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Am început aceastæ carte pentru Holly
Am terminat°o pentru Maddy





Basmele sunt mai mult decât adeværate: nu
pentru cæ ne spun cæ dragonii existæ, ci pentru
cæ ne spun cæ dragonii pot fi învinøi.

G. K. Chesterton





CORALINE





I

Coraline descoperi uøa la puflin timp dupæ ce se
mutæ în casæ.

Era o casæ foarte veche — avea o mansardæ sub
acoperiø, o pivniflæ sub pæmânt øi o grædinæ înflesatæ
cu arbori bætrâni, uriaøi.

Familia Coralinei nu deflinea toatæ casa — aceasta
era prea mare. Stæpânea doar o parte din ea.

Mai erau øi alfli oameni care locuiau în casa cea
veche.

Domniøoara Spink øi domniøoara Forcible locuiau
în apartamentul de sub cel al Coralinei, cel de la
parter. Amândouæ erau bætrâne øi rotofeie øi stæteau
în apartamentul lor împreunæ cu un mai mulfli
terrieri scoflieni bætrâni, care aveau nume precum
Hamish, Andrew øi Jock. Cândva, domniøoara Spink
øi domniøoara Forcible fuseseræ actrifle. Aøa îi
povesti domniøoara Spink, atunci când Coraline o
întâlni prima datæ.

— Vezi tu, Caroline, spuse domniøoara Spink,
greøind numele Coralinei, atât eu cât øi domniøoara
Forcible am fost, la vremea nostræ, actrifle celebre.
Am bætut scenele, iubito! Oh, nu°l læsa pe Hamish



sæ mænânce præjituræ cu fructe, cæ o sæ°øi strice bur-
ticica øi n°o sæ doarmæ toatæ noaptea.

— Numele meu e Coraline. Nu Caroline. Coraline,
zise Coraline.

În apartamentul de deasupra celui al Coralinei,
sub acoperiø, locuia un bætrân nebun, cu o mustaflæ
mare. Acesta îi povesti Coralinei cæ pregætea un nu-
mær de circ cu øoareci. Nu læsa pe nimeni sæ°l vadæ. 

— Micuflæ Caroline, într°o zi, când vor fi gata,
toatæ lumea va vedea minunile circului meu cu
øoareci. Vrei sæ øtii de ce nu pofli sæ°l vezi acum. Asta
voiai sæ°mi ceri?

— Nu, ræspunse liniøtitæ Coraline. Voiam sæ væ
cer sæ nu°mi spunefli Caroline. Numele meu e Coraline.

— Motivul pentru care nu pofli sæ vezi numærul
de circ cu øoareci este cæ øoarecii nu°s încæ pregætifli,
spuse bærbatul de la etaj. Øi refuzæ sæ interpreteze
cântecele pe care le°am scris pentru ei. Toate cân-
tecele pe care le°am scris pentru ca sæ le cânte ei sunt
gen oompah, oompah. Dar øoarecii albi vor sæ cânte
doar toodle oodle. Mæ gândesc sæ încerc sæ°i hrænesc
cu alte sortimente de brânzæ. 

Coraline nu credea cæ existæ cu adeværat un circ
cu øoareci. Credea cæ bætrânul îl inventase.

A doua zi dupæ ce se mutase în casæ, Coraline
plecæ în explorare. 

Exploræ grædina. Era o grædinæ mare. În fund se
gæsea un teren vechi de tenis, dar nimeni din casæ
nu juca tenis, iar împrejmuirea din jurul terenului
avea gæuri în ea øi plasa putrezise în mare parte.
Exista øi o veche grædinæ cu trandafiri, plinæ cu tufi-
øuri de mæceø pitice øi veøtejite; mai exista o grædinæ
alpinæ care era numai pietre; mai exista un cerc de
vegetaflie luxuriantæ, alcætuit din bæltoace cafenii,
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