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CAPITOLUL 1

Solstițiul de vară

Era o zi caldă de vară. Jack stătea la umbră, 

pe verandă, și răsfoia un ziar. Annie își strecură 

capul prin ușa întredeschisă și zise:

— Hei, Jack! Mama a spus că ne duce la lac 

după-amiază!

Cufundat în lectura paginii meteo, Jack o 

anunță:

— Știai că azi e solstițiul de vară?

— Ce înseamnă asta?EDITURA P
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— Că e începutul verii, cea mai lungă zi din 

an.

— Super!

— De-acum încolo, zilele se vor micșora.

În acea clipă, un țipăt ascuțit răsună deasu-

pra lor.

— Uite! exclamă Annie. Un pescăruș!

Jack ridică privirea. Un pescăruș mare și 

alb plana în lumina orbitoare a amiezii.

— Ce caută aici? se miră băiatul. Marea e 

la două ore depărtare de noi!

Pescărușul coborî descriind cercuri mari pe 

cer și scoase încă un țipăt.

— Dacă e un mesager trimis de zâna Morgan 

sau de Merlin? spuse Annie. Dacă ne anunță că 

s-a întors căsuța fermecată?

Inima lui Jack începu să bată tare. Puse jos 

ziarul:

— Crezi?

Copiii nu mai revăzuseră căsuța ferme-

cată de la misiunea lor într-un castel bântuit, EDITURA P
ARALE

LA
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petrecută în urmă cu un an, de Halloween1. 

Jack se temea că nu o să se mai întoarcă nicio-

dată.

— Pescărușul zboară spre pădure... șopti 

Annie.

Jack sări în picioare:

— Hai să mergem!

Annie strigă în direcția bucătăriei:

— Ieșim, mami! Nu stăm mult!

Cei doi copii traversară curtea cu pași re-

pezi, alergară pe stradă și intrară în pădure.

Razele soarelui care pătrundeau printre ra-

muri desenau pe sol pete de lumină. Aerul era 

proaspăt. Jack și Annie fugiră printre copaci 

și nu se opriră decât în fața stejarului înalt. În 

vârful lui, ascunsă printre frunze, îi aștepta că-

suța fermecată.

— Uau! făcură copiii în același timp.

1 Citește volumul 2 din Misiunile Merlin: Povestea 
castelului bântuit.EDITURA P
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Annie se prinse de scara de frânghie și în-

cepu să urce. Jack o urmă. Nici de data asta nu 

era nimeni în căsuță.

— Uite, invitația regală e tot acolo, obser-

vă Annie și arătă spre sulul care îi dusese în 

Camelot, în ajunul Crăciunului1.

— Și frunza trimisă de Merlin, adăugă 

Jack.

Ridică frunza îngălbenită, găsită de 

Halloween, și îi răsuci codița între degete.

— Mai văd ceva! strigă Annie.

Luă de jos o scoică albăstruie, în formă de 

evantai. În interiorul ei scânteiau litere de aur.

— E scrisul de mână al lui Merlin, consta-

tă fetița. Probabil magicianul are nevoie de noi 

pentru o nouă misiune!

Citi cu voce tare mesajul scris în valva si-

defată:

1 Citește volumul 1 din Misiunile Merlin: Crăciun în 
Camelot.EDITURA P
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Lui Jack și Annie din Frog Creek:

În această zi a solstițiului de vară, 

călătoriți spre un tărâm învăluit în negura 

timpului, o epocă foarte îndepărtată, 

când Camelot nu exista încă. 

Această ghicitoare o să vă ajute 

să vă îndepliniți misiunea.

M

Annie ridică privirea, mirată:

— Ce ghicitoare?

— Dă-mi să văd! spuse fratele ei și îi luă 

scoica din mână.

O întoarse pe partea cealaltă și descoperi 

un fel de poezie pe care o citi el de data asta:EDITURA P
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Până la apus, în astă lungă zi de vară,

O sabie neasemuită și strălucitoare

La voi trebuie să ajungă neștirbită,

Altfel, soarta Camelotului e pecetluită.

Sabia Luminii de vreți să o găsiți,

Pe Cavalerul Apelor o să-l întâlniți.

Prin grota Reginei-Păianjen veți trece...

— Regina-Păianjen? repetă Annie speriată.

Dintre toate animalele care există pe pă-

mânt, singurele de care se temea cel mai mult 

erau păianjenii!

— Lasă, o să ne gândim la asta mai târziu, 

spuse fratele ei. Ascultă mai departe:

Prin grota Reginei-Păianjen veți trece

Și veți înota cu Selkie cea verde în apa rece.

În Golful Furtunilor o să intrați

Și sub mantia Bătrânei Fantome Gri o să 

plonjați...EDITURA P
ARALE
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Jack întrerupse lectura:
— Bătrâna Fantomă Gri?
De data asta, Annie fu cea care spuse:
— Lasă, o să ne gândim la asta mai târziu. 

Continuă!
Jack reluă:

Răspundeți la o întrebare din inimă, 
fără frică.

Cu magia și sabia, veți fi acasă într-o 
clipă.

Copiii căzură pe gânduri. Apoi Jack rupse 
tăcerea:

— Și toate astea până la apus?
— Da, murmură Annie. Mie nu-mi place 

deloc partea cu Regina-Păianjen...
— Iar mie, partea cu Bătrâna Fantomă Gri!
— Știi ceva? spuse deodată fetița. Dacă 

Merlin ne trimite într-o nouă misiune, pun pa-
riu că Teddy o să vină cu noi. O să ne apere el 
de pericole.EDITURA P
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— Exact! aprobă Jack, deja îmbărbătat de 

numele prietenului lor.

— Deci mergem?

— Mergem!

Jack puse degetul pe scoica albăstruie și 

rosti:

— Ne dorim să ajungem în această epocă 

îndepărtată!

Imediat se stârni vântul.

Căsuța începu să se învârtească.

Din ce în ce mai repede.

Apoi totul rămase nemișcat.

Nimic nu se mai clintea.
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