreptã raza lanternei spre uºã ºi zise:
— Cine nu riscã, nu câºtigã. Sunteþi gata?
Tânãrul Dennis se strecurã mai aproape.
— Fãrã discuþie!
— Bine, atunci, spuse Atwood. Reggie, ai onoarea. 
Beatrice, rãmasã în spatele celorlalþi, nu vedea ce

se întâmplã.
— Ce se-ntâmplã? Ce faceþi acolo?
Vocea îi tremura.
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