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«En ocasións precisamos abandonar a nosa realidade,
mergullarnos nos primitivos reinos da imaxinación

onde nos agardan as anheladas repostas,
pois elas serán as que ao noso regreso

nos guíen no camiño»

Extracto do Diario do Cartógrafo





Ámiña familia, presente, pasada e futura
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Cando o profesor Rinkin espertou, a criatura xa non estaba
alí. Atopábase deitado sobre unha capa branda de carriza, un
leito improvisado na foresta, oculto entre as raíces nodosas
dunha árbore descomunal.

Tiña a sensación de espertar dun sono moi longo e pro-
fundo, tanto como unha vida enteira. Incorporouse
preguiceiro, mentres estricaba brazos e pernas para desen-
tumecer os músculos logo daquel letargo. A pesar de todo,
sentíase descansado e cheo de enerxía. Respirou profunda-
mente e o cheiro fresco que emanaba o bosque deulle azos.

Non recordaba como chegara até aquel lugar que, se ben es-
taba situado nun bosque, provocaba a sensación dunha enorme
e misteriosa estancia creada por un capricho da natureza. As
xigantescas árbores medraran arredor dun grande estanque de
augas cristalinas, alimentado por un diminuto regato que se
perdía na espesura. No alto, as súas pólas entrecruzábanse for-
mando unha bóveda vexetal pola que centos de raios de sol se
introducían para se lanzaren de cabeza á superficie do lago, que
escintilaba con reflexos irisados.

O profesor Rinkin achegouse á beira e viuse reflectido
nas augas. Aínda vestía coas roupas de explorador da noite
anterior, mais a súa face tiña un aspecto distinto. Era como
se o cansazo e as olleiras que o traballo de despacho lle pro-
curaran nos últimos meses desaparecesen. A pesar do lixeiro
asomo de barba loura, o seu aspecto semellaba que mellorara
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polo menos dez anos e que volvera a esa época na que aínda
se consideraba un atractivo corentón.

Aquel descubrimento, xunto á beleza e quietude que
emanaba ese santuario natural, marabillou o profesor até tal
punto que tivo que se beliscar para comprobar que non se-
guía durmido.
—Á fin acordaches—escoitou de pronto ás súas costas. Era

unha voz profunda e poderosa e, no entanto, pausada e serena.
Sen se atrever a dar a volta, Abel Rinkin observou polo

reflexo da auga como unha figura xigantesca xurdía da es-
pesura. Tiña un aspecto case humano... case.
—Non deberías entrar no bosque —continuou o xigante

de barbas mestas e longas guedellas.
—La... laméntoo —balbuciu o profesor Rinkin—. Non

pretendiamos molestar.
A criatura situouse ao seu carón e inclinouse para somer-

xer as mans na auga, formou unha cunca con ambas as dúas
e bebeu gorentoso o que debía de ser un bocoi enteiro.
—Corriches un grave perigo —dixo a criatura ao rematar

de beber. Pingas grosas escorregaban polas súas barbas que
semellaban raíces.
—Quen es? Onde me trouxeches?—preguntou o profesor.
—Son un gardián do bosque —respondeu a criatura con

orgullo.
A resposta espertou no profesor Rinkin lembranzas de

algo que lera había tempo. Aquel ser parecía humano, pero
unhas seis ou sete veces máis grande. Porén, a súa pelaxe
compúñase de pólas e carriza, mesmo aquilo que corría polo
interior das súas veas tiña un aspecto verdoso. Un dos seus
pés era humano, mentres que o outro era como unha ma-
raña de raíces dunha árbore que fora arrincada da terra.
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Dalgún xeito insólito, a natureza xunguira o reino animal e
o vexetal nun só ser.
—Es un basajaun, non si?
Os profundos ollos augamariña do xigante escurecéronse

un intre baixo un asomo de tristeza.
—O derradeiro da miña raza—respondeu–. É posíbel que

un humano aínda nos lembre?
—Lin varias lendas sobre vós en libros antigos —dixo o

profesor—. Non sabía que aínda quedase algún gardián.
—Outrora eramos moitos, mais fomos extinguíndonos a

medida que desaparecían os bosques.
Abel Rinkin estaba tan marabillado por aquel encontro

que esquecera por completo a súa actual situación; de súpe-
to, o recordo da noite anterior espertouno como unha xerra
de auga fría.
—Peter! —exclamou ao se decatar de que non sabía que

fora do sobriño do profesor Hoffman—. Viches un rapaz
duns trece anos? Estaba comigo onte á noite no bosque. Se-
guro que se perdeu.
—Debes de estar nun erro! —respondeu o basajaun con

nerviosismo—. Son o gardián destes bosques e podo percibir
quen camiña polos seus carreiros. Onte á noite só estabas ti.
—Equivócaste, había un neno. Chámase Peter, seguiamos

un sendeiro secreto... —o profesor Rinkin detívose ao com-
prender o que acontecera—. O mapa... Peter levábao na
man, por iso podía ver o camiño á luz da lúa. O poder do
mapa debeu de ocultalo e protexelo.
—Un carreiro á luz da lúa? —preguntou o xigante sor-

prendido.
—Si, era un camiño secreto que só era visíbel á luz da lúa

se portabas un mapa especial. Coñécelo?
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O basajaun negou coa cabeza, confuso.
—Só Eles poden ver os Sendeiros da Lúa. Os camiños

que cruzan entre os mundos.
—Eles? —inquiriu o profesor ao notar certa énfase por

parte do basajaun nesa palabra—. Quen son Eles?
—Os seres do outro lado, os espíritos do amencer, a xente

das cuíñas... Xa sabes, os feéricos.
—Feéricos? —preguntou temoroso o profesor cun cala-

frío—. Refíreste a trasnos, fadas, elfos...
Os contos infantís edulcoraran a realidade, con historias

de trasnos simpáticos con olas cheas de ouro e fermosas fa-
das de gran bondade. Porén, o profesor Rinkin era un
estudoso da auténtica mitoloxía e sabía que as criaturas feé-
ricas eran perigosas. A súa existencia contradicía as leis
naturais, pois non eran animal nin vexetal, nin pedra nin
auga, nin ar nin luz. Non discernían entre o bo e o malo, só
entre o desexo e a vontade. Eran inestábeis, impredicíbeis,
poderosos e caóticos. Pertencían a un mundo oposto ao no-
so, un reino onde as leis científicas significan moi pouco e o
concepto de vida ou morte carece de importancia.
—Os pukxies deron contigo onte á noite, por iso decidín

traerte aquí, antes de que fosen eles os que te levasen —ex-
plicou o basajaun.
—Pukxies? Así que era iso. Escoitamos as súas voces, como

risos de nenos. Puxéronnos os cabelos de punta, así que, pre-
sas do pánico, botamos a correr. Cres que puideron capturar o
meu amigo?—preguntou o profesor con gran preocupación.
—Agardo que non, porque en caso contrario estaría nu-

nha boa lea —dixo o xigante amoucado—. Se permaneceu
no camiño, puido ter sorte. Os pukxies non poden entrar
nas sendas secretas, é un dos seus máis poderosos geas.
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A palabra «geas» non era en absoluto descoñecida para
Abel Rinkin, mais si estraña e confusa. Este termo fai refe-
rencia a que os seres feéricos, ao non rexerse polas mesmas
leis físicas e naturais do noso mundo, teñen certas normas
ou restricións, denominadas geas. Que poden ir desde non
entrar nun camiño, como neste caso, ou non cruzar unha
corrente de auga, até calquera cousa sen aparente sentido ou
lóxica, como pasar por debaixo dunha mesa ou subir as es-
caleiras de dous en dous banzos. A cuestión é que romper
estas normas era perigoso para un ser feérico, até o punto de
que podía supor a súa propia destrución.
—Rezo para que tivese sorte. O profesor Hoffman xamais

me perdoaría se algo malo lle acontecese ao seu sobriño.
—Por que o fixestes? —preguntou o basajaun—. Por que

vos metestes no bosque?
—Non tivemos elección, algo horríbel aconteceu e tiñamos

que actuar. Un terríbel mal ameaza o noso mundo —escu-
souse o profesor—. Era o único xeito de saír de Avalon.
—De Avalon? —exclamou estarrecido o xigante—.

Viñestes de Avalon?
—Así é, son o profesor Abel Rinkin, representante do

departamento de Ciencias Esotéricas da Irmandade de Ava-
lon. Lamento moito o dano que puidésemos causar.
—Non o entendes, se El se decata de que quebrastes o

Pacto será a fin—lamentouse o basajaun.
—Quen é El? —preguntou o profesor Rinkin temendo

escoitar a resposta.
—É, El...—murmurou o xigante desconfiando de que o pro-

pio bosque puidese escoitalos—. O Gran Sidhe, o derradeiro
dos grandes. Se descobre que entrastes nos seus dominios, será
a guerra. Ese era o Pacto que firmou co Camiñante.
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—Refíreste a Nicolai, non si? O Cartógrafo.
—Aquí chamámoslle o Camiñante.
—Laméntoo moitísimo, que podo facer para axudar?
—Temos que marchar —respondeu o xigante, observan-

do con nerviosismo ao seu redor, como temendo que en
calquera momento alguén os atacase desde a foresta—. Sí-
gueme. Levareite cos teus—engadiu dirixíndose ao bosque.
—Podes levarme de volta a Avalon? —preguntou o pro-

fesor mentres o seguía.
O basajaun detívose e virou a face con tristeza cara a Abel

Rinkin ao comprender que interpretara mal as súas palabras.
—Ninguén que abandone a seguridade do Sendeiro da

Lúa e entre neste reino pode regresar xamais. Non volverás
ver nunca aqueles que coñeciches.
—Non é posíbel... —choromicou o profesor—. Entón,

onde me levas?
—Co resto —respondeu o xigante—. Con outros que,

coma ti, se perderon hai moito tempo.
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Capítulo 1
De quen quedou

no camiño

«O coñecemento é unha lámpada máxica que fai
realidade todos os teus soños»

ANÓNIMO
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Apenas quedaba unha semana para acabar as vacacións de
verán cando Peter recibiu a triste nova. Regresara aquela
mesma tarde ao casarón Hoffman, logo de viaxar por medio
mundo xunto aos seus pais durante case un mes.

Pódese cometer o erro de pensar que a devandita viaxe
consistira nunhas agradábeis vacacións en praias paradi-
síacas, visitas a cidades exóticas ou unha chea de aventuras
divertidas. Nada máis afastado da realidade, pois aínda que
é certo que durante o seu transcurso se hospedaron nos
mellores hoteis e, nalgunha ocasión, Peter puido baixar á
piscina e tomar un xeado, a maior parte do tempo pasouna
encerrado no seu cuarto ou no asento dun avión, rumbo a
saber onde.

Peter xa estaba máis que afeito a que os seus pais estive-
sen demasiado ocupados cos seus negocios e protexendo a
fortuna familiar. Talvez noutro tempo aquilo o entristecese,
pero desde que se mudara a vivir co seu tío Basilius había
case dous anos vía as cousas desde outra perspectiva. Apro-
veitara aquela viaxe para ler varios libros que o seu tío lle
prestara, grazas aos cales estaba a piques de descubrir a loca-
lización dunha valiosa reliquia perdida había centos de anos.

Xa non dependía dos seus pais para atoparlle sentido ás
cousas. Agora estaba entregado por completo a se converter
nun grande explorador como o seu tío, descubrir os segredos
das antigas civilizacións e viaxar na procura de fabulosos te-
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souros. No entanto, tamén sabía que todo aquilo non era po-
síbel sen realizar antes unha enorme investigación que requiría
ler centos de libros e examinar motísimos documentos.

Como era costume, a tarde do seu regreso os seus pais
apenas se detiveron para comer no casarón co tío Basilius, o
irmán da nai de Peter, e marcharon deseguida, xustificándo-
se no apertada que tiñan a axenda. Porén, Peter sentíase de
novo na casa.

Xa no seu cuarto desfixo a equipaxe e colocou a súa rou-
pa no armario. Estar de volta naquela pequena estancia de
reconfortante madeira escura fíxolle soltar un longo suspiro
de alivio. Fóra brillaba un espléndido sol estival, así que se
asomou á xanela, que se abría directamente no tellado, e
deixouse aloumiñar pola calidez do atardecer.

Viu como os señores Spinelli preparaban no xardín a mesa
para a cea, sen dúbida en honor ao seu regreso, pois sabían
que gozaba enormemente das veladas nocturnas ao ar libre. A
pesar da súa avanzada idade, ambos os dous traballaban cu-
nha enorme dedicación, entregándose co mesmo entusiasmo
ao mantemento do casarón como se entregarían se fose da súa
propiedade e non do tío Basilius. En certo modo, aquel tamén
era o fogar dos Spinelli. Comprendérao cunha claridade níti-
da desde o momento en que Gabriel regresara.

Tras sete anos sen dar sinais de vida, o fillo dos señores
Spinelli, e pupilo do profesor, volvera transformado en al-
go escuro, pero xuntos loitaran até vencer aquel mal que
proviña da perigosa reliquia coñecida como o Bastón de
Mando.

Todo aquilo acontecera o verán anterior, había máis dun
ano. Logo da súa recuperación, Gabriel ficou xunto os seus
pais un par de meses, mais algo o consumía desde o interior.
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O Bastón encargárase de borrar da súa memoria aqueles úl-
timos sete anos e precisaba encontrar respostas. Así que
iniciou unha nova viaxe na procura dos seus recordos. Re-
gresou ao cabo de tres meses para volver marchar, e logo,
volveu, máis unha vez, polo Nadal. Desde entón apenas re-
cibiran novas súas, algunha carta esporádica ou unha
chamada telefónica, e desde comezos deste verán non sabían
absolutamente nada, aínda que o propio Gabriel xa os pre-
vira anunciando que debía ir a un lugar moi recóndito e que
talvez desaparecese por un tempo.

O renxer do enreixado metálico sacou das súas cavila-
cións a Peter, que se asomou para ver de quen se trataba. Viu
chegar a profesora Valenza polo camiño empedrado do xar-
dín, flanqueada por grandes sebes con formas de animais,
vestida como era o seu costume cunha colorida peza pareci-
da a unha túnica ou a un sari hindú. Levaba a longa e
prateada melena recollida nunha coleta trenzada, polo que
nada ocultaba a tristeza na súa face.

Basilius apareceu correndo polo camiño e encontráronse
no medio do xardín, xunto ás roseiras que con tanto mimo
coidaba o señor Spinelli.

Desde o alto da súa posición, Peter non sabía de que po-
dían estar a falar, mais estaba claro que non era algo bo.
Cando a profesora Valenza se afastou abandonando a pro-
piedade, observou como o seu tío permanecía pensativo
durante un bo anaco sen se mover do sitio. Logo viuno re-
gresar á casa amoucado.

Continuou coa súa angueira de colocar o resto da equi-
paxe, para distraer a cabeza, que xa se disparara a imaxinar
cal sería a mala nova.

Toc, toc. Alguén chamou á porta do seu cuarto ao pouco.
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―Adiante―dixo Peter.
Basilius entrou sen dicir nada e pechou a porta con parsi-

monia, talvez tratando de pospor a nova que viña transmitir.
Logo asomouse á xanela, aferrándose con forza á soleira con
ambas as mans.
―Que acontece, tío Basilius? ―preguntou Peter―. Vin a

profesora Valenza, pasou algo?
―Temo que si, Peter ―respondeu Basilius―. O bo de

Gedeon deixounos.
―Queres dicir que...? ―Peter non continuou coa pre-

gunta. Sabía perfectamente o que o seu tío quería dicir.
Gedeon era o vello bibliotecario da Irmandade de Avalon,

a sociedade secreta oculta ao resto do mundo á que perten-
cera o seu tío e cuxo obxectivo era o estudo de lendas e
coñecementos de civilizacións antigas.
―Sabías que foi o primeiro membro da Irmandade? ―dí-

xolle o seu tío―. Foi a primeira persoa á que Nicolai levou alí.
―O propio Cartógrafo nomeouno bibliotecario?
―Así é, foi a el a quen encomendou a misión de custodiar

os documentos que durante tantos anos os membros da Ir-
mandade foron acumulando posteriormente.

Peter tamén se asomou á xanela, acompañando o seu tío, e
ambos os dous contemplaron o alaranxado atardecer sobre
os tellados da cidade.
―Iso explica de onde sacou Gedeon o mapa que emprega-

mos o profesor Rinkin e mais eu―dixo despois do momento
de meditación―. Ese mapa pertencía ao Cartógrafo.

Aquelas palabras semellaron oprimir aínda máis o ánimo do
profesor. A mención de Abel Rinkin non fora moi atinada. O
representante de Ciencias Esotéricas levaba máis dun ano de-
saparecido e Basilius temía non volver ver xamais o seu amigo.
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―O que me preocupa arestora é que será de Walter―di-
xo Basilius―. O pobre rapaz xa sufriu dabondo coa morte
dos seus pais e agora perder o seu mentor... é demasiado du-
ro para alguén tan novo.
―Ten o seu avó, el debería axudalo.
―O director Shepard?―dixo Basilius ao tempo que nega-

ba coa cabeza―. Desentendeuse del. Alexander non quere
esa responsabilidade, en realidade nunca se levou ben co seu
fillo, tiñan grandes discrepancias. E cando este morreu e tivo
que se facer cargo do seu neto eludiu o asunto encomendán-
dollo ao pobre Gedeon, que o acolleu como un fillo.
―Creo que Walter é máis forte do que pensamos ―afir-

mou Peter―. Custoulle facer as paces consigo mesmo, mais
ao final logrouno.
―Tes razón, xa non é un neno. Axiña cumprirá a maioría

de idade e sempre terá un lugar en Avalon ―respondeu Ba-
silius tratando de se reconfortar nesa idea.
―E que pensas facer? ―preguntou Peter sabendo que ha-

bía máis dun ano que o seu tío fora expulsado da Irmandade.
―Mañá asistiremos ao enterro en Avalon. A pesar das

protestas de Delacroix, o Consello permitiu que asista como
excepción especial.

A soa mención do representante do departamento de Cien-
cias e Investigación, o profesor Delacroix, facía que a Peter
lle fervese o sangue. Fora o culpábel da expulsión do seu
tío, coa acusación de desobedecer unha orde directa do
Consello, e sen ter en conta que grazas a aquilo se impedira
que tivese lugar un terríbel desastre. Todo aquel rancor cara
ao seu tío por parte de Delacroix proviña dunha antiga dis-
puta. O representante de Ciencias e Investigación culpaba a
Basilius da morte do seu pai a mans de Gabriel, cando este se
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atopaba posuído polo poder do Bastón de Mando, e
acusábao de non detelo cando tivera a oportunidade por se
tratar do seu propio pupilo.
―Non é xusto que te expulsaran despois do que fixeches

―protestou Peter por milésima vez sobre un tema case es-
quecido―. Son uns hipócritas.
―Xa cho expliquei, as normas da Irmandade creáronse

para protexela e deben ser cumpridas... sen excepcións
―dixo Basilius mentres fechaba as xanelas para que non
entrasen mosquitos de cara á noite―. Foi a miña decisión e
o meu sacrificio rompelas, non me arrepinto en absoluto de
o facer.
―Tampouco tiñas outra opción, agás que permitísemos

que unha antiga civilización estendese o seu dominio de si-
nistro pesadelo por múltiples mundos ―respondeu Peter
cun sorriso.
―Non estarás a esaxerar? ―respondeu Basilius cun lixei-

ro asomo de mellorar o ánimo ante o comentario de Peter.
―En absoluto, e quedo curto. Aínda lembro cando me

internei nas profundidades da Cidade dos Tellados para
atopar...
―Está claro que es un Hoffman ―dixo o seu tío mentres

fuxía pola porta antes de escoitar outra vez a mesma histo-
ria―. Falta un anaco para a cea, aproveita para descansares.

Peter ficou de novo só no seu cuarto. Sentou sobre a cama
e pola primeira vez na súa vida comezou a sentir o que signi-
ficaba a perda definitiva de alguén coñecido.

Deitado boca arriba sobre a cama, Peter recordou as per-
soas que non volvería ver xamais. A primeira en marchar foi
Rivka, a princesa gato. Mais era distinto, ela marchara ao lu-
gar ao que pertencía, un reino alén da comprensión dos
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mortais, un lugar onde sabía que era feliz, pero do que non
podería regresar xamais, pois as portas entrambos os mun-
dos se fecharan para sempre. Polo menos deixáralle un
recordo, alguén que o acompañaba e que lle lembraba que
sempre estarían xuntos.
―Jim-Jim!―exclamou Peter ao recordar o seu amigo feli-

no―. Onde se metería ese gato?
O certo é que era moi raro. Jim-Jim sempre acudía a reci-

bilo e desde a súa chegada non o vira por diante.
Sentou na cama e as lembranzas comezaron a se amorear

na súa mente. As imaxes de Horacio e Liz, os irmáns que o
rescataran dos Traidores e lle mostraran a subterránea Ci-
dade dos Espertados. Valentine e mais Scott, os valorosos
mozos que viaxaran até o interior da Máquina e que o axu-
daran a que a Cidade Eterna puidese renacer. Todos eles
formaban parte dun pasado que non regresaría xamais... e
agora Gedeon tamén marchara.

Un estraño sentimento de soidade comíao por dentro,
un desexo inalcanzábel de volver estar xunto a eles. Unha
tristeza que poucas veces sentira antes e que medraba a ca-
da paso.

E xusto cando pensaba que rompería a chorar, algo enci-
ma do escritorio chamou a súa atención.
―Que diaños fai isto aquí?―murmurou Peter mentres se

dirixía a recoller o caderno que repousaba sobre a mesa.
Aquel misterioso caderno aparecera a primeira noite que

pasara na casa do seu tío. Non sabía quen llo fixera chegar
nin por que. Alguén comezara a escribir nel unha historia,
mais non a continuara. Outra man diferente deixara escrito
que o caderno pertencía agora a Peter Hillman e que debía
de ser el quen proseguira co relato.
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Todo aquilo era moi raro, estaba case seguro de que o ca-
derno non estaba sobre o escritorio cando entrou no cuarto,
e o seu tío nin sequera se achegara á mesa. A pesar de todo,
alí estaba. Enriba do escritorio... agardando a ser escrito.

Había máis dun ano que se esquecera del, oculto entre os
demais cadernos e libros nalgún caixón. E agora, xusto cando
necesitaba alguén que o consolase, aparecía misteriosamente.

Abriu a primeira páxina e leu o título que el mesmo escri-
bira con tanto esmero: «A canción da chuvia.»

Sen estar aínda demasiado decidido a retomar a escrita,
volveu reler a historia de Iskiel: un príncipe dun afastado rei-
no cuxo pai non lle permitía viaxar fóra do castelo para
coñecer mundo e vivir aventuras. Nese punto fora onde Peter
comezara a súa escrita. Fixo que Iskiel fose enganado por un
feiticeiro e que durante novecentos noventa e nove días nin-
guén o recoñecese como príncipe. Logo fora enganado de
novo por Branigan, un truán que o utilizara para roubar a un
cabaleiro unha xoia de incalculábel valor, o Corazón Carmesí.
A piques estivera de morrer Iskiel por aquel roubo. Porén,
quixera o destino que, durante o furto, vira no interior da-
quela xoia a face dunha moza de gran beleza. E é que o
Corazón Carmesí era en realidade un poderoso obxecto má-
xico que profetizaba o casamento do seu dono coa devandita
moza. Así que Iskiel fora perdoado a cambio de encontrar a
rapaza. Para se asegurar de que cumpría coa encomenda e non
se escapulía, escoltábano Manfred, xefe da garda, e Itharon, o
xove feiticeiro do castelo. Porén, a sede de vinganza de Iskiel
cara ao traidor Branigan provocara que este tamén acabase
obrigado a cumprir a misión. A historia quedara detida xusto
cando os catro se embarcaban rumbo aos reinos exóticos de
Oriente, na procura da misteriosa rapaza.
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Entón, Peter escribiu:

Viaxaron durante semanas, entre tempestades que fixeron renxer o
navío até estar a piques de o quebrar como a casca dun ovo; días
de sol abrasador nos que a escaseza de auga lles provocaba fortes
dores de cabeza e mesmo visións, e noites frías como o alento xélido
dun espírito que lles xeaba até os ósos.

O príncipe Iskiel e o caloteiro de Branigan pasaron toda a trave-
sía encerrados xuntos. Sufrindo as penurias en silencio sen se
dirixiren a palabra, percibindo o paso dos días unicamente median-
te a luz que se introducía por un pequeno fachinelo. Até o día en
que un berro lles devolveu de golpe a esperanza.
―Terra á vista!
O xefe da garda permitiulles abandonar o seu camarote e subir

a cuberta.
―Lamento que tiverades que pasar a viaxe encerrados ―dí-

xolles Itharon mentres as primeiras cúpulas douradas xurdían tras
a liña do horizonte―. Tratei de convencer a Manfred de que vos
permitise saír, mais non confía en vós. De calquera xeito, eu ta-
mén pasei a meirande parte da viaxe no meu camarote.
―O encerro é o de menos ―respondeu Iskiel―. O peor foi ter

que pasar tanto tempo xunto este traidor.
Branigan non respondeu, mesmo semellou non prestar aten-

ción á conversa. A súa mirada estaba perdida na distancia e os
seus ollos reflectían o brillo dourado da maxestosa Shang-
khantpur.

Todos os terríbeis padecementos da viaxe se esvaeceron da
mente do príncipe ao contemplar as marabillas daquel reino. Á
súa chegada á costa viron aparecer embarcacións de velas trian-
gulares, que navegaban con tal elegancia e lixeireza que apenas
rozaban a superficie do océano. Aquí as augas eran prístinas, cun
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fermosísimo azul de reflexos xaspeados, e contiñan numerosos
arrecifes de coral multicolor.

A baía, que servía de porta de entrada para o tráfico marítimo
da cidade, era inmensa e estaba salpicada por grandes promonto-
rios de pedra que xurdían das augas, e que foran aproveitados
para construír almacéns mercantís, postos de vixilancia, templos
espectaculares ou residencias de grandes señores; algúns mesmo se
comunicaban entre si por pontes moi longas de corda e cánabo.

Pero aquilo só era o preámbulo do que os agardaba na cidade.
Xa desde o barco puideron contemplar como a urbe se estendía até
onde alcanzaba a vista, e os palacios, con altísimos minaretes dou-
rados, xurdían entre as brancas construcións dos seus habitantes.

O balbordo que se sentía no peirao ao desembarcar as
mercadorías era un reflexo fiel do resto das rúas; ateigadas de
vendedores e transeúntes, era case imposíbel dar dous pasos segui-
dos para poder avanzar. Así que Manfred, temendo que os dous
prisioneiros aproveitasen a ocasión para fuxir, levounos á primeira
pousada coa que se toparon.
―Mañá comezaremos a nosa procura ―dixo o xefe da garda

mentres degustaban a primeira comida decente en moito tempo―.
Alugaremos unha escolta e trazaremos un plan.
―Se mo permite... ehem...―dixo Branigan con voz sedutora―.

Teño un amigo na cidade que podería sernos de grande axuda, é
un comerciante rico e ten contactos.

Manfred observouno friamente, tratando de ler nos ollos do
truán o que os seus beizos calaban.
―Polo teu ben, espero que sexa certo ―díxolle o soldado―. Co-

mo sexa outra das túas mentiras, pagaralo ben caro. Entendiches?
―Asegúrolle que o único que desexo é rematar canto antes con

este asunto e seguir o meu camiño ―respondeu Branigan cunha li-
xeira reverencia que non estaba claro se era de cortesía ou de burla.



27

Aquela noite Iskiel durmiu á fin nunha cama limpa e mol, tras
semanas de incomodidades de facelo nun leito morriñento e cheo
de pulgas. Aquel descanso foi profundo e reparador, aínda que,
por desgraza, iso fixera que non se decatase de cando Branigan
saltara pola xanela en plena noite.

―Peter, a cea está preparada!
O tío Basilius chamouno desde o xardín, interrompendo

a escritura. Co que achara en falta os deliciosos pratos da
señora Spinelli, Peter non o pensou dúas veces para pechar o
caderno e saír correndo escaleiras abaixo.

A mesa estaba preparada no xardín baixo a luz de varios
candís. Estaba claro que aquilo era un auténtico festín.
―Espero que traias fame ―dixo a señora Spinelli―. Xa

preparara un guiso cando a Francesco se lle meteu no caletre
cociñar os seus espaguetes especiais.
―Son os mellores espaguetes do mundo! ―exclamou o

señor Spinelli―. Tanto tempo sen comelos non pode ser bo
para a saúde do rapaz.

A Peter fíxoselle a boca auga mentres se servía un prato
deles.
―Non son calquera cousa―proseguiu o señor Spinelli―,

senón unha receita familiar secreta transmitida xeración tras
xeración, cun coidado especial dos ingredientes, que deben
ser cultivados cun método... tamén secreto, claro. Miren se
non os meus tomates, os máis colorados que poidan atopar
en ningún mercado, non é doado conseguir esa textura...
―Sabe?, señor Spinelli, este verán estiven en Italia ―in-

terrompeuno Peter mentres sorbía un espaguete―. Fomos
cear ao mellor restaurante do país, co chef máis prestixioso.
E tamén comín os seus espaguetes especiais.
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―Ah, si? ―dixo o vello Francesco con cara de preocupa-
ción―. Ben... e que tal a experiencia?
―Moi ben... ―respondeu Peter mentres seguía a comer

con ganas.
―Só moi ben?―insistiu o señor Spinelli con cautela.
―Ben, o certo é que o chef se puxo un pouco pesado

―asegurou Peter cun sorriso―. Quería saber a súa receita
secreta, pero eu xa lle dixen que non a coñecía...

Todos estalaron nunha gran gargallada. Á señora Spinelli
saltáronlle as bágoas e a Basilius case lle sae un espaguete
polo nariz. En canto ao vello Francesco, púxose case tan co-
lorado como un dos seus tomates.

Nas profundidades do Himalaia, alí onde se alzan as montañas
máis altas do mundo, ocúltase desde hai milenios un templo es-
cavado na propia rocha. No seu interior, os monxes, ou aqueles
que conseguiron atopar o camiño secreto que leva até o lugar,
meditan as grandes cuestións da vida, a morte e o cosmos.

Alén daquel santuario existe unha gruta enorme. Alí atópa-
se o Altar da Terra, do que se di que, se prestas atención, podes
escoitar a voz de calquera persoa que nese momento estea a fa-
lar en calquera parte do mundo.

Gabriel subía, con evidente fatiga, os setecentos setenta e
sete chanzos que levaban até o altar. Os meses que pasara en-
cerrado na súa minúscula cela, tratando de recuperar a
memoria de todos aqueles anos perdidos, pasáranlle factura. As
longas xornadas de meditación podían parecer un pracenteiro
descanso, pero nada máis lonxe da realidade. O desgaste físico
producido por aquel exercicio mental deixárao completamente
exhausto.
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Ao final da longa escaleira había unha plataforma de rocha
circular, iluminada vaporosamente polo resplandor dunhas
candeas, que parecía flotar no medio da escuridade. No cen-
tro exacto o Mestre dos Murmurios permanecía escoitando
sobre o altar, un bloque de pedra dun branco leitoso.
―Mestre, o meu camiño é claro á fin ―dixo Gabriel, di-

rixíndose ao ancián de finas e longas barbas que seguía cos
ollos pechados―. Os meus recordos regresaron.

O ancián abriu os ollos, aínda que estes eran tan resgados
que un podía pensar que en realidade seguían pechados.
―E que che revelaron eses recordos?
―Un terríbel perigo ameaza a miña xente. Debo partir de

inmediato para os advertir.
O ancián indicoulle que se achegase e colocou a súa man

sobre a cabeza de Gabriel. Logo volveu pechar os ollos,
escoitando. Gardou uns instantes de silencio, até que come-
zou a falar cunha voz que era a súa, pero cunhas palabras
que pertencían a alguén afastado.

«Debes saber algo antes de que marche. Polas túas veas
corre o sangue dunha estirpe nobre, e chegará o momento
en que se reclame a túa presenza para enfrontarse a unha di-
fícil tarefa... Non, non podes fiarte del... A túa estirpe tamén
oculta unha profunda escuridade, unha triste historia que
algúns aínda non esqueceron nin perdoaron. Escóitame con
atención, chegará o momento en que será a túa man a que
decida. Deixa que sexa o corazón quen a guíe, só así atoparás
o perdón.»
―A quen pertencen esas palabras? ―preguntou Gabriel

cando terminou de falar o ancián.
―Iso non podo sabelo―respondeu o mestre―. Eu só es-

coito o murmurio que a terra me envía, non comprendo o
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seu significado nin tampouco cal é o motivo de escoitalas.
Pero si podo dicirche que esas palabras marcarán o voso
destino. O teu e o da túa xente.

Un calafrío percorreu o corpo de Gabriel ao pensar no
que aquilo podía significar.
―Debo marchar canto antes.
―Saberás atopar o camiño?
―Terei axuda.
E uns ollos felinos brillaron entre as sombras.








