
CAPITOLUL II

Cine?

Nu era  in  omeneasc . Nu avea cum s   e. Era de patru 
ori mai înalt dect cel mai înalt om pe care îl v  zuse vreodat . 
Era att de înalt, înct capul lui se ridica deasupra ferestrelor 
de la mansarde. Sophie d du s  ipe, dar niciun sunet nu-i 
ie i din gur . Vocea i tot corpul îi înghe aser  de spaim . 

F r  îndoial  sosise ora fantomelor. 
Creatura înalt  i neagr  venea spre ea. Se furi a pe ln-

g  casele de pe partea cealalt , ascunzndu-se în un gherele 
întunecate unde razele lunii nu puteau p  trunde. 

Se apropia din ce în ce mai mult. Venea în salturi. Înainta 
pu in, apoi se oprea cteva clipe, dup  care pornea din nou.

Pentru Dumnezeu, ce f cea?!
Ahaaa! În sfr it, Sophie putea s  descifreze mi c rile cre-

aturii. Aceasta se oprea în fa a  ec rei case. Se oprea i se uita 
pe furi  prin ferestrele  ec rei mansarde de pe strad . De 
fapt, era att de înalt, înct era nevoit chiar s  se aplece pu in 
pentru a putea arunca o privire în untru.



R mnea locului i st tea la pnd . Apoi aluneca în ce-
ti or spre casa urm toare, z bovind din nou pentru a arunca 
o privire pe furi , dup  care î i continua drumul de-a lungul 
întregii str zi. 

Era mult mai aproape acum, iar Sophie putea s -l vad  
mai bine. 

Analizndu-l cu aten ie, trase concluzia c  trebuia s   e un 
soi de  . În mod evident nu era o  in  omeneasc , 
îns  era f r  îndoial  o  . 

O    , poate.
N ucit , Sophie se uit  cu i mai mare concentrare la 

strania creatur  care str b tea strada înce o at , sc ldat  în 
lumina lunii. Uria ul (dac  era într-adev r un uria ) purta o 
lung    .

Într-o mn  avea ceea ce p rea a   o â   
    . 

În cealalt  mn  ducea o   .
Uria ul se opri exact în fa a casei domnului i doamnei Goo-

chey. Familia Goochey avea un magazin de legume i fructe 
în mijlocul Str zii Mari i locuia la etaj, deasupra magazinului. 
Cei doi copii ai familiei dormeau în camera de la mansard , 
cea cu vedere spre strad , Sophie tia lucrul acesta.

Uria ul arunc  o privire prin fereastra de la camera în care 
dormeau Michael i Jane Goochey. De peste drum, Sophie îl 
urm rea, cu respira ia t iat . 

Îl v zu pe uria  f cnd un pas în spate i l sndu- i valiza 
jos, pe trotuar. Se aplec  i deschise valiza, apoi scoase ceva 





din untru. Ar ta ca un borcan de sticl , unul din acelea p tra-
te, cu un capac care se în leteaz . Uria ul îndep rt  capacul i 
turn  con inutul borcanului pe g tul obiectului care sem na 
cu o trmbi  lung . 

Cuprins  de spaim , Sophie urm rea tremurnd toate 
mi c rile uria ului.

Îl v zu cum se ridic  i împinge cap tul trmbi ei prin 
fereastra deschis  de la mansard , acolo unde dormeau copiii 
familiei Goochey. V zu cum uria ul trage adnc aer în piept 

ffffui!   în trmbi . 
Nu se auzi niciun sunet, dar pentru Sophie era lim pede c  

orice se a ase în borcan fuse se su at prin trmbi  în dormi-
torul copiilor familiei Goochey.

Oare ce-ar   putut s   e?!

În timp ce- i tr gea trmbi a din dormitorul copiilor i 
se apleca s - i ridice valiza, uria ul î i întoarse capul, ca din 
întmplare, i se uit  spre cealalt  parte a str zii. 

În lumina lunii, Sophie reu i s  vad  pentru o clip  o fa  
uria , lunguia , palid  i ridat , cu ni te urechi la fel de 
uria e. Nasul era ascu it ca un cu it, iar deasupra lui doi ochi 
scnteietori i aprin i o pironeau pe Sophie. Aveau o sclipire 
 oroas  i dr ceasc .

Sophie scnci scurt i disp ru de la fereastr . Aproape c  
zbur  prin dormitor i plonj  în pat, ascunzndu-se sub p tur . 

Acolo se ghemui i r mase într-o lini te deplin , intuit  
locului ca un oricel, tremurnd din toate în cheieturile. 


