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CAPITOLUL ÎNTÂI

În care povestea începe cu o bufnitură

În Lummerland era vreme frumoasă mai tot timpul. Dar  
 existau, fireşte, şi câteva zile în care ploua. Erau rare, 

dar parcă tocmai de aceea turna cu găleata. Şi o astfel de 
zi era şi cea în care începe povestea noastră. Ploua şi ploua 
şi tot ploua.

Jim Năsturel stătea în bucătărioara doamnei Waas; era 
acolo şi prinţesa Li Si, care avea două săptămâni de vacan-
ţă. De fiecare dată când venea în vizită, îi aducea câte-un 
cadou simpatic lui Jim. Odată îi adusese un glob de sticlă 
care avea înăuntru un peisaj mandalier peste care ningea 
când îl scuturai. Altă dată îi adusese o umbrelă de soare 
din hârtie colorată sau o ascuţitoare practică, în formă de 
locomotivă.

Însă de data asta îi aduse o minunată cutie de vopsele 
mandaliere. Cei doi copii stăteau la măsuţa din bucătărie, 
unul în faţa altuia, şi pictau. Doamna Waas se aşezase 
între ei. Îşi pusese ochelarii şi citea cu voce tare dintr-o 
carte groasă de poveşti, în timp ce croşeta un fular pentru 
băiat.
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Era o poveste frumoasă şi fascinantă, numai că Jim 
privea mereu preocupat afară pe fereastră, pe care cur-
geau şiroaie de apă. Ploaia era atât de deasă, că abia dacă 
puteai să vezi până la gara lui Lukas, unde sub acoperiş 
Molly, mica locomotivă, stătea în siguranţă şi ferită de 
umezeală lângă pântecoasa şi bătrâna Emma.

Dar să nu credeţi că era o ploaie mohorâtă, ca din ace-
lea care mai cad uneori pe la noi. Nu, nici pomeneală, 
fiindcă în Lummerland nici vremea rea nu era tocmai rea, 
ci veselă şi poznaşă. Era ca un fel de concert acvatic. Pică-
turile de ploaie făceau pic şi pleosc şi se loveau jucăuşe de 
pervazuri, burlanele gâlgâiau şi bolboroseau, iar aversele 
biciuiau băltoacele, scoţând un zgomot de parcă o mulţime 
de oameni entuziasmaţi ar fi bătut din palme.
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Jim Năsturel şi Cei 13 Sălbatici

Jim îl văzu pe Lukas ieşind din mica lui gară. Meca-
nicul de locomotivă clipi întrebător spre cer, se urcă în 
Emma şi ieşi cu ea în ploaie. Molly rămase la adăpost în 
gară. Mica locomotivă era cam pe jumătate cât Emma. 
Era suficient de mare să meargă pe şine, iar o jumătate 
de supus ca Jim încăpea uşor în cabina ei.

Lukas dădu doar câteva ture, pentru ca nimeni să nu 
poată spune că transportul feroviar din Lummerland nu 
face faţă vremii proaste. Apoi o aduse pe Emma înapoi 
lângă Molly, sub acoperişul gării, îşi ridică gulerul, îşi tra-
se şapca pe ochi şi porni cu paşi mari spre casa doamnei 
Waas. Jim sări de pe scaun şi-i deschise uşa prietenului 
său.

— Brrr, ce mai vreme! mormăi Lukas, în timp ce intră 
scuturându-şi şapca.

— Bună ziua, Lukas! spuse Jim bucuros.
— Bună ziua, colega! răspunse Lukas.
Jim nu ştia ce înseamnă cuvântul acela, dar înţelegea 

că e un lucru pe care şi-l spun mecanicii de locomotivă 
între ei. Se uită pe furiş la Li Si să vadă dacă îl auzise şi 
ea. Dar micii prinţese nu i se păru nimic special.

Lukas le salută pe doamne, apoi se aşeză la masă pe un 
fotoliu şi întrebă:

— Aş putea oare să primesc o cană de ceai fierbinte cu 
o duşcă de rom?

— Fireşte, Lukas, ceaiul cald te fereşte de răceală pe o 
vreme ca asta, spuse doamna Waas prietenos. Li Si mi-a 
adus o cutie din cel mai bun ceai mandalier şi cred că am 
şi o picătură de rom pe undeva.

În timp ce doamna Waas pregătea ceaiul şi un miros 
din cale-afară de îmbietor se răspândea în bucătărioară, 
Lukas se uită la picturile lui Jim şi ale lui Li Si. Apoi, 
fiindcă urma să fie pusă masa, copiii dădură la o parte 
ustensilele de pictat. La sfârşit, doamna Waas le făcu o 
surpriză şi aduse un pandişpan auriu şi presărat cu zahăr 
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pudră. Nici nu mai e nevoie să vă spun că avea un gust 
fără egal, fiindcă doamna Waas era o adevărată maestră 
în astfel de chestiuni.

După ce nu mai rămase nici măcar o firimitură pe masă, 
Lukas se făcu comod şi-şi umplu pipa. Jim îşi scoase şi el 
pipa, pe care mica prinţesă i-o dăduse pe vremuri drept 
cadou de logodnă. Doar că el nu ştia să fumeze. Lukas îl 
sfătuise să nu se apuce de fumat şi-i explicase că cei care 
încep să fumeze de mici se opresc din crescut. La adulţi 
nu contează, fiindcă au crescut suficient, dar Jim nu era 
decât jumătate de supus şi cu siguranţă că n-ar fi vrut să 
rămână aşa toată viaţa. 

Afară se lăsa întunericul şi ploaia se mai potolise. În 
bucătărie era cald şi bine.

— Li Si, de mult voiam să te întreb ceva, începu Lu kas 
după ce-şi aprinse cu uşurinţă pipa. Ce mai face dragonul 
Mahlzahn?
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— Încă doarme buştean, răspunse mica prinţesă cu 
vocea ei frumoasă ca de pasăre mică. Dar arată minunat. 
Străluceşte din cap până-n vârful cozii, de parcă ar fi făcut 
din aur curat. Tata a pus să fie păzit zi şi noapte, ca să nu-l 
deranjeze nimeni din somnul lui fermecat. A ordonat să-i 
fie dat de veste de-ndată ce începe să se trezească. După 
aceea vă va anunţa şi pe voi imediat.

— Bine, spuse Lukas, nici nu cred că mai durează mult. 
Dragonul zicea că se va trezi din nou într-un an.

— După socoteala învăţaţilor noştri, răspunse fata, mai 
sunt trei săptămâni şi o zi până la marele moment.

— Atunci o să-l întreb pe dragon, în primul şi-n primul 
rând, de unde m-au furat cei treisprezece piraţi şi cine 
sunt eu cu adevărat, spuse Jim.

Magazinul doamnei Waas
FURNIZORUL CURŢII REGALE DIN 

           Lummerland
STRADA GĂRII NR. 3. NUMĂR TELEFON: 3

              LUMMERLAND,  DATA…

Reţetă pentru pandişpan  
sau prăjitură cu cafea

Nr. 1. Ingrediente: Cine vrea să facă un pandişpan are 
nevoie de următoarele: gălbenuş de ou, zahăr, albuş de ou, 
făină, migdale sau nuci. După ce le ai pe toate, poţi să începi.

Nr. 2. Pregătirea: Ia mai întâi două linguriţe de gălbenuş, 
pune-le într-un castronaş şi adaugă zahăr – să cântărească 
cât vreo şase boabe. Trebuie să foloseşti fie un cântar pen-
tru păpuşi, fie unul normal. Pune într-un alt castron toată 
făina – să cântărească, de asemenea, cât şase boabe. Dă pe 
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răzătoare o migdală sau o nucă sau taie-o cât de mic poţi. 
Deocamdată pune-le deoparte. Urmează albuşul de ou, pe 
care-l pregăteşti după cum urmează: pune şase linguriţe pen-
tru păpuşi cu albuş (atenţie, e complicat!) într-o ceaşcă, ia o 
furculiţă sau un tel şi bate albuşul până când se face o spumă 
groasă, albă şi tare. Acum ia forma de pandişpan, unge-o 
pe dinăuntru cu puţină grăsime sau unt şi presară bucăţile 
de nucă sau migdală. Pregătirea a ajuns la final şi urmează:

Nr. 3. Coacerea: Gălbenuşul cu zahărul trebuie frecate până 
când se formează mici băşici. Când e gata, mai amestecă puţin 
şi adaugă făină cu grijă, câte-o linguriţă pe rând. După ce ai 
amestecat toată făina, pune albuşul de ou. După ce ai ameste-
cat totul bine, nu ai voie să mănânci aluatul de îndată, ci pune-l 
în forma de pandişpan şi bag-o la cuptor. Trebuie lăsat să se 
coacă până se rumeneşte. Dacă ai urmat reţeta îndeaproape, 
o să vezi ce delicios o să fie. 

Doamna Waas îţi urează
         Poftă bună!

— Ah, da! oftă doamna Waas cu tristeţe.
Se temea ca nu cumva Jim să plece pentru totdeauna 

din Lummerland şi de lângă ea.
Însă alteori înţelegea că băiatul trebuie să afle misterul 

originii lui. De aceea nu mai zise nimic, ci doar mai oftă 
încă o dată din adâncul inimii. 

Apoi Jim scoase cutiuţa cu jocuri şi se jucară toţi patru 
Nu te supăra, frate!, Prinde pălăria şi ce alte jocuri mai 
erau acolo. 

Cel mai des câştiga, evident, tânăra prinţesă. Nu era 
nimic nou în asta, dar Jim încă nu se putea împăca cu 
ideea. O plăcea cu adevărat pe Li Si, dar ar fi plăcut-o şi 
mai mult dacă n-ar fi fost atât de deşteaptă. Ar fi lăsat-o 
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să mai câştige din când în când, dar asta nu se 
putea, pentru că ea câştiga întotdeauna.

Între timp afară se făcuse întuneric 
şi ploaia se oprise. Brusc, 
se auzi o bătaie în uşă.

Doamna Waas des-
chise uşa şi domnul 
Ärmel păşi înăuntru. 
Îşi strânse umbrela, 
o puse într-un colţ, 
îşi dădu jos pălăria 
şi făcu o plecăciune. 

— Bună seara, bună 
seara tuturor! După cum 
văd, sunteţi ocupaţi cu 
interesanta activitate a 
jocurilor. Ştiţi, domnii 
şi doamnele mele, eram 
acasă la mine şi mă sim-
ţeam cam singur şi-apoi mi-am zis că, dacă 
nu v-ar deranja, aş veni puţin să mă bucur de compania 
dumneavoastră.

— Nu ne deranjează deloc, spuse doamna Waas cu pri-
etenie şi puse o ceaşcă pe masă pentru domnul Ärmel, în 
care turnă ceai dintr-un ceainic mare şi pântecos. Luaţi 
loc, domnule Ärmel!

— Mulţumesc, răspunse domnul Ärmel şi se aşeză. 
Vreau să vă mărturisesc că mă gândesc de multă vreme 
la ceva şi aş vrea să aflu şi părerea dumneavoastră. Uitaţi 
cum stau lucrurile: fiecare locuitor din Lummerland are 
un scop aici – în afară de mine. Eu nu fac decât să ies să 
mă plimb şi să fiu guvernat – asta e tot. Trebuie să recu-
noaşteţi că pe termen lung e destul de nesatisfăcător.

— Ce tot spuneţi! interveni doamna Waas. Nouă ne 
place de dumneavoastră aşa cum sunteţi.


