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Partea 1
Joaca de-a detectivul
1
Un cadou neobişnuit
- Mulţi ani trăiască, mulţi ani trăiască, la mulţi ani! La mulţi ani,
Prinţule Leonard al II- lea!
- Mulţumesc, prieteni, dar puteţi să îmi spuneţi mai simplu,
Leo. Nu vreau să…
- Un adevărat prinţ trebuie să se bucure de tot respectul
supuşilor săi! rosti Regele.
- Da... tată....
Deodată clopotul de aramă sună prin toate cotloanele
Castelului. Un bărbat robust, la aproape 50 de ani, păşi pe covorul
roşu, brodat din cea mai fină pânză a Angliei, al familiei Russel.
Chipul bonom al vizitatorului sugera nerăbdarea şi în acelaşi timp un
fremătător sentiment de curiozitate. Era limpede că avea să participe
la un eveniment unic, din moment ce înfăţişarea sa striga din toţi
rărunchii: „Omul pe care îl aveţi în faţă aparţine celei mai înalte
speţe de gentilomi”.
- Bine ai venit, Eduard! îl întâmpină Regina pe unchiul
sărbătoritului.
Faţa sa de copil mare i se lăbărţă într-un călduros zâmbet:
- Bine v-am găsit, Elizabeth! Ce frumos arată Castelul Familiei
Regale! Uitasem cum arată un astfel de lăcaş regesc de când nu am
mai vizitat Anglia.
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- Mulţumim, frăţioare, dar odihneşte-te. Trebuie să fii obosit
de la un drum atât de lung. Islanda nu este chiar la o aruncătură de
băţ.
- Aşa voi face, dar până atunci vreau să văd cum o mai duce
nepotul meu, după care intră în imensul amfiteatru cu un cadou în
mână.
- Unchiuleeee! strigă entuziasmat prinţul sub privirile sutelor
de invitaţi.
Micul Leo alergă cu viteza unei gazele, sări peste scaune
asemenea unui veritabil participant la Jocurile Olimpice şi se aruncă
în braţele rudei sale mult iubite.
- La mulţi ani, nepoate! Ţi-am adus un cadou.
- Ce cadou?
- Deschide-l şi vei vedea !
Băiatul îi urmă îndemnul şi descoperi sub ambalajele
multicolore o cutiuţă muzicală din lemn, cu o manivelă ataşată la
dreapta. Lemnul lăcuit părea destul de vechi, iar pe fiecare faţetă se
găseau desenate multe înflorituri complicate, cam şterse de trecerea
timpului.
- Mulţumesc, unchiule...,spuse prinţişorul cu dezamăgirea
întipărită pe chip. Cadoul rudei sale părea ceva plictisitor şi
nefolositor unui copil de 12 ani în comparaţie cu somptuoasele
daruri primite de la prinţi, prinţese şi alţi umili servitori.
- Nu te lăsa păcălit de aparenţe, nepoate! Este posibil ca
această cutie să ascundă ceva nepreţuit. E posibil să fie un obiect a
cărui valoare să nu ţină cont de ambalajul cam neprimitor al
înfăţişării.
Revenindu-i curiozitatea, băiatul roti manivela, iar după un
scurt cântec ieşi o micuţă creatură ce afişa un zâmbet mecanic.
- Ăăăă...foarte frumos, zise sărbătoritul, după care puse
creatura înapoi în cutie şi lăsă plictisit jucăria pe pervazul ferestrei.
Cine doreşte să jucăm polo în curtea din spate ?
Un cor de aprobări răsună prin uriaşa încăpere, iar zeci de
copii se îmbulziră spre domeniul familiei regale Russel, o zonă foarte
extinsă, cu gazonul primăvăratic proaspăt tuns, piscină şi multe alte
minunăţii la care nu ar putea zbura nici cele mai îndrăzneţe vise.
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- Nu prea i-a plăcut surpriza ta! constată Regina.
- Deocamdată. Te asigur Elizabeth că o să-l adore când îi va
descoperi secretul. Câteodată lucrurile nu sunt ceea ce par a fi.
- Vai, Eduard! Mereu vorbeşti în proverbe! Dacă nu te-aş
cunoaşte, aş spune că nu ai avut bani pentru un alt cadou, dar ai tu
un motiv bine întemeiat pentru care i-ai oferit copilului meu ceva
atât de banal.
***
Ostenit de atâta joacă, prinţişorul se întoarse în amfiteatrul
arhiplin de daruri, dorind să-şi revadă comorile. Pentru el, acţiunea
de a achiziţiona un obiect crea o bucurie mult mai mare decât
achiziţia în sine. Nu reprezentau o atracţie deosebită bicicletele
argintate, titirezele aurite sau nesfârşitele seturi de soldăţei din pietre
preţioase şi diamante, ci mai mult sentimentul că le era superior
tuturor copiilor anglicani. Faţa-i era numai un zâmbet la gândul că ar
avea şansa să le râdă în nas acelor «puşlamale» scăldate-n noroaie.
Nimic nu ar fi fost mai revigorant decât o scurtă retrospectivă
asupra luxului de care avusese parte în ziua sa de naştere.
- Cât de frumoasă a fost această zi! gândi el, după care se
apropie de pervazul geamului. Cadourile au fost splendide, jocurile
superbe, iar invitaţii au fost de lăudat.
Privind peisajul nocturn, un cântec vioi răsună în cameră. Nu
prea se încadra în atmosfera creată. Dorind să îi găsească sursa,
copilul observă cutiuţa de lemn primită de la unchiul său.
Pe neaşteptate, ciudata fiinţă sub formă de spiriduş ţâşni din
cubul de lemn. Chipul păpuşii nu se mai arăta a fi unul implacabil,
fără pic de trăsături, specific unei marionete. Din contră. În ciuda
materialului rigid din care se presupune că ar fi fost fabricată ,
pomeţii erau ridicaţi, gura arcuită la maxim într-un surâs iar părul
roşcat, ciufulit, îi flutura pe sub boneta de nuanţa topazului. Arcul
mecanismului se roti în dreapta până privirile li se intersectară şi
reuşi să distingă ochii ca două rubine ce aparţineau fiinţei mistice:
- Salut, Prinţişorule!
- Vorbeşti? Ajutooor! Ajutooor!
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De îndată veniră trei servitori lângă el, alarmaţi de strigătele
acestuia :
- Ce s-a întâmplat? Aţi păţit ceva, Sire?
- Jucăria aceasta! Vorbeşte!
- Se pare că prea multă distracţie strică. Haideţi, Maiestate. E
târziu şi ar trebui să vă culcaţi. Deja urechile au început să vă joace
feste.
- Dar, dar...
Întorcând capul, văzu cum figurina îl privea pieziş şi zise:
- Noapte bună, Măria Ta!
- Aţi auzit? Şi acum a vorbit!
- Ignoraţi-o, Sire! Sunteţi prea extenuat pentru a gândi
limpede!

2
Vizita spiriduşilor
Odată trezit, prinţişorul făcu un ocol către sala de festivităţi şi
în acelaşi timp seiful nenumăratelor sale bogăţii. Imediat ce intră în
marele amfiteatru, dădu cu ochii de nişte micuţi monstruleţi verzi,
care roiau în jurul pervazului pe care ar fi trebuit să se afle cutiuţa
muzicală.
- Ce se întâmplă aici? Ce căutaţi pe proprietatea mea?
Din grupul de creaturi se desprinse un ciudat pitic cu o
mustaţă lungă, neagră şi stufoasă, ce purta o pălărie maronie asortată
cu haina sa lungă până la picioare şi pufăind dintr-o pipă.
- Mă numesc Isteţilă Mustăţici şi sunt un detectiv de la Poliţia
Spiriduşilor. Investighez cazul «Evadarea Gnomului». Toate indiciile
ne-au condus la tine.
- Gnom?! Dar acest evadat seamănă leit cu voi! De ce gnom?
- Este foarte simplu. Orice spiriduş care este exilat din Ţara
Spiriduşilor capătă denumirea de gnom. Vezi tu, el a furat zece
galbeni din Oala cu aur, aşa că l-am închis într-o cutie fermecată şi
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l-am exilat. Ştii cumva unde s-a dus? întrebă indicând fereastra
deschisă şi cutia cu arcul de care fusese prins gnomul rupt.
- Nu. Nu ştiu nimic. Eu doar ....
- Cred că ar trebui să vii cu mine. Am să-ţi pun câteva
întrebări.
Terminând de vorbit, Isteţilă scoase o punguliţă ce conţinea
un ciudat praf roşiatic pe care îl aruncă peste ei. Într-o fracţiune de
secundă, frumoasa cameră înţesată de jucării se evaporă şi le apăru în
faţă o cămăruţă văruită în gri, ce avea ca piese de mobilier numai o
masă şi două scaune.
- Aşează-te, te rog!
Cei doi stăteau faţă în faţă, de o parte şi de alta a mesei.
Detectivul sparse liniştea:
- Cum te numeşti?
- Prinţul Angliei Leonard de Russel, mare...
- Deci, eşti Prinţul Angliei…
- Da.
- Ce făceai în noaptea de 13 iunie?
- Mă jucam la Castel.
- Ce făceai când ţi-a fost încredinţat evadatul Cameleon?
- Mă jucam la Castel.
- Cine ţi-a încredinţat evadatul?
- Unchiul meu.
- Spre ce teritorii a plecat gnomul?
- Asta nu ştiu.
- Minţi! Dacă tu eşti într-adevăr Prinţul Angliei, înseamnă că
eşti o piesă importantă în planul unchiului tău de a-l ajuta pe
Cameleon să treacă de barierele Ţării Spiriduşilor şi să scape de
pedeapsa ce i se cuvine. Ce nu poate să facă fiul unui conducător
atât de puternic şi influent ca regele Angliei?
- Spun adevărul! Nu ştiu nimic de vreo evadare. Tot ce ştiu
este că am primit acea cutie drept cadou de ziua mea.
- În acest caz, nu îmi dai de ales. Nu vei putea părăsi Ţara
Spiriduşilor până ce nu vei spune tot ce ştii despre planul tău şi al
unchiului tău.
- Dar....
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- Nici un dar. Voi oamenii sunteţi toţi la fel! Afară!
Prinţul ieşi din acea cămăruţă, deznădăjduit. Cum ar fi putut
oare scăpa de acolo fără ajutorul tatălui său? Băiatul ieşi la plimbare,
dorind să afle mai multe despre lumea spiriduşilor. Nu era mai
întinsă decât un sătuc sărăcăcios, casele erau făcute din bolovani
mari, suprapuşi, plantele agăţătoare creşteau pretutindeni, iar sârmele
arhipline cu rufe proaspăt spălate îi aminteau de regatul tatălui său.
Deodată, în faţă îi apăru un spiriduş cu un cap mai scund decât el, ce
purta acelaşi tipar specific de îmbrăcăminte sărăcăcioasă: costum de
un verde şters de timp, pălărie roşie şi pantofi ascuţiţi. Ceea ce îl
deosebea de ceilalţi consăteni era zâmbetul său radiant care emana
numai veselie şi voie bună. Indiferent de starea de spirit, nu aveai
cum să întorci spatele salutului unui asemenea personaj.
- Ziua bună, străine! Mă numesc Scărpinici.
- Salut! Mă cheamă Leo, zise prinţul renunţând la sfatul
părintelui său de a-şi spune întreg numele şi toate gradele, ştiind că
nimeni nu are răbdarea să-l asculte.
- Bine ai venit în această lume, Leo. Locuitorii Ţării
Spiriduşilor nu sunt prea sociabili cu oamenii. Cred că tata te-a adus
aici. El îi consideră pe toţi străinii infractori. Nici pe mine nu mă
prea răsfaţă, deşi sunt fiul lui şi în acelaşi timp detectiv junior.
Bănuiesc că te-a adus în locul acesta pentru că eşti suspect şi nu cred
că îţi va da drumul foarte curând.
- Întocmai.
- Totuşi, nu trebuie să te sperii de şederea ta la noi. Lumea
spiriduşilor este foarte frumoasă şi cred că o să ne distrăm de
minune împreună. Eu am o calitate specială. Pot recunoaşte oamenii
sinceri, iar tu eşti unul dintre ei. Atâta timp cât tu nu minţi, nimeni
nu îţi poate face nimic rău.
- Sper din suflet că aşa va fi.
- Deocamdată haide acasă la mine. Sigur tata nu va avea nici o
nemulţumire, de vreme ce el te obligă să rămâi aici. Pun pariu că îţi e
o foame de lup. Avem spirală de marmeladă la micul dejun.

10
Extras din volumul:
Mereuţă, B. C. (2012). Misterul evadării gnomului.
Iaşi, România: Lumen.

Misterul evadării gnomului

3
Munca unui detectiv
- Ei bine, astăzi vei vedea cum lucrează un detectiv, îl anunţă
Scărpinici. În primul rând, orice detectiv care se respectă trebuie să
poarte o pălărie pe cap şi o pipă în gură, dar noi detectivii juniori nu
avem voie. Trebuie doar să observăm şi să luăm notiţe.
- Pare plictisitor, constată prinţul.
- Ba, deloc! Este foarte distractiv. O să vezi curând care e
frumuseţea.
Cei doi merseră până la Sediul Poliţiei unde îl întâlniră pe
detectivul Isteţilă dând ordine în stânga şi-n dreapta :
- Tu, du-te în Pădurea de Vest şi ia nişte amprente!
- Tu, eliberează Melcii poliţişti!
- Melcii poliţişti!? se miră Prinţul.
- Aşadar a ajuns şi suspectul nostru. Ai ,,ciripit”, sau mai
trebuie să aşteptăm?
- Tată, încetează! îl mustră Scărpinici.
Cei doi se îndepărtară de Sediul Poliţiei şi îşi continuară
drumul prin sat.
- De ce sunt folosiţi melci în poliţie? întrebă nedumerit Leo.
- Pentru că ei sunt singurele fiinţe care se camuflează perfect
în verdeaţă. Cine ar suspecta un melc că îl spionează?
- Totuşi, cam cât ar dura o astfel de anchetă, dacă melcul
trebuie să „alerge” după criminal şi să îl prindă?
- Din păcate el este cel mai rapid animal din ţara noastră. Are
şi calităţi, dar nu este foarte eficient. Norocul nostru este că în lumea
spiriduşilor nu au loc foarte multe fărădelegi, altfel am fi terminaţi cu
toţii.
- Asta credeam şi eu.
- Acum vino să vezi una dintre părţile bune da a fi detectiv
junior. Curcubeu!
Deodată un şir de dungi multicolore se revărsă din cer şi pluti
până ajunse la picioarele copiilor.
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- Acesta este Curcubeul Poliţiei. Cu ajutorul lui inspectăm
Lumea Spiriduşilor de sus. Dezavantajul lui este că funcţionează
numai şi numai în lumea noastră. Haide, urcă. Va fi amuzant.
Ei se aşezară turceşte pe curcubeu, iar la ordinul stăpânului
covorul pastelat se ridică încet, încet şi pluti peste ţărişoară,
asemenea unui fulg.
- Crezi că ai putea să prinzi un nor? întrebă Leo. De la
înălţimea asta ai putea să-i şi miroşi.
- Da, îi răspunse Scărpinici. Uite-l aici!
Mâna micuţului detectiv junior se afundă în bulgărele lăptos,
dar fără a obţine nimic altceva decât... aer.
- Se pare că i-ai distrus nasul săracului domn, sesiză Leo.
- Uitându-mă mai bine, chiar observ că ar semăna cu un nene
„denasozat”. Din moment ce există decapitarea, nu văd nici un
motiv pentru care nu ar putea exista şi pedeapsa prin denasozare.
- Parcă ar fi ca tatăl tău.
- Că bine zici. Mustaţa îi e atât de stufoasă, încât abia i se mai
observă gura şi nasul.
Cei doi începură să râdă, însă când Leo privi în jos îi pieri
zâmbetul, o groază nebună luându-i locul.
- Ajutooor! Ajutoor!
Văzând una ca asta, Scărpinici începu să râdă şi mai tare.
De nu ar fi fost la cinci sute de metri înălţime, ar fi tras o tăvăleală
zdravănă, să nu o uite toată viaţa.
- Nu-ţi face griji, bunul meu prieten. Aşa este la început.
Nu mai privi în jos, pentru că vei avea senzaţia de cădere.
Copilul îşi îndreptă altundeva privirea şi îşi reveni pe dată.
- Acum haide să ne facem treaba pentru care am urcat pe
Curcubeu, îl îndemnă spiriduşul. Trebuie să investigăm întreaga Ţară
a Spiriduşilor pentru a ne asigura că nu se ascunde aici Cameleon.
Cei doi măturară cu privirea în lung şi-n lat acea lume, până
când Prinţul observă ceva ciudat în depărtare.
- Stai, opreşte-te! Ce scrie pe pancarta aceea, că nu înţeleg?
arătă Leo către un punct alb din depărtare.
- Atunci hai să mergem în direcţia aceea. Scrie Islanda dar cu
litere mai şterse . Noi nu stăm izolaţi după cum ai crede, într-o lume
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paralelă sau pe o insulă pustie. Nici vizitatorii nu ne pricinuiesc
probleme. Puţini dintre ei ne pot vedea fără voia noastră. Se spune
că demult oamenii şi spiriduşii trăiau ca fraţii, dar graţie anumitor
dovezi de brutalitate de care au dat dovadă, spiriduşii au hotărât să
se răzleţească de ei.
- Asta însemnă... înseamnă că unchiul meu chiar ar fi putut să
îl ajute pe Cameleon să evadeze. Înseamnă că detectivul Isteţilă a
spus adevărul şi că vrea să mă folosească în planul lui. E prea mare
coincidenţa.
- Nu-ţi mai bate căpşorul cu asemenea probleme, îl îndemnă
Scărpinici. Cred că am lucrat destul pentru o singură zi şi mai cred că
avem nevoie de o pauză. Acum am să-ţi arăt unul dintre locurile
mele preferate.
Curcubeul se îndreptă cu viteza unei săgeţi spre sol, dar
tocmai în momentul în care trebuia să aibă loc impactul, acesta pluti
ca un fulg.
- Am ajuns. Acesta este Lacul Cizme Roşii. Numele îi provine
de la spiriduşul Deşteptoi Cizme Roşii, care i-a adunat pe camarazii
noştri de prin toate colţurile lumii şi a întemeiat Lumea Spiriduşilor.
Cândva, spiriduşii trăiau ca nişte pustnici, ascunzându-se prin păduri
şi prin peşteri. El credea că spiriduşii şi oamenii trebuie să trăiască în
armonie, deşi această vorbă şi-a cam pierdut semnificaţia. De aceea
este locul meu preferat. Pentru că se întinde atât în lumea oamenilor
cât şi în cea a spiriduşilor. Probabil că te întrebi de ce nu detest şi eu
oamenii, precum ceilalţi semeni ai mei. Răspunsul este simplu:
pentru că le-am mai dat o şansă. Nu toţi oamenii sunt la fel, nu toţi
sunt barbari. Dovada vie este chiar prospeţimea pădurii în care
trăim. Nici un fir de iarbă nu este clintit. Dacă au fost în stare să
preţuiască un lucru atât de fragil ca Mama Natură, nu cred că le-ar fi
greu să ne preţuiască şi pe noi.
- Uimitor cât de multe mistere ascunde această micuţă lume.
După ce Scărpinici îi spuse lui Leo istoria acelui lac, cei doi se
aşezară la umbra unui copac şi se relaxară aruncând pietre în apă.
- Nu că este frumos aici? îl întrebă detectivul junior.
- Da, asemenea unui Paradis.
- Întocmai.
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Deodată, prinţul observă un copac pe care era scrijelit ceva.
Când se apropie mai mult îşi dădu seama că este un nume:
NOELEMAC.
- Scărpinici, cunoşti pe cineva din sat care se numeşte
Noelemac?
- Nu, dar probabil că este unul fals. Copiii mici au obiceiul de
a crea supereroi cu cele mai trăsnite nume posibile. De exemplu,
săptămâna trecută un vecin l-a inventat pe Mâncăciosul Burtosul, sau
altul pe Zburici Licurici.
- Interesant!
- Hai să plecăm. Tata se supără dacă nu ajungem acasă la ora
prânzului. Curcubeu!
Astfel, cei doi plutiră până la casa detectivului Isteţilă, care îi
aştepta.
- Care va să zică a sosit şi Prinţişorul nostru. Văd că deşi noi
ne comportăm destul de frumos cu tine, tu refuzi în continuare să
vorbeşti.
- V-am mai spus! Nu ştiu absolut nimic!
- În acest caz, va trebui să te închid pentru complicitate la
evadarea unui gnom şi pentru necooperare. Îţi dau un termen de trei
zile pentru a medita la situaţia ta. Atât şi nimic mai mult!
- Tată! îi atrase atenţia detectivul junior, fără vreun rezultat.
- Scărpinici! Vezi-ţi de notiţele tale. Eu îmi rezolv singur
cazurile.
- Dar nu minte!
- Am zis să nu-mi pui la îndoială judecata!
Într-un final, săracul Scărpinici se lăsă păgubaş văzând că nu
ajunge nicăieri, iar Leo începu să-şi frământe creierii, neştiind cum să
mărturisească ceva de care nu avea habar.
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