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CAPITOLUL 1 

 

Ann era o fată care trăia la un internat. Era unul faimos și cunoscut în toată lumea, dar fetei nu-i plăcea. Ar fi vrut să 
locuiască alături de părinții ei. Aceștia erau însă prea ocupați de carieră pentru a avea grijă de copilul lor. Mama ei 
lucra drept designer și călătorea prin întreaga lume, creând fel de fel de ținute. Tatăș era un renumit regizor. Mereu 
îi ofereau de ziua ei lucruri ciudate, ca instrumente muzicale pe care fata nu le mai văzuse ori haine de firmă. Toate 
aceste lucruri ajungeau aruncate pe geam și niciodată apreciate.  

Ann arăta cam așa: avea părul negru ca abanosul prins în două cozi perfect aranjate, ochii de un albastru ca marea și 
buzele roșii ca sângele. Întotdeauna purta un tricou simplu și blugi rupți în genunchi. Mai purta și salopete, însă mai 
rar. Purta o pereche de adidași roz, care erau preferații ei. Știa să coasă, să facă curat, să gătească și era cea mai 
bună prietenă a animalelor.  

Ca orice altă fată, avea și o cea mai bună prietenă, Emily. Părul lui Emily era prins într-o coadă de cal imaculată. În 
comparație cu Ann, fata era mult mai normală. Era deșteaptă, se îmbrăca mereu cu sarafane slab colorate, cămăși 
albe și cu blugi negri. Pantofii aveau mereu culoarea alb, exprimând puritate și pace în viața ei. Mâncarea lor 
preferată erau pastele făcute de bucătarul-șef. Familia lui Emily era în Moscova. Ei lucrau la un mare centru de 
cercetări cosmice. Deși erau diferite, fetele se înțelegeau pe cinste și nimic nu le despărțea.  

Povestea lor începe într-o frumoasă zi de septembrie. Fosta directoare a internatului murise și la școală a fost adus 
un domn ce avea s-o înlocuiască. Era tare dur, calmul nu făcea parte din reacțiile lui. În acea zi la prânz, acesta făcu 
un mare anunț către toți elevii: 

-”Până acum ați fost lăsați aici și pedepsiți doar după anumite fapte necugetate. De astăzi nu va mai fi la fel. Dacă mă 
supărați, vă veți face bagajul și veți fi trimiși la o altă școală care să vă educe cum trebuie. ” 

Copiii rămaseră uimiți de ceea ce auziseră. Ann, deși înspăimântată, abia aștepta să vadă cu ochii ei această faptă. 
Ziua continuă, însă era vizibil că toată lumea era speriată să nu facă ceva nepotrivit. 

Noaptea veni repede, iar somnul cuprinse fiecare persoană Visele frumoase și coșmarurile se jucau, zburdând prin 
dormitoare. Doar Ann era trează, mintea ei fiind la a doua zi când aveau să sosească cadourile pentru ziua ei. Trebuia 
să găsească o variantă de depozitare a acelor oribile lucruri. 
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CAPITOLUL 2 

 

Deși prima oară, directorul nu-și spuse numele, el a fost aflat la scurt timp de toți elevii. Doamna Murray (căci 
acesta era numele fostei directoare) era profesoară de fizică și preda cu foarte mare bucurie. Directorul Artin (așa-l 
chema pe director) nu preda, chiar se ferea de copii și deși nu îi trata urât pe copii, nu vorbea prea mult cu ei. Acest 
lucru nu-i plăcea lui Ann, care era o fetiță foarte comunicativă și veselă mereu.  

Se zvoneau multe lucruri cum că domnul Artin ar fi schimbat biroul care i-a fost oferit într-unul plin de cărți și ceasuri 
de epocă. Profesorii erau uimiți, iar în fiecare zi se aflau în respectiva cameră, susținând ședințe lungi și plictisitoare.  

Aveau zilnic loc schimbări. Din internatul plin de viață totul a devenit o clădire cu mobiliere în culori mate și copii 
supuși. Bucătarii găteau mult mai puține feluri de mâncare, lumina era doar de la becuri economice, iar podelele și 
pereții erau albi. Băncile erau gri, iar toți elevii trebuiau să aibă învelitori maro pentru cărți.  

Ultima picătură a paharului pentru Ann era uniforma. Trebuia să se îmbrace în costum militar, iar părul prins într-un 
coc strâns. Copila iubea să-și arate prin îmbrăcăminte starea, care mereu era una de fericire.  

Emily era totuși cuprinsă de încântare. Ei îi plăceau lucrurile stricte, mai ales că părinții ei o obișnuiseră așa. Deși 
diferențele între cele două fete erau foarte vizibile, spiritul dornic de aventură era un punct comun. Ambele voiau să 
arate că nu toată lumea trebuie să fie la fel, iar toți ne putem spune punctul de vedere.  

Dintre profesori, doar unul singur era cu adevărat entuziasmat de regulile impuse. Restul făceau astfel pentru a nu fi 
concediați. La trei greșeli față de director erai pedepsit mai tare. La zece greșeli nici să calci pe-acolo nu mai aveai 
dreptul.  

Ann dormea mereu cu o păturică în culorile curcubeului, iar Emily cu ursulețul roz de pluș. Aceste obiecte unice 
stricau uniformitatea dormitorului. Într-o dimineață, a venit un profesor pentru a vedea cum mai sunt copii pe-acolo. 
Când a văzut acele lucruri, a spus: 

-Dacă vă vede domnul director cu aceste obiecte în dormitor vă dă avertisment pe carnet. (Domnul Artin le dăduse 
carnete, iar la un avertisment le punea o ștampilă pe carnet) 

-Da, doamnă. 

Fetele o ascultaseră căci era preferat lor, însă din spatele ușii cineva le asculta. Era domnul Tiezzi , care dădea fuga la 
Artin. Îi zise tot ce a auzit. Acesta merse în dormitorul respectiv și le chemă pe cele două fete în biroul lui. Din 
fericire, doamna profesoară plecase deja, altfel ar fi avut și ea o pată neagră în carnețelul său. 

Acolo, în biroul directorului nu se aflau doar ceasuri și cărți. Multe tablouri ce îl înfățișau pe el stăteau pe pereții gri 
mat. Avea un birou cu multe, multe sertare, în care stăteau hârțoage ce trebuiau completate sau care erau deja 
scrise și stăteau doar acolo. 

Directorul se așeză pe scaunul lui mare de piele și începu să vorbească pe un ton gros: 

-De ce aveți în acest internat aceste obiecte? Nu știți că sunt interzise? 

-Nu am fost informate. Dormim de-o viață cu ele și ținem mult la acele lucruri. Acum câtevaminute ne-a fost 
împărtășit faptul că sunt interzise. Vom avea grijă să nu le mai vedeți, le vom pune în geantă, spuse Emily care 
stăpânea situația. 
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-Am înțeles. Vă e permis să le păstrați, dar să nu le vadă cineva când vine la inspecție. Nu vă pun  bulină pentru că nu 
știați regula. De acum să vă informați despre fiecare amănunt. Puteți pleca. 

Înainte de plecare, Ann văzu un sertar în care nu era vreo foaie. În el stătea un obiect ce părea important pentru 
Artin.  

Fetele ieșiră din birou și merseră direct la oră, gândindu-se la norocul pe care-l au pentru că nu au primit bulină în 
carnețel. Părinții nu ar fi fost prea veseli când ar fi văzut. 

 

CAPITOLUL 3 

 

Trecuse o săptămână de la întâmplarea neplăcută cu directorul. În tot acest timp, Annn întrebă colegii dacă știu 
ceva despre  acel obiect ciudat. Din păcate, răspunsul era că nu știu. Atunci fetei îi veni o idee pe care i-o spuse 
prietenei sale: 

-Ce-ar fi dacă am afla ce e acel obiect folosindu-l? Trebuie doar să așteptăm momentul potrivit să intrăm fără să știe 
nimeni. 

Deși Emily nu ar fi făcut niciodată acest lucru, amica ei o încuraja, iar din spusele ei nimic nu părea periculos. 

Zilele parcă zburau, transformându-se în săptămâni, apoi luni. După două luni veni și momentul mult așteptat de 
cele două copile.  

La micul dejun, directorul veni și îi rugă să fie atenți la ce avea să zică în următoarele momente: 

-Vine Crăciunul. Unii dintre voi vor pleca acasă, alții nu. Însă la școală se va organiza un mare bal cu ocazia acestei 
sărbători. Este o tradiție ca această unitate de învățământ să găzduiască alte două școli ce vor veni pentru a lega 
relații cu voi. Eu voi asista împreună cu ceilalți directori și cadre didactice la întreg evenimentul. Veți fi învățați să 
dansați corect, cu scopul de a nu ne face de râs.  

Toți elevii erau uimiți de veste. Dacă unii elevi ar fi vrut să meargă acasă, acum toată lumea avea în plan să rămână și 
să participe la această petrecere. Băieții lăsau invitații în cărțile fetelor, în vreme ce ele își căutau și cumpărau 
rochiile. 

Ann și Emily nu se gândeau însă la asta. Mintea lor era la singura cale de a intra în biroul lui Artin.Își făcuseră un plan 
strict, foarte bine organizat. Nimeni nu bănuia nimic. Singurul lucru bizar era faptul că acestea refuzau fiecare băiat, 
oricare ar fi fost el. 

Părinții acestor copile nici nu se gândeau să le cheme acasă de Crăciun. Era un avantaj pentru ele, aveau astfel ai 
mult timp pentru crearea unui bun plan.  

Veni și acea minunată zi. Elevii celorlalte școli veniseră, iar balul începu în forță. Bucatele erau mai multe și mai 
variate ca în timpul anului, făcute pentru orice gust. După ce gustaseră din câteva, ieșiseră din sală neobservate. Se 
îndreptară sigure către biroul domnului director. Le luă ceva să deschidă ușa pentru că era încuiată. Totuși, reușiră cu 
ajutorul unei agrafe de birou. 

Biroul era foarte dezordonat. Pe masă stătea un sandwich mușcat, învelit într-o pungă de plastic. Acolo se afla și un 
castron cu budincă, pe jumate mâncată. Un stilou cu peniță de aur era așezat pe un teanc de hârtii ce trebuia 
semnate. O sticlă de Coca -Cola era și ea pe masă, așteptând să fie băută. Pe scaun stătea aruncat un sacou negru, 
foarte elegant.    
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Ann zări din sertarul care avea obiectul ”special”. Fetele se apropiară de el și îl luară în mână. Avea o formă tare 
ciudată. Semăna cu un ceas care putea fi reglat din ace. Selectai mai întâi epoca, anul și data în care doreai să ajungi. 
Copilele de-abia așteptau să-l testeze.  

-În ce perioadă a istoriei vrei să mergem, Emily? 

-În epoca antică. În ziua când a fost răstignit Isus. 

-Nu, eu nu vreau. Hai să mergem pe timpul lui Da Vinci. Ar fi tare interesant. Chiar când o picta pe Monalisa! 

-Bună idee! 

Așa făcură. Selectară ceasul și ajunseră acolo unde  își doriră. În jurul lor se formă un oval de lumină  galbenă, verde 
și albastră. Corpurile lor erau ușoare ca niște pene de porumbel. Vocile nu li se mai auzeau , aici și acum puteau vorbi 
doar prin gând. Acest lucru chiar le uimi pe copile.  

Deodată, ajunseră într-un sătuc mic, dar populat, din Franța. Într-o casă frumoasă, dar nu prea sofisticată, stătea un 
bărbat. Purta o pălărie cu pană și avea o barbă lungă. Se vedea că era un om învățat doar după înfățișarea sa. Avea în 
față o bucată plată de lemn pe care picta în ulei. Pe un scaun stătea superba Monalisa. Era serioasă, exact ca în 
adevăratul portret.  

Ann încercă să o salute, dar nimeni nu o văzu sau auzi, în afară de prietena ei. Ele de fapt nu existau în mintea 
oamenilor de acolo. 

Deodată, pictorul vorbi și spuse: 

-Zâmbește, Lisa! Te rog, zâmbește! 

-Nu vreau, Leonardo! Ictează-mă așa cum vezi, sunt frumoasă și așa. 

-Bine, bine! Dacă nu vrei, așa te pictez. Dar un mic surâs, tot aștept de la tine, te rog! 

-Dacă tot comentezi, plec, nu te mai ajut! 

-Nu, gata! Nu mai spun nimic, rămâi! 

Lucrul ciudat este că această întâmplare avea loc zilnic, însă Lisa nu pleca niciodată. Îi făcea plăcere să fie pictată de 
un asemenea geniu. Tabloul mai avea mult până să fie terminat, având în vedere că fetele erau în anul 1504. Doar 
partea de sus era făcută. Culorile costau ceva galbei, iar Leonardo da Vinci nu era pre înstărit defel.  

Noaptea venea, iar Ann și Emily își găsiră un adăpost călduros care le ferea de ploaie, dar și de praful emanat de 
căruțe.  
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CAPITOLUL 4 

 

Trecură ceva zile, timp în care marele geniu nu o mai chemase pe Monalisa. Nu mai avea culori și trebuia să facă 
rost de ceva galbeni, așa că merse pe stradă să încânte lumea cu minunatele lui cântări. Se pricepea la toate, însă 
muzica îi aducea cele mai mari venituri. Nu mai venea acasă, stătea pe stradă zi și noapte. Acest lucru nu era deloc 
bun.  

În săptămâna care mai trecu, faimoasa Monalisa  îi trimisese o scrisoare în care îl anunța că nu mai venea s-o picteze 
în casa bărbatului, ci la castel. Regel fu de acord să-l primească pe Leonardo și să-i dea culori. Cand a aflat artistul, 
încântarea i-a apărut pe chip. De mult se lupta pentru a ajunge la palat. Dar sufletul i-a spus să nu meargă. Împăratul 
nu îl susținea, iar biserica se opunea cu totul gândirii lui. Soțul Monalisei făcuse aranjamentele ca totul să fie susținut 
de personalități care să o facă pe soția lui faimoasă.  

Leonardo s-a ciondănit cu muza lui, dar într-un final pictura a fost făcută tot în atelierul lui Leonardo. A colorat-o și a 
tot schțat-o până ce a obținut rezultatul dorit. A fost foarte mulțumit. Pictura a durat în jur de trei ani. Bineînțeles că 
fetele au derulat timpul înainte pentru a sări momentele neimportante. Au observat faptul că marele artist nu se 
înțelegea chiar bine cu Monalisa. Aceștia se certau des, principalul motiv fiind faptul că portretul a durat mult timp. 
Înt-adevăr, femeia era una destul de încăpățânată, iar bărbatului îi lua mult să facă ceva de calitate ridicată. Fondul 
nu este simetric, asta a observat toată lumea după moartea pictorului.  

Însă el își iubea creația ui și spera să fie una foarte cunoascută în viitor. O purta cu el peste tot și nu se ferea să o 
arate nimănui. Nici în ziua de azi nu se știe strict cine era femeia pictată sau de ce Leonardo era așa de mândru de 
tabloul său. 

Fetele au dat timpul înapoi și au ajuns în același moment de unde plecaseră. Erau tare uimite de ceea ce 
descoperiseră. Chiar în momentul acela, directorul se apropia de birou. Fetele îi auziseră pașii hotărâți, așa că se 
ascunseră după ușă. Nu avură însă destul timp pentru a ieși fără a fi văzute. Directorul începu să țipe la ele, zicându-
le: 

-Ceea ce ați făcut m-a înfuriat extrem de tare! Vo fi făcute toate lucrurile necesare pentru ca voi să nu mai stați în 
acest internat. Veți fi trimise la școala care vă poate educa corect. Părinții nu vor afla și toate darurile și mesajele vă 
vor fi trimise de noi. Acum nu vorbiți cu nimeni despre această întâmplare , musafirii noștri nu merită să-și strice 
seara din cauza voastră.  

Ambele copile au rămas uluite de situație. Nu știau ce avea să se întâmple cu ele. 

Din fericire, locul unde aveau să ajungă era unul minunat, mult mai frumos decât acela. Distracția și plăcerea nu va 
lipsi din programul lor zilnic. Erau ușurate datorită faptuui că părinții nu vor afla despre obrăznicia lor. 
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CAPITOLUL 5 

 

Ziua următoare, dimineața, fetele au fost oprite din drumul lor spre clasă de profesorul Tiezzi. Acesta le spuse: 

-Am auzit de boacăna voastră. Cum ați fost atât de deștepte să o creați, înseamnă că trebuie să mă aștept de la voi  
doar de note de zece la istorie. Se pare că sunteți foarte interesate de ea. 

-Nu vă îngrijorați, așa va fi, spuse Ann. Era o fată cu destul de mult tupeu încât să dea astfel de replici profesorilor. 
Bineînțeles că apoi îi era rușine, însă pe moment se bucura. 

La ore nu a fost așa de rău. Directorul nu spusese nimic nimănui, ceea ce le ferea pe copile de comentarii nedorite. 
După ce au mâncat, au început să-și facă bagajele. Le părea rău că pleacă de acolo, cu toate că-și doreau un ”regim ” 
mai plăcut în locul în care aveau să meargă. 

Au fost duse cu un autobuz la un alt internat. Când au coborât, au fost uimite de ce au văzut. Era mult mai diferit față 
de fostul lor cămin. Era o clădire înaltă, vopsită în roșu. Pe fiecare fereastră erau lipite tot felul de abțibilduri în formă 
de flori, fluturi nori, copaci, păsărele și case. Peste tot erau perdele albe. În spatele unității de învățământ era o curte 
mare cu leagăne și scrâncioburi, dar și tobogane. 

În fața ușii erau așteptate de toți profesorii, în frunte cu directorul. Toți oamenii zâmbeau către ele și le făceau cu 
mâna în semn de bun-venit. Geamurile începeau să fie deschise de copiii care aruncau confetti. Era extraordinar. 

Pe director îl chema Dennis. Nu-și spunea niciodată numele de familie. Elevii îi chemau pe profesori pe numle mic și 
le vorbeau cu ”tu”. Când directorul le-a văzut în uniforme, le-a zis cu vocea lui mieroasă: 

-Aici vă puteți îmbrăca în marea parte a timpului cum doriți. Doar la anumite evenimente va trebui să abordați o 
ținută mai elegantă, însă veți fi anunțate când e cazul. Acum încercați să vă acomodați. Orarele le veți găsi pe paturi. 

-Mulțumim, domnule, ziseră în cor cele două prietene. 

-Spuneți-mi Dennis. Vreți să vă prezint profesorii pe care-i veți avea? Pe restul îi veți cunoaște cu timpul. 

-Da, vă rog! A grăit Emily entuziasmată. 

Sara-profesoara de română, Paul-profesorul de matematică, Andreea-profesoara de engleză, Bill-profesorul de sport, 
Sophie-profesoara de chimie, Delia-doamna de biologie, Marry-profesoara de fizică, Ștefan-domnul de geografie, 
Mulania-doamna de istorie, Ludmila-doamna de germană, Silvia-domnul de religie. Domana asistentă Bonnie și 
psihologul școlii Neville. Mai sunt și alte cadre didactice, dar nu veți avea de-a face prea mult cu ele, cel puțin la ore. 
Mai este doamna îngrijitoare Marcela care face curat prin școală. După ce vă instalați, vă voi oferi un tur al școlii. 

Înăuntru era minunat. Candelabrele de pe holurile principale și scările de marmură le-au furat atenția. Dormioarele 
erau mari și luminoase, într-unul stând patru fete. Orarele nu erau foarte încărcate. Stăteau în cameră cu două fete 
simpatice, care le-au zis în mare cât de minunat era acolo. Numele lor erau Marisa și Letiția. 

-Au venit mulți elevi de la școala voastră în ultimul timp. Dennis nu ne spune niciodată nimic referitor la motiv, dar 
ne roagă să vă integrăm în grupurile noastre, grăi Marisa. 

-Fostul director ne-a adus aici ca pe o pedeapsă, însă eu o văd ca o răsplată! exclamă Ann. 

-Dar ce ați făcut? Întrebă Letiția. 

-Am intrat în biroul directorului și am luat un obiect care ne-a dus înapoi în timp. A fost minunat. Partea proastă e că 
ne-a descoperit șiretlicul. 
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-Aici avem voie să facem aproape orice, nu avem foarte multe restricții, le-a informat Marisa.Doar orele și temele 
sunt obligatorii.  

-Așa mai zic și eu viață! se bucură nespus Ann. Dar la masă avem mâncare bună? La fosta școală mâncam după un 
meniu strict, toți la fel.  

-Aici este ca la bufet. Ne pun pe masă diferite tipuri de mâncare, iar fiecare își alege ce vrea. 

-Îmi place mai mult aici, spuse Emily. 

-Eu cred că vă trimite pe toți aici pentru a rămâne ei cu elevii buni. Însă e mai bine aici. Toți sunt de acord cu asta. 

-Așa cred și eu. 

-Acum trebuie să plecăm. Este ora cinei. Nu știu de voi, dar mie îmi este o foame de lup, se impacientă Letiția.  

După masă, directorul le-a luat și le-a dus în turul școlii.Oferea explicații pentru fiecare loc prin care treceau. În 
marea parte a coridoarelor erau busturi de mari oameni ai istoriei.Au primit toate cărțile și caietele necesare.  

Mai târziu, somnul le-a cuprins rapid, iar lumea viselor a pătruns în mintea lor.  

  

CAPITOLUL 6 

 

A doua lor zi de școală a fost foarte frumoasă și mult mai plăcută decât toate celelalte de la fosta școală. Au fost 
uimite că profesorii le ajutau la teme dacă aveau nevoie. Testele erau foarte rare. Nu exista catalog, căci nici note nu 
se puneau. Aveau timp liber de joacă. Singurul motiv pentru care învățau era un examen greu la sfârșitul anului. Era 
susținut la toate materiile. În funcție de punctaj (da, aici aveau punctaj), copiii erau puși anul următor într-o clasă mai 
bună sau mai rea. 

Fetele au început ușor-ușor să se obișnuiască cu programul lor. Într-o zi au fost chemate în biroul directorului. Nu 
pentru că făcuseră ceva rău, însă era timpul să afle despre cluburile școlii. Erau destul de mari. 

Domnul Dennis le spuse: 

-Vă rog așezați-vă! Am ceva să vă spun. Dacă doriți, puteți lua un fursec. 

Copilele îl ascultară. Întinseră mână să ia un fursec, apoi îi oferiră toată atenția.  

-Școala noastră are niște cluburi, iar voi puteți participa. Vi le voi prezenta acum.  

-Vă rog să mă scuzți, dar am o întrebare acum, zise Emily. 

-Da, te rog! Ce s-a întâmplat? 

-Putem participa la mai multe cluburi o dată? 

-Sigur. Dar trebuie să ai grijă să nu se suprapună programele. Dacă da, va trebui să renunți la unul. 

-Da, mulțumesc.   

Emily vorbi apoi mult cu directorul despre cluburile școlii. În tot acest timp, Ann analiza biroul în care se afla. Pe ereți 
avea poze cu familia sa. Într-unul din tablouri se afla directorul alături de un alt bărbat care i se părea cunoscut fetei , 
însă nu era sigură. Biroul era unul dat cu lac. Avea doar două sertare. În unul din ele se afla o mașinărie la fel ca a 
directorului de la fosta școală. Pe masă se afla o cană de cafea. În rest, era ordine.  
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Plecară repede, căci voiau să se joace afară . Ann fu însă foarte curioasă când văzu acel obiect în biroul directorului. 
Nu îi spusese mult timp amicei sale deoarece știa că aceasta nu avea s-o ajute să investigheze cazul. Ei îi era teamă să 
nu fie exmatriculată și de aici. La un moment dat, i-a zis lui Emily ce a văzut. Reacția prietenei a fost cea așteptată: 

-Offf...Ann, știi în ce belele am intrat datorită curiozității tale. 

-Bine, dacă nu vrei, îl voi testa singură. Pe tine te rog doar să cauți cărți la bibliotecă despre acel obiect. 

-Nu! Exclamă nervoasă Emily. Nu mă mai poți folosi ca pe un robot. Caută pe altcineva, eu nu mai doresc să te ajut. 
Nici nu mai vreau să fii prietena mea. Nu ții deloc la mine! 

Aceste vorbe o întristară așa de tare pe Ann, încât a început să plângă. Era un lucru ciudat, știindu-se că ea nu plânge 
niciodată. 

-Dar de ce te porți așa cu mine?   Reuși să spună fata printre suspine. 

-Pentru că mă tratezi ca pe un obiect.Mă pui să fac tot ce-mi poruncești tu! Gata, s-a terminat.  

Emily plecă. Drept vorbind, avea puțină dreptate, dar nu completă. Ann o iubea, din acest motiv o și ruga să vină 
mereu după ea. Și după părerea mea, fata ar fi acceptat dacă i-ar fi zis mereu ”te rog frumos”, însă cum Ann uita de 
fiecare dată, Emily considera totul drept poruncă. 

În dormitor, Emily nu i-a mai spus ”noapte bună”. Ann a făcut-o, dar așa șoptit, încât doar ea a auzit. Dimineață nu a 
mai fost trezită de vechea ei prietenă, care plecase la micul dejun cu mult înainte. În schimb, a fost puțin ciupită de 
Letiția. Ea i-a spus repede: 

-Haide, vino la masă! O să se termine repede mâncarea! 

-Unde este Emily? 

-S-a împrietenit cu Marisa. Acum sunt la masă, unde ar trebui să fii și tu! 

-De ce ai stat să mă trezești? Nu ți se pare că Emily e mai simpatică dintre noi două? 

-Nu!Am stat deoarece vreau să fiu prietena ta. Te consider foarte glumeață și un amic de nădejde. 

-Mulțumesc mult! Ești singura care mai are încredere în mine. 

-Nu te impacienta. Eu sunt o prietenă bună, dar chiar vreau să te împaci cu Emily. Sunteți prea bune prietene ca să vă 
despărțiți. E păcat. Gata! Acum hai la masă!Mi-e o foame de lup! 

Ann se îmbrăcă și se pieptănă repede, apoi plecă alături de Letiția. Era tot cu gândul la fapta bună a celei de lângă ea. 
Avea să-i devină amică bună și să se comporte mai frumos cu ea. Nu-și dorea să mai fie niciodată în situația în care a 
fost în ziua trecută. 

La micul dejun, Emily nici nu s-a uitat la ea. A ignorat-o. Atunci când i-a cerut o felie de pâine, nu i-a dat. Marisa și 
Letiția încercau s-o îmbuneze, dar totul era în zadar. Ann avea permanent lacrimi în ochi , însă nu recunoștea acest 
fapt. La ore, Emily s-a așezat în altă bancă împreună cu Marisa. Letiția și Ann erau la patru bănci distanță.Orele au 
fost destul de plictisitoare, cu excepția orei de istorie. Doamna Mulania era foarte simpatică și preda foarte bine. În 
acea zi le-a povestit despre regele Arthur , care și-a pierdut încrederea în sine, datorită faptului că a fost înșelat de 
fratele său. Aceste vorbe au pus-o pe gânduri pe Emily cea supărată. Nu voia să i se întâmple așa ceva prietenei sale. 
Cu toate astea, nu i-a zis nimic. 

Au trecut în acest fel 5 zile. În a șasea, Emily a chemat-o pe Ann în locul lor secret. Am uitat să vă spun că acesta se 
afla într-un colț al grădinii, acolo unde creștea o mică tufă de zmeură , plantată de un fost elev. Acolo i-a spus: 
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- Vreau să ne împăcăm. Mi-e foarte greu fără tine. Marisa nu e nici pe departe mai simpatică decât tine. Sper 
să nu o apreciezi mai mult pe Letiția. 

- În nici un caz. Ești mult mai bună decât Letiția. Te-ai înscris în clubul de dans? Știu că intenționezi acest lucru. 
- Ah....!Am uitat să-ți zic. Îmi trebuie și o pereche, o fată , iar Marisa urăște dansul sportiv. Cum știu că ție îți 

place, , m-am gândit să te rog pe tine! 
- Accept. Mă bucur că suntem din nou cele mai bune prietene! 
- Și eu! M-am uitat în bibliotecă și am găsit o carte care descrie amănunțit obiectul ciudat pe care l-ai văzut și 

în biroul fostului director , dar și în cel de-aici. 
- Asta tot citeai tu în dormitor! Știu că îți place să citești, dar de obicei o faci dimineața. 
- Acum mi s-a părut prea important pentru a-mi respecta obiceiul. Vrei să-ți arăt astăzi? 
- Deși sunt foarte curioasă, prefer să-mi arăți mâine. 
- De ce? 
- Pentru că e sâmbătă, iar sâmbăta am cea mai mare energie din toată săptămâna. 

Emily râse cu poftă la auzul spuselor prietenei sale.  

 

CAPITOLUL 7 

 

Ann a dormit împăcată în acea noapte, căci o avea pe Emily din nou ca prietenă bună. A doua zi era sâmbătă (cum 
am zis și în capitolul anterior) , iar Ann se trezi devreme. Nu îi stătea în fire acest lucru, mai ales fiindcă s-a trezit cu 
două ore mai devreme decât în restul timpului. Prietena ei era însî mult mai matinală, așa că fata o văzu stând pe 
scaun și citind. Se duse la ea și o rugă să-i arate și ei cartea pe care o găsise în bibliotecă.  

-Nu aici, Ann, e prea multă lume. Vino după mine, am găsit un loc ferit de oameni unde putem discuta fără grijă. 
Haide! 

Ann îi dădea ascultare lui Emily, căci aceasta se gândea mereu la toate. Era foarte deșteaptă.Putem spune același 
lucru și despre Ann, însă acesteia îi plăcea să stea cu capul în nori. 

Emily a dus-o pe un hol puțin cunoscut de lume, apoi i-a arătat o ușă mare, cu tot felul de modele antice pe ea. Arăta 
tare ciudat. Spuse un cod ciudat, iar ușa se deschise larg. În fața lui Ann apăru o cameră luminoasă în care se aflau 
mulți copii. Toți citeau sau învățau. Erau multe fotolii și mese, dar și câteva calculatoare. Ann o întrebă pe prietena 
ei: 

-Ce este această cameră în care m-ai adus? 

-Este o cameră pentru tocilarii care vor să dea meditații sau să învețe. Trebuie să aibă doar zece la toate materiile. Eu 
am voie să-mi aduc un prieten și te-am adus pe tine.  

-Dar și eu am zece! 

-Nu, ai un opt la geografie și un nouă la fizică! 

-Contează? 

-Da.  

-Tocilarii nu aud ce spunem? Și ei pot să bănuiască ceva. 

-M-am informat și azi nu dă nimeni nici o meditație. De obicei copiii de aici nu sunt interesați de ce se întâmplă în 
jurul lor, cel puțin nu atunci cân fac ce le place lor cel mai mult . Am încredere că suntem în siguranță aici. 
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-Atunci poți să-mi arăți cartea pe care ai găsit-o. 

-Bine, uite! 

Avea în mână o carte ce avea coperta de piele, iar titlul era scris cu litere de aur. El se numea astfel: ”Familiile ce 
dețin cele două mașinării ale timpului” . Emily o deschise la pagina cu numele familiei care le interesa cel mai mult: 
ARTIN. Pe respectiva pagină scria:  ”Familia care a avut ideea de a crea mașinăria de călătorii în timp este Artin. Ei au 
fost ajutați, însă cel mai mare merit era al lor. Au reușit proiectul pe care și l-au propus. Arthur Artin, un mare inginer 
a creat-o în anul 1914. De atunci au trecut mulți ani până la nașterea celor doi băieți ai săi. Marele geniu avea pe 
atunci 20 de ani. Gândindu-se că ambii băieți vor avea nevoie de mașinărie, le-a făcut-o cadou. În momentul actual, 
ei sunt deținătorii, numele lor fiind Dennis Artin și August Artin. Nu se știe dacă au mai folosit-o” 

-Wow....spuse Ann printre zâmbete. Nu știam că pe directorul pe care l-am avut îl cheamă August! 

-Ann, nu asta contează! Am aflat informații mult mai importante. Am mai găsit o carte. Nu am adus-o, dar am 
memorat ceea ce spunea. S-au certat monstru acum mulți ani în urmă. De aceea a murit tatăl lor, de supărare. 
Mama lo, Mira Artin a decedat și ea la scurt timp din cauza singurătății.  

-Dar de ce s-au certat așa de urât?  

-Dennis voia să folosească acest avantaj și în favoarea omenirii. Și-ar fi dorit s-o împrumute și istoricilor, fizicienilor și 
tuturor celorlalți oameni pentru a face descoperiri care să ajute la dezvoltarea omenirii. August nu a fost însă de 
acord . El își dorea toate meritele. Arthur Artin a fost de acord cu Dennis, dar nu i s-a putut opune celuilalt fiu. Le-a 
luat mașinăriile, însă după moartea lui au reușit să le găsească. Au încetat orice folosire a lor. 

-Atunci, să-i împăcăm , dar înainte să facem ce dorea Dennis. Totuși, mai întâi să facem și noi câteva călătorii în timp. 
Sunt prea curioasă.  

-Bine, Ann , cum zici tu! 

Ambele fete știau că directorul nu stătea decât două ore dimineața și la ședințe în birou, așa că aveau cale liberă. Au 
intrat în birou și au luat obiectul. Știau deja cum să-l seteze.  

-Ann, vrei să mergi pe vremea lui Einstein? Mereu mi-am dorit să-l văd în acțiune. Pot spune că este geniul meu 
preferat. 

-Da, Emily! Și mie mi-ar plăcea să-l cunosc. 

Luară mașinăria de pe masă și setară perioada în care Einstein inventa cea mai importantă creație a lui. 
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CAPITOLUL 8 

 

Marele geniu stătea la birou și se gândea la ceva important. Fetele lăsară în fața ușii mașinăria timpului și merseră 
mai aproape de el. Deodată, pe hol, veni cineva. Dorea să-i dea lui Albert Einstein o punguță cu galbeni pe care o 
scăpase cu o zi în urmă pe stradă. Nu reuși să i-o mai dea, deoarece curiozitatea l-a cuprins și l-a îndemnat să ia 
obiectul lăsat de cele două fete la ușă.  

În tot acest timp, fetele îl ascultau pe inventator cum își explica în minte ceea ce scria. Erau fermecate de știință și 
matematică. La un moment dat, omul vru să plece în oraș. Trebuia să-și mai cumpere ceva de mâncare , căci atunci 
când gândește consumă multă energie. 

Îl urmară, dorind să cunoască mai bine orașul în care se aflau. Când ieșiră din încăpere observară faptul că mașinăria 
lor nu mai era acolo. Speriată, Emily îi spuse lui Ann: 

-De ce mereu dăm de bucluc când călătorim în timp? 

-Și eu mă întreb asta. Dar acum nu avem timp să ne impacientăm. Trebuie să rămânem calme, doar în acest fel 
putem ieși din situație. 

-Ai dreptate. Panica nu ne rezolvă problema. 

-Bun, acum că am hotărât să fim relaxate, haide să pornim prin oraș. Mîine vom avea destul timp să căutăm 
mașinăria . Astăzi descoperim acest oraș minunat, spuse Ann extaziată. 

Cele două fete plecară pe urmele lui Albert Einstein.Îl găsiră în cele din urmă în fața ușii de la  intrare.  

Orașul era minunat, asemănător cu cele de pe vremea medievală. Femeile purtau rochii lungi, în nuanțe de crem, cu 
un șorț alb legat în brâu. Bărbații tot haine maro. Acum să nu vă imaginați că toată lumea era îmbrăcată la fel. 
Oamenii pe care îi vedeau fetele erau de rând. Cei mai bogați purtau haine cu dantelă, mult mai colorate. Se auzeau 
chicote de copiii pretutindeni. 

Fiecare persoană era ocupată. Din când în când, Einstein primea câte un salut și le răspundea întotdeauna. Bărbatul 
intră într-un magazin dintr-un colț de stradă, în care nu se aflau prea mulți oameni și întrebă: 

-Mai aveți mere? 

-Da, domnule! În cutia din dreapta, zise el și îi arătă cu degetul fix locul respectiv. Era o mică cutie de lemn în care se 
aflau patru mere. După ce le luă, inventatorul mai cumpără niște pâine, brânză și câteva pere. 

-20 de bănuți valorează! 

-Data trecută parcă valorau 15! 

-Dacă nu ai destui bani, renunță la unele alimente! 

-Stai liniștit, omule!Am cât îmi trebuie! După aceste vorbe îi întinse 20 de galbeni și își luă cumpărărturile.  

Cu pași repezi se îndreptă spre casă. Fetele îl urmară doar pentru a memora drumul căci nu își doreau să vadă în 
continuare descoperirile lui. Erau curioase să exploreze locul în care se aflau. 

Deodată auziră clopotele bisericii. Toate prăvăliile se închiseră, toată lumea îndreptându-se spre acel loc. Chicotele 
copiilor încetară. Era duminică. Oamenii purtau cele mai elegante haine pe care le aveau. Până și Einstein ieși din 
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casă. Deși nu era un om ce credea în creștinism, ca ceilalți săteni, era aspru pedepsit dacă lipsea. Fetele se duseră și 
ele, curioase nevoie mare. În drum spre biserică văzură în fața unui geam dintr-o casă destul de sărăcăcioasă, 
mașinăria lor. Brusc își pierdură întreaga curiozitate pentru ceea ce se întâmpla duminica la sat. Acum le interesa 
doar un mod de a obține acea mașinărie mult dorită.  

 

CAPITOLUL 9 

 

Ann zise: 

-Cum intrăm în casă? Ușa este închisă. 

-Eu spun să așteptăm ca nimeni să nu mai fie pe stradă , iar atunci să spargem un geam sau ușa, spuse Emily.  

-Bună idee! 

Rămaseră în fața locuinței. Nu mai dură mult și rămaseră singure . Ann găsi un băț foarte mare. Îl luă și lovi cu putere 
în fereastră. Aceasta se sparse imediat , iar copilele pătrunseră. Totul era foarte sărăcăcios. Casa nu era foarte mare, 
chiar având dimensiuni mici. Emily găsi prima locul unde stătea mașinăria , așa că o strigă pe amica sa. 

Se aflau într-un dormitor. Pentru că Ann este un copil foarte curios, după cum știm cu toții, nu au plecat imediat ce 
au găsit ce aveau nevoie. Au aflat că familia avea patru copii, iar fiecare îl avea ca idol pe Albert Einstein. 

La un moment dat, Emily spuse speriată: 

-Vine cineva! S-a terminat slujba! Să fugim! 

-Emily, trebuie să ne ascundem! La cât de aproape e, nu avem nici o șansă să scăpăm! Hai după ușă, iar una dintre 
noi ține de șase! 

-Off...Ann, nu pot să înțeleg de ce mereu dăm de bucluc! 

-Nu te mai plânge și încearcă să te concentrezi pentru a reuși să scăpăm. 

Cât se certară ele, cineva dădu buzna în casă. Erau gărzile regale care veniseră pentru a vedea cine a spart geamul 
casei în care se aflau. Le văzură, așa că le luară de mâini și le duseră la palat cu forța. Normal nu ar fi trebuit să le 
vadă, erau invizibile pentru ei. Motivul era că cei doi erau niște moștenitori a unei familii care a ajutat la crearea 
mașinăriei de călătorii în timp. 

Probabil că vă întrebați ce sunt aceste familii. Să vă explic. Acum multă vreme, oamenii au descoperit cum 
funcționează timpul. De atunci, câteva familii se ocupă cu cercetarea lui. Toate acele familii aveau niște atuuri: 
Cunoșteau tot ce a avut loc în istorie. Cum fetele au călătorit în timp, acești moștenitori ai vremii le puteau vedea. 
Nu știu cum s-a nimerit de fix cei doi frați fuseseră chemați.  

Au ajuns la palat pe un drum nu foarte lung. Acolo fură duse în fața conducerii pentru a se lua o decizie în ceea ce le 
privește. Când au fost aduse în fața regelui, acesta spuse: 

-Pe cine ați  adus? Nu văd pe nimeni. 

-Sunt două fete aici, au aproximatix 13 ani. 

-Ați înnebunit? Pe cine vedeți voi?Mie mi se pare că țineți de mâini aerul. Încercați să mai luați o pauză de la muncă. 
Atâtea nelegiuiri vă dau vedenii, spuse ironic regele.  
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-Chiar primim liber astăzi? 

-Nu , am fost ironic.  

-Dragule, zise regina, haide să le oferim o pauză și or. Să facă cu schimbul.  

-În nici un caz. Puteți elibera așa-zișii hoți, cred că sunt inocenți. 

Supărați, cei doi jandarmi plecară în fața porții de la palat, eliberând fetele. Ușurate, cele două fete fugiră mâncând 
pământul către locuința lui Einstein. Acolo îl văzură scriind o scrisoare către familia lui , zicându-le că se îndreaptă 
spre casă. Se părea că nu se afla în casa lui, ci doar în una din vizitele ce le făcea, cu scopul de a descoperi și alte 
națiuni. 

Luă o mică geantă cu haine, una în care avea toate notițele lui și una în care avea scrisori de la copii de pretutindeni. 
Plecă zâmbind, fericit că se întoarce la familia lui.  

Fetele îl urmăriră până-n gară , unde fură nevoite să aștepte la o coadă lungă în fața casei de bilete. Einstein se urcă 
în tren,  urmărit de copile. Ele nu avură nevoie de bilet, nefiind văzute de nimeni. Bărbatul se așeză singur într-un 
compartiment , unde își desfăcu întreg sacul ce avea în ele scrisori. Își luă stiloul și foile speciale pentru scrisori și 
începu să le răspundă, rând pe rând. La unele râdea, pentru că i se părea amuzant ceea ce i se spunea, dar la altele 
se încrunta , semn că era foarte atent de ceea ce ziceau copiii. 

În acest fel trecu tot drumul. Fetele erau acaparate de modul în care muncea inventatorul și nici nu-și dădură seama 
când ajunseră. Se aflau într-un  mare oraș din Germania, Munchen. Acolo locua geniul la momentul respectiv. După 
ce se duseră în casa bărbatului, începură s-o analizeze. Era o casă mare, cu multe camere. Deodată se auziră două 
țipete de copii. Erau fiii lui Einstein care veniseră să îl întâmpine. Îi arătară două desene frumoase pe care i le 
făcuseră. Arătau un vapor fiecare , ceea ce ar fi trebuit să însemne că tatăl lor călătorește foarte des. Soția sa veni și 
ea, având în mână o tavă cu mâncarea preferată a bărbatului. Încântat, Einstein luă o gură și gustă cu poftă. După 
fața lui se înțelegea că era foarte delicios. 

La un moment dat, Ann îi zise lui Emily: 

-Noi cum ne mai întoarcem, având în vedere că mașinăria a rămas în primul loc în care am fost? 

-Bună întrebare. Trebuie să ne întoarcem acolo ....Dar cum facem asta? 

-Pe jos este imposibil pentru că am mers foarte mult cu trenul , ceea ce înseamnă că e o distanță destul de mare.  

-Tot ce putem face este să așteptăm ca domnul Einstein să meargă din nou acolo.  

-Bine. Până atunci să încercăm să ne distrăm , oricum nu va ști nimeni cât am lipsit. 
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CAPITOLUL 10 

 

A doua zi, când ieșiră cu ce doi copii ai lui Einstein pentru a vedea ce învățau pe atunci, își văzură mașinăria. O ținea 
un băiat care se îndrepta și el spre școală. Avea părul blond și ochii albaștri. Purta în spate un ghiozdan din piele 
maro. Era zâmbitor nevoie mare și mergea cu pași hotărâți. Lângă el era o fetiță. Purta ochelari și avea pe cap o 
coroniță veselă. Semăna cu o pisicuță , atât de drăguță era. Băiatului nu-i plăcea pentru că ea tot încerca să-i ia 
mașinăria din mână.  

Când le văzură pe cele două fete, le întrebară: 

-Voi nu mergeți la școală în uniformă? Păreți de-o vârstă cu mine, zise băiatul. 

- Ne vezi? 

-De ce nu v-aș vedea? 

-Pentru că noi suntem din viitor. Ceilalți oameni nu ne văd. Tu de unde ai acea mașinărie?Am venit noi aici cu ea. 

- Tata a cumpărat-o. Face parte dintr-un grup de familii care ar face orice pentru a afla informații despre timp. 

-Sunt un fel de cercetători despre timp, adăugă mândră fetița. 

-Ne cheamă Jose și Dalia, spuse din nou băiatul. 

-Pe noi Emily și Ann. 

Fetele fură conduse de Jose în clasă. Acesta era un copil educat, politicos și care învăța foarte bine pentru vremea 
respectivă . Era pasionat de matematică. În prima pauză, copilele îl întrebară: 

-La ce îți trebuie această mașinărie? 

-Tata mi-a zis că se numește Crolm. Îmi trebuie la oră. Am avut ca proiect să construim ceva de acest gen. Pentru că 
nici eu și nici familia mea nu suntem prea îndemânatici , l-am cumpărat. Și am fost încântați să aflăm că ne ajută să 
călătorim în timp. Din păcate, doar mama l-a folosit, pentru a vedea ce mâncare se va mai inventa. Îi place foarte 
mult să gătească, și  ce să mai spun, o face perfect. 

-Noi locuim la un internat. Părinții noștri s-au dedicat carierei, spuse Emily. 

-În plus, adăugă Ann, mama spune că în acest fel învață europenii, la internat. Eu nu sunt deloc de acord. 

-Ce este un internat? Întrebă curios Jose. 

-Este un loc unde elevii învață, dar nu pleacă după ore acasă. Locuiesc câte 4 în cameră . Li se oferă tot ce au nevoie. 
Doar dragostea părinților le lipsește, a grăit tristă Emily. Era sensibilă din fire și îi era foarte dor de părinții ei. 

Deodată se auzi clopoțelul. Acesta anunță începutul următoarei ore. Copiii își prezentară proiectul în ultima lecție. 
Când veni rândul lui Jose, acesta se duse în fața clasei și începu să explice: 

-Eu am construit ceva care te duce cu o zi înainte sau înapoi în timp. 

-Wow...spuseră toți colegii în cor. 
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De ce mințise oare Jose? Pentru că părinții nu-l lăsau să zică adevărul. Era ceva prea secret ca să fie arătat tuturor. 
Din fericire, doamna învățătoare citea din ziar în timp ce băiatul își prezenta proiectul. Nu l-a auzit, așa că imediat ce 
a văzut ce interesant arată construcția, i-a pus notă maximă. 

Imediat după ce orele s-au terminat, fetele l-au rugat pe noul lor prieten să le dea Crolmul. 

-Doriți să plecați? Spuse el întristat. 

-Da. Avem lucruri importante de făcut în lumea noastră. 

-Bine, mă bucur că v-am cunoscut!Sper să vă revăd cât de curând! Pa! 

-Pa! Salut-o din partea noastră pe Dalia! 

-Așa am să fac! Pa! 

Însă copilele nu-i mai răspunseră.Se aflau deja afară, setând perioada în care își doreau să ajungă.  Brusc, Ann scăpă 
mașinăria pe jos, iar până să ajungă s-o ia, o trăsură o călcă. Emily rămase fără cuvinte, îi venea să plângă, dar nu o 
făcu, trebuia să arate că e puternică. Câteva lacrimi, totuși îi scăpară. Ann încremenise total. Nici nu mai clipea. 

 

CAPITOLUL 11 

 

Se duseră și adunaseră toate bucățile. Când Jose le văzuse așa de speriate le întrebă: 

-Ce vi s-a întâmplat? Și ce sunt ttoate aceste rămășițe din mâinile voastre? 

Între timp, Ann își revenise și îi spuse: 

-Am scăpat mașinăria și a fost călcată.Acum nu știm ce să facem. 

-Veniți acasă cu mine și Dalia. Poate o repară părinții mei. 

Fetele îl ascultară deoarece era singurul lucru pe care îl puteau face în momentul respectiv. Jose locuia într-o casă 
mare. Părinții lui erau niște oameni foarte glumeți dar și foarte deștepți. Când le văzură pe copile, ziseră amândoi 
deodată: 

-Bine ați venit la noi! 

-Le cheamă Ann și Emily, îi informă băiatul. 

-Ne scuzați că vă deranjăm, dar suntem din viitor. Ne puteți vedea pentru că sunteți cercetători ai timpului. Tradiția 
va continua. Am ajuns aici cu ajutorul mașinii timpului pe care ați cumpărat-o de curând. Din greșeală am scăpat-o 
pe jos și s-a stricat. Jose ne-a spus că voi ne puteți ajuta s-o reparăm. Chiar trebuie să ajungem din nou acasă. Avem 
ceva foarte important de făcut, zise Emily.  

-O să fac tot ce pot să vă ajut , grăi tatăl. 

-Vă este foame? Întrebă mama. 

-Da, vă rugăm!exclamă veselă Ann . 

Doamna scoase o tavă cu friptură și o plăcintă foarte mare. Mâncară pe săturate. În tot acest timp, domnul Merdis 
(căci acesta era numele lui de familie) încercă să repare mecanismul. Fetele vorbiră cu Jose și Dalia despre cum era în 
viitor, apoi se culcară. Tatăl nu dormise întreaga noapte, încercând să repare mașina fetelor. Spre dimineață reuși, 



Alexandra Iatco- Împreună cu timpul                                                                                                                                          16 
 

               
 

apoi fericit se duse la culcare. Când fetele se gtreziră, găsiră Crolmul terminat. Bucuroase își doriră să plece. Însă 
Emily spuse: 

-Să-i scriem o scrisoare de mulțumire familiei lui Jose. Așa făcură. Îi informară că au plecat, dar le-a plăcut foarte tare 
felul în care au fost tratate.  

Când se deșteptară, cei patru oameni se întristară când au văzut că cele două copile au plecat, însă s-au simțit 
mândrii de ei că le-au cunoscut. 

În viitor, lucrurile nu se schimbaseră prea mult. Dinfericire, cele două fete nu au fost găsite ca data trecută. 

A doua zi, Ann îi spuse lui Emily: 

-Mai știi că am zis înainte de călătorie  faptul că va trebui să-i ajutăm pe cei doi frați Artin să se împace? Iar apoi să 
dăm mașinăria timpului tuturor cercetătorilor pentru a ajuta omenirea? 

-Da. Dar cum putem face asta? 

-Putem începe prin a-i spune lui Dennis tot. Este singurul care poate să ne ajute. 

-Bine. 

Merseră împreună în biroul directorului. Ajunse acolo, îl găsiră pe bărbat bându-și cafeaua. Ann îi spuse cu sfială: 

-Bună ziua, domnule director! Ne scuzați că vă deranjăm, dar am dori să vă zicem ceva. Ne dați voie? 

-Sigur. Ce s-a întâmplat? 

-Știm despre mașinăria timpului. Am călătorit cu ea. Am aflat și despre relația dumneavoastră cu fostul nostru 
director și faptul că sunteți un cercetător străvechi al timpului. 

-Unde ați găsit toate aceste informații? 

-În niște cărți. Iar despre călătoria în trecut, ne-a condus curiozitatea. 

-Am dori să vă ajutăm să-l convingeți pe fratele dumneavoastră să dăruiți cele două mașinării Crolm oamenilor 
importanți, de exemplu istoricii.  

-Este imposibil. Este foarte încăpățânat. 

-M-am gândit la un plan., grăi Ann. Aceste vorbe o mirară chiar și pe Emily. 

-Te ascult cu atenție. 

-Putem să-l amenințăm spunându-i că vom dezvălui secretul identității lui. Nu va avea pace din partea elevilor. Cu 
toții sunt foarte curioși. 

-Bine gândit, se arătă impresionant Dennis. Așa vom face. Când să acționăm? 

-Eu spun în acest weekend, sugeră Emily. 

-Sub ce pretext plecăm? Întrebă Ann. 

-Toți vor ști că mă duc la un congres unde trebuie să iau două eleve care să reprezinte școala. Mai sunt chemat 
câteodată, deci va fi credibil.  

-La ce oră doriți să plecăm, domnule? 
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-După micul dejun. Pentru a nu ne fi foame. Dacă vă întreabă cineva ceva despre această plecare, spuneți că nu aveți 
nici o informație. Nimeni nu trebuie să știm ce facem de fapt. 

-Fiți sigur că așa se va întâmpla. 

-Ne-am înțeles. Acum puteți pleca. 

Cele două fete rămaseră uimite. Nu credeau că avea să li se întâmple așa ceva vreodată.  

 

CAPITOLUL 12 

 

Noaptea, fetele dormiră adânc căci știau că următoarea zi aveau să aibă o aventură importantă pentru ele. La micul 
dejun, directorul nu venise, iar acest fapt le dădu de gândit fetelor. Oare ce făcea? Imediat după masă ar fi trebuit să 
plece. Curioasă, Ann întrebă toți colegii dacă știau ceva despre Dennis. În cele din urmă, Marisa îi zise: 

-S-a îmbolnăvit. La infirmerie i s-a spus că e posibil să fi avut contact cu venin de la un șarpe foarte periculos. Acum 
delirează. 

-Dar de unde venin de șarpe? 

-Nimeni nu știe, dar doamna Bonnie spune că are acele simptome. Profesorii sunt speriați. 

-Și eu aș fi în locul lor, grăi Letiția. 

-Mulțumesc mult că mi-ai zis, Marisa! 

-Cu plăcere! 

Emily și Ann se duseră să își ia ghiozdanul , apoi plecară la ore. Întârziaseră puțin, căci trebuiau să-și caute cărțile. Nu 
se pregătiseră de cu seară deoarece nu credeau că vor participa la ore. Norocul lor era că își făcuseră totuși temele. 

Acea zi fusese foarte plictisitoare. Recapitulaseră la toate materiile , iar profesorii nu erau în apele lor. Nu se 
concentrau la ceea ce ziceau. Se bâlbâiau și repetau același lucru de zeci de ori. Copiii râdeau și făceau glume la 
adresa lor, însă aceștia nu observau. 

După masa de prânz, copilele merseră la infirmerie pentru a discuta cu directorul. Acesta își revenise din nebunie, 
dar încă mai era amețit. Ajunse la el, acestea îi ziseră: 

-Bună Dennis! Ne scuzi că te deranjăm, însă vrem să știm când ți-ai dori să plecăm la August? E clar că astăzi nu 
putem merge. 

-Nu știu ce mi s-a întâmplat, dar nu pot vorbi lucruri serioase în starea asta. Mă doare prea tare capul. Când mă voi 
hotărî, vă voi chema la mine în birou. 

Cu aceste vorbe li se încheiă discuția pentru că doamna Bonnie le dădu afară din cameră, motivându-și acțiunea prin 
faptul că bărbatul are nevoie de odihnă. 

Fetele merseră în camera de zi, acolo unde elevii învățau. La un moment dat, o fată anunță că avea să zică ceva 
important. Profesorii avură grijă ca toată lumea să fie prezentă la marele anunț. Pe fată o chema Tina, era cu trei ani 
mai mare ca Ann și Emily și avea părul brunet. Zise: 
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-Doresc să anunț că se fac înscrieri pentru echipa de crichet. Fiecare grupă de vârstă va avea un nume. Aveau să se 
întreacă cu alte școli. Clasele a V-a vor fi Furnicari, clasele a VI-a Lupi, a VII-a Urși, a VIII-a Câini , a IX-a Vulturiși a X-a 
Lei. A XI-a și a XII-a jucau individual. 

Ann se arătă încântată de idee, pe când Emily era dezgustată. Nu-i plăcea sportul. Se făcu o listă mare cât trei foi. 
Toți doreau să meargă la preselecții. Vă întrebați, poate, cine alege. Ei bine, au fost chemați niște experți în acest 
sport . Nu erau exigenți, însă își puteau da seama cine are talent sau nu (cel puțin așa spuneau ei). 

Ann își câștigase locul în echipă cu două zile în urmă după ce a aflat de întemeierea echipelor. Era un Urs și avea niște 
colegi foarte simpatici. Deși prietenei sale nu-i făcea plăcere crichetul, o susținea și o încuraja . O însoțea la toate 
antrenamentele . În fiecare zi căuta tactici de joc, pe care i le spune ami apoi amicei sale. La fel și Ann, o ajuta la 
toate olimpiadele școlare la care participa.Își petreceau timpul minunat, iar datorită programului încărcat au și uitat 
de ceea ce vorbiseră cu directorul. 

Din fericire, acesta se însănătoșea și își aduse aminte despre ce le spusese atunci în infirmerie. Căuta însă momentul 
potrivit , căci trebuia să-l ia prin surprindere pe August. 

 

CAPITOLUL 13 

      

Trecuse  o lună până când Dennis le chemă la el  în birou pe fete. Atunci le spuse: 

-Zilele acestea va avea loc un meci de crichet în care vom fi adversarii internatului Endrul (așa se chema fosta lor 
școală). Actuala școală se numea Mandrovici. Am aflat că și Ann joacă în echipă. 

-Da.E foarte plăcut! 

-Mă bucur, însă mi-aș dori să revin la motivul pentru care sunteți aici. Pot? 

-Da, ne scuzi! 

-Nu-i problemă! Continuăm! Domnul Artin va sosi aici. Voi avea grijă să vorbesc cu el într-un moment în care e 
singur. Vă voi chema. Tu, Ann, trebuie să fii rapidă, fiindcă va trebui să mă însoțiți imediat după meci. Am nevoie de 
martori pentru a-l speria. 

-Nu vă faceți probleme! 

-Nici nu mă gândeam că nu te vei pricepe. Doar te-am atenționat! 

Următoarele două zile zburară cu viteza luminii, încât fetele nu avură timp să se plictisească. Ann avea antrenament 
de crichet, iar Emily se pregătea pentru olimpiada de fizică. Sosise și ziua cea mare în care școala Endrul își făcu 
apariția . Veniră doar echipele care aveau meci în respectivul moment. Erau niște copii încruntați, îmbrăcați într-un 
echipament cu insignele internatului lor. Băieții erau mai numeroși decât fetele. De fapt, aveau doar două fete caree 
afișau un chip ce ar trebuie să-și înspăimânte adversarii și chiar colegii.  

Directorul Artin nu-l privea pe Dennis în ochi. Nu-i adresă nici măcar un cuvânt. Își păstra imaginea serioasă și atunc 
când vorbi cu elevii lui. Îi era teamă să nu creadă lumea că este slab de înger sau că are sentimente.  

Meciul de crichet începu. Participanții liceului Mandrovici erau mult mai pricepuți decât ceilalți. Nu doar fiindcă se 
concentrau mai bine, ci și fiindcă erau mai relaxați. Domnul Artin îi presa , zicându-le că dacă nu câștigă, îi ă afară din 
internat. Nu realiza ce mare greșeală făcea.  



Alexandra Iatco- Împreună cu timpul                                                                                                                                          19 
 

               
 

Ann și echipa sa câștigase meciul de această dată. Deși erau foarte bucuroși , cei din echipă avuseră grijă să-și aducă 
aminte ca la încheierea meciului să-i felicite pe adversari. Aceștia doar le rânjiră cu dispreț în față. Emily o luase pe 
amica ei și plecară la Dennis. Acesta le chemase. 

Alergară cât de repede putură spre el, apoi acesta le conduse în biroul lui. Pe lângă Artin, acolo mai aștepta un domn 
destul de în vârstă,  numit Emilian.Era un mare istoric care avuse multe descoperiri la viața lui. Venise să ia mașinăria 
timpului.  

Din momentul în care ajunseră acolo, Dennis îi spuse lui Artin: 

-Ele știu secretul Crolmului. Pot să-l spună tuturor. Nu cred că vei mai avea liniște , mai ales dacă ți se va afla numele 
mic. Tot ce vrem de la tine e să dai mașinăria. Și eu voi face la fel. Domnul Emilian e pregătit să le ducă la centrul de 
cercetători științifice și istorice. 

-Am mai zis că nu vreau să fac asta. Credeam că punându-ți veninul acela în băutură vei ceda. Dar m-am înșelat 
amarnic. 

-Știu unde este mașinăria. În acest moment am trimis un om să ți-o ia.. Așteaptă un semnal de la mine. Mi-a trecut 
prin gând că poate vrei și tu să fii renumit pentru această donație. Chiar dacă nu accepți, ți-o voi lua. , însă nu-ți voi 
menționa numele. Acum ce zici? Accepți? 

August Artin petrecu mult timp gândindu-se ce să facă. Într-un final, zise: 

-Nu. Va trebui să încerci mai mult de atât . Nu cedez așa ușor. Își îndreptă privirea spre fete. Voi să nu deschideți gura 
despre asta, altfel vă sun părinții. Și nu va fi prea vesel.  

-Nu ne este frică de tine!exclamară în același timp cele două fete. 

Mirat, bărbatul plecă înfuriat peste culme. Nu avea să permită nimănui să-l pună la pământ . Era vizibil că nu avuse o 
zi prea bună, așa că se îndreptă spre dormitorul pregătit pentru el. Trebuia să se gândească la situația în care era 
pus. 

 

CAPITOLUL 14 

 

 

Între  timp, Dennis îl sună pe bărbatul ce se afla la internatul Endrul, chiar în biroul lui August și îi zise: 

-Ia mașinăria și fugi cât de repede cu putință. 

-A fost de acord? 

- În nici un caz. Acum fă ce-ți spun! 

-Da, domnule! 

Bărbatul, numit Adem, luă mașinăria și se îndreptă spre școală. Din păcate, și fostul director se înțelegea foarte bine 
cu cei de la paza locului unde lucra. Le telefonă și  le spuse că dacă văd un om cu ceva ciudat în mână, să-i ia obiectul. 
Așa făcură. Săracul Adem nu reuși să-și ducă la îndeplinire cerința. 

Ajuns la Mandrovici, își ceru scuze tuturor. Paznicii aceia erau puternici și feroce, nu îi puteai contrazice în nici un fel. 
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-Nu-i nimic. Vom reuși noi să luăm mașinăria aceea. După aceste vorbe, plecă brusc la fratele său . Trebuia să discute 
cu el.Acolo, îi spuse: 

-De ce nu vrei să mă ajuți? Nu mai știi ce prieteni buni eram? Făceam o echipă genială amândoi. 

-Asta a fost demult. Trecutul e trecut, iar eu nu mai vreau să trăiesc ca atunci. Înțelege-mă și lasă-mă. Pleacă! 

-Bine, dar asta nu se încheie aici! 

Cum ieși din institut fu întâmpinat de elevii ce făceau parte din echipa de crichet . Veniseră să-i mulțumească pentru 
toată susținerea lui. 

-Astăzi vom da o petrecre cu toții. Îi vom invita și pe ceilalți elevi, așa e politicos. Ne-am înțeles? 

-Da, ziseră cu toții în cor. 

-Dar sigur nu vor veni. Nu-i lasă directorul lor , mai adăugă un băiat, surâzând. 

-Nu contează. Noi ne facem datoria de oameni educați. Că ei nu sunt, asta e problema lor. 

Vă veți mira, dar Dennis știa să piardă, dar și să câștige, deopotrivă.Era un om care juca întotdeauna corect. În schimb, 
fratelui lui nu îi păsa decât să învingă. 

-Astăzi puteți petrece alături de colegii voștri. În schimb mâine trecem din nou la treabă. Crolmul lui August trebuie să 
fie folosit în scopuri uanitare. 

-Da, spuseră cele două copile. 

Plecară cu pași repezi spre sala cea mare , acolo unde petreceau colegii lor. 

Toți o felicitau pe Ann pentru reușită, căci ea câștigase multe puncte pentru echipa sa. La un moment dat, doi frați 
gemeni, Tudor și Teodor le aduseră cele mai bune bomboane de ciocolată gustate vreodată de cineva. Adevărul că nu 
prea li se dădea ciocolată, iar toți copiii o adorau. Provenea din Belgia, țara care făcea ciocolata cu cel mai bun gust . 

Fusese minunat în acea seară. Probabil vă și imaginați faptul că adversarii lor nu veniseră, chiar dacă au fost chemați. 
Muzica la petrecere se auzi până târziu. Profesorii partciipaseră și ei, bucurându-se de victorie. Celor care nu au venit 
le-a părut tare rău , însă nu-și permiteau. Directorul August Artin le spuse că este josnic să sărbătorești alături de 
persoanele care ți-au fost sdversari, lucru complet fals. 

Ann și Emily uitaseră pentru un moment de mașinăria timpului , așa de bine se simțiseră. 

 

CAPITOLUL 15 

 

Dormiseră adânc în acea noapte. A doua zi după micul dejun, ieșiră afară. Vremea era minunat de plăcută. Când 
ieșiseră și ceilalți copii începură să se joace de-a prinselea, apoi de-a v-ati-ascunselea. Se simțiră și de data asta 
minunat căci își aduceau aminte de atunci când erau mici. 

Dennis veni și le spuse: 

-Azi mă voi duce la internatul Endrul pentru a vorbi cu acei paznici. Nu vă iau cu mine, așa că stați aici alături de 
colegii voștri . dacă vedeți ceva ciudat, să mă anunțați imediat după ce sosesc. 

-Așa vom face. Vă urăm noroc, îi zise Emily. 
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-Mulțumesc! 

Apoi plecă. Era așteptat de niște bărbați într-o mașină mare, de teren. Cu toții păreau că știu ce fac și nimic nu-i 
putea opri. 

Între timp, Emily merse la bibliotecă . Dorea să caute informații despre cel mai renumit și priceput om de știință. 
Dacă ar fi descoperit asta, i-ar fi spus lui Dennis și l-ar fi căutat, ca să-i dea Crolmul. Ann o însoți. Ea însă, își dorea să 
caute tactici de crichet. După ce câștigase alături de echipa sa , câștigase multă încredere în ea. 

Directorul August nu știa ce făcea fratele său, încât nu avea destul timp să-l oprească. Acest lucru era ceva foarte bun 
pentru cele două copile. 

Lui Dennis nu-i luă foarte mult să ia mașinăria timpului după ce le zise paznicilor la ce ajută ea. Erau niște bărbați 
foarte ușor de păcălit. Când se întoarse, le chemă pe Ann și Emily, apoi se duseră toți trei la fostul lor director. Îi 
spuseră: 

-Ți-am luat Crolmul. Acum trebuie să alegi dacă ești de partea mea sau nu. 

După clipe lungi de gândire, Artin se declară singur învins și grăi supărat: 

-Sunt de partea ta. Oricum nu am de ales. Acum ce vrei să facem? Unde le ducem? 

-Vom merge la Emilian. Lui și centrului la care lucrează le vom da una din mașinării. Au spus că nu le trebuie 
amândouă. 

-Atunci de ce ai nevoie și de a mea? 

-O vom da altui centru. E foarte folositoare omenirii.Nu doar Emilian e doritor. De-a lungul anilor, am tot primit 
cerințe. 

-Te-ai hotărât vreodată? 

-Domnilor, spuse Emily, am găsit eu centrul unde lucrează cei mai buni cercetători. Acolo cred că ar trebui s-o 
ducem. Se numește ”Centrul de cercetători performanți”. 

-Bine, așa rămâne! 

Plecară cu toții spre acel loc, căci era foarte aproape de internatul lor. Ajunși acolo, îl găsiră pe bărbatul pe care Emily 
l-a găsit în carte. 

-Bună ziua, grăi Dennis. Am venit să vă donăm această mașinărie a timpului numit Crolm. Ne dorim să-l folosiți 
pentru descoperiri științifice. 

-Fiți siguri de acest lucru. Acesta este singurul nostru interes. 

După aceste vorbe, îi luă alături de el și le prezentă centrul în care lucra. Fetele fură uimite de ceea ce observară. 
Multe mașinării ciudate , persoane care lucrau intens și descoperiri ale tuturor timpurilor. Era foarte interesant. 
Emily era extaziată de ce vedea. 

Ziua trecu foarte repede pentru copile. Seara, înainte de culcare, August primi o vizită neașteptată. De fapt, nu doar 
pe el în căutau, ci erau dornice să discute și cu Dennis. Se numeau Rachel și Angelina. Erau două surori gemene, care 
au avut acum mult timp relații cu frații Artin. S-au despărțit pentru că cei doi nu le-au spus despre mașinăriile 
timpului. Mai apoi au aflat despre ele și au plecat în străinătate. Acum le-a fost adus la cunoștință gestul pe care l-au 
făcut cei doi frați și s-au grăbit să-i revadă. 
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Cei doi au fost încântați la vederea lor. Din păcate, fetele nu știau mai departe. Vă întrebați , cred, cum au văzut 
aceste lucruri? Ei bine, nu se poate numi că ”au văzut” fiindcă le-a zis totul Lucreția. Aceasta trecea din întâmplare 
pe-acolo. 

 

CAPITOLUL 16 

 

În dimineața următoare, cei doi directori aveau de făcut un anunț important. Toți elevii trebuiau să-l știe. 

-Dragi elevi, eu și directorul Artin, care e fratele meu, am greșit separându-vă așa. Credeam că totul trebuie ales în 
viață și trebuie pedepsit cine greșește. Ei bine, nu e așa. De astăzi, școlile noastre se vor uni. Noi ne vom muta în 
celălalt centru. Personalul și elevii de acolo ăși vor schimba comportamentul , iar nimic nu va mai fi așa dur. Ne vom 
amesteca, ne vom combina, din toate punctele de vedere. 

-Unitatea aceasta de învățământ se va numi ”The Artin s”. Părinții voștri știu totul. Aveți întrebări? 

Marisa ridică mâna. Era singura care avusese curajul acesta. 

-Da, Marisa, i se adresă domnul Dennis. 

-Activitățile extra-școlare se vor menține? 

-Sigur. Vrem să încurajăm toate pasiunile voastre, în afara școlii. Acestea sunt foarte importante în dezvoltarea 
voastră. Alte întrebări? 

Acum ridică mâna un băiat cu părul de culoarea nisipului. Îl chema Seamus. Era de la internatul acesta. El zise: 

-Când ne vom muta? 

-De mâine încep pregătirile. De aceea avem rugăminte să începeți să vă strângeți lucrurile. Construcția unei alte 
clădiri tocmai a început, însă până se va încheia veți sta în cameră cu ceilalți elevi , spuse domnul August. 

Spre mirarea lui Ann, mai fu ridicată o mână. Cea care avea curiozități era o fetiță cu două cozi împletite și avea o 
voce foarte pițigăiată. 

-Cum să îi spunem noului director? Nu-i cunoaștem numele. 

-Mă cheamă August. Așa îmi vei spune. 

Emily și Ann rămaseră cu gura căscată. Până acum nu-și zicea numele nimănui, iar acum îl zicea în fața mai multor 
copii. E clar, sosirea acelor domnișoară îl schimbă. 

Ziua continuă ca oricare alta. În pauză, fetele îi văzură pe cei doi directori care discutau despre școală cu cele două 
invitate. Nu putură să audă căci aveau multe teme de făcut și erau la prea mare distanță de ei.  

În acea seară aveau loc antrenamentele de richet, iar Ann abia aștepta să se ducă. Ea și Emily descoperiseră în cărți 
speciale mai multe moduri de a lovi mingea , iar acum venise momentul să le testeze. Echipa era încântată 
întotdeauna de tactici noi, așa că antrenamentul decurse pe cinste. Noaptea, dormiră adânc în paturile lor 
confortabile. 
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CAPITOLUL 17 

 

A venit timpul să vorbim despre părinții lor. Poate vă mai amintiți că părinții lui Emily lucrează în Moscova la o bază 
spațială, iar lui Ann -creator de modă și regizor. 

Nu știu cum s-a întâmplat, dar într-o zi s-au întâlnit. Părinții lui Ann se mutaseră de curând în Moscova și doreau să 
meargă să-și ia fata, căci era timpul. Cei doi soți care lucrau la baza spațială tocmai își încheiaseră misiunea și aveau 
aceeași intenție ca și ceilalți. Le era tare dor de fiica lor. Așa s-au întâlnit, căci erau din coincidență vecini , ba chiar 
locuiau în case una lângă alta. 

Se cunoscuseră foarte bine, iar într-o zi, pe la finalul anului școlar hotărâră să plece împreună pentru a-și lua fetele. 
Aveau de gând ca ultimii ani de liceu să le înscrie la o școală normală și să-și petreacă toto timpul alături de ele. Așa că 
porniră. Trebuiră să schimbe două avioane pentru a ajunge în Canada. Fu destul de complicat, având în vedere că nu 
cunoșteau prea bine locurile acelea. La un moment dat, tatăl lui Ann, Christian, întrebă un trecător: 

-Mă scuzați, caut această adresă , care se află în acest oraș. Mă puteți ajuta? Și îi arătă un email pe care îl primi încă 
din prima zi  în care fiica lui se înscrisese la respectivul internat. 

-Da, din întâmplare chiar locuiesc în zona aceea. Să mergem! 

-Trebuie să mergem pe jos? Întrebă cam înfiorată mama lui Ann căci aceasta purta tocuri. 

-Nu, doamnă! Răspunse amabilul domn. Am eu o dubă pe care o folosesc la cărat marfa de la propria-mi firmă. V-aș 
putea lăsa să stați în ea. 

-Mulțumim, zise mama lui Emily. 

Plecară în următorul minut. De cum se așezară, bărbatul începu să le spună: 

-Și ce treabă aveți? Ce v-aduce în orașul nostru, că e clar că nu sunteși de pe-aici!  

-Mergem să ne luăm fetele de la internat. Încă o dată scuzați deranjul, grăi tatăl lui Emily. 

-Nu vă faceți griji de asta! Știți, și eu am un băiat tare voinic, da’ a plecat în Veneția. Urmează să am și un nepot. Sunt 
tare bucuros. Abia ieri am aflat de acest caz fericit. 

-Să vă bucurați de el! Îi ură mama lui Emily. 

-Așa să fie! Da’ ...câți ani au copilele voastre? 

-Treisprezece ani amândouă, îl informa mama lui Ann, pe care o chema Narcisa. 

-Încă mai sunt niște boboci. 

-Noi nu le credem chiar așa mici. S-au maturizat destul încât să fim siguri că au trecut de acea vârstă pe care 
dumneavoastră o considerați ca fiind ”de boboci”! 

La aceste cuvinte, bărbatul nu mai răspunse nimic, iar restul drumului tăcu din gură. Părinții fură ușurați, fiindcă nu 
aveau nici un chef să continue discuția. Ajunși la destinație, îi mulțumiră bărbatului pentru favoarea făcută. 

-Dar bani nu aveți la voi, stimaților? 

-Nu , ne pare tare rău, se grăbiră să zică cele două doamne.  

-Dar, știți, am consumat ceva benzină.. 
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-Spuneați că stați în apropiere și oricum aveași drum spre încoace, grăi tatăl lui Emily. 

-Da, dar acum îmi dau seama că nu am ce să fac la fermă și am nevoie să ajung acasă, în oraș. 

-Ei bine, nu avem nici un ban la noi. Priviți totuși partea plină a paharului : dumneavoastră veți rămâne împăcat că ați 
făcut o favoare unor oameni derutați! 

-O zi bună! La revedere! 

Plecară grăbiți, astfel încât să scape de acea povară de om. Din fericire, se aflau chiar în fața internatului. Între timp, 
toți copiii se mutară acolo unde cele două copile locuiră inițial. 

Venirea părinților fu întâmpinată cu veselie, dor și mare uimire de fete. 

-Mama, tata! Ce faceți aici? Exclamară amândouă în cor.Nu îi mai văzuseră de mult timp și le era dor de ei . Se 
îmbrățișară strâns. 

-Dar ce faceți aici? Întrebă Ann. 

-Am venit să vă luăm, grăi emoționată Narcisa, mama lui Ann. 

-Dar nu ați mai făcut vreodată așa ceva! 

-Vrem să vă petreceți ultimii ani de liceu în Moscova, la o școală normală. De curând suntem vecini și am terminat 
treaba care a durat atâția ani. 

-Vom continua să lucrăm, dar vă promitem că rămânem la Moscova. 

Fetele se bucurară de ceea ce auziseră. De mult timp își doreau să meargă la o școală normală și să-și petreacă timpul 
cu părinții lor. 

 

CAPITOLUL 18 

 

Cele două fete plecară împreună cu părinții lor înapoi în Moscova. Acolo fură duse în aceeași clasă și rămăseseră 
foarte bune prietene. 

PESTE 15 ANI 

 

Fetele au studiat științe la facultate. Au continuat să fie pasionate de timp și au făcut multe descoperiri în legătură cu 
el. S-au căsătorit și au avut copii cărora le-au transmis acest interes. 

La un moment dat, au primit ambele o scrisoare în care li se oferea un premiu pentru toate descoperirile lor 
științifice. Au fost foarte entuziasmate la aflarea veștii. După ce li s-a oferit diploma și toate mulțumirile statului rus, 
și-au amintit toate aventurile prin care au trecut. 

Și-au mulțumit în gând pentru curiozitatea aceea pe care au avut-o atunci demult. Fără ea, nu ar fi făcut toate 
descoperirile și nu ar fi ajuns până aici. 

 

SFÂRȘIT 
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