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Angela Little şi Tony Anthony au colaborat mai întâi la scrierea 
cărţii de succes Îmblânzirea tigrului. În prezent, Tony călătoreşte 

în întreaga lume, împărtăşind povestea vieţii sale; Strigătul tigrului 
este un alt capitol din călătoria sa, care încă mai continuă.

Sunt multe persoane față de care vrem să ne arătăm mulţumirea: 
Malcolm Down şi echipei de la editura Authentic Media; lui Su Box 
– pentru răbdarea şi aptitudinile sale de editor; lui Joshua Griggs, 
Nicole Griggs, Joseph Palmer, Bethany Taylor şi Laura Cross – pentru 
preţioasele lor remarci despre manuscris.

De asemenea, multă dragoste şi un cuvânt special de mulţumire 
li se cuvin şi prietenilor şi familiei iubite, fără al căror sprijin nu ar fi  
fost posibilă scrierea acestei cărţi... şi în cele din urmă ţie, cititorule, 
pentru că îţi faci timp să ne însoţeşti în această călătorie.

Multumiri,
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Tony se trezi brusc. Avionul se înclina abrupt, inițiind procedurile 
de aterizare pe aeroportul din Hong Kong. Tony privea norii de 

dedesubt prin micuţa fereastră de lângă el. Zgomotul motoarelor îi 
vibra cu putere în cap în timp ce îşi lipea nasul şi mai tare de fereastră. 
Se afl ă oare deasupra uscatului sau deasupra mării? Tony nu reuşea 
să îşi dea seama. Tot timpul este atât de albastru aici la înălţime? Tot 
timpul străluceşte soarele deasupra norilor? se întreba el. Cu ochii pe 
jumătate închişi, Tony urmărea globul de lumină galbenă, încercând 
să găsească un orifi ciu în covorul pufos ce se întindea dedesubt.

Preţ de câteva clipe, se pierdu în vraja bolţii cereşti, însă în curând 
urechile începură să îi vâjâie, ceea ce îi provocă o uşoară durere de 
cap. Lunga lui călătorie se apropia de sfârşit. Dintr-odată dispărură 
atât albastrul cerului, cât şi lumina soarelui. Avionul zbura prin norii 
groşi. Acum Tony nu mai putea să vadă decât o imagine refl ectată 
din fereastră – conturul vag al siluetei străinului uscăţiv care stătea pe 
scaunul de alături.

Îl străpunse un fi or. Dar cine era omul acesta? Și unde urma 
să-l ducă? Ochii i se umplură de lacrimi şi Tony înghiţi un nod, 
amintindu-şi de prima lor întâlnire...

– Vreau să fi i copil cuminte, îi spusese mama lui sec. Omul acesta 
o să te ducă să stai la bunicul tău în China.

Cuvintele ei pluteau în aer asemenea unui imens nor de furtună.
Mama se aplecă şi îl privi drept în ochi, luându-i mâinile într-ale 

ei:
– Tata e bolnav şi nu ne mai putem permite să avem grijă de tine, 

spuse ea.

ăDeparte de casa
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Preţ de o clipă, Tony se gândi că probabil mama lui îl va trage 
lângă ea şi îl va îmbrăţişa aşa cum tânjea el să se întâmple, însă nu se 
întâmplă așa.

– Va fi  mai bine aşa, spuse ea, ridicându-se acum şi întorcându-se 
cu spatele la el pentru a discuta cu străinul. 

Îi vorbi acestuia în chineză. Tony nu înţelegea. Deodată inima 
începu să-i zvâcnească în piept. Ce nu era în regulă cu tata? Ce 
însemnau toate acestea? De ce trebuia să plece el de acasă? Mintea 
îi era bombardată cu întrebări, însă nu ştia de unde să înceapă. Se 
întoarse spre tatăl său, care stătea pe scaun, uşor aplecat înainte, 
uitându-se cu privirea pierdută la şemineul negru şi gol.

– Tata, ce – se bâlbâi Tony, însă înainte de a mai putea spune ceva, 
străinul îl apucă de încheietura mâinii.

Instinctiv, Tony îşi trase mâna, însă mama lui îi aruncă o privire aspră. 
Inima îi bătea cu putere. Voia să strige, să plângă, dar nu se lăsă copleșit 
de sentimente. Străinul îl duse afară. Coşmarul abia acum începea.

†    †    †
Aeroportul din Hong Kong era diferit de orice alt loc în care 

fusese Tony vreodată. Se simţeau nişte mirosuri ciudate, iar aerul era 
dens şi umed. Străinul îl apucă strâns de braţ, târându-l grăbit prin 
mulţimea de oameni gălăgioşi care încercau să îşi recupereze bagajele. 
Tony se simţea mic şi invizibil în timp ce era lovit de genţi, cutii şi 
cărucioare. Se chinuia să ţină pasul şi îşi rotea ochii în toate direcţiile, 
ca un iepure speriat, căutând ceva sau pe cineva cunoscut.

Bum! O lovitură dureroasă îl trânti pe Tony la pământ. O valiză 
mare l-a nimerit în piept, tăindu-i răsufl area. Străinul strigă în chineză 
şi îl ridică agresiv în picioare.

– Aşteptaţi, vă rog, aşteptaţi, numai puţin, gâfâi Tony, care era 
ameţit, însă străinul nu îl asculta.

El îl apucă şi mai tare de încheietura mâinii, făcând ca degetele să 
i se înroşească în timp ce străbăteau mulţimea grăbiţi.

Dintr-odată, însă, se opriră. Tony era uşurat că poate să îşi recapete 
sufl ul, însă acum nu mai puteau înainta. Mulţimea se înteţi. Oamenii 
începură să se îmbrâncească şi să strige. Tony se izbi tare cu faţa de 
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coapsa străinului. Apoi se ridică pe vârfuri, dar tot nu putea să vadă ce 
anume blocase drumul. Se auzi apoi un zgomot ascuţit şi înfi orător 
şi un fâlfâit de aripi chiar în spatele lui. Întorcându-se speriat, Tony 
văzu o colivie plină cu păsări care băteau din aripi, izbindu-se de 
barele coliviei, cu ochii mari şi lovind cu ciocul agitate. Tony scoase 
un ţipăt, iar bătrâna cu înfăţişare de vrăjitoare care ducea în mână 
colivia începu să râdă de el, cu un rânjet larg şi ştirb.

Tony se dădu înapoi, ferindu-se de penele care zburau în aer şi se 
simţi din nou smucit de însoţitorul său. Mulţimea începea acum să 
se rărească. În curând, Tony văzu ce anume îi făcuse să se oprească. 
Era un grup de şcolari. Văzându-l pe micuţul străin, unii dintre ei 
începură să-l arate cu degetul şi să râdă.

„De ce arată cu degetul spre mine?“ se întrebă Tony, uitându-se 
la ei indignat. Toţii copiii arătau la fel. Aveau părul negru şi lins, 
purtau nişte tunici verzi şi chipiuri de aceeaşi culoare, eşarfe roşii şi 
papuci uşori în picioare. În acel moment, Tony îşi dădu seama cât de 
diferit trebuie să li se pară el acestor copii. Avea o parte din trăsăturile 
orientale ale mamei sale, însă părul îi era des şi ondulat, iar ochii îi 
erau mai rotunzi, la fel ca ai tatălui său. El purta blugi, tenişi, pulover 
şi o scurtă cu glugă, haine care li se păreau probabil foarte ciudate 
copiilor chinezi.

În cele din urmă, cei doi ieşiră din mulţime, însă Tony nu prea 
apucă să studieze împrejurimile. Înainte de a reuşi să îşi dea seama ce 
se întâmplă, fu urcat într-o căruţă şi aşezat lângă un bătrân îmbrăcat 
în negru, care ţinea frâiele. Omul acesta nu scotea niciun cuvânt. Nici 
măcar nu se uita la Tony şi nici nu zâmbea. Tony îşi aminti ce îi 
spusese mama sa: „O să stai la bunicul tău.“ Acesta să fi e oare bunicul 
lui? Tony se uită la el pe furiş. Era costeliv, avea o piele închisă la 
culoare şi aspră şi o mustaţă subţire şi cenuşie. Bunicul ar trebui să fi e 
bucuros să-l vadă. Tony îşi muşca buza agitat. Însoţitorul lui urcă în 
căruţă, aşezându-se în spate, şi căruţa porni din loc. Tony tremura de 
frică. De ce nu vorbea nimeni cu el? Încotro se îndreptau? Îşi va mai 
vedea vreodată casa şi familia?

Tony se simţea rău din cauza zgâlţâitului căruţei şi începu să 
înghită noduri pentru a nu-şi lăsa greaţa să iasă din stomac. Căruţa îi 
purtă tot mai departe, ducându-i printr-un peisaj misterios cu lanuri 
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de orez şi case sărăcăcioase pe marginea drumului, care în scurt timp 
se transformară în umbrele întunecate şi sinistre ale nopţii.

†    †    †
În cele din urmă, calul se opri. Străinul îl coborî pe Tony din 

căruţă şi îl împinse într-o casă ciudată. Tony clipea în timp ce ochii i 
se obişnuiau cu lumina slabă. Ce era locul acesta? O femeie în vârstă 
îl întâmpină. Era mică de statură, cu părul cărunt şi prins cu grijă 
într-un coc în spate.

– Jowmo, spuse femeia, arătând cu degetul înspre sine şi 
zâmbind.

Tony simţi un mic licăr de căldură în interior. Fusese atât de speriat 
în timpul călătoriei! Poate că de acum avea să fi e mai bine. Aceasta e 
probabil bunica lui. Tony îi zâmbi şi el sfi os, dar spre surprinderea lui, 
faţa femeii căpătă dintr-odată o expresie severă când intră în încăpere 
bărbatul cel costeliv cu mustaţă.

– Lowsi, spuse femeia, arătând cu degetul spre el.
Atunci îşi împreună mâinile şi făcu o mică plecăciune. Din instinct, 

Tony făcu şi el acelaşi lucru, iar Lowsi încuviinţă uşor din cap.
Bărbatul acela dispăru în curând, iar Tony se simţi uşurat să 

rămână singur cu Jowmo. Ea îi vorbea cu o voce subţire şi cu un 
accent nazal, însă Tony nu înţelegea nimic din ce spunea. Cu toate că 
mama lui era chinezoaică, acasă nu se vorbea decât în limba engleză. 
Aşezându-l la o măsuţă din lemn, Jowmo îi puse în faţă o farfurie 
cu un lichid aburind. Mâncarea aceasta nu-i era cunoscută nici după 
aspect, nici după miros – era o ciorbă în care pluteau legume şi tăiţei. 
Tony îşi dădu seama că îi este foame şi aşteptă răbdător să primească 
o lingură. Câteva clipe mai târziu, Jowmo se întoarse şi se uită la el, 
parcă întrebându-se de ce nu mănâncă. Apoi începu să râdă. Luând o 
altă farfurie, o prinse cu ambele mâini, o ridică la gură şi bău din ea, 
sorbind tăiţeii printre dinţi. Tony zâmbi şi îi urmă exemplul.

Nu prea îi plăcea gustul, însă era ceva liniştitor în faptul că supa era 
caldă. Printre sorbituri, Tony se uită în jur, studiind locul necunoscut 
lui. Casa avea foarte puţin mobilier, iar spaţiul părea a fi  împărţit în 
camere numai prin nişte paravane de bambus. Pereţii erau decoraţi cu 
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inscripţii chinezeşti în alb şi negru şi erau o mulţime de măsuţe pe 
care se afl au fructe ciudate sau vaze frumoase cu fl ori proaspete.

Tony sorbi ultimele picături de supă din farfurie şi se chinui să-şi 
înăbuşe un căscat. Jowmo observă acest lucru şi îşi lăsă capul pe mâinile 
împreunate, arătându-i prin acest gest lui Tony că e timpul să se ducă 
la culcare. Tony încuviinţă din cap recunoscător. Ea îl conduse într-o 
altă zonă a casei şi dădu la o parte unul din paravanele de bambus, 
scoţând la iveală o mică încăpere în care se afl a un singur scaun din 
lemn şi o bancă mică într-un colţ. Acela să fi e oare patul lui? Îi aducea 
aminte de banca din grădină pe care o avea acasă! Jowmo îi dădu o 
tunică cenuşie, după care, cu un surâs fugar, spuse ceva ce Tony nu 
înţelese şi plecă.

Acum Tony era singur. Rotindu-şi privirea prin camera pustie, 
pipăi tunica şi se gândi la pijamalele lui de supererou şi la patul lui de 
acasă, plin cu jucării de pluş. Câteva lacrimi i se prelinseră pe obraz 
şi încercă să îşi alunge din minte toate aceste gânduri. Extenuat, se 
întinse pe pat şi căzu într-un somn adânc, dar agitat.
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Pleosc!
Tony fu trezit brusc din somn de o găleată cu apă rece ca gheaţa 

care se prăvăli peste capul lui. Unde se afl a? Un bărbat striga.
„Lo han quilo! Lo han quilo!“ (Mic diavol străin!)
Apoi îşi aminti. Era încă întuneric, dar Tony reuşi să desluşească 

silueta bunicului său, Lowsi. Găleata goală se prăbuşi pe podea. Tony 
se ghemui în colţ în timp ce bătrânul plesni din băţul lui de bambus, 
producând nişte sunete aspre pe marginea patului. Tony simţi un val 
de aer rece pe faţă când băţul de bambus lovi primejdios de aproape 
de el.

Ce trebuia să facă? Ce voia Lowsi de la el? Tony nu înţelegea de 
ce strigă la el. Îl cuprinse disperarea şi, de frica băţului, coborî repede 
din patul tare de bambus şi sări în picioare. Imediat Lowsi se opri din 
strigat. Smucindu-l pe Tony de braţ, îl scoase afară din casă, târându-l 
cu brutalitate.

Totul era învăluit într-un întuneric profund, însă Tony putu să 
îşi dea seama că se afl au într-un fel de curte. Oare ce făcuse Tony? 
De ce era bunicul lui atât de supărat pe el? Vântul tăios al dimineţii 
pătrundea ca o lamă prin tunica subţire în care dormise Tony. Degetele 
puternice ale lui Lowsi îl apucară de umeri, ţintuindu-l pe loc. Tony 
tremura în timp ce picăturile de apă rece ca gheaţa i se prelingeau pe 
faţă şi pe corp, formând mici bălţi pe jos, însă nu se mişcă din loc.

Peste curte se lăsă tăcerea.
Ce se întâmpla? Un amestec de teamă şi curiozitate îl ajută pe 

Tony să uite de frig, dar încă mai tremura în timp ce îşi aţinti privirea 
asupra bunicului său.

Un cosmar viu,



Strigtul tigrului

18

Oare ce avea de gând? Bătrânul se îndepărtase puţin, după care 
se întoarse cu faţa spre Tony. Stătu nemişcat, sinistru de nemişcat, 
un timp destul de îndelungat. Cu ochii pe jumătate deschişi, Tony se 
uită prin lumina crepusculară la faţa bunicului său. Acesta avea ochii 
închişi. Oare dormea? Apoi Lowsi începu să se mişte. Foarte încet, 
asemenea unei pisici care se întinde, începu să-şi întindă braţele şi 
picioarele, descriind forme ciudate cu mâinile. Ochii îi erau tot închişi, 
însă Tony avea sentimentul ciudat că bătrânul încă îl urmăreşte.

Activitatea stranie a lui Lowsi continuă multă vreme. După 
un timp, Tony îşi lăsă privirea să rătăcească prin curte. Era un loc 
neobişnuit. În celălalt capăt al curţii era o poartă bizară şi, dincolo de 
ea, o pădure deasă şi înfi orătoare. Gândurile lui Tony zburară din nou 
la casa lui din Londra. Aici totul era atât de diferit.

Îşi ridică privirea. Nişte decoraţii cu forme ciudate dansau parcă 
pe marginea acoperişului. Erau dragoni, cai înaripaţi şi unicorni (aşa 
cum văzuse Tony în cărţile lui cu imagini), o pasăre uriaşă înconjurată 
de foc şi ceva care semăna cu un om călare pe o găină!

Pleosc! Tony auzi sunetul şi în momentul următor simţi pişcătura. 
Nici nu-şi luase bine ochii de la Lowsi. Acum faţa îl ustura unde 
îl lovise băţul bătrânului. Pleosc! Din nou se auzi sunetul, numai că 
de data aceasta mai tare. Tony era ameţit. Înghiţi un nod, văzând 
picăturile mici de sânge care îi împroşcau tunica.

„Nu plânge! N-o să plâng. N-o să plâng“, îşi spuse Tony. Cumva 
ştia că plânsul doar va înrăutăţi situaţia. Ochii îi erau plini de 
lacrimi, însă îşi înfi pse unghiile în palme şi se ţinu tare. Lowsi stătea 
deasupra lui, cu băţul de bambus în mâinile sale uscăţive. Ce făcuse 
oare Tony ca să merite o bătaie atât de aspră? Ceva îi spunea să nu 
întrebe.

După aceea, fi ecare dimineaţă era la fel. Tony a învăţat în curând 
să evite baia cu apa rece ca gheaţa trezindu-se cu mult înainte de 
ivirea zorilor. Când intra Lowsi în camera lui, Tony era întotdeauna 
treaz şi pregătit. Îl saluta pe Lowsi cu respect printr-o plecăciune 
adâncă. Lowsi era bunicul lui, însă mai mult decât atât, era maestrul 
lui – cineva care trebuia ascultat în orice împrejurare. În curte, Tony 
nu-şi lua ochii de la mişcările ciudate ale lui Lowsi. Uneori îşi simţea 
pleoapele atât de grele încât tânjea să le închidă şi să aţipească. Însă şi 




