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Pentru cel ce nu taie aripile...





Sosirea unui strãin

Întunericul se lãsase peste oraº. La casa de la numãrul 7
de pe strada Teilor se vedeau doar luminile slabe de la
parter. Erau lumini care aveau rolul de a-i descuraja pe
intruºi sã dea vreo spargere. Nu cã ar fi gãsit acolo cine
ºtie ce comori, în afarã de niºte cãrþi ºi obiecte mai vechi
þinute într-un seif din perete. Casa era locuitã de un
bãtrân de aproape 60 de ani, ºi nepoþelul acestuia,
Darius, de 12 ani. Bãtrânul era proprietarul unui mic
anticariat care se numea „Cãrþi vechi ºi nu numai” 
care-ºi avea sediul la parterul casei. Anticariatul apar-
þinea familiei bunicului de multe generaþii. Pe lângã
cãrþile noi care intrau ºi ieºeau din anticariat, bunicul
era deþinãtorul unor vechi manuscrise. Aºa cã printre
prietenii sãi se numãrau tot felul de oameni ciudaþi:
profesori bãtrâni, oameni care cãlãtoreau de colo-colo ºi
strãini care ajungeau aici din întâmplare sau pentru cã
faima anticariatului ajunsese pânã departe. 

Era trecut de ora 12 noaptea. Amândoi se culcaserã
de câteva ore. Nimic nu tulbura liniºtea casei. Deo-
camdatã...

Darius îºi avea camera la mansardã. Prin fereastra
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deschisã pãtrundea mirosul florilor de tei. Vacanþa de
varã începuse doar de câteva zile. Spre deosebire de
bunicul sãu, Darius încã nu adormise. Stãtea întins în
patul sãu, cu braþele sub cap, privind tavanul ºi ascul-
tând sforãitul bunicului. Se gândea la ziua care trecuse.
Dar mai cu seamã îºi aducea aminte de strãinul care
intrase de dimineaþã în anticariat. De fapt, nici nu-l
vãzuse întrând. Doar ce se pomeni cu cineva stând lângã
el. Era îmbrãcat destul de bizar, pelerinã viºinie ºi togã
neagrã, cam nepotrivit pentru secolul nostru, se gândi
Darius. Îºi aduse aminte cum l-a privit curios pe strãin ºi
apoi acesta plecã aºa cum venise, pe nevãzute. Hmm, se
gândi Darius, e timpul sã mã culc, e cam târziu. Îºi aranjã
mai bine perna sub cap ºi închise ochii, hotãrât sã adoarmã.

POC! 
Zgomotul se auzi clar. Darius tresãri ºi se ridicã în

capul oaselor, speriat. Nu era prima datã când auzea
zgomotele. Dar de data asta zgomotul era mai puternic
decât altãdatã. Apoi auzi ºi vocile. Erau mai mult
ºoptite. Nu putea fi bunicul. Îi auzea sforãitul. De fapt,
bãnuia despre ce putea fi vorba: cãrþile ºi personajele
lor. Uneori, noaptea, le auzea destul de clar. La început
se speriase, dar cu timpul s-a obiºnuit sã le audã, mai
ales cã le cunoºtea pe fiecare în parte. S-a mutat în casa
bunicului pe la patru ani, dupã ce pãrinþii sãi au murit 
într-un accident de maºinã. Nu-ºi amintea prea multe
despre asta, dar ºtiuse de prima datã când intrase în
casa bunicului, cã-ºi dorea sã locuiascã acolo. Pe-atunci
rafturile i se pãreau uriaºe. Cãrþile cu cotoare colorate ºi
învechite, aranjate în ordine îi stârniserã curiozitatea. ªi
aºa a început sã citeascã, prima datã cu bunicul, apoi 
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s-a descurcat singur, putând sã ia cãrþile ºi sã le aºeze
înapoi pe rafturile lor. Acum ºtia unde e aºezatã fiecare
carte. Unele îºi schimbau locul, iar altele erau tot acolo
de ani de zile, de parcã nu le vroia nimeni. Dar bunicul
spunea de fiecare datã cã încã nu ºi-au gãsit cititorul. 

Bãnuise el cã anticariatul bunicului avea ceva magic.
Atrãgea prea mulþi oameni, strãini din toate colþurile
lumii. Chiar dacã nu cumpãrau toþi cãrþi, o mare parte
veneau aduºi de curiozitate. Dar mai era ceva ce nu ºtia
nimeni. În timpul nopþii, personajele cãrþilor se trezeau
la viaþã ºi ieºeau din cãrþile lor, vorbind unele cu altele.
Câteva se aºezau pe fotolii, dar cele mai multe se plim-
bau printre rafturi, fãrã a face însã zgomot. Ciudat, dar
bunicul nu pomenise nimic despre asta. Prima datã
când l-a întrebat, bunicul s-a prefãcut cã nu aude. Aºa
cã Darius nu a insistat prea mult cu întrebãrile.

Însã în noaptea asta era cu totul altceva. „Nu înþeleg
ce e cu zgomotul ãsta”, se gândi Darius. „E cineva în
casã! Un hoþ! Un hoþ în casã!” Se ridicã alarmat în
picioare ºi deschise uºa de la camera lui, cât de încet
putea. Privi prin crãpãtura uºii, dar cum nu vãzu pe
nimeni, deoarece holul era puþin luminat de la parter, îºi
fãcu mai mult curaj sã iasã. Îºi strecurã mai întâi capul,
urmarã apoi umerii ºi ieºi uºor, uºor pe uºã. Trecând pe
lângã camera bunicului auzi ºi mai tare sforãitul aces-
tuia, dar se îndreptã mai departe spre scãrile care
coborau de la mansardã. Avu grijã sã ocoleascã treapta
care scârþâia ºi în felul acesta ajunse la capãtul scãrilor,
luând-o tiptil, tiptil spre sala cãrþilor. Lumina era destul
de puternicã, aºa cã mare-i fu mirarea, când îl vãzu pe
strãinul cu pelerina viºinie stând la capãtul unui raft ºi
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cãutând printre cãrþi. Bineînþeles, sala cãrþilor era plinã
de personaje care sporovãiau. Nici nu-l bãgarã în seamã.
Erau obiºnuite cu prezenþa lui Darius. Bãieþelul se
ascunse repede sub un raft. Nu trecurã câteva minute de
când se afla acolo Darius, cã strãinul îºi ridicã privirea
din carte ºi-l salutã.

— Bunã seara, Darius! Te aºteptam, nu trebuie sã te
ascunzi de mine. 

ªi pentru cã Darius îl privea neliniºtit, continuã:
— Nu-þi fac nici un rãu ºi nu-i fac nici bunicului tãu.

ªi nici nu vreau sã fur cãrþi.
— Bunã seara, rãspunse Darius, ridicându-se mirat.

Dar cum aþi intrat? Bunicul închide uºa în fiecare searã.
Nimeni nu poate intra. V-aþi ascuns sub rafturi cumva?

— Nu, Darius, nu m-am ascuns pentru cã nu sunt un
hoþ. Sunt ºi alte cãi de a intra aici, pe care tu nu le ºtii.
Hai sã ne aºezãm, vom putea vorbi mai bine. Se aºezarã
pe fotolii, dupã ce mai înainte ºezuserã acolo Prinþul ºi
Cenuºãreasa.

— V-am mai vãzut azi. Mai bine mã duc sã-l trezesc
pe bunicul, spuse Darius, dar totuºi se simþea destul de
liniºtit ºi foarte ciudat, nu-i mai era fricã. 

— Bunicul tãu ºtie cã sunt aici. Azi nu a fost prima
mea vizitã în anticariat. Dar e prima datã când mã vezi
tu. De cele mai multe ori stau de vorbã cu bunicul tãu,
dar tu nu ai de unde sã ºtii asta. Ne cunoaºtem de când
era mic, cam de vârsta ta. 

— Dar de unde veniþi? ªi de ce mã aºteptaþi pe mine?
întrebã Darius mirat.

— Eu sunt Ducele de Roca ºi vreau sã-þi propun o
misiune.
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Darius rãmase cu gura cãscatã de uimire. Un duce, în
faþa lui! O misiune! Hm, interesant! E adevãrat, nu prea
cãlãtorise. Singura expediþie fusese pânã la ºcoalã ºi
înapoi. Prietenii lui se aflau în acest orãºel ºi, dupã orele
de la ºcoalã, majoritatea timpului ºi-l petrecea în anti-
cariatul bunicului. Aºadar, va pleca într-o cãlãtorie.
Întrebãrile îi veneau cu grãmada. Totuºi ar trebui sã fie
mai atent, se gândi el.

— Într-o misiune? Departe? Cu bunicul? Ce fel de
misiune? Nu am fost niciodatã nici mãcar într-o cãlã-
torie. Nu vreau sa fiu nepoliticos, dar mai existã duci? 

Spre uimirea lui Darius, bãrbatul izbucni în râs. 
— Multe vrei sã ºtii. Toate la timpul lor. Va trebui sã

gãseºti o carte. 
— De aceea veniþi aici, pentru ca sã gãsiþi cartea? Ce

fel de carte e? Astãzi oamenii gãsesc tot felul de cãrþi, de
ce dumneavoastrã nu o gãsiþi? 

— Este o carte rarã ºi veche, vorbi mai departe
Ducele, existã doar un singur exemplar ºi va trebui sã
ne grãbim pentru ca sã o putem gãsi înaintea altora. 

— Ar trebui sã-i spun bunicului, totuºi, spuse Darius
ºi aproape o luã la goanã spre scãri. Dar strãinul îl
prinse repede de mânecã ºi-l opri la timp.

— Bunicul tãu ºtie unde vei merge ºi mã aflu aici cu
acordul sãu.

— Dar ce le voi spune prietenilor mei? Pânã una alta,
voi lipsi. Abia am intrat în vacanþã ºi de obicei îmi petrec
vacanþele aici.

— Lasã asta în seama mea ºi a bunicului. 
— ªi... plecãm acum? Sã mã pregãtesc, sã-mi fac ba-

gajele? întrebã Darius nehotãrât.
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— Nu ai nevoie de bagaje, nici mãcar de alte haine.
Asta se va rezolva într-un mod mai puþin obiºnuit pen-
tru tine. 

— Nu înþeleg, spuse Darius. Cum adicã într-un mod
mai neobiºnuit?

— Ei, lasã, vei vedea tu. Urmeazã-mã acum!
Darius îl urmã pe strãin pânã la capãtul unui raft mai

ascuns de privirile oamenilor ºi-l vãzu pe Duce dând la
o parte raftul. De altfel, raftul era aproape gol, aºadar
nu e de mirare cã Ducele îl putea miºca cu atâta uºu-
rinþã. Din spatele raftului, spre mirarea lui Darius, rãsãri
o uºã pe care strãinul o deschise imediat. Darius intrã
primul urmat de oaspete. Uºa se deschidea spre inte-
rior, aºa cã, mai înainte de a o închide, Ducele trase
raftul spre perete la locul sãu ºi cu asta ascunse uºa de
ochii vizitatorilor. 

Înãuntru era întuneric beznã, dar imediat ce uºa se
închise în urma lor, locul se luminã. Darius privi în
urma sa, dar uºa nu se mai vedea, în afarã de o micuþã
clanþã care atârna de perete. De fapt, dupã cum bine
vedea Darius, se aflau într-un hol luminat de torþe
uriaºe aºezate pe ambele pãrþi ale peretelui. Spre
stupoarea lui, se simþi dintr-o datã îmbrãcat cu totul
altceva decât pijamalele cu care venise. Erau niºte
pantaloni largi ºi o hainã dintr-un material aspru. În
picioare vãzu cã are o pereche de încãlþãri legate cu
ºireturi.

— Acesta este modul mai puþin obiºnuit în care se
rezolvã problema hainelor? întrebã Darius. Asta e magie!
exclamã el. E fantastic!

— Deocamdatã, pânã intrãm în castel. Acesta este

12

NEPOTUL ANTICARULUI

z z

z
z z

z



tunelul de intrare. Abia dupã ce trecem de Marea Uºã
putem spune cã am intrat în lumea normalã.

Într-adevãr, în faþa lor se ivi o altã uºã, care se des-
chise singurã. Dupã ce trecurã, aceasta se închise ºi apoi
dispãru ca ºi cum nu ar fi existat niciodatã. 

— Unde suntem? întrebã Darius.
— În pivniþa castelului. Nimeni nu ºtie despre

aceastã intrare ºi ar fi bine sã nu mai afle nimeni. Mai
înaintarã puþin ºi Darius observã cã se aflau într-un
coridor lung luminat de torþe care se aprindeau la
trecerea lor ºi se stingeau dupã ce se îndepãrtau de ele. 

Darius intra într-o lume nouã ºi neaºteptatã de el.
Odatã cu emoþiile veneau ºi temerile, cu toate cã la
început se arãtase curajos. În urma lui se închidea o uºã
care se va mai deschide poate într-o zi. Uimit, îl urma
pe Duce pe holul luminat ºi nu spunea nimic.
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Lumea nouã 

Castelul se înãlþa tãcut pe culmea dealului. Nimic nu
tulbura liniºtea din jur. La lumina lunii nu se vedeau
decât umbrele copacilor care înconjurau cetatea. Sin-
gurele bufniþele erau treze la aceastã orã târzie. Nimeni
nu bãnuia ce se întâmplã în pivniþa castelului. Darius
înainta în tãcere în urma Ducelui. Mãrginit în stânga 
ºi-n dreapta de pereþi bãtuþi în piatrã ºi luminat de torþe
uriaºe, holul pãrea sã nu aibã sfârºit. Obiºnuit cu cãl-
dura pe care o lãsase în urma lui, Darius simþea cum
frigul din pivniþã îi intrã pânã în oase. 

Ciudat cum un bãiat ca el, curios din fire ºi cãruia îi
plãcea sã punã întrebãri, luase în serios cererea unui
necunoscut, fie el chiar Duce ºi prieten cu bunicul sãu.
Dar oare cine era Ducele ãsta? se întreba Darius. 

— Cred cã mi-am pierdut minþile, spuse el ºoptind.
— Ce spui tu acolo? întrebã Ducele.
— Spuneam doar cã nu ºtiu prea multe despre dum-

neavoastrã. 
— Lasã, lasã vei afla în curând. Sunt multe lucruri pe

care nu le ºtii încã. Ajungem imediat la destinaþie ºi vei
afla mai multe. 
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Darius înaintã tãcut gândindu-se la ceea ce lãsa în
urma lui. Cu siguranþã bunicul sãu se va gândi la el, dar,
presupuse el mai departe, Ducele îl va informa în
legãturã cu toate cele necesare. Aºa cã, liniºtindu-se
oarecum, îºi continuã drumul de-a lungul coridorului.
Privea în stânga ºi-n dreapta minunându-se de atâta
piatrã adusã la un loc pentru a construi o trecere între
douã lumi. 

— Cine a trecut prima datã pe aici? întrebã Darius.
— Hmm, se gândi Ducele, au trecut destul de mulþi

ani. În ultima vreme eu sunt singurul care trece pe aici,
dar prea multe nu ºtiu sã-þi spun despre asta. Dupã câte
ºtiu eu, primul om care a trecut pe aici a fost unul dintre
strãbunii mei. Apoi tatãl meu a trecut ultima datã. De la
el am aflat despre aceastã trecere. Eu o folosesc deseori
în expediþiile mele. Gãsesc cã e interesant. 

În acest moment torþa de pe perete luminã o uºã.
Ducele atinse o piatrã din partea dreaptã ºi uºa se
deschise imediat. Darius se strecurã ºi imediat îi apãru
în faþã o încãpere luminatã ºi plinã cu rafturi uriaºe de
cãrþi. Ducele intrã ºi el dupã Darius ºi apoi uºa se în-
chise cu un clic uºor. Darius tresãri ºi privi spre uºã. ªtia
cã într-o zi se va întoarce acasã tot pe acolo. 

— Intrã, intrã ºi aºazã-te pe un fotoliu, îl pofti Ducele. 
Darius înaintã privind cu uimire rafturile înalte ºi

pline de cãrþi. Cãrþi de mãrime micã sau mare, toate
erau aranjate în mod ordonat. Darius vãzu cã, pentru a
ajunge la cãrþile cele de mai sus, era amenajatã o scarã
de lemn care urca cãtre un palier aflat la mijlocul
rafturilor cu cãrþi. În acest fel nici o carte nu rãmânea
nerãsfoitã. Nu mã mir cã e prieten cu bunicul, se gândi
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Darius dupã ce privi cãrþile. E clar: amândoi au un lucru
în comun: cãrþile! 

— Uau, câte cãrþi, spuse Darius. 
— Da, într-adevãr, spuse amuzat Ducele. 
Darius se aºezã pe un fotoliu ºi privi în jur. ªtia cã nu

e politicos sã priveºti cu atâta curiozitate într-o casã
strãinã, dar acum pur ºi simplu nu se putea abþine.
Ducele aprinse încã o lumânare. Aici nu o fi ajuns încã
electricitatea, se gândi Darius. Vãzu un birou din lemn,
aºa cum avea bunicul în colþul casei sale. Acolo nu avea
acces nimeni, nici mãcar Darius. Niciodatã nu ºi-a pus
problema în felul acesta. Când mã voi reîntoarce acasã,
voi vedea ce e atât de secret acolo, se gândi el. Privi mai
departe în jurul sãu. Biroul era plin de cãrþi deschise ºi
vãzu acolo o sticluþã în care se afla o panã despre care
presupuse el cã este sticla cu cernealã ºi instrumentul de
scris. Încãperea era plinã de scaune, dar totuºi nu avea
aerul cã era deschisã tuturor vizitatorilor. Pãrea mai
degrabã un loc închis ºi interzis tuturor bãgãcioºilor. Aºa
ºi era de fapt, dar Darius nu avea de unde sã ºtie toate
acestea. Acesta era locul în care Ducele îºi petrecea cel
mai mult timp. În toatã încãperea, pereþii erau ocupaþi
de cãrþi. Un singur tablou ce reprezenta un bãrbat în
vârstã ocupa singurul perete disponibil. Uºa bibliotecii
era mãrginitã de douã armuri. Pe jos era întins un covor
gros pentru a acoperi zgomotele fãcute de paºii vizi-
tatorilor. Darius mai privi o datã spre locul unde presu-
puse cã se afla uºa. Acolo era acum un raft de cãrþi care
cu greu putea fi clintit. Dar, se gândi el, cu ajutorul
vreunui mecanism se va putea deschide uºa din nou.
Aºa cã aºtepta acum explicaþia Ducelui. 
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— Mai întâi de toate ar trebui sã mãnânci ceva ºi apoi
sã te conduc în camera ta. Mâine vom avea timp sã
vorbim mai multe. ªtiu cã eºti nerãbdãtor, dar toate la
rândul lor. 

Apoi Ducele trase de un cordon aºezat la dreapta
biroului sãu ºi imediat apãru un bãrbat. Acesta era,
presupuse Darius, servitorul Ducelui. 

— Darius, acesta este Ludo, ºi de acum încolo va avea
grijã sã nu-þi lipseascã nimic. Mâine îi vei cunoaºte pe
toþi locuitorii castelului. Dar deocamdatã ajunge atât.
Ne vedem mâine. Ludo te va conduce în camera ta.
Zicând acestea Ducele luã pana ºi-l privi pe Darius.

Bãiatul se ridicã din fotoliu ºi porni dupã servitor.
Mai privi o datã în urmã ºi-l vãzu pe Duce scriind. Apoi
uºa bibliotecii se închise în spatele bãiatului. Darius pãºi
în urma servitorului care înainta þinând în mânã o
lumânare aprinsã. Înalt, cu pãrul scurt ca al unui cãlu-
gãr, Ludo cãlca fãrã sã scoatã cel mai mic zgomot. Sin-
gurul ce se auzea era Darius care se chinuia sã calce cât
mai puþin zgomotos pe piatra holului. În faþa lor apãru
o scarã uriaºã de marmurã neagrã. Darius urcã în urma
lui Ludo. Ajunse pe un hol ºi apoi fu condus pânã la o
uºã. Intrã în camera destinatã lui. Acolo ardea deja o
lumânare. Vãzu un pat înalt, o masã, niºte scaune ºi un
ºifonier înalt. 

— Aveþi aici pregãtitã o micã gustare potrivitã cu
aceastã orã din noapte. Mâine dimineaþa va veni
altcineva sã vã trezeascã îi spuse servitorul deosebit de
politicos, apoi fãcu o plecãciune. Noapte bunã, îi urã
acesta.

— Nnnoapte bunã, se bâlbâi Darius. 
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Dupã ce privi cu atenþie în jurul sãu la fiecare obiect,
se apropie de mãsuþã ºi privi spre tãviþa cu mâncare. Nu
erau decât niºte bucãþi de pâine ºi caºcaval, dar erau
îndeajuns pentru el. ªi aºa abia aºtepta sã adoarmã.
Mâncã repede câteva îmbucãturi ºi se apropie de patul
sãu. Vãzu cu stupoare unele dintre hainele lui, mai ales
ciorapii ºi pijamaua. Se schimbã ºi se aºezã pe marginea
patului. 

— Destul de înalt, spuse el cu voce tare.
Apoi îºi aºezã capul pe pernã ºi încercã sã se

gândeascã la evenimentele uluitoare prin care trecuse
în ultimele câteva ore. Mâine, îºi zise el, voi explora
castelul de sus pânã jos. Dar nu trecu mult ºi adormi
îndatã.
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La castel

Dimineaþa se arãta luminoasã. În castel era forfotã. De
când s-a aflat cã Ducele avea un oaspete care dormea în
camera de sud, lucrurile au început sã se miºte mai
repede. În camera de sud nu era nicio miºcare. Fereastra
închisã ºi acoperitã cu o draperie grea acoperea
frumuseþea zilei. În sfârºit Darius se miºcã în patul sãu
ºi cãscã. Deschise ochii ºi se vãzu în altã camerã decât
cea cu care era obiºnuit în fiecare dimineaþã. Apoi îºi
aduse aminte de uºa magicã. Se întinse bine de câteva
ori în patul larg ºi-ºi trase mai bine pãtura peste el. Îºi
aduse aminte de bunicul care acum stãtea de unul
singur în magazin, poate îngrijorat de lipsa nepotului
sãu. Dar Darius spera din tot sufletul cã Ducele va face
ceea ce a promis ºi-i va spune bunicului unde se aflã. Se
uitã spre tavanul înalt, apoi se ridicã în capul oaselor,
cãutând din ochi o altã uºiþã. O vãzu ascunsã dupã un
paravan ºi, aºa cum presupuse, acolo era baia. Alergã
spre fereastrã ºi trase draperia verde. Lumina pãtrunse
în camera copilului fãcând sã se vadã pânã ºi cel mai
mic colþiºor. Deschise ºifonierul ºi-ºi luã de acolo haine
de schimb: o pereche de pantaloni, o cãmaºã albã ºi o
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centurã latã. ªi se încãlþã cu pantofii pe care-i avea de
azi noapte. Auzi o bãtaie în uºã.

— Intrã, spuse el, ºi aºteptã cu nerãbdare. 
Uºa se deschise încet ºi mai întâi Darius vãzu o claie

de pãr creþ ºi blond. Apoi niºte ochi speriaþi ºi încetul cu
încetul îi apãru în faþa ochilor întregul posesor. Era un
bãieþel de vârsta lui, cu faþa plinã de pistrui ºi speriat.

— Bunã dimineaþa, spuse el, eu sunt Tudor ºi Ducele
m-a trimis sã am grijã de dumneavoastrã. Apoi fãcu o
plecãciune.

„Va trebui sã mã obiºnuiesc cu plecãciunile ºi cu poli-
teþea asta”, se gândi Darius. 

— Ããã, eu sunt Darius. ªi poþi sã-mi spui pe nume, sã
ºtii cã nu mã supãr. ªi nu-mi mai fã atâtea plecãciuni.
Avem aceeaºi vârstã, ce mai, ºi în plus nu am nici un
rang nobiliar. Îi întinse o mânã. Bãiatul blond privi spre
mâna lui Darius încurcat ºi-i întinse ºi el mâna. 

— Gata, atât, vezi cã nu e chiar atât de greu. Cred cã
ar fi mai bine sã ne spunem pe nume ºi sã nu mai
complicãm lucrurile. 

Tudor zâmbi ºi spuse:
— Ar trebui sã ne grãbim, ne aºteaptã cu masa. Sun-

tem ultimii în sala de mese. 
În acest fel a început o frumoasã prietenie. Aºa cã au

ieºit din camera de sud ºi s-au îndreptat spre alte pãrþi
ale castelului. Darius vãzu mai bine scara de marmurã
care cobora spre parterul castelului într-o spiralã mare.
Era atât de largã încât ar fi putut sã încapã cinci per-
soane alãturate. Atinse marmura neagrã simþind-o tare
ºi rece sub degetele lui. Nu mai atinse niciodatã aºa
ceva. Abia aºtepta sã iasã din castel ºi sã-l vadã de afarã.
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