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Capitolul 1

tând aşezată într‑unul dintre fotoliile 
cu spătar înaripat din biblioteca de la 

Ghastly‑Gorm Hall, Ada Goth citea noua carte a 
tatălui ei. Zâmbi în sinea ei când dădu pagina. 
Volume îmbrăcate în piele umpleau rafturile din 
lemn de mahon sculptat încastrate în pereţi, iar în 
dreptul fiecărui corp de bibliotecă se afla o scară 
mobilă cu rotiţe de alamă, pentru a ajunge la ulti‑
mele rafturi. De sus de tot o priveau busturile unor 
împăraţi romani cu frizuri interesante, cu bucle şi 
zulufi scăldați în lumina focului. Nu că Ada i‑ar fi 
observat. Era cufundată în carte.

Ada era singura fiică a Lordului Goth, cel mai 
de seamă poet‑biciclist din Anglia. Tatăl ei era 
plecat la Londra, unde ţinea o prelegere şi își aranja 
părul la salonul literar de coafură Scribble &  
Quiff1, dar urma să se întoarcă de Crăciun.

1. În traducere aproximativă, „Scârţa‑Scârţa şi Zuluf“.
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PORECLELE ADEI  
PENTRU BUSTURI...

TRAIAN }ÂFNOSUL DOMI}IAN BLEGUL VESPASIAN CÂRNUL IULIUS
 BIZAR AUGUSTUS  

URECHI‑CL|P|UGE
HADRIAN HIRSUTUL

Crăciunul la Ghastly‑Gorm Hall era de obicei 
o sărbătoare modestă. Se trăgeau clopotele la bise‑
ricuţa din Gormless, St Hilda, iar păstorii din  
partea locului se adunau pentru ceremonia străve‑
che de spălare a şosetelor1, în timp ce locuitorii din 
Gormless, cătunul învecinat, îşi umpleau ciorăpeii 
cu daruri constând în portocale micuţe sau bucăţi 
de cărbune.

Ada voia să termine de citit cartea tatălui ei 
până la întoarcerea lui. Era o poveste foarte pal‑
pitantă, în versuri, numită Pelerinajul lui Harolde the 

1. A se vedea „colindul“ While Shepherds Washed Their Socks by Night, 
la care se face referire şi în volumul anterior al seriei Domnişoara 
Goth, adaptare parodică a colindului While Shepherds Watched Their 
Flocks by Night (Pe când păstorii îşi păzeau turmele...).



AUGUSTUS  
UGE
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Kid1, despre călătoriile unui 

ied. Ada tocmai ajunsese la 

partea în care Harolde  

escaladează Alpii ca să 

ronţăie nişte muşchi, când 

auzi scârţâit de rotiţe. Ri‑

dicându‑şi nasul din carte, 

Ada văzu una dintre scări‑

le mobile trecând pe lângă Hadrian 

Hirsutul şi îndreptându‑se spre Augustus 

Urechi‑Clăpăuge.

Un maimuţoi mărunţel care purta o 

pălărie foarte mică zbura pe 

lângă rafturi, ţinându‑se cu 

o mână de scară şi cu cealaltă îm‑

pingându‑se în mobilier. Sub 

privirile Adei, maimuţoiul 

se opri şi alese cu grijă o 

carte de pe ultimul raft. 

1. Aluzie la poemul narativ 
Pelerinajul lui Childe Harold de George 

Gordon Byron, poetul parodiat 
în figura Lordului Goth. 
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Apoi împinse scara spre capătul bibliotecii, coborî 

vioi treptele şi ieşi zorit pe uşă.

„Curios!“ îşi spuse Ada. Era gata să se întoarcă 

la carte, când surprinse o mişcare cu coada ochiu‑

lui. Ada aruncă o privire de după aripa fotoliului 

cu spătar înaripat. Un al doilea maimuţoi împin‑

gea o a doua scară de‑a lungul bibliotecii, chiar în 

spatele ei. Ada se uită 

cum maimuţoiul, care 

ţinea sub braţ un 

studiu topo‑

grafic al 

Irlandei în 

trei volume, 

se opri şi aşeză cu 

grijă tomurile la 

loc pe raft, rând pe 

rând, apoi îşi dădu dru‑

mul pe scară şi ieşi sprinţar 

din biblio tecă. „Din ce în 

ce mai curios!“ îşi spuse 

Ada, reluându‑și lectura.
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Descoperi o ilustraţie cu Harolde în conversaţie 
cu o capră de munte cu coarne răsucite. Zâmbi —  
era exact genul de carte care‑i plăcea. La urma 
urmei, îşi zise Ada, ce rost are o carte fără poze şi 
fără dialog? Una dintre guvernantele ei îi spusese 
asta. Ada nu‑şi mai amintea care anume.*

LUCY BORGIA ERA ACTUALA  
GUVERNANT| A ADEI {I MO‑

MENTAN F|CEA UN TUR  
AL STA}IUNII WHITBY  

LA LUMINA LUNII CU LORDUL 
SYDNEY WHIMSY.

NOTĂ  
DE ROTIŢĂ 
ZIMȚATĂ  

*De fapt, Jane 
Ear, a treia gu‑
vernantă a Adei, 
auzise un fost 
elev pe nume 
Charlie Dodgson 
spunând asta în 
timp ce schiţa o 
bandă desenată 
pe marginea 
cărţii lui de ma‑
tematică şi‑i 
plăcea s‑o repete 
ca şi cum ar fi 
fost ideea ei.
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Ada avusese şapte guvernante...

MORAG MACBEE ERA  

ÎN PREZENT DIRECTOAREA 
ACADEMIEI DE BUNE MANIERE 

PENTRU DOMNI{OARE DIN 
EDINBURGH.

HEBE POPPINS SE   
M|RITASE CU UN CO{AR 

{I AVEA O FETI}|  
PE NUME MARY.

JANE EAR    
CONDUCEA  

O {COAL| MICU}|  
ÎN YORKSHIRE.

NANNY DARLING   
P|ZEA CRE{A DIN CA‑
DRUL GR|DINI}EI DIN 

GR|DINA KENSINGTON.

BECKY BUNT ERA    
PROFESOAR| DE SPORT 
LA {COALA ROTTENDEAN 

ÎN SELECTA STA}IUNE 
BRIGHTON, PE LITORAL.

MARIANNE DELACROIX     
AVEA UN FIU TALENTAT 

PE NUME EUGENE.



De pe creste seme]e în ce]uri înve[mântate,

Pân\ în v\i joase în mla[tini îngropate,

Harolde a ]inut‑o tot într‑o peregrinare,

Oprindu‑se doar cât s\ ia o gustare.

 „Bee!“ a gr\it, [i‑apoi „Baa!“,

Acestea fiind singurele vorbe pe care le [tia.

Pelerinajul lui Harolde the Kid


