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PARTEA ÎNTÂI
...Cea mai desãvârºitã femeie care a existat vreodatã, cea mai femininã

femeie ºi cea mai regalã reginã, o persoanã misterioasã, cãreia poeþii nu
i-au mai putut adãuga nimic ºi pe care visãtorii o gãsesc întotdeauna la
capãtul visurilor lor.

THÉOPHILE GAUTIER, 1845





PROLOG
Întuneric, piatrã rece sub vârfurile degetelor, umbre dansând pe pereþi,

fãclii pâlpâind în curentul din tuneluri. Era atât de frig ºi umed, ca în împãrãþia
morþii, ºi trecu mult pânã când ochii ei se deprinserã cu întunecimea.

Îi auzise înainte de a-i vedea, cu încolãcirile lor sinuoase ºi prelingerile reci,
în timp ce se retrãgeau din calea luminii torþelor. Simþea cã-i îngheþau muºchii.
Nu-ºi putea lua privirea de la ei, cu membrele paralizate de oroarea priveliºtii
din groapa de jos. Erau sute ºi sute, nenumãrate morþi lunecând unele peste
altele, cu ochii lucind ca niºte cioburi de granatã. Magazia cãlãului.

Iatã o viperã, cu limba sãgetându-i din fanta gurii, nervoasã, simþindu-le
prezenþa. Muºcãtura ei cauza o durere chinuitoare care se rãspândea în tot
trupul, iar membrul afectat se acoperea curând cu pete ºi umflãturi hidoase,
vinete. Curând, victima începea sã verse, apoi îºi pierdea controlul bãºicii ºi al
intestinelor. O moarte urâtã, rezervatã rãufãcãtorilor ce meritau pedeapsa îndoitã.

Iar acolo, cu trupul suplu vãrgat în galben ºi cafeniu, cobra cu glugã,
simbolul divin al Egiptului de Sus, emblema regalã a faraonului ºi a lui
Ptolemeu deopotrivã. Grecii o numeau vasilisc, sau micul rege. În Cartea
Morþilor, cobra cu glugã simboliza viaþa veºnicã.

Muºcãtura ei era mortalã, dar foarte puþin dureroasã. Dupã scurt timp,
victimei începeau sã i se închidã ochii ºi o fura repede un somn adânc, din
care nu se mai deºtepta. Muºcãtura colþilor lãsa douã urme mici, dar
altminteri trupul nu-ºi schimba înfãþiºarea, îngãduind o moarte demnã. Era
calea aleasã de sora mai mare, Berenice, dupã ce se revoltase împotriva
tatãlui ei ºi încercase sã-i uzurpe tronul.

Acum, când tatãl său îºi apropie gura de urechea ei, îi simþi firele
sârmoase ale bãrbii gâdilându-i faþa.

— Aceasta e lumea pe care ai moºtenit-o, îi ºopti el. Fieca re palat e plin
cu ºerpi, de douã ori mai ucigãtori decât aceºtia. Într-un asemenea cuib îþi
vei trãi toatã viaþa ºi trebuie sã fii la fel de lunecoasã ca aceºti ºerpi, la fel
de înþelept sã-þi foloseºti ve ni nul ºi sã loveºti fãrã ºovãire, dacã vrei sã scapi
cu viaþã. Înþelegi?

— Înþeleg, rãspunse Cleopatra.
Avea zece ani.
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ALEXANDRIA DIN EGIPT
Luna egipteanã a lui Phamenoth
Cu cincizeci ºi unu de ani înainte de naºterea lui Iisus Christos
TATÃL EI, PTOLEMEU AL XII-LEA, Fluierarul, Bas tardul.
Când murise, o lãsase singurã în bezna de cernealã a viitorului, ºi chiar

din momentul ultimei lui suflãri putuse auzi lunecarea trupurilor reci ºi
dezgolirea colþilor.

Stãtea în picioare lângã pat, privindu-l. Ochii lui erau închiºi, buzele
strânse într-un zâmbet senin; despãrþirea de viaþã fusese blândã. Tatãl ei, ºi
totuºi nu el. Pielea era cenuºie, precum ceara topitã, muºchii lipsiþi de
încordarea vieþii, astfel încât trãsãturile îi arãtau la fel, dar nu se puteau
recunoaºte decât vag.

Se întreba când avea sã simtã durerea, de ce nu putea plânge dupã el. Dar,
în acel moment, nu simþea decât o furnicare în burtã, un fior de spaimã. De-
acum, era singurã. În ultimele câteva luni, domnise ca regentã alãturi de el,
dar acum, odatã cu pieirea lui, viaþa pentru care o pregãtise el atâta amar de
vreme începuse în sfârºit.

Din ziua aceea ºi pentru întreaga lume era Cleopatra a ªaptea, Regina
celor Douã Þãri, Egiptul de Sus ºi de Jos, Philopater Philomatris, Zeu
Iubitor-de-Tatã Iubitor-de-Naþie. Dar, în adâncul inimii, ºtia cã ea nu era aºa
ceva. Era doar o fatã de optsprezece ani, lipsitã de experienþã, de ajutor ºi
de prieteni.

*
„Ajutã-mã“, îi venea sã spunã. „Nu sunt pregãtitã pentru asta“. Dar el

nu mai era, moartea îl eliberase de poverile puterii ºi ale supravieþuirii.
Numai moartea o mai putea elibera acum ºi pe ea de aceste poveri.

Îºi spusese Noul Dionisos, salvatorul care avea sã scape Rãsãritul de sub
tirania Romei. Îºi tatuase pe trup frunza de viþã bahicã, fusese iniþiat în
tainele vinului, ale muzicii ºi abandonului. Râseserã de el ºi îl numiserã
Fluierarul, datoritã felului cum îndrãgea Riturile. Alþii îl numeau Bastardul
ºi-i luau în derâdere eforturile de a-i stãvili pe romani.
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Iar aceasta era moºtenirea lui, acel oraº alb ºi glorios – Oraºul Strãlucitor,
cum îl numeau romanii – cu palatele tencuite cu gips ºi dumbrãvile
umbroase strãlucind în lumina soarelui de primãvarã, coborând pânã la
marginea apei, þinându-se agãþate de frumoasele linii arcuite ale peninsulei
Lochias. O brizã rãcoroasã, înmiresmatã cu aroma mãrii, biciuia perdelele
de mãtase din odaia tatãlui ei, fãcându-le sã danseze ca niºte fantome la
ultima lui petrecere. Palatele din Brucheion se buluceau pânã în portul
regal, mãrginit de calea cu arcade, Heptastadionul, care îl despãrþea de
Portul Bunei Reîntoarceri la apus ºi pãdurea de catarge ale corãbiilor
negustoreºti îngrãmãdite lângã docurile de acolo. Alexandria-din-Egipt, tot
un nume roman, avea unul dintre cele mai mari porturi ale lumii. Magaziile
de lângã docuri erau doldora de avuþia Egiptului ºi a þinuturilor sale, colþi
de fildeº stivuiþi ca buºtenii de chiparos, perle îndesate în saci de iutã
asemenea nucilor, baloþi uriaºi de mãtãsuri, ºi museline ºi munþi uriaºi de
mirodenii cu miros înþepãtor, henna, cuiºoare ºi scorþiºoarã parfumatã.

Era cel mai înaintat oraº al lumii, ca învãþãturã ºi culturã. În vestita
Bibliotecã se gãseau peste ºapte sute de mii de volumen, suluri cilindrice
conþinând tratate de matematică ºi filosofie, medicinã ºi astronomie,
anatomie ºi geografie. Museionul se lãuda cu unii dintre cei mai aleºi
cãrturari din lume, care trãiau pe cheltuiala statului, în schimb punându-
ºi cunoºtinþele la dispoziþia reginei. Din sãlile de marmurã ieºeau ode ale
victoriei, reþete medicale ºi maºini de luptã, tot ce cereau Ptolemeii. Aici
socotise Eratosthenes circumferinþa Pãmântului, comparând lungimea
umbrelor la amiazã în Alexandria ºi Aswan. Tot aici demonstrase
Aristarchos cã Pãmântul se învârtea în jurul Soarelui, iar Euclid întemeiase
prima ºcoalã de matematică, sub domnia întâiului Ptolemeu.

ªi totuºi, Alexandria, cu toate gloriile ei, era o moºtenire amarã, cãci la
o asemenea giuvaericalã râvnea întreaga lume.

Oraºul fusese numit dupã Alexandru cel Mare, care îi învinsese pe
faraoni cu trei veacuri în urmã ºi-ºi instaurase propria dinastie de regi greci,
Ptolemeii. Urmaºii lui stãpâniserã meleaguri enorm de întinse, câºtigate
prin cuceririle lui, dar de-a lungul secolelor fuseserã rãpite, Siria, Cyrenaica,
Ciprul, pânã când se pierduserã toate.

Mediterana aparþinea Romei. Când un monarh, un satrap sau un prinþ auzea
ropotul de sandale ale legionarilor, ºtiau cã în urma acestora veneau încasatorii
de biruri, fermierii, inginerii cu drumurile ºi apeductele lor, ca sã le calce în
picioare cultura ºi tradiþiile. Întreaga lume devenea o provincie a Romei.

Numai Egiptul mai rãmãsese, cel mai mare bazar din lume. Dar acum
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nu mai existau mari generali ca Alexandru sã-l apere, doar o adunãturã de
piraþi, sclavi fugari ºi nelegiuiþi pe care Ptolemeu îi numea încântat armatã,
conduºi de o curte formatã din greci, sirieni ºi evrei, pentru care o cinã
gustoasã însemna sã-ºi otrãveascã toþi oaspeþii. Populaþia consta dintr-o
metropolã de greci ºi egipteni nervoºi care nu erau loiali decât propriilor
pungi ºi a cãror dintâi reacþie în faþa oricãrei crize consta în a lua cu asalt
palatul, ºi o mulþime de þãrani egipteni care se rugau la crocodili ºi încã mai
credeau cã stãpânii lor erau faraonii.

ªi totuºi, Cleopatra iubea Egiptul, la fel cum îl iubise tatãl ei. Philopatris,
Philomatris; Iubitoare-de-Tatã, Iubitoare-de-Naþie. Erau titluri tradiþionale,
dar pe care singurã ºi le alesese. ªi le alesese ca deviză.

Sãrutã pentru ultima oarã mâna Fluierarului ºi i-o lãsã pe pieptul
rece. Avea sã salveze Egiptul, aºa cum o însãrcinase el, ºi avea sã-l
rãzbune pe Dionisos pentru fiecare glumã cu care se distraserã într-
ascuns pe socoteala lui.

*
— Am dat poruncã sã fie depus la Monument, spuse un glas. Va zãcea

acolo, alãturi de strãmoºii lui ºi de Alexandru.
Cleopatra se întoarse. Iatã-l, un ditamai muntele de osânzã macedoneanã,

cu bucle unse cu ulei ºi prea multe inele de lapis ºi carneol pe degetele
dolofane, ºi acea expresie superioarã pe care toþi secretarii greci pãreau s-
o dobândeascã o datã cu rubele funcþiei. Fusese sfãtuitor particular în Casa
de Adoraþie, unul dintre cei mai apropiaþi consilieri ai tatãlui ei, iar acum,
regele fiind mort, era un om periculos.

— Asta eu poruncesc, Pothinus.
— Aºa se cuvine. Nu caut decât sã vã uºurez povara, la acest ceas amar.
— Nu mã îndoiesc cã asta þi-a fost intenþia.
Fluierarul avusese dreptate. Fojgãiala viperelor începuse deja, aceasta

din faþa ei trezindu-se cea dintâi din hibernare. „Dau porunci pe care ºtiu cã
nu le voi abroga, ºi astfel încep de pe-acum sã-mi ºtirbeascã puterea, înainte
ca trupul tatãlui meu sã se fi rãcit. Din clipa asta, nu voi mai avea liniºte.“

*
Membrii Consiliului de Regenþã intrarã în ºir, împingându-l în faþã pe

fratele ei mai mic, Ptolemeu, ca pe un prizonier. Cu braþele deloc mai groase
decât niºte cozi de suliþã, era un tânãr nearãtos, încruntat ºi posomorât. Îl
îmbrãcaserã într-un chlamys bãrbãtesc, deºi încã nu-i ieºiserã tuleiele bãrbii.



2929 COLIN FALCONER

„Ce sã fac cu el? Pothinus i-a împuiat capul cu rãutãþi, fãrã îndoialã. Într-
o zi, când va deveni cu adevãrat bãrbat, nu-mi va mai fi frate, ci vrãjmaº.“
Indicã un scaun aurit de pe soclu, iar Ptolemeu veni sã se aºeze lângã ea.

Cei din Consiliul de Regenþã se aºezarã pe o bancã, poleitã bogat, dar
cu capetele mai jos decât al ei. Primul era onctuosul Pothinus, ºeful
Consiliului de Regenþã ºi, oficial, tropheus al lui Ptolemeu, Tatã Adoptiv;
lângã el stãtea Theodotus, preparatorul lui Ptolemeu, un alt funcþionar în care
urma sã aibã încredere numai dupã ce i se arunca la peºti capul; ºi Achillas,
egiptean ºi cãpitan al Gãrzii Gerale, încã loial ei – deocamdatã. Dioiketes-
ul ei, Hephaestion, pe moment prim-ministru, era ºi el de faþã, ºtia dupã
parfum. ªi, desigur, sora ei, Arsinoë. În vârstã de numai cincisprezece ani,
cu frumosul ei pãr blond strâns într-un coc în creºtetul capului ºi o frumuseþe
trufaºã ºi ameninþãtoare, pe cât de fermecãtoare, pe-atâta de primejdioasã.
Ultimul dintre toþi, tânãrul Antiochus, încã un copil, cu tunicã albã scurtã
ºi o necontenitã expresie de teamã nedesluºitã pe chipul palid.

Niciun suflet de încredere, în toatã încãperea, ºi cu atât mai puþin printre
neamuri. Dar cu Ptolemeii aºa stãtuserã dintotdeauna lucrurile. Al treilea
Ptolemeu fusese ucis de fiul lui pentru tron, al optulea Ptolemeu îºi omorâse
nepotul ºi apoi se însurase cu propria lui mamã, ca sã înºface puterea.
Aceasta era hruba cu ºerpi a tatãlui ei, rudele ºi cei mai veninoºi rivali, cãci
numai ele îi puteau lua locul la cârmuirea Egiptului. Pânã ºi Fluierarul
avusese mâinile mânjite de sânge; se cãsãtorise cu propria lui mamã vitregã
ºi, dupã ce-ºi întãrise poziþia, o omorâse.

Cleopatra ridicã privirea spre tavanul cu ornamentaþii aurii, întinsa frescã
a zeului Dionisos înconjurat de menadele lui adoratoare. Îºi imaginã dincolo
de barba revãrsatã chipul tatãlui ei ºi-l întrebã în tãcere: „Chiar m-ai iubit
mai mult decât pe ei, sau a fost tot un joc de-al tãu?“

Reveni cu atenþia spre curte: Rubedeniile, cu banderolele lor pe cap, ºi
toþi, chiar ºi cei câþiva egipteni dintre ei, îmbrãcaþi în chamlysuri greceºti,
cãmãºi largi prinse la umãr cu o cataramã de aur; Întâii Prieteni, cu robele
bogate de purpurã; marii preoþi ai lui Isis ºi Serapis, cu capetele rase ºi robe
albe de in; mai încolo, strânºi pâlcuri-pâlcuri în jurul Marii Sãli a Coloanelor,
ofiþerii din Garda Casei, câþiva gali ºi germani din contingentul roman,
precum ºi câþiva sirieni, evrei ºi egipteni bogaþi. Nubieni înalþi cât uriaºii,
din garda ei personalã de corp, aproape goi, fuseserã postaþi împrejurul
curþii, strângând în mâini lãnci ceremoniale.

Toþi aºteptau sã vadã ce avea sã facã. Prima ei mare încercare.
Formalitãþile se sfârºirã cu repeziciune. Pothinus era nerãbdãtor sã se
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apuce de treabã.
— Trebuie sã purcedem grabnic la mãritiºul cu fratele vostru, Ptolemeu,

spuse el. Va ostoi temerile populaþiei. ªi trebuie sã avem o succesiune
orânduitã, ca sã nu stârnim interesul romanilor.

— Crezi cã succesiunea nu a fost orânduitã, Frate? întrebã ea, folosind
titlul onorific care i se cuvenea datoritã înaltei sale funcþii la curte. Îºi înclinã
capul, ca ºi cum ar fi observat cine ºtie ce obiect curios pe care nu-l înþelegea
pe deplin.

— Ba fireºte cã a fost, Maiestate, rãspunse Pothinus, cu un zâmbet
unsuros. Eu nu fac decât sã atrag atenþia asupra dorinþelor poporului. Socot
cã e imperativ sã aplicaþi fãrã întârziere tradiþia.

Tradiþia. Practica faraonicã, adoptatã de Ptolemei, ca fratele de neam
regal sã se însoare cu sora de viþã regalã, de hatârul preoþilor ºi al
fellahinilor, al maselor. Tatãl ei se cãsãtorise cu propria lui sorã, iar din
acea cãsnicie se nãscuserã cele douã surori mai mari ale Cleopatrei, acum
moarte. Aceastã practicã barbarã ar fi trebuit sã asigure puritatea genealogiei
regale. Nu credea cã, în cazul de faþã, asta era principala grijã a Consiliului.

— Când tatãl nostru s-a îmbolnãvit... începu ea, folosind cu stânjenealã
prerogativul regal al vorbirii. „Nu pot face asta“, îºi spuse. „Toþi mã citesc
ca pe-o carte. Eu însãmi sunt doar un copil.“ Când tatãl nostru s-a
îmbolnãvit, a aranjat încoronarea noastrã ca regentã alãturi de el, pentru a
asigura o linie succesoralã orânduitã. Dupã pãrerea noastrã, dorinþele
poporului ºi nevoile statului au fost deja servite.

Zâmbetul de pe chipul lui Pothinus nu se ºterse, dar ochii i se înãsprirã.
— Cu siguranþã, nu intenþionaþi sã cârmuiþi fãrã un rege?
— Nu putem spune cã e ca ºi cum Ptolemeu ar fi un prinþ strãin venit

în peþit. Doar nu nãdãjduieºti la o progeniturã ieºitã din pântecele noastre,
nu-i aºa, Frate?

La auzul acestor cuvinte, îl vãzu pe Ptolemeu albindu-se la faþã. Zâmbi,
simþindu-se puþin mai bine pentru cã se afirmase în acea salã plinã de vrãjmaºi.

— Pothinus a spus cã trebuie sã fiu rege, izbucni Ptolemeu.
„Nu mai spune?“ Frica îi fu înlocuitã de indignare.
— Eºti încã un bãieþandru, se rãsti ea. De aceea þi-au fost numiþi sfãtuitori

aceºti oameni.
Ptolemeu se încruntã ºi mai tare.
ªi astfel, discuþia continuã, învãluitã în limbajul politicos al curþii.

Cleopatra nu avea intenþia sã se lase pãgubaºã ºi ºtia cã nici nu puteau s-o
sileascã, altfel decât printr-o rebeliune fãþiºã. Iar aºa ceva nu puteau sã riºte,
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când romanii pândeau cea mai micã ocazie ca sã intervinã.
— A fost dorinþa tatãlui vostru, îi spuse Theodotus.
Cleopatra zâmbi, ca sã-ºi ascundã furia, lucru pe care-l învãþase foarte

bine ca prinþesã Ptolemee.
— Faþã de noi nu ºi-a exprimat o asemenea dorinþã.
„Este dorinþa ta, Theodotus“, spuse în sinea ei. „Dacã m-aº mãrita cu

Ptolemeu, aº deveni regina ºi supusa lui, adicã supusã ºi þie, ºi celorlalþi din
Consiliul de Regenþã. Mã crezi o fetiºcanã necoaptã ºi-þi închipui cã mã poþi
forþa sã-i predau puterea pentru care m-am nãscut fratelui meu bosumflat
ºi neºtiutor ºi vouã – un cãrturar prãfuit, un bãtãuº care n-a mai fost pe
câmpul de luptã de douã generaþii ºi un grãsan cu glas ascuþit ºi fãrã nimic
între picioare decât maldãre de osânzã. Ei bine, n-am s-o fac. Oi fi eu tânãrã,
oi fi încã o fetiºcanã, dar Isis mã va ajuta cumva ºi cumva vã voi învinge.“

— Cu siguranþã, accesiunea voastrã a fost doar o mãsurã temporarã?
îndrãzni Theodotus.

— Îþi îngãdui sã-þi pui la îndoialã regina? replicã ea, cu inima bãtându-i tunãtor.
Spre uºurarea ei, Theodotus se înmuie ca un miel ce era, lãsând capul în

piept. „Dacã nu i-ar fi avut ºi pe ceilalþi alãturi de el,“ îºi spuse Cleopatra, n-
ar fi îndrãznit sã vorbeascã aºa în prezenþa noastrã... În prezenþa noastrã.“ Cât
de repede se putea deprinde cu valtrapurile puterii. Trebuia sã înceteze sã se
mai considere Cleopatra fata ºi sã-ºi asume autoritatea Cleopatrei regina.

Se lãsã o tãcere îndelungatã, în timp ce regina îi pironea cu privirea;
toþi îºi plecară capetele, mai puþin Pothinus, care o înfruntã crunt, pe sub
pleoapele lui grele ºi negre. Cel care risipi încordarea fu Hephaestion.

— Mai este ºi o altã chestiune, spuse el.
Cleopatra simþi cã se destindea. Spre mirarea ei, câºtigase acea primã

ciocnire, îºi dovedise puterea atât faþã de ceilalþi, cât ºi faþã de ea însãºi.
— Roma este din nou pe picior de rãzboi. Iulius Caesar se întrece acolo

cu Magnus Pompei pentru putere. Acest Caesar ºi-a sfidat propriul Senat ºi
i-a izgonit din Italia pe Pompei ºi oºtirile lui. Pompei a trimis la noi soli sã
ne cearã ajutorul în acest conflict.

O asemenea cerere nu era deloc surprinzãtoare. Pompei fusese aliatul tatãlui
ei, iar Fluierarul îi datora tronul. Acum, Pompei aºtepta ajutorul la rândul lui.

— Trebuie sã lãsãm neluatã în seamã aceastã cerere, spuse Pothinus.
— Sã n-o luãm în seamã? repetã ea. ªi ce ne-ar aduce asta de câºtigat?
— Nu suntem sclavii romanilor. Dacã acest Caesar câºtigã victoria, îl

veþi provoca susþinându-i duºmanul?
— ªi dacã învinge Magnus Pompei?
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Pothinus nu rãspunse.
Va sã zicã, aceasta urma sã fie prima ei hotãrâre de politicã externã. Dar ºtia

ce avea de fãcut; ani de zile aºteptase cu nerãbdare sã-ºi spunã cuvântul. Tatãl
ei îi declarase pãrerile neºcolite. Cleopatra, din partea sa, îl gãsise prea sfios.

— Tatãl meu îi datoreazã acestui Iulius Caesar nouã talanþi de aur, le
spuse. Dacã învinge, va veni aici sã ºi-i cearã. Mai vrei sã-l vezi pe Magnus
Pompei înfrânt, Frate?

— Cere ºaizeci de corãbii ºi trei sute de soldaþi.
— Atunci, i le vom da.
— Vor spune cã iubiþi romanii!
Cleopatra îl privi lung. „Deci, acesta e zvonul pe care ai de gând sã-l rãspândeºti

despre mine. Mãcar mi-ai fãcut cinstea de a mã lãsa sã-l aud mai întâi.“
— Vor spune multe lucruri despre mine, înainte sã mor.
Pothinus îi aruncã o privire care parcã spunea: „A, ºi credeþi cã va dura chiar

atât de mult pânã sã vã alãturaþi tatãlui vostru în Monumentul lui Alexandru?“
— Faceþi cum poruncim noi, spuse ea ºi dintr-o datã îºi simþi gura uscatã.
Se ridicã ºi ieºi din salã.

*
Stãtu mult timp singurã în apartamentele ei private, cu membrele încã

tremurând de furie ºi epuizare nervoasã. Se simþea mai singurã ca oricând în viaþa
ei. De jur împrejur, susurul viperelor. Avea sã i se roage lui Isis sã-i dea putere.

Bogãþia camerei, intarsiile de baga din uºi, covoarele din Cappadocia,
scaunele cu încrustaþii de carneol, n-o mângâiau cu nimic. În mintea ei,
aceea era încã odaia tatãlui sãu ºi toatã acea pompã ºi splendoare pãreau sã-
i aparþinã lui, nu ei. Oricât de mult o instruise, nu se simþea ca o reginã, ci
ca o impostoare, imposibil de tânãrã, imposibil de verde.

Auzi un zgomot în spatele ei ºi tresãri, cãci crezuse cã era singurã. Dar
se liniºti vãzând cã nu era decât Mardian, propriul ei tropheus ºi preparator
încã din copilãrie. Cel mai apropiat prieten pe care-l avea. Era gras, la fel
ca atât de mulþi alþi eunuci, mai gras chiar decât Pothinus. Chamlysul lui
albastru era la fel de voluminos ca pavilionul regal, iar chipul îi era scofâlcit
ca o cãmaºã aruncatã, numai riduri ºi creþuri.

— Acel Pothinus, spuse el. Are minte cât un cariu de acoperiº.
— Îmi vor sta împotrivã, Mardian?
— Atâta vreme cât Achillas e de partea voastrã, nu pot face nici o miºcare.
Cleopatra meditã la aceste cuvinte.
— Desigur, toatã Alexandria e împotriva voastrã. N-au fost de acord cu
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politica tatãlui vostru faþã de Roma. Nici cu a voastrã. Vã gãsesc pro-romanã.
— Cum am putea fi contra romanilor, fãrã a avea o armatã ca a lor? Nu

sunt decât practicã.
— De asemenea, Pothinus ºi ceilalþi sunt porniþi sã-ºi cãptuºeascã

buzunarele. Fiecare neguþãtor ºi mijlocitor din bazar ar prefera sã aibã un
þângãu ca Ptolemeu pe tron ºi sub deget.

Cleopatra îºi simþi umerii înmuindu-se. Închise ochii.
— N-am niciun sprijin, conduc o naþie de prãvãlieri ºi sclavi care se

rãscoalã pe strãzi dacã soarele intrã dupã un nor, iar romanii ne suflã-n
ceafã pândind un prilej sã jefuiascã Tezaurul. Ce sã fac?

De ce o pãrãsise tatãl ei atât de tânãrã? Încã doar câþiva ani de regenþã
alãturi de el, ºi ºi-ar fi putut consolida poziþia pe tron, ar fi ºtiut ce avea de
fãcut. Dar, la urma urmei, ºtia cã nu era adevãrat, cãci atâta timp cât avea fraþi
nu putea fi în veci consideratã reginã cu drepturi depline, întotdeauna avea
sã fie supusã pretenþiilor acestora. ªi întotdeauna avea sã existe un Pothinus
care sã profite de slãbiciunile ei.

2
TEMPLUL SE AFLA pe promontoriul din Lochias, dominând largul

mãrii. Era un sanctuar privat, rezervat numai membrilor casei regale, un
loc unde putea fi singură cu Isis, Zeila celor Zece Mii de Nume, Pavãzã ºi
Paradis pentru Omenire, Apãrãtoare a Femeilor, Cuvânt al lui Dumnezeu,
Mare Maicã a Întregii Naturi.

Vântul sãrat foºnea printre coloane, iar peste dalele de marmurã cu miros
de mare se prefira nisipul. Cleopatra cãzu în genunchi, aºteptând ca ochii sã i
se deprindã cu întunecimea sanctuarului. Isis privea peste capul ei, spre ocean,
cu penele justiþiei pe cap deasupra discului de argint al lunii ºi nodul sacru între
sânii goi, un ulcior ce conþinea apele Nilului în mâna stângã, un ºarpe încolãcit
de-a lungul braþului drept ºi un crocodil supus sub piciorul stâng.

De undeva din apropiere îl auzea pe unul dintre preoþi cântându-i zeiþei
un imn, cu glas ascuþit.

Depuse ofrandele de fructe ºi flori la picioarele statuii cerându-i în tãcere
Marii Maici ajutorul.

Când îºi terminã adoraþia, se înapoie prin grãdinile palatului, care acum
strãluceau pline de florile albe ale primãverii, ºi i se spuse cã boul Apis
murise.
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*
Cleopatra zãcea goalã, cu faþa pe o bancã netedã de alabastru, în timp

ce Iras, nubianul ei, îi masa cu ulei îmbãlsãmat spatele ºi umerii. Un alt sclav
îi freca mâinile cu cremã de migdale, iar un altul îi masa picioarele cu apã
de mentã. Charmion îi pieptãna pãrul lung ºi negru cu un pieptene de baga.

Trimisese dupã Mardian, dar nu se ostenise cu paravanul de cedru
decorat în timpul întrevederii. N-o deranjase niciodatã ca preparatorul s-o
vadã într-o þinutã necuviincioasã. Îi era ca o adevãratã mamã. Nimeni n-o
cunoºtea mai bine ºi, în plus, toate simþãmintele lui bãrbãteºti fuseserã
retezate cu briciul pe vremea când avea zece ani.

Obrajii cãrnoºi îi tresãltau la fiecare pas, ca faldurile de grãsime de pe
trupul unui bou. Adicã exact subiectul despre care dorea sã discute Cleopatra.

— Maiestate, spuse el, cãzând greoi în genunchi pânã atinse duºumeaua cu
fruntea. Aþi auzit fãrã îndoialã vestea. Sacrul bou Apis a murit.

Boul Apis era socotit a fi avatarul lui Ptah, zeul oraºului Mephis.
Dintotdeauna fusese ales pentru semnele sale caracteristice, negru cu un
romb alb pe frunte, o semilunã pe ºoldul stâng ºi un semn în formã de
scarabeu pe limbã. Era mai rãsfãþat decât oricare alt animal de pe pãmânt
ºi, la moarte, era mumificat ºi depus într-un mormânt special, alãturi de
înaintaºii lui, ca un faraon. Funeraliile erau urmate de o ceremonie
complicată pentru a-i consacra succesorul, care era escortat într-o barjã pe
Nil spre noul lui sãlaº din Templul lui Ptah.

Moartea boului, atât de curând dupã cea a tatãlui ei, era consideratã un
semn de rãu augur; vestea circula prin toatã Alexandria. În piaþã se spunea
cã era un mesaj de nemulþumire de la zei, cã nu se cuvenea ca peste Egipt
sã domneascã o reginã fãrã un rege alãturi. Fãrã îndoialã, Pothinus
contribuise ºi el la rãspândirea zvonului.

„Am sã le-arãt cã nu sunt o fatã fãrã nimic în cap, care se lasã mânuitã
de eunuci ºi bãtãuºi“, îºi spuse ea. „Voi întoarce augurii în folosul meu. Mã
voi folosi de acest prilej pentru a-mi cultiva baza unei puteri proprii, departe
de Alexandria ºi de toþi aceºti greci ºi evrei intriganþi.“

— Am hotãrât sã particip eu însãmi la serviciul funebru, spuse ea.
Mardian clipi din ochi, surprins. Pentru prima oarã, îºi luase preparatorul

pe nepregãtite ºi se simþi încãlzitã de satisfacþie.
— La Memphis? întrebã el. Niciun Ptolemeu nu le-a fãcut vreodatã

curte zeilor egipteni.
— Aceasta va fi prima datã, îi rãspunse dulce Cleopatra.
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— Înþeleg, murmurã preparatorul, cu faþa ca o hieroglifã a uimirii.
Cleopatra îºi rezemã bãrbia în mâini. „S-ar putea sã fiu în stare“, reflectã

ea. „Dacã reuºesc sã-l înving cu mintea pe propriul meu dascãl, poate voi
reuºi sã înving ºi Consiliul.“

— Porunceºte la dioiketes sã pregãteascã barja de stat. Ne vom duce
sã-i înfãþiºãm boului Apis cel din urmã omagiu al nostru ºi sã-i urãm bun
venit urmãtorului.

— Este oare înþelept, Maiestate?
— Cei din Alexandria nu mã iubesc, Mardian. Dar eu nu sunt numai

regina acestui oraº. Sunt Stãpâna celor Douã Þãri ºi am de gând sã arãt
Consiliului cã nu mã voi lãsa asediatã în propriul meu palat. Cum crezi cã
vor reacþiona preoþii ºi þãranii care trudesc la câmp pe chora când îºi vor
vedea regina, în întruparea lui Isis, Marea Maicã, salutând un seamãn zeu
în propriul lui templu? Atunci nu ne vor iubi?

Zâmbi, închise ochii ºi se lãsã în voia lui Iras.
*

Înainte de a pleca, Mardian mai învrednici cu o privire trupul tare ºi
bronzat de pe masa de alabastru. Un trup atât de micuþ, dar o îndârjire atât
de aprigã! Îi era greu sã se gândeascã la ea ca la o femeie, dar nu putea sã
nege ceea ce vedea cu propriii lui ochi. „Cu toþii au subestimat-o“, îºi spuse,
„mai puþin eu.“ ªtiuse încã din copilãria ei cã era diferitã de ceilalþi fraþi ºi
surori, iar cu tatãl lor nici nu se compara. Pothinus, Theodotus, niciunul
dintre ei nu înþelegea într-adevãr cu cine aveau de-a face. Era încãpãþânatã
ºi plinã de voinþã, înzestratã cu o inteligenþã feroce. Niciun alt Ptolemeu nu-
ºi mai dãduse osteneala sã înveþe limba poporului peste care domneau.
Limba de la curte era greaca. Din câte ºtia Mardian, ea era prima care
învãþase graiul oamenilor de rând. Dacã Isis se hotãra sã se reîntoarcã în
Egipt, Mardian nu se îndoia cã ar fi ales-o ca avatar pe micuþa Cleopatra.

*
Se aflau într-un Egipt cu desãvârºire necunoscut grecilor ºi evreilor din

Alexandria, iar sub cupolele de frunze ale palmierilor se îngrãmãdeau sate
de chirpici, cu mãgari trãgând la scârþâitoarele sakkieh-uri, roþile de apã. În
Alexandria, domneau culoarea albastrã a mãrii ºi cea albã a clãdirilor, ºi
trãiau atâtea seminþii diferite încât tot oraºul pãrea un adevãrat bazar; aici,
culorile erau cafenii ºi verzi, ºi toate chiºurile asemenea, cu nas coroiat ºi
piele smeadã ca nuca. Pãrãsiserã capitala în toiul unei ploi torenþiale; aici,
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Nilul era liniºtit ºi albastru, cerul senin ºi vãzduhul nesfârºit de cald.
Era doar pentru a doua oarã când Cleopatra pãrãsea oraºul pentru a veni

pe chora. Cea dintâi fusese ocazia încoronãrii ei, cu doar câteva luni în
urmã, ca regentã alãturi de tatãl sãu. Fiecare rege, de la primul Ptolemeu
încoace, pe vremea lui Alexandru, hotãrâse sã fie încoronat mai întâi la
Alexandria ºi apoi, a doua oarã, la Memphis, unde avuseserã loc încoronãrile
strãvechilor faraoni.

În ziua aceea, la Memphis, un preot cu þeasta rasã îi înmânase cârja
regalã, sceptrul ºi îmblãciul, ºi o încoronase cu coroana dublã faraonicã,
diadema în formã de cobrã a Egiptului de Jos ºi mitra cu înfãþiºare de vultur
alb ºi formã bulbucatã a Egiptului de Sus.

„Viaþa este un spectacol de bâlci“, îi spusese odatã tatãl ei. „Pe oameni
nu-i intereseazã nimic despre tine, fata cu pãr negru strãlucitor, nas egiptean
prelung ºi piele mãslinie macedoneanã, despre frica ta de ºerpi ºi de
întuneric, sau despre cât de mult îþi plac mãslinele; îi intereseazã sã aibã o
reginã ºi o zeiþã, fãrã niciunul dintre cusururile cu care i-a înzestrat pe ei
natura. Ca sã te iubeascã, trebuie sã le fii inaccesibilã.“

Prin urmare, acum stãtea culcatã pe o canapea, pe puntea din lemn de
cedru a barjei regale, la umbra unui baldachin de mãtase purã cu franjuri
aurii, înconjurate de sclave nubiene ce mânuiau evantaie cu cozi lungi,
bãtute în nestemate. Pãrul ei lung ºi negru cãdea în jurul umerilor sub forma
unor ºuviþe inelate ce se îngustau spre vârfuri, iar pe cap purta o panglicã
aurie cu cele douã pene ale justiþiei. Deasupra frunþii avea un disc rotund
care strãlucea ca o oglindã, faþa argintie a lunii. Cãmaºa albã imaculatã, de
in, era legatã la mijloc cu nodul sacru, iar sânii goi îi erau vopsiþi în albastru.
Un ºarpe de aur stãtea încolãcit pe carnea braþului ei drept.

Vâslele cu capete argintii scânteiau, în timp ce se ridicau ºi se afundau
în apã. La fiecare milã parcursã, copii de-o ºchioapã ieºeau în fugã din
casele de chirpici, iar agricultorii cu pielea arsã de soare ºi legãturi albe pe
ºale alergau spre maluri pentru a holba ochii la întoarcerea reginei-zeiþe.

— Este într-adevãr regina noastrã, aici, în chora? Cu-adevãrat e Isis a noastrã?
Cleopatra se miºcã în cãldura înãbuºitoare de sub baldachin, ridicând alene

o mânã spre chipurile care cãscau ochii bulucindu-se pe mal. Pânã ºi slaba
miºcare a bãrcii pe apã îi stârnea greþuri, iar rochia de in era incomod de grea.

Dar acea piesã de teatru era vitalã pentru destinul ei, ºtia, iar
incertitudinile care o hãrþuiserã dupã ce-i murise tatãl pãreau sã rãmânã în
urmã, cu cât înaintau mai mult în lungul Nilului. Simþea o înviorare
puternicã faþã de sine însãşi, o mare credinþã în propriul ei destin. „Pot face
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asta“, îºi spuse ea. „Pot învinge în palatul cu ºerpi al tatãlui meu”.
*

Era purtatã pe o lecticã, pe lângã iazul sacru, pe o alee pavatã, mãrginitã
cu sfincºi, spre Templul lui Apis. Auzise muzica funebrã din templu, simþise
mirosul dulceag-acriºor al tãmâiei plutind prin aerul încins ºi încremenit.
Preoþii ºiroiau afarã din templu s-o salute, cu capetele tunse chilug, îmbrãcaþi
în culoarea albastrã de doliu.

Primul care îi urã bun venit fu Pshereniptah, Mare Preot de Memphis.
— Temutã Reginã, murmurã el, mare cinste ne faceþi.
— Dimpotrivã, mã aflu aici pentru a-l cinsti pe Ptah, rãspunse ea ºi

vãzu, din expresia preotului, cã-ºi alesese bine cuvintele.
ªtia cã marele complex de la Saqqara era unul dintre cele mai venerate

locuri din tot Egiptul. Trecurã prin dreptul marii piramide în trepte a lui
Zoser, cu zidul ei masiv de var, unde mastabele preoþilor ºi vizirilor morþi
de mult se unduiau în arºiþa cruntã a deºertului. Participã la ritualurile
funerare ale boului mort, în templu, apoi îl urmã în procesiune spre marile
catacombe din apropiere.

La intrare, trecurã pe lângã un semicerc de statui ale poeþilor ºi filosofilor
greci, cu Homer în centru, Pindar cântând din lirã, Platon discutând despre
nemurirea sufletului. Opera tatãlui ei, îºi aminti Cleopatra. Le dãruise cu
mãrinime bani preoþilor pentru a-ºi restaura templele ºi sfintele lãcaºuri.
El era cel care o învãþase cã nu trebuia sã fie numai prinþesã grecoaicã, ci
ºi faraoanã egipteanã.

Coborârã pe o rampã spre mãruntaiele deºertului, întunecate ºi sufocant
de încinse. Preoþii îºi cântau jelaniile, fumul forþelor îi ardea plãmânii, dar
Cleopatra urma procesiunea în lungul galeriei subpãmântene, pe lângã
enormele sarcofage negre, acoperite cu hieroglife, unde odihneau rãmãºiþele
pãmânteºti ale altor boi Apis din ultima mie de ani.

Aici, jos, aerul era rarefiat ºi viciat de vremuri ºi praf; mirosea a cãldurã
ºi a descompunere. Un scorpion o zbughi peste nisip, sãgetând în umbre,
la adãpost de lumina fãcliilor.

În sfârºit, boul mumificat fu purtat pe un catafalc de-a lungul coridorului
îngust, de o falangã de sclavi asudaþi. Aceºtia gâfâiau sub povarã, mormãielile
lor de efort fiind înecate în imnurile funebre ale preoþilor.

Boul mort era enorm, înfãºurat strâns în bandaje albe, astfel încât nu-i
ieºeau decât coarnele, alãturi de imensele ulcele în care i se aflau viscerele
ºi alte organe interne. Litiera cu boul fu coborâtã pe o platformã de alabastru,
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în interiorul unui sarcofag încãpãtor de granit trandafiriu, iar marele capac
de piatrã fu coborât la locul lui.

Sacrul Apis se odihnea în sfârºit, gata pentru urmãtoarea reîncarnare.
În noaptea aceea, la praznicul þinut în templu pentru a comemora

rãposarea lui Apis, Pshereniptah se aplecã spre ea ºi-i ºopti:
— Prezenþa voastrã aici niciodatã nu va fi uitatã. Pentru preoþii ºi

poporenii noºtri, nu mai sunteþi doar Cleopatra. Sunteþi însãºi Isis.

3
A FI REGINÃ, învãþã ea cu repeziciune, însemna a deveni cãpetenie peste

corvezi. Fiecare zi era câte o înºiruire nesfârºitã de întruniri ale Consiliului; arta
guvernãrii presupunea stãpânirea zilnicã a amãnuntelor, luarea nenumãratelor
hotãrâri cu privire la dragarea canalelor de irigaþii, administrarea cum se cuvine
a taxelor pe importuri, numirea funcþionarilor mãrunþi.

Avându-l în fiecare dimineaþã lângã ea pe primul-ministru, dioiketes-ul,
Cleopatra primea în audienþã sau trimitea directive la strategioi, funcþionarii
ce rãspundeau de fiecare nume sau district. Dar, în calitatea ei de faraon,
trebuia sã le fie accesibilã ºi oamenilor de rând, aºa cã dupã aceea þinea curte
în marea Salã de Audienþe, primind în propriile ei mâini cereri ºi petiþii ºi
împãrþind dreptatea în persoanã. ªi, desigur, ºtia cã nu trebuia sã uite
niciodatã sã-l întrebe pe ºeful preoþilor cum o mai ducea cu sãnãtatea noul
bou divin, Apis.

Moºtenise mult mai multe probleme decât îºi dãduse seama. Þara era
paralizatã de imensa ei birocraþie, naþionalismul fãcea prãpãd prin chora, mulþi
fellahin fugiserã de pe pãmânturile lor – nedorind sau neputând sã plãteascã
birurile mãrite impuse de tatãl ei – iar începuturile unei noi perioade de foamete
duseserã chiar ºi la rãscoale, în Egiptul de Sus. De aceastã problemã din urmã,
Cleopatra se ocupã numaidecât; gloatele flãmânde dãrâmau de pe tron mai
mulþi principi decât oºtirile cotropitoare. Aºa cã, spre uluirea lui Pothinus ºi a
celorlalþi din administraþie, anunþã cã avea sã devalorizeze moneda cu o treime,
înmulþind astfel exporturile ºi fãcând ca Tezaurul sã aibã la dispoziþie mai
mulþi bani ca sã cumpere grâne pentru strãinãtate, în vreme ce instituia ºi un
program de raþionalizãri stricte în toatã þara.

Pentru moment, pericolul înfometãrii maselor fusese înlãturat.
Între timp, cu toþii aºteptau din Grecia veºti despre deznodãmântul

conflictului dintre Caesar ºi Pompei. Toþi erau convinºi cã Pompei avea sã-
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l învingã negreºit pe generalul parvenit, în pofida ºirului de victorii militare
ale lui Caesar din Galia. Din partea ei, Cleopatra nu se îndoia cã hotãrârea
sa de a-i trimite lui Pompei soldaþi ºi provizii avea sã fie rãsplãtitã. Asta avea
sã-l înveþe pe Pothinus vreo douã, trei lecþii de diplomaþie.

Sentimentele de spaimã i se risipiserã. Nu se mai simþea ca o impostoare
aºezatã pe tronul lui Alexandru. „M-am subestimat“, îºi spunea ea.

Dar, nu peste mult, cei doi trimiºi romani furã omorâþi de niºte legionari
beþi într-o tabãrã din afara oraºului, iar încrederea nou-gãsitã i se risipi
precum ceþurile peste Lacul Mareotis în soarele dimineþii.

*
Toatã Alexandria sãrbãtorea. „S-ar putea crede cã tocmai am învins

legiunea de ºoc a lui Marte ºi am devastat Forumul“, reflectã Cleopatra. ªi
nici mãcar nu-i uciseserã niºte egipteni.

Cei doi erau fii ai guvernatorului roman din Siria, Marcus Bibulus.
Fuseserã omorâþi de legionarii detaºaþi în afara oraºului, pe care îi
împrumutase Pompei tatãlui ei cu opt ani în urmã, pentru a-l proteja de
rãzmeriþe. Mã rog, îºi spuse Cleopatra, nu erau tocmai romani. În cea mai
mare parte soldaþii erau germani ºi gali cu rãsuflare puturoasã ºi bãrbi
lãþoase, care beau peste mãsurã ºi prãdau bazarurile din oraº ori de câte ori
le venea cheful. Mulþi dintre ei îºi gãsiserã neveste deopotrivã de urâte în
Rhakotis, iar unii chiar odrãsliserã cohorte întregi de plozi.

Guvernatorul Risiei dorea acum ca aceastã adunãturã zdrenþãroasã ºi
neorânduitã sã fie adusã înapoi, pentru a-l ajuta sã lupte cu parþii, dar se pãrea
cã legionarii se cam îndrãgostiserã de viaþa din Alexandria ºi nu-i prea încânta
gândul de a deveni din nou soldaþi. La auzul veºtii din Siria, câþiva se
îmbãtaserã ºi, în felul lor provincial ºi bãtut în cap, hotãrâserã cã soluþia
tuturor problemelor era sã-i ucidã pe soli – în acest caz, fii lui Marcus Bibulus.

„Iar acum, datoria de a rezolva aceastã problemã îmi revine mie.“
Ca de obicei, curtea era plinã de culoare ºi pretenþii, greci în chiton-uri

purpurii, persani în tunici ºi pantaloni, iudei în robe lungi albe, egipteni în kalasiri-
uri tradiþionale. Era prezent primul ministru, însoþit de oeconomi-i lui, cu robele
ºi cununiþele lor, ofiþerii din Garda Regalã, uºor de recunoscut dupã pãlãriile lor
de fetru cu boruri late, mantiile mici ºi lunguieþe ºi ghetele cu carâmbi înalþi ºi
ºireturi, dupã moda domnilor de la þarã din Macedonia. Vânãtorul ªef, Felcerul
ªef ºi Paharnicul ªef strãluceau de diademe ºi broºe din aur.

Cleopatra era îmbrãcatã în robele de stat formale, cu pieptar de aur ºi fildeº,
lapis lazuli ºi carneoil, o cingãtoare latã de aur masiv, ºi braþele ºi gleznele
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împodobite cu brãþãri de aur ºi lapis. Þinea cârja ºi îmblãciul Marii Case a
Egiptului; pe cap avea mitra cu vultur uraeus-ul de aur ale celor Douã Þãri.

Charmion petrecuse ceasuri îndelungate aplicându-i cosmeticalele, cu o
atenþie deosebitã la ochi, accentuaþi cu cãrbune negru ºi malachit verde.
Gura îi fusese înroºitã cu o alifie specialã fãcutã din slãninã de berbec în
amestec cu ocru roºu, iar pãrul lucea sub un unguent din ulei ºi suc de
ienupãr. Pãrul, împletit, fusese decorat cu podoabe de aur. Pe tron nu mai
stãtea o fatã de optsprezece ani, ci o zeiþã.

Un scrib egiptean cu fustanelã stãtea aºezat la picioarele ei, lângã un
cãrturar din Museion în robã greceascã, gata sã consemneze procedurile, în
egipteanã ºi greacã.

La apariþia ei, în Marea Salã a Coloanelor se lãsase o tãcere de moarte.
Acum, Cleopatra grãi:

— Ar dori cineva sã-mi explice ce s-a întâmplat ieri în oraº?
Tãcerea deveni fremãtãtoare. Cel ce o risipi în sfârºit fu Pothinus, cu

aceeaºi expresie impertinentã în ochi:
— Maiestate, soldaþii romani au primit de la doi trimiºi ordin sã-i

însoþeascã în Siria, pentru a-l ajuta pe guvernatorul de-acolo în rãzboaiele
lui mãrunte. Au refuzat sã plece.

— Aºa cã au omorât doi oameni fãrã apãrare?
— Erau romani! aproape cã scuipã cuvintele Pothinus.
— Aceste trupe s-au aºezat de mult aici, interveni Theodotus, pe un ton

mai liniºtitor. Sunt barbari simpli, din Galia sau Germania, ºi ºi-au luat
neveste ºi þiitoare de la noi. Mulþi au familii întemeiate cu femei de baºtinã.
Nu le este dragã Roma.

— Totuºi, sunt soldaþi romani.
Pothinus pãru sã se lumineze la chip de plãcere. Poate cã tocmai el

ticluise criza, îºi spuse Cleopatra. Purta pecetea lui. O punea sã aleagã între
a se împotrivi romanilor ºi a zãdãrî scârba alor ei. Tipic pentru el.

— Ei bine, Maiestate, ce-i fãcut, e bun fãcut, spuse el.
Cleopatra privi în jurul curþii, dupã al treilea membru al Consiliului,

cãpitanul Gãrzii. Achillas avea cel mai înalt rang la curte, Rubedenie.
— Frate, spuse ea, nu ne-ai prezentat opinia ta.
— Temutã Maiestate, dupã cum spune ºi Pothinus, nu sunt decât niºte romani.
„Dar ia mai pupã-l în dosul lui gras ºi terminã odatã!“ rãspunse în sinea

ei Cleopatra, iritatã. „Ce, o fi stãpân peste voi toþi?“
În sfârºit, se întoarse spre prim-ministru, care stãtea în picioare lângã tron

– un anumit Protarchus, care-l înlocuise pe Hephaestion dupã ce acesta îºi
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încheiase stagiul de un an în funcþie.
— Tu ce crezi despre toatã aceastã situaþie? îl întrebã.
— Maiestate, sunt romani, cum spune ºi cãpitanul Gãrzii. ªi au încãlcat

legea romanã. Prin urmare, sunt de pãrere cã ar trebui sã rãspundã în faþa
Romei de faptele lor.

Cleopatra se întoarse din nou spre curte.
— ªi noi suntem de aceeaºi pãrere. Prin urmare, poruncim ca ucigaºii

sã fie gãsiþi ºi predaþi în lanþuri, guvernatorului din Siria, pentru judecatã.
Achillas fãcu un pas înainte.
— Maiestate! Sã fie drept oare? Se cuvine sã ne cãciulim în faþa romanilor?

E totuna cu a ne trânti la picioarele lor, lãsându-i sã mãrºãluiascã în Alexandria!
— Ei bine, dacã ar dori s-o facã, tu ºi toatã armata ta nu i-aþi putea opri!
Acesta era adevãrul ºi îl reduse imediat la tãcere. Achillas o privi lung,

alb la faþã. „Cred cã tocmai l-am pierdut pe ultimul dintre aliaþii de la palat“,
cugetã Cleopatra, copleºitã de propria ei impetuozitate.

— Maiestate, ne veþi umili în faþa romanilor? o întrebã Pothinus, mai blând.
— Dacã niºte soldaþi egipteni i-ar ucide pe fiii tãi la Roma, nu te-ai

aºtepta sã-þi fie predaþi ca sã faci dreptate? Deºi, dacã stau sã mã gândesc,
recunosc cã aºa ceva e cam improbabil...

Împunsãtura îºi atinse þinta, iar obrajii lui Pothinus se împurpurarã.
Stãrui însã:

— Oamenii vor întreba dacã suntem conduºi de la Alexandria sau de la Roma.
— Nu avem nici o autoritate peste întrebãrile oamenilor, ci numai peste

faptele lor, Frate. Gãseºte-i pe cei care i-au omorât pe trimiºi. Adu-i aici.
Un moment, Pothinus îndrãzni sã se uite prin salã, spre Ptolemeu. Bãiatul

stãtea îmbufnat, cu privirea în pãmânt. „Nu mai dureazã mult“, îºi spuse ea.
„Cred cã destul de curând se va hotãrî sã mã provoace. Dar nu astãzi.“

Reveni cu privirea spre Pothinus.
— Fã cum am poruncit, spuse ea.

4
EGIPTUL ERA CUNOSCUT de locuitorii lui ca Tãrâmul Negru,

datoritã panglicii de pãmânt negricios ºi mãnos rãmas în urma Nilului dupã
revãrsãrile anuale. Pe aceste sedimente se bizuiau în fiecare an oamenii din
chora, pentru a-ºi hrãni culturile.

De-a lungul þãrmurilor Nilului se înºirau clãdirile din cãrãmizi de
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chirpici, cu acoperiº boltit, numite Nilometre, care erau construite deasupra
unor încãperi subterane anume fãcute spre a mãsura cota fiecãrei inundaþii.
Pe pereþi erau scrijelite semne dupã care sã se socoteascã nivelul apelor
fluviului. Dacã acestea se ridicau prea mult, zãgazurile erau mãturate din
drum, inundând ºi prãpãdind plantaþiile. Dar dacã fluviul nu creºtea
îndeajuns, tarlalele nu mai erau udate, iar pãmântul se subþia prea mult
pentru recolta din anul viitor. Peste un an, urma sã fie foamete.

Moartea, din câte se spunea, putea fi mãsuratã în coþi pe pereþii unui Nilometru.
Pentru al doilea an la rând, Nilul crescu pânã sub Coþii Morþii, iar de astã

datã Cleopatra nu mai putu sã împiedice nenorocirea care se apropia. În
chora mureau mai întâi copiii, apoi bolnavii. În Alexandria aveau loc
revolte, iar de pe Nilul de Sus veneau veºti despre rãscoale. Mii de fellahini
îºi pãrãseau satele. Climatul ideal pentru trãdare.

*
Mardian intrã în toiul nopþii, cu sufletul la gurã, dupã ce-ºi târºise grãbit

papucii pe coridoarele cu ecouri ale palatului din Lochias. Cãmaºa lungã îi
fâlfâia în jurul gleznelor.

Cleopatra încã nu se retrãsese la culcare. Stãtea aºezatã la masa de lucru,
comoara ei cea mai de preþ. Era lucratã dintr-o lespede masivã de lapis lazuli,
sprijinit în fiecare colþ pe câte un sfinx din bazal cu intarsii de aur ºi coral.
Se spunea cã, odinioarã, îi aparþinuse lui Alexandru însuºi.

Lucra cu o tãbliþã de cearã ºi un stylulus, având câteva suluri desfãcute
pe bancheta de culoare albastrã palã. O brizã rãcoroasã dinspre mare,
parfumatã cu iasomie din grãdinã, fãcea sã se unduiascã perdelele din
apartament, iar lãmpile de pe stativul de alamã pâlpâiau.

Revãzuse iar ºi iar cifrele primite de la strategioi. Rezervele de grâne din
magaziile portului se împuþinaserã îngrijorãtor. În cei mai mulþi ani, fuseserã
îndestulãtoare pentru a hrãni nu numai Egiptul, ci ºi jumãtate din Mediterana.
În anul acesta, mii de oameni dintr-ai ei aveau sã moarã de foame, oricât de
mult ar fi privit ea numerele din registre ºi rapoartele pe care le avea în faþa ei.

Mardian nu aºteptã permisiunea ca sã vorbeascã.
— Maiestate, gâfâi el, sunteþi în pericol.
Cleopatra puse jos stylusul ºi îl privi lung. O clipã doar îi vãzu chipul,

ºi fu îndeajuns ca sã ºtie. În sfârºit, se întâmplase. Auzi glasul tatãlui ei, auzi
din nou colcãiala reptilelor din hruba de demult, sub palat.

Fiecare palat e plin cu ºerpi, de douã ori mai ucigãtori decât aceºtia.
— Pothinus?
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Mardian dãdu din cap.
— Achillas s-a lãsat convins sã-l susþinã.
Cleopatra sãri în picioare, speriatã, apoi se îndreptã repede spre uºã.

Cei doi strãjeri macedoneni care stãteau de pazã în fiecare noapte la intrarea
apartamentului ei nu mai erau. Coridoarele goale pãreau s-o batjocoreascã.

— Nu ne-a mai rãmas niciun prieten în Alexandria, Maiestate. Numai
eu ºi Olympos, medicul vostru. ªi mã tem cã niciunul dintre noi nu ºtie de
care capãt se þine o spadã.

Ea ºi Mardian se pregãtiserã luni de zile, în secret, pentru acest moment,
de când îi trimisese în lanþuri pe cei doi romani, spre Siria. În mândria ºi
aroganþa ei, Cleopatra crezuse cã-i putea întrece pe Pothinus ºi cârdaºii lui.
Acum ºtia ce nesocotitã fusese.

Din nou auzi glasul tatãlui ei: Te-am prevenit.
Mardian strecurase bani ºi givaeruri în jos pe Nil, spre Teba ºi Philae,

în Egiptul de Sus. Preoþii o ajutaserã; mãcar nu era tot Egiptul împotriva ei.
Vizita la Hermonthis ºi veneraþia faþã de boul sacru îi salvau acum viaþa.

Îºi reaminti cã n-avea sã fie pentru prima oarã când un Ptolemeu trebuia
sã lupte pentru tron. Tatãl ei stãtuse un timp în surghiun, cu Pompei, care-l
ajutase sã-ºi câºtige tronul înapoi. Totuºi, acest gând îi dãruia o mângâiere rece.

Îºi înfruntã pe datã imboldul de a se trânti pe divan, izbucnind în plâns.
Crizele sunt pentru copii, îºi spuse ea. ªi totuºi, iat-o din nou la fel ca pe
vremea când o pãrãsise tatãl ei, o fatã speriatã în vârstã de numai optsprezece
ani. Dintr-o datã, noaptea devenise rece ca un mormânt, iar Cleopatra nu
voia decât sã se ascundã într-un colþ ºi sã-ºi acopere faþa, ca un copil.

— Trebuie sã plecãm în noaptea asta, chiar acum! ºopti Mardian, cu glasul
ascuþit de nervozitate. Cãlãii voºtri ar putea fi pe drum încoace, pe coridoare.

Cleopatra se întoarse dinspre fereastrã, cãutând cu disperare înlãuntrul
ei puterea ºi hotãrârea de care avea nevoie în acele momente, ca un jucãtor
care ºi-a pierdut toþi banii ºi bâjbâie prin adâncul pungii dupã vreun ultim
galben cu care ar putea sã mai continue jocul.

— Barca e gata, vã aºteaptã la debarcader, continuã Mardian.
Nu mai avea încredere în propria ei voce. Dãdu din cap în tãcere ºi trecu

grãbitã pe lângã el, cu gâtlejul atât de strâns încât abia dacã mai putea sã
respire, de parcã ar fi avut pieptul strivit într-un cerc de fier. Viitorul era la
fel de negru ºi neîndurãtor ca oceanul de sub trepte. N-avea timp sã se
gândeascã la asta acum. Trebuia sã rãmânã în viaþã. Sã fie mereu cu un pas
înaintea viperelor cu veninul lor.
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*
O barcã micã aºtepta la baza treptelor palatului; Charmion ºi Iras se

îmbarcarã în urma ei. Mardian chemase sclavi, iar cuferele cu haine ºi bijuterii
fuseserã încãrcate la bord. Preparatorul se urcã ultimul în mica ambarcaþiune.

Pornirã sã lunece în tãcere prin Heptastadion, spre Portul Bunei
Reîntoarceri, apoi pe canal, pe sub adormitul Rhakotis, pânã pe Lacul
Mareotis. Acolo, se transbordarã în barcazul care avea sã-i ducã în susul
Nilului, la Teba, unde-i aºtepta siguranþa.

Ultima datã când vizitase chora, fusese ca zeiþã, într-o barjã regalã,
umbritã de baldachine din mãtase ºi aerisitã cu evantaie din pene de pãun.
Acum, avea sã se înapoieze ca o fatã înfricoºatã, cu duhoarea apei din calã
în nãri, un vãl acoperindu-i faþa, ghemuitã sub punte ca o rãufãcãtoare.

5
Luna romanã a lui Septembris,
Cu patruzeci ºi opt de ani înainte de naºterea lui Iisus Christos
CAESAR PRIVEA GALERA apropiindu-se de nava lui contraamiral.

De la bordul ei fu ajutat sã treacã pe puntea navei lui un butoi de carne de
porc umflat, înveºmântat în mãtãsuri. Era boit ºi parfumat în stilul unei
boarfe de Damasc, iar acum aºtepta sã fie învrednicit cu bunãvoinþa lui,
hlizindu-se ca un sclav în aºteptarea unei laude. Noi servi nubieni stãteau
în spatele lui, aproape goi, cu pieile negre lucind de sudoare.

Numele emisarului pãrea a fi Theodotus.
Þãrmul primejdios arãta ca o linie pictatã de o fatã nevricoasã pe

marginea neagrã a mãrii, din trãsãturi inegale de cãrbune. Valurile clipoceau
lângã corabie, iar briza puternicã fãcea sã fluture flãcãrile torþelor. Soldaþii
adunaþi pe punte erau neliniºtiþi, atenþi la trãdãri, cu chipurile umbrite de
cãºti. Pe catarge, pânzele fâlfâiau cu plesnete.

— Salutãri, Nobile Iulius Caesar, spuse solul, cu un glas ascuþit care pe
general îl zgâria pe nervi. Din partea Consiliului de Regenþã, îþi urez bun
venit în Egipt ca oaspete al marelui Ptolemeu al Treisprezecelea, Regele
Egiptului, Stãpânul celor Douã Þãri.

Caesar rãmase cu mâna pe garda spadei, fãrã sã spunã nimic. Ochii i se
îndreptarã spre coºul de rãchitã pe care îl þinea în braþe unul dintre nubieni.

— Îþi aducem un dar, Nobile General.
Caesar dãdu din cap a consimþãmânt. Unul dintre nubieni puse coºul pe punte
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ºi scoase din el un obiect învelit în cârpã. Pânza era albã, dar avea o patã maronie.
Celãlalt nubian întinse alãturi un covoraº. Apoi, cei doi puserã deasupra

obiectul ºi începurã sã-l dezveleascã. Sub prima bucatã de pânzã mai era
una, ºi ea pãtatã. O dãdurã la o parte, pentru a dezvãlui un cap de om.

Capul fusese despãrþit de trup cu câtva timp în urmã ºi nu mai putea fi
recunoscut. Pielea se înnegrise ºi puþea ca un poloboc cu sepii la soare.
Acea ofrandã îi era dãruitã pe o tavã de argint. Theodotus, þinându-ºi la nas
o batistã parfumatã, se apropie ºi întinse un inel cu pecete. Caesar îl
recunoscu. Era al lui Pompei.

— Ce-ai fãcut, fãtãlãu umflat? mârâi Caesar.
Theodotus se retrase cu un pas, ca ºi cum ar fi fost lovit.
— I-a jignit pe toþi iubitorii de pace! schiþã el. Sora regelui nostru pornise

ea însãşi împotriva ta, îi trimisese corãbii ºi soldaþi. Pentru tine am fãcut-o.
— Pentru mine?
— Morþii nu muºcã, adãugã Theodotus.
Va sã zicã, aºa. Crezuserã cã avea sã se bucure. Grãsanul ãla se aºtepta

la laude ºi rãsplãþi pentru cã ucisese ºi mãcelãrise un compatriot roman.
Caesar fãcu un pas înainte ºi-l înhãþã de grumaz. Numai intervenþia
propriilor lui oameni îl împiedicã sã-l sugrume pe loc.

6
MUNTELE KASIOS, LA EST DE PELUSIUM
UN VÂNT FIERBINTE sufla peste deºert. Douã luni aºteptaserã lângã

puþuri, cu armata rãspânditã în corturile zdrenþuite, sub palmieri. Dacã se
putea numi armatã; o mânã de fellahini egipteni credincioºi, dar neinstruiþi,
recrutaþi din Egiptul Mijlociu ºi de Sus, la care se mai adãugau câteva sute
de mercenari nabateeni, înrolaþi în armata ei la Ashkelon.

Între timp, Achillas stãtea baricadat în fortãreaþa lui de la Pelusium,
blocând drumul spre capitalã, cu propria lui oºtire de hoþomani jerpeliþi ºi
paznici de lupanar, plus câþiva veterani legionari, galii ºi germanii care
refuzaserã sã plece în Siria.

Toate lucrurile de care se temuse Cleopatra pentru Egipt ajunseserã sã
se petreacã în anul de când lipsea din Alexandria. Generalul roman, Iulius
Caesar, era acum investit în palatul ei de pe promontoriul Lochias. Împotriva
tuturor sorþilor, îl învinsese pe marele Magnus Pompei la Pharsala, în Grecia,
ºi îl urmãrise tocmai pânã în Egipt. Consiliul de Regenþã crezuse cã avea
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sã-l înduplece, oferindu-i capul lui Pompei.
Se pãrea cã vicleºugul nu reuºise.
Un episod ruºinos, dupã opinia ei de femeie tânãrã. Tatãl sãu îi datorase

lui Pompei tronul. Dacã acel roman mândru se aºteptase la loialitate sau la
recunoºtinþã din partea urmaºilor lui Ptolemeu, îºi greºise amarnic socotelile.
În schimb, Pothinus se hotãrâse sã-l joace pe roman pe degete, întinzându-
i o cursã. Când Pompei debarcase pe mal, Achillas îl înjunghiase, apoi îi
retezase capul. Trupul i-l lãsaserã sã putrezeascã pe plajã.

Caesar îºi arãtase gratitudinea pentru perfidia lor instalându-se în palatul
regal, unde-i þinea pe Pothinus ºi Ptolemeu aproape ostatici. Nu se comporta
ca un ambasador strãin, ci ca un cuceritor al oraºului. Îl alungase pe
Theodotus pentru rolul jucat în uciderea lui Pompei, iar acum îºi afirma
dreptul de a arbitra rãzboiul dintre Cleopatra ºi membrii rãmaºi ai
Consiliului de Regenþã.

Mulþimea se purtase previzibil; aveau loc revolte pe strãzi, iar unii dintre
soldaþii lui Caesar fuseserã omorâþi. Caesar însuºi era acum asediat în palatul
pe care-l asalta populaþia ºi soldaþii lui Achillas.

De luni de zile o þinea tot aºa, iar Cleopatra îºi spunea cã avea sã moarã
în pustietatea aceea albã ºi stearpã. ªi, tocmai atunci, din deºert apãru cãlare
libertul lui Caesar.

*
— Mã numesc Rufus Cornelius, se prezentã omul. Aduc un mesaj de la

Imperatorul Iulius Caesar.
Caesar. Cleopatra avu senzaþia cã inima îi sãrea în gât.
Rufus Cornelius îºi scosese casca romanã, cu panaºul ei decorativ,

þinându-ºi-o sub braþul stâng. Arãta strãlucitor, cu mantia roºie ºi pieptarul
smãlþuit. Inspira acel aer de încredere în sine al tuturor romanilor – nu
aroganþa mucoasã a unora dintre proprii ei miniºtri greci, ci deplina siguranþã
care însoþea apartenenþa de cea mai temutã armatã a lumii.

Cleopatra îºi simþi gâtul contractându-se. „În ce hal arãt, o reginã
tâlhãroaicã, abia o fatã, cu o armatã de zdrenþãroºi. Ce-o fi crezând despre
mine acest roman? Îmi împart pavilionul de mãtase cu ºerpii ºi ºopârlele,
mirosul dulce al lemnului de santal abia ascunzând duhoarea cãmilelor, ºi
totul plin de nisip? Mã-ntreb cum l-aº putea impresiona.“

— Ce are sã-i spunã stãpânul tãu Reginei Cleopatra? îl întrebã ea.
Rufus Cornelius fãcu o plecãciune.
— Este foarte întristat de situaþia pe care a gãsit-o aici în Egipt,
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Maiestatea Voastrã. Roma s-a bucurat de relaþii prieteneºti cu tatãl vostru
ºi cu Egiptul, ºi îl îngrijoreazã cât se poate de tare sã gãseascã naþiunea
sfâºiatã de rãzboi.

— Acest rãzboi nu este fapta mea. Am fost detronatã nelegiuit de
Consiliul de Regenþã.

— Dupã cum ºtiþi, tatãl vostru a întocmit un testament care a fost
sancþionat la Roma, declarând cã Maiestatea Voastrã ºi fratele vostru urma
sã domniþi împreunã.

„Dacã existã un asemenea testament“, îºi spuse Cleopatra, „acum aud
prima oarã de el. Dar cred cã tatãl meu ar fi fost în stare sã semneze orice,
ca sã mai stoarcã bani de la romani pentru a-ºi cãpãta tronul înapoi.“

— Imperatorul Caesar este nemulþumit sã vã gãseascã fratele în
contravenienþã faþã de testamentul tatãlui sãu ºi ºi-a asumat cãderea de a
hotãrî în aceastã privinþã.

„Va sã zicã“, reflectã ea, „acum acest Caesar nu mai e numai rege, ci ºi
fãuritor de regi. Înfumurarea acestor romani nu mai cunoaºte fruntarii. ªi
totuºi, aceastã aroganþã nu este întru totul deplasatã, cãci eu sunt o reginã
fãrã de þarã ºi, cu toate cã încã nu e decât un magistrat, este un magistrat
roman, iar armatele lui ne þin sub picior pe toþi.“

— Dorinþa lui Caesar este sã veniþi la Alexandria, ca sã poatã negocia
o soluþie pentru problemele Egiptului.

— Dacã aº putea veni la Alexandria, n-aº mai avea nevoie de Caesar.
La auzul acestor cuvinte, romanul avu temeritatea sã zâmbeascã.
— Oferta rãmâne în picioare.
— Iar eu îi mulþumesc pentru ea. Spune-i cã am sã chibzuiesc.

7
RÃMASE AªEZATÃ PE TRON, cu spatele drept ºi privirea în gol,

mult timp dupã plecarea lui Rufus Cornelius. „Am dat un spectacol reuºit“,
îºi spuse. „Toatã viaþa mea e un teatru. Dacã ar ºti cât de slabã ºi speriatã
mã simt de fapt, nu mi-ar mai rãmâne niciun prieten în întreaga lume.“

Mardian o privea, cu chipul lui pãstos ºi spân lipsit de orice expresie, dar
în ochi i se citea cu totul altceva. „Pesemne se teme la fel de tare ca ºi
mine“, meditã Cleopatra. „Dacã înving, viitorul lui e asigurat. Dacã pierd,
moare ºi el.“

— Ce pãrere ai de asta, Mardian? îl întrebã, în cele din urmã.
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— Încrede-te într-un roman, ºi vei merita orice nenorocire iese din asta.
Lepãdãturile astea ºi-ar necinsti propriile bunici, dacã ar avea de câºtigat.

— ªi totuºi, am de ales?
— Nu. E cu neputinþã sã ajungem la Alexandria.
— Poate cã tocmai ãsta e rostul chemãrii. O fi o încercare.
— O încercare nesocotitã.
— Aici nu câºtig nimic. Nu putem organiza un asediu al Pelusiumului.

Achillas e mulþumit sã ne lase cu tabãra în acest loc pânã mi se terminã toþi
banii, sau mercenarii noºtri arabi îºi pierd tot cheful ºi se duc acasã.

— Dar, dacã ar fi o cale de a vã duce în oraº, n-aþi deveni decât prizoniera
lui Caesar.

Cleopatra închise ochii. „Nu pot sta la nesfârºit aici, în deºert, zile de-
a rândul. Mai degrabã aº muri. Un an în deºertul ãsta, ºi mã simt ca o bãtrânã
uscatã. Trebuie sã fac ceva.“

Numai de l-ar fi cunoscut pe-acel Caesar, dacã ar fi ºtiut cum era.
— Ce ºtii despre el, Mardian?
Eunucul îºi umflã obrajii. Era un semn cã nu-l vedea cu ochi buni pe

omul într-ale cãrui mâini se afla destinul lor.
— E un mare militar. L-a biruit pe Pompei la Pharsalis, iar ticãlosul ãla

iute la mânie era socotit cel mai bun general al Romei. E însurat cu o femeie
numitã Calpurnia – o cãsãtorie politicã, desigur. E un muieratic renumit. Se
spune cã s-a culcat cu nevestele tuturor prietenilor, iar în Roma nu are loc
niciun divorþ fãrã sã se pomeneascã ºi numele lui Caesar.

Cleopatra simþi un fior de teamã. O fi pretins ea tronul Egiptului, dar cu
un asemenea om nu se putea lua la întrecere. Cu siguranþã, nu era rãzboinicã,
ºi încã mai era fecioarã. Gândul de a avea de-a face cu acel Caesar, faþã în
faþã, o intimida – cel puþin.

Mardian o observa. Gândurile i se citeau limpede pe chip. ªi el cugeta
la acelaºi lucru.

— Este foarte chipeº?
Preparatoul ºovãi, cãci întrebarea îi trezise bãnuielile.
— Nu îndeosebi. Spionii mei spun cã are o problemã cu chelia, care-l

face sã fie peste poate de sensibil.
— Va trebui sã gãsim o cale de a-l impresiona.
— S-ar pãrea cã foarte puþine îl impresioneazã pe Caesar.
— O, trebuie sã se afle ceva...
„Eu, poate.“
Era o idee neruºinatã. Dar, ca s-o punã la încercare, trebuia mai întâi sã
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izbuteascã intrarea în Alexandria. Cel mai bine ar fi fost printr-un vicleºug, cãci
nici chiar Caesar nu putea garanta libera trecere prin liniile de luptã. ªi el era
prizonier în egalã mãsurã cu Ptolemeu ºi Pothinus. Cleopatra se îndoia cã pânã
ºi Rufus Cornelius ºi escorta lui mai reuºeau de-acum sã intre înapoi în oraº.

Dar trebuia s-o facã. N-avea de gând sã mai stea nicio zi în cortul acela puturos.
— Caesar îl preferã pe Ptolemeu împotriva mea, Mardian?
— Dacã e roman, preferã pe oricine îi slujeºte mai bine interesele de moment.
— Atunci de ce l-ar îndrãgi pe fratele meu mai mic, când primul lui ministru

ºi generalul i-au declarat amândoi rãzboi ºi vor sã-l alunge din Alexandria?
— I-aþi invita pe romani sã stea la Alexandria, în locul fratelui vostru? E

ca ºi cum ai invita un crocodil în casã, dacã-þi promite cã va mânca numai grâu.
— În acest moment, Mardian, sunt reginã peste nimic. Înainte de a putea

reorândui soarta þãrii, ºi pe-a mea, trebuie sã am puterea de a o face. Trebuie
sã fiu din nou Regina Egiptului.

Mardian tãcu. De afarã se auzeau cãmilele tuºind, iar vântul fierbinte din
deºert biciuia mãtasea cortului.

— Aveþi dreptate, desigur, spuse el în cele din urmã. Dar este un joc de
noroc. Mã tem pentru Maiestatea Voastrã.

— Aceastã invitaþie nu este mai mult decât o provocare.
— Sau o cursã, replicã Mardian. Chiar dacã Maiestatea Voastrã aþi gãsi

o cale de a intra în oraº, odatã ce aþi ajuns acolo sunteþi ca ºi prizonierã, silitã
sã faceþi numai ce vrea el.

— ªi ce am de pierdut?
— Viaþa, Maiestate.
— Viaþa mea! O renegatã care trãieºte în sãlbãticie!
Mardian ridicã uºor din umeri, cu colþurile gurii arcuite în jos.
— Nu eºti de acord? îl întrebã ea.
— Toþi romanii sunt niºte lepãdãturi. Mai degrabã mi-aº vârî bucile într-

un butoi cu smoalã încinsã, decât sã am încredere în vreunul dintre ei.
— Nu intenþionez sã-i acord acestui Iulius Caesar încrederea mea. Dar

pot avea încredere în propria mea ingeniozitate. ªi  în tr-a ta.
„Viteze cuvinte, numai de le-aº crede! Unde mi-a fost ingeniozitatea,

pânã acum? Nu am decât un singur lucru pe care l-ar putea dori acel Caesar.“
Era un lucru pe care-l putea oferi declarând cu îndreptãþire cã niciun alt
bãrbat nu-l mai avusese înainte. Dar dacã putea considera vrednic de interes
acest lucru faþã de un bãrbat cu o asemenea experienþã, n-avea de unde sã ºtie.

— Ca sã ajungeþi în oraº, spunea Mardian, va trebui sã vã deghizaþi la
perfecþie. Cãci acolo aþi fost reginã ºi prinþesã, ºi toþi cei din palat vã cunosc



4:4:DMFPQBUSBDMFPQBUSB

ca pe mamele lor. Veþi avea nevoie de un travesti cum nu se poate mai iscusit.
— Poate dacã m-aº ascunde în ceva. Într-o ladã cu smochine, eventual.
— Aºa, n-aþi ajunge mai departe de bucãtãrie, Maiestate.
Dupã care, preparatorul rãmase mult timp cu privirea spre covor.
„Atunci, cum?“ se întrebã ea. ªtia cã Mardian avea dreptate. Dacã intra

deghizatã, singurã sau poate cu douã, trei gãrzi de corp, ar fi putut trece dincolo
de porþile oraºului; dar cum sã intre în palat ºi sã ajungã în faþa lui Caesar?

Mardian propuse canalele de scurgere, iar Cleopatra îºi închipui cum ar
fi stat în faþa celui mai mare ºi mai puternic roman din lume puþin a rahaþi
alexandrini ºi cerându-i s-o facã reginã a Egiptului.

ªi dacã reuºea sã intre? Avea sã fie singurã, despãrþitã de propria ei
armatã, la discreþia lui. Dacã o dorea numai ca sã-l oblige pe Pothinus sã-
ncheie o învoialã? Dã-mi nouã talanþi de aur, ºi eu þi-o dau pe Cleopatra.

O datã ajunsã în oraº, ce putere mai avea ca sã se salveze?
Era un risc pe care trebuia sã ºi-l asume.
— Trebuie sã existe o cale de a intra în palat.
— Fiecare poartã e doldora de soldaþi. Pothinus a pus ca în port sã se

întindã lanþuri pe sub apã. Cred c-a fãcut-o atât ca sã-l împiedice pe Caesar
sã plece, cât ºi sã vã opreascã pe Maiestatea Voastrã sã veniþi.

— Totuºi, ai în ochi expresia aia pe care þi-o cunosc. Spui toate astea,
dar te-ai gândit tu la ceva...

Mardian oftã.
— Sunteþi hotãrâtã s-o apucaþi pe aceastã cale, Maiestate?
— M-ai vãzut vreodatã rãzgândindu-mã?
— Dacã e musai sã vã aruncaþi viaþa la gunoi în felul acesta nechibzuit,

atunci ca prieten ºi sfãtuitor presupun cã am datoria de a vã ajuta.
Pe obraji ºi în ochii mici ºi negri i se întipãrise suferinþa. Era deznãjduit nu

cã risca sã moarã, ci pentru cã se hotãrâse sã-i nesocoteascã sfatul.
— Existã cineva care vã poate duce în palatul lui Caesar. Un spion care

intrã ºi iese din oraº cum pofteºte.
— Mã ºi întrebam cum de ºtiai atâtea despre aventurile lui Caesar.
— E sicilian, neguþãtor. Cu corabia lui am ajuns la Teba, în noaptea

când am fugit din palat.
— E vrednic de încredere?
— I-aº da pe mânã chiar ºi viaþa mea.
— Nu viaþa ta e în pericol, ci a mea.
— N-o sã vã dezamãgeascã, Maiestate. Este cumnatul meu, soþul surorii

mele. Se numeºte Apollodorus.
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8
— APOLLODORUS, spuse ea.
— Maiestate.
Negustorul fãcu o plecãciune, dar pe faþã i se citea o expresie aproape

insolentã, o aroganþã pe care Cleopatra o mai observa se la oamenii fãrã
þarã. Avea chipul ars de soare ºi sare, ca piatra cãreia vremurile i-au dat o
formã mai degrabã în spãimântãtoare decât plãcutã. Ochii negri îi scãpãrau
sub sprâncenele dese. Avea aerul unui om mai deprins sã dea ordine decât
sã le primeascã. Mardian spusese cã avea treizeci de ani.

Apollodorus era îmbrãcat dupã moda greceascã, având chlamys-ul
încheiat la umãr cu un smarald mare ºi sandale din cea mai finã piele
prelucratã. În urechea stângã purta un cercel de aur, care-l fãcea sã arate ca
un pirat, dar în rest nu avea nici o bijuterie.

— Se pare cã lucrezi în slujba mea de câtva timp, iar eu nici nu ºtiam,
spuse ea.

— Mardian mã plãteºte bine.
— Nu prea bine, sper.
— Atât cât merit.
Cleopatra îºi stãpâni un zâmbet. Aroganþa lui nu era deloc antipaticã.

Pentru misiunea la care se gândise, avea nevoie de un om cu mai multã
încredere în el decât ceilalþi.

— Mardian mi-a spus cã intri ºi ieºi din Alexandria dupã bunul tãu plac.
— Am ca la zece corăbii ºi poate de douã ori pe-atâtea barje. Intru ºi ies

liber din port ºi de pe lac. Dacã vreau sã mã duc în oraº, mã duc. Când
vreau sã plec, plec.

— Corãbiile tale nu sunt cercetate niciodatã?
— Am un permis de liberã trecere, replicã el ºi, vârând mâna în pungã,

scoase o monedã de aur. E iscãlit de Zeul Lãcomiei ºi-i valabil în oraºele
de pretutindeni.

— ªi eu am multe asemenea permise, dar nu mi-au folosit la nimic.
— Hotarele sunt pentru prinþi ºi soldaþi, Maiestate, nu pentru neguþãtori.
— Mardian þi-a spus ce vreau sã faci?
Ochii cu pleoape leneºe, coborâte pe jumãtate, o privirã fãrã sã clipeascã.

Da, dacã exista cineva capabil s-o scoatã la capãt, era acest om.
— Mi-a spus.
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— ªi o vei face?
— Rolul meu e uºor. Îmi îngãduiþi sã vorbesc liber, Maiestate? întrebã,

fãrã pic de umilinþã în glas.
Cleopatra dãdu din cap abia perceptibil.
— Voi intra în Alexandria cu cala plinã de covoare siriene, cum am mai

fãcut de-o sutã de ori pânã acum. Rolul meu nu cere niciun dram de curaj.
Maiestatea Voastrã trebuie sã fiþi curajoasã.

Îi admira îndrãzneala de a spune acest lucru. Dar, la urma urmei, pentru
îndrãznealã plãtea. „ªi are dreptate. Oare am curajul s-o fac?”

„Dacã de curaj este vorba,“ reflectã ea mai departe. „În acest ultim an
de surghiun am obosit ºi pânã ºi frica îºi slãbeºte puterea asupra sufletului,
când þi-e tovarãºã nedespãrþitã. Noapte de noapte am zãcut treazã, vãzându-
l pe Pothinus în lanþuri ºi simþind pe faþã adierea rãcoroasã a portului regal
ºi-n nãri mirosul sãrat al mãrii, nu rãsuflarea urât mirositoare ºi duhoarea
fetidã a cãmilelor. Îmi doresc destinul cum viseazã un om însetat la apã. Sunt
prea obositã, prea plinã de mânie ºi urã, pentru ca în seara asta sã-mi mai
recunosc propria spaimã.“

— Curajul meu mã priveºte. Nu trebuie sã ºtiu decât cum ai de gând
sã-þi îndeplineºti rolul.

Apollodorus ridicã din umerii sãi laþi.
— Caesar s-a instalat cu reºedinþa în palatul din capãtul de miazãnoapte

al Promontoriului Lochias, lângã Templul lui Isis.
„În fostele mele apartamente“, îºi spuse Cleopatra, cu amãrãciune.
— Ca sã ajungem acolo, trebuie sã intrãm în portul regal ºi sã acostãm

la treptele palatului. Totuºi, cum în palat mai locuiesc ºi fratele vostru
Ptolemeu, ºi ministrul sãu Pothinus, situaþia dinãuntru nu e limpede. În
curte sunt strãjeri macedoneni precum ºi legionari romani, aºa cã nu veþi fi
cu adevãrat în siguranþã pânã nu ajungeþi chiar în palatul lui Caesar.

— În palatul meu, Apollodorus – dar sã nu ne certãm numai pentru niºte
biete cuvinte.

Neguþãtorul înclinã din cap, cu un gest elegant de consimþire.
— Permisul meu de liberã trecere mã va ajuta sã intru în palat, dar dacã

vã vede cineva din Garda Macedoneanã a lui Ptolemeu, mã tem cã nu va
mai fi de ajuns.

— ªi atunci, ce plãnuieºti sã faci?
Apollodorus zâmbi.
— Lucrul pentru care mã plãtiþi, Maiestate.



5353 COLIN FALCONER

*
Îºi pusese slujitoarele s-o pregãteascã pentru întrevederea cu Caesar cât

puteau de bine. Avea sã fie cea mai importantã audienþã din viaþa ei ºi voia
sã arate fãrã seamãn.

Iras o masã cu uleiuri de migdale, apoi îi frecã pielea feþei ºi a gâtului
cu balsam, ca s-o protejeze de vântul fierbinte al deºertului. Charmion îi
împleti pãrul în cozi subþiri încununate cu un coc înalt. Ea însãºi îºi aplicã
antimoniu pe sprâncene ºi pleoape, îºi vopsi buzele cu ocru, apoi îºi unse
tãlpile ºi palmele cu henna. N-avea sã aparã în faþa lui Caesar ca ºi cum
tocmai s-ar fi târât afarã dintr-o hazna.

În timp ce lucrau, îºi studie imaginea reflectatã în oglinda de bronz.
Vedea acolo o fatã tânãrã ºi trufaºã, cu piele mãslinie ºi pomeþi înalþi, de
patrician. Strãbunica ei fusese o prinþesã sirianã cu sânge persan în vene ºi
ei îi datora, fãrã îndoialã, nuanþa mai întunecatã a pielii ºi ochii negri. ªtia
cã unii o declarau frumoasã, iar alþii îi gãseau trãsãturile prea poruncitoare
ºi puternic marcate pentru o femeie. Nu avea frumuseþea de heruvim a
surorii sale. Dar avea minte ºi un farmec arzãtor, avea trupul mãrunt ºi
compact al unei prinþese asiatice ºi mai avea un mare simþ al teatrului.
Trebuia sã reuºeascã.

— Charmion, te-ai culcat vreodatã cu un bãrbat?
Charmion pãru surprinsã de o asemenea întrebare. La urma urmei, nu era

decât o sclavã.
— Nu, Maiestate.
— Îmi spui adevãrul? Nu încerc sã te amãgesc.
— Nu cã nu m-ar încerca dorinþa... rãspunse Charmion, evitându-i însã

privirea în oglindã. Dar rareori am avut ocazia ºi nu am curaj.
Cleopatra se simþi cuprinsã de frustrare. Doar nu avea sã-l întrebe pe

Mardian!
— Aº dori sã ºtiu mai mult despre asemenea lucruri. Dacã am fi în

Alexandria, s-ar putea s-o fac chiar eu. Nu doresc sã vorbesc cu însoþitoarele
de tabãrã pe care le folosesc arabii. ªtii pe cineva care ar putea sã mã ajute?

Charmion ridicã privirea, iar ochii li se întâlnirã în oglinda metalicã.
— Existã o femeie... Locuieºte în Ashkelon, s-a retras acolo. E bine

cunoscutã la curte, printre bãrbaþi.O heterai. La vremea ei, a fost foarte scumpã.
— Trimite dupã ea. Plãteºte-i oricât cere. Plec de-aici peste douã zile.

Trebuie s-o vãd pânã atunci.
Charmion se îndepãrtã grãbitã. Cleopatra închise ochii, ascultând vântul

care biciuia mãtasea cortului, respiraþia stãtutã a taberei din deºert



5454DMFPQBUSBDMFPQBUSB

pãtrunzând prin intrare, rãpunând parfumurile tãmâi arãbeºti. Se simþea
uºuratã sã pãrãseascã în sfârºit acel loc, sã i se hotãrascã viitorul, în bine sau
în rãu. Caesar avea sã decidã, iar când ajungea faþã în faþã voia sã ştie mãcar
câte ceva despre ceea ce el cunoºtea atât de bine.

9
SE NUMEA RACHEL ºi era evreicã. Lucru neobiºnuit pentru o

curtezanã de meserie, o heterai. Arãta mult mai tânãrã decât cei patruzeci
de ani pe care ºi-i recunoºtea, cu pãr negru ca pana corbului, oase fine ºi o
piele închisã, îngrijitã. Purta o tunicã de mãtase roz ce pãrea sã scânteieze
la tot pasul, încheiatã cu o broºã de aur curat. Pe braþele goale ºi arãmii
purta brãþãri de aur, iar în nasul coroiat, un inel mic, tot de aur. Unghiile îi
erau pudrate cu sidef ºi avea o diademã cu pietre scumpe în pãr. Umbla
îmbrãcatã ca o prinþesã. Îºi fãcuse bine meºteºugul.

Ochii cãprui îi sclipeau de amuzament ºi complicitate.
Privi în jurul ei prin pavilionul regal, spre perdelele diafane cusute cu

fir de aur ºi argint, covoarele groase de lânã albastră ca pãunul auriu, pernele
din piele roºie lucratã manual.

Cleopatra stãtea culcatã pe perne, în timp ce un sclav – un surdo-mut,
singurul om care mai era de faþã – îi fãcea vânt cu o panã mare de struþ,
pentru a o rãcori ºi a o feri de insectele deºertului. Încerca sã parã destinsã,
deºi o sumedenie de emoþii îi clocoteau învãlmãºite. Era cumplit de
conºtientã cât de puþine ºtia pe lângã acea femeie. „Evreica asta are o þinutã
mai regalã decât a mea.“

— Am auzit cã ai fost heterai ani de zile, îi spuse ea.
În ochii cãprui ºi adânci se zãri o strãfulgerare.
— Alta mai bunã ca mine nu se gãsea. Acum m-am retras, în Askelon.
— Trãieºti într-un oarecare lux, din câte se spune. Charmion þi-a spus

de ce þi-am cerut sã vii aici?
— Mi-a spus numai cã e nevoie de serviciile mele. A fost foarte

generoasã, altfel n-aº fi venit.
Femeia o privea, þinându-ºi mâinile cãuº în faþa ei ºi un genunchi îndoit.

Curtezanã din fire, nu numai din naºtere, îºi spuse Cleopatra. Nu pãrea nici
pe departe atât de intimidatã pe cât i-ar fi convenit ei. ªi de ce-ar fi fost?
Curtea unei regine bandite nu e palatul din Lochias.

— Cu câþi bãrbaþi te-ai culcat?



5555 COLIN FALCONER

— Nu i-am numãrat. Fiecare bãrbat e la fel cu celãlalt.
— Sute?
— Cu siguranþã cã cel puþin atâþia.
— Charmion mi-a spus cã, odatã, ai servit un mare prinþ în Alexandria.

Cã ai reputaþie.
Rachel nu fãcu decât sã zâmbeascã. Un surâs atât de mic ºi tainic, încât

l-ar fi excitat pânã ºi pe Mardian.
— În ceea ce mã priveºte, eu n-am cunoscut niciodatã un bãrbat în felul acela.
Aºteptã, dar expresia femeii din faþa ei era de nepãtruns.
— Aº dori sã-þi aflu secretele.
— Nu vi le pot spune într-o orã, Maiestate. Dar...
— Dar?
— Punerea lor în aplicare cere mai mult decât o simplã învãþãturã. Dacã

înþelegeþi.
— Da, înþeleg într-adevãr. De aceea i-am îngãduit lui Charmion sã fie

atât de generoasã. ªi voi fi ºi mai generoasã. Aº dori sã-mi arãþi.
Rachel îºi înclinã capul într-o parte.
— Sã vã arãt, Maiestate?
— Nu te-ai retras cu totul din activitãþile tale, nu-i aºa?
— Într-adevãr, nu cu totul. Acum sunt femeie mãritatã. Numai cã îmi fac

meseria mult mai rar.
— Ai putea fi convinsã sã revii la ocupaþia ta dinainte pentru o orã?
— Douã ore, Maiestate, o corectã delicat Rachel, ºi ar depinde de

cantitatea de convingere care mi s-ar oferi.
Cleopatra îi întinse o pereche de cercei. Perle din Marea Roºie, înfiorãtor

de scumpe.
— Este acest om atât de neplãcut ochiului? întrebã Rachel.
— Ba nu este neplãcut deloc. Dacã aº fi fost oricare altã femeie, poate

cã aº fi dorit sã mã înveþe el însuºi. Dar aºa ceva nu se poate.
Rachel luã cerceii, cântãrindu-i în cãuºul palmei.
— Voi da o reprezentaþie pentru Maiestatea Voastrã. Dacã asta doriþi.

*
Flacãra lãmpii cu ulei pâlpâia, aruncând umbre pe acoperiºul de mãtase

al cortului. Un sclav orb stãtea pe vine într-un colþ, miºcând un baldachin
cu franjuri care frãmânta aerul încins ºi gros ca melasa. Fãcea sã se
unduiascã perdelele din cea mai finã mãtase ce despãrþeau în douã încãperea,
ca sã þinã la distanþã gâzele.
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Cleopatra stãtea aºezatã pe un scaun cu spãtar înalt, în spatele uneia
dintre acele perdele diafane, ascunsã în umbrã. Lumina dinãuntru fusese
aranjatã astfel încât sã poatã vedea în cort, dar fãrã a fi observatã. În poalã
þinea o tãbliþã de cearã ºi un stylus. Era hotãrâtã sã înveþe cum sã satisfacã
un bãrbat, cu tot atâta siguranþã cu câtã învãþase oratoria de la Mardian,
sau geometria ºi matematica de la dascãlii ei din Museion.

Vãzu pânza de la gura cortului dându-se la o parte. Apollodorus. O
primã pentru el, i se spusese. Un dar din partea reginei.

Îºi simþi muºchii abdomenului contractându-se, ºi deodatã îi fu greu sã
mai respire. Se mira de propria ei reacþie, de propriile sale gânduri. „N-ar
trebui sã-mi facã nici o plãcere“, îºi spuse, „nu e decât o chestiune de
instruire. Nu mã pot duce la Caesar complet neînarmatã.“

Rachel stãtea culcatã pe un pat simplu, într-un colþ al cortului. Purta o
tunicã scurtã, cu franjuri, care-i dezvãluia liniile prelungi ale coapselor
musculoase, unse cu ulei parfumat. Îºi vopsise buzele cu o pulbere albãstrie,
pentru a le face sã parã mai pline ºi mai grele, ºi-ºi accentuase colþurile
ochilor cu tuºe de vermilion viu. Sânii îi erau goi acoperiþi doar cu un voal
transparent de borangic. Sfârcurile fuseserã pictate cu carmin, într-o nuanþã
sângerie intensã.

Apollodorus pãºi în cort, îmbrãcat numai cu o tunicã albã scurtã. Rachel
se ridicã încet de pe pat. Avu loc o conversaþie scurtã, murmuratã. Împotriva
propriei voinþe, Cleopatra zâmbi. Îºi amintea cã sicilianul era în primul ºi-
n primul rând negustor ºi, probabil, aºtepta sã i se confirme cã nu se aºtepta
din partea lui sã-i plãteascã serviciile.

Satisfãcut, întinse mâinile spre ea, dar Rachel se strecurã din faþa lui. Pe
o masã pliantã din lemn de cedru cu intarsii de fildeº era pusã o carafã de
vin cu douã cupe de argint. Alãturi stãtea o clepsidrã, plinã cu nisip. Rachel
o întoarse, pentru ca nisipul sã-ºi înceapã scurgerea în compartimentul de
jos, apoi turnã vin într-una dintre cupe pe care i-o aduse sicilianului cel
înalt. Acesta stãtea pe loc, dornic dar nesigur ce avea de fãcut.

Luându-l de mânã, Rachel îl conduse spre pat, îl aºezã, îi duse vinul la
buze ºi-l fãcu sã soarbã. Apoi, îi luã capul în mâini ºi-l sãrutã pe buze.
Apollodorus încercã s-o trânteascã pe pat, dar ea se smulse, ºoptindu-i sã aibã
rãbdare. Apoi, îngenunche între picioarele lui ºi-i ceru sã-ºi scoatã hainele.

Cleopatra îºi simþi degetele strângându-se pe stylus. Dintr-o datã, gura i se
uscã ºi simþi o broboanã de sudoare prelingându-i-se pe spate, printre omoplaþi.

Apollodorus îºi dezbrãcã tunica. Era clãdit ca un gladiator, cu muºchi
tari ºi pronunþaþi, ºi avea pieptul ºi burta acoperite cu pãr negru ºi des ca o
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blanã. Chipul îi era înroºit, pãrând sã-l doarã ceva. Cleopatra se aplecã
înainte, atingând cu faþa mãtasea perdelei, în timp ce se încorda sã vadã
mai bine în camera luminatã de lampã.

Ca ºi cum ar fi ghicit gândurile elevei sale, Rachel se dãdu la o parte,
asemenea unei profesoare desãvârºite, iar Cleopatra putu vedea pricina
agitaþiei sicilianului. Evreica îl þinea cât era de lung, cu unghiile sale colorate
în stacojiu, iar Cleopatra îºi umflã obrajii, cu dezgust ºi fascinaþie în acelaºi
timp. Era cu neputinþã ca un lucru atât de mic sã creascã aşa de mare. Putea
încãpea vreodatã într-o femeie de proporþiile ei, fãrã s-o sfâºie?

Dar acum ce fãcea? 
Când vãzu, regina, fecioara, scãpã tãbliþa de cearã pe jos, unde cãzu

fãrã zgomot pe covorul moale. Era în stare o femeie sã facã aºa ceva, cu gura
ºi cu limba! Nu era sigurã cã ea ar fi putut-o face vreodatã. Apollodorus se
zvârcolea nebuneºte, ca ºi cum ar fi fost biciuit. Avea expresia unui om
supus celor mai cumplite torturi. ªi totuºi, o apucase pe Rachel de pãr ºi o
þinea acolo, anume ca sã continue cât mai mult.

„Acum îmi dau seama de ce nu mã putea face sã înþeleg una ca asta
doar prin cuvinte.“ Mâinile ºi limba femeii pãreau sã se afle peste tot în
acelaºi timp. Apollodorus gemea zgomotos, cu un glas ce semãna nefiresc
cu cântãrile înãlþate de preoþi în temple.

Deodatã, Rachel se ridicã ºi, întorcându-se spre perdea, veni încet la masã.
Luã încã o gurã de vin, privind direct în întuneric, de unde se uita Cleopatra,
aproape ca ºi cum ar fi putut s-o vadã. Zâmbi. „Mica vrãjitoare se distreazã“,
reflectã Cleopatra. „Ca oricãrei mari actriþe, îi place sã aibã spectatori.“

Reveni încet la pat, unde Apollodorus zãcea rãstignit ca pe un jertfelnic.
Se aplecã peste el ºi îl sãrutã din nou, lãsând sã i se scurgã din gurã vinul
rubiniu în gura lui. Apoi, se ridicã ºi-ºi scoase tunica. Pe dedesubt era goalã.

Trupul îi fusese uns cu ulei ºi lucea în lumina flãcãrii care-i accentua
curba sinuoasã a spinãrii, umflãtura rotunjitã a ºoldurilor. Îl lãsã pe sicilian
sã-i sãrute pântecul ºi sânii mici. Bãrbatul luã între buze un sfârc cafeniu,
întãrit, iar femeia scoase un þipãt uºor, ca o pasãre rãnitã.

Cleopatra înghiþi un nod. Îi tremurau mâinile. Avea senzaþia cã profanase
un templu, cã vedea ceva atât sacru, cât ºi profan. Nu semãna deloc cu ceea
ce-ºi imaginase, un lucru care sã poatã fi învãþat prin instruire, aºa cum se
duceau bãrbaþii la Gimnazium ca sã înveþe luptele sau aruncarea suliþei.
Vãzuse împerecheri de cai ºi vite ºi-ºi închipuise cã era la fel de simplu, doar
o chestiune de tehnicã. ªi totuºi, acum îºi dãdea seama cã era mai mult decât
atât: un teatru al supunerii ºi al pasiunii.
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Simþea în abdomen o cãldurã insistentã, iar între picioare se umezise. Îºi
duse o mânã la gurã, înfigându-ºi dinþii în carnea palmei.

Sicilianul o þintuise pe heterai sub el pe pat, iar Rachel îºi zbãtea
ºoldurile în acelaºi ritm cu dânsul, punctând fiecare zvâcnet cu ºoapte
rãguºite ºi þipete stridente. Arcurile patului îngust scârþâiau ritmic; unghiile
stacojii zgâriau pielea spinãrii late a bãrbatului ºi muºchii încordaþi ai
veselor. Evreica îºi aruncã pe spate capul, cu gura deschisã. Imediat, însã,
îl întoarse ºi zâmbi spre colþul întunecat al cortului. Cu toatã supunerea ei
prefãcutã, Rachel continua sã fie stãpânã pe situaþie.

Amor perfect, teatru desãvârºit.
Cleopatra simþea o fierbinþealã arzãtoare în josul pântecului, o durere

adâncã în burtã. Îi era de-a dreptul rãu de-atâta dorinþã. Nu se credea în
stare sã mai priveascã.

Între timp, Rachel trecuse deasupra lui Apollodorus, cãlãrindu-l,
lãsându-i mâinile sã-i cutreiere trupul uns cu ulei. Însã pãrea conºtientã de
timp cãci, deodatã ºi fãrã veste, se ridicã ºi-l apucã în mâini în timp ce
sãmânþa se revãrsa din el, pe burtã. Bãrbatul rãmase gâfâit, cu gura cãscatã
ºi pumnii încleºtaþi.

Ridicându-se de pe pat, Rachel se duse la masã sã mai aducã vin. Bãtu
cu degetul în clepsidra cea mare de lângã carafã. Nisipul nu se scursese
decât pe jumãtate. Se pãrea cã spectacolul avea sã continue.

Dar Cleopatra ºtia cã nu mai putea sã priveascã. Se ridicã ºi ieºi în fugã
din pavilion.

10
UN ASFINÞIT DELICAT, violet, se lãsase peste coastã, în timp ce

vâsleau spre galerã. Era una dintre corãbiile negustoreºti ale sicilianului, care
se întorcea din Siria. Mai spre apus, în pâcla tot mai deasã, se vedea marea
fortãreaþã din Pelusium ºi focurile din tabãra soldaþilor lui Achillas.

Ajunserã la galerã, unde micul vas se clãtinã pe valurile cenuºii pânã
când niºte mâini aspre o sãltarã de subsuori ca ºi cum ar fi fost o naufragiatã
gãsitã pe mare, nu Regina Egiptului.

*
Ridicarã ancora ºi pornirã spre mare, pentru ultima etapã a cãlãtoriei

cãtre Deltã ºi Alexandria. Era înfricoºatã. Deºi se convinsese cã altã cale nu
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exista, acum când pericolul devenise real ºi atât de iminent se simþea trãdatã
de o voce slabã, dar stridentã care-i spunea cã viaþa, orice fel de viaþã, era
mai preþioasã decât mândria ºi simþul datoriei.

Dar n-avea sã-ºi arate slãbiciunea. În schimb, îºi ascundea spaima sub
masca trufiei care ºi pânã atunci o slujise cu tot atâta folos.

Apollodorus stãtea cu ea la provă. Nu-l putea privi. Amintindu-ºi ceea
ce vãzuse în noaptea trecutã, era copleºitã de ruºine. Ar fi putut alege orice
alt bãrbat pentru lecþia cu evreica heterai. Alegerea sicilianului fusese o
indulgenþã de neiertat, o încercare de a rãspunde unei jinduiri interioare pe
care nu ºi-o putea exprima în niciun alt fel. Adevãrul era cã niciodatã n-avea
sã fie liberã de a-ºi alege calea propriei sale dorinþe.

Dar ce ironie! Principalul ei spion, el însuºi dezvãluit în întregime! ªi
totuºi, mai rãmâneau atât de multe lucruri pe care nu le ºtia despre el, ºi
tocmai acestui om îi încredinþase propria ei viaþã.

— Eºti însurat cu sora preparatorului meu, spuse ea, rãmânând cu ochii
spre coastã, care se întuneca rapid, pierzându-se în întuneric.

— De zece ani, Maiestate.
— Unde e soþia ta?
— N-o vãd prea des, rãspunse el, indirect. Cerinþele îndeletnicirii mele

mã þin departe de casã în cea mai mare parte a timpului.
— Deci, nu este în Alexandria?
— Nu, Maiestate.
Atitudinea lui posomorâtã o irita. Ce credea, cã dacã ea nu mai ocupa

palatul din Lochias îºi putea permite sã fie atât de insolent? Voia sã-i
risipeascã aroganþa.

— Cum þi-a plãcut târfa?
Apollodorus tãcu mult timp, pânã când Cleopatra începu sã creadã cã n-

o auzise. În cele din urmã, rãspunse:
— Sunteþi foarte generoasã. Credeam cã fusesem plãtit deja.
— Un mic câºtig pe deasupra. Eºti plecat de-acasã atât de mult timp,

adãugã ea, ironicã.
— Aº fi preferat sã fie soþia mea.
— Desigur. Dacã, dacã e sã se încheie o învoialã...
— Îmi iubesc soþia. Cu preþul vieþii.
Nu-i distingea chipul în întunericul tot mai adânc, dar rãspunsul lui nu

o surprinse; toþi bãrbaþii erau niºte mincinoºi, îi spusese tatãl ei într-unul din
momentele lui de luciditate. Pânã ºi pe ei înºiºi se minþeau. Faptul cã îºi luau
adesea alte femei n-o ºoca, era obiceiul lor. Chiar ºi pentru cei fãrã sânge
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nobil, cãsãtoria era adesea doar o convenþie ºi nimic mai mult, o alianþã
între familii. Dar o înfuria faptul cã acel sicialian putea spune cã-ºi iubea
nevasta, când încã mai avea pe el mirosul altei femei.

— Sigur cã o iubeºti. Când eºti cu ea, cel puþin.
— Sã nu îndrãzniþi sã mã judecaþi! ºuierã el, printre dinþi. Oþi fi fiind

Maiestatea Voastrã reginã, dar nu sunteþi decât o fatã ºi nu cunoaºteþi deloc viaþa!
Îi întoarse spatele ºi plecã sã stea singur la pupa. Cleopatra se înfofoli cu

mantia, în vântul amarnic al nopþii. „Dacã-l cuceresc pe Caesar, voi pune sã
fii biciuit. Puþin îmi pasã de Mardian“, adãugã în sinea ei, cu inima bubuindu-
i de furie. „Mie nu-mi vorbeºte nimeni ca unei slujnice! Pãrãsitã, trãdatã ºi
silitã sã intru pe furiº în propriul meu palat, ca o hoaþã, sunt totuºi Regina
Egiptului, Maica reîncarnatã, ºi asta voi rãmâne pânã-n ziua morþii mele!“

*
Descoperii, nu pentru prima datã, cã avea rãu de mare. Îºi petrecu

întreaga zi cocoºatã la pupa, aducându-i jertfe lui Neptun, cum spunea
Apollodorus. Aflã cã pânã ºi cei mai mândri oameni pot cãdea pradã
miºcãrilor unei bãrcuþe. Într-un târziu, când nu-i mai rãmase nici mãcar
fiere ca s-o verse peste bord, Regina Egiptului rãmase ghemuitã ºi nefericitã
precum cea mai sãracã cerºetoare din Rhakotis.

*
Niciodatã nu-ºi vãzuse oraºul aºa cum îl vãzuserã majoritatea

alexandrinilor, de la orizont, de pe mare. Imposibilul Pharos se înãlþa din
apele negre, imens, cu Zeus stând cãlare peste marele turn, deasupra
imensului semnal de flacãrã, ºi valurile spãrgându-se fosforescente sub
colonadele curþii de jos.

Apollodorus o ridicã din locul unde stãtea chircitã jalnic, la pupa, ca sã
vadã spectacolul. Cleopatra se þinu de copastie, fãrã vlagã, cu degetele
albite, privind pãmântul binecuvântat. Alexandria, oraºul ei, cu palatele ºi
templele albe profilându-se spectral pe fundalul cerului înstelat. Era de o
frumuseþe care-i tãia respiraþa, dar se simþea atât de jalnic încât la fel de
multã plãcere i-ar fi fãcut sã vadã Tãrâmul Morþilor.

*
De pe mal se simþea duhoarea docului, mirosul mirodeniilor din magazii,

acreala sãratã a bãrcilor de pescuit, aromele picante ale tarabelor cu mâncare.
Îmbãtãtorul amestec îi întorcea stomacul pe dos. Rãmase cu privirea aþintitã
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asupra coastei, prea ruºinatã ca sã se uite la marinari ºi la Apollodorus,
ºtiind cã o vãzuserã în momentele ei cele mai cumplite. Violenþa greþurilor
îi fãcea membrele sã tremure necontrolat. Lipsa puterii de a se stãpâni o
îngrozea. „Vor crede cã mi-e fricã“, îºi spuse.

În palatul Brucheion, locul unde se nãscuse ºi-ºi trãise toatã viaþa, pânã
anul trecut, licãreau lãmpi. Acum, însã, i se pãrea rece ºi temut ca o
fortãreaþã inamicã.

*
Covorul fu scos ºi aºternut pe punte. Era unul dintre cele mai frumoase

pe care le vãzuse vreodatã, un dar pe potriva unui împãrat, nu doar a unui
magistrat roman. Fusese þesut în Cappadocia, din lâna cea mai finã, cu
modele stacojii ºi albastre bogate, colorate cu vopsea din Tyr.

— Trebuie sã vã înfãºuraþi în covor, spuse Apollodorus.
Cleopatra trase aer în piept. „Puþini dintre noi au privilegiul de a fi

mumificaþi încã de vii“, îºi spuse. Simþea ochii marinarilor privind-o. Se
întrebã dacã putea merge pânã la capãt.

— Mai repede, o grãbi Apollodorus.
Fãcându-ºi curaj, se culcã pe covor ºi-ºi încruciºã braþele pe piept. Chiar

înainte de a face semn cã era gata, trei oameni se repezirã înainte ºi începurã
s-o înfãºoare cu covorul. Deja slãbitã ºi îngreþoºatã dupã rãul de mare,
senzaþia învârtirii nesfârºite era insuportabilã ºi o fãcu sã þipe, dar gemetele
îi furã înãbuºite de covor.

Când fu gata, rãmase astfel, neputându-se miºca, înfruntându-ºi un val
de panicã. Parcã ar fi fost îngropatã de vie. Mirosul de lânã ºi praf era
sufocant. Zãcea neputincioasã, incapabilã sã-ºi miºte mãcar braþele sau
picioarele. „Am sã mã sufoc aici!“ Simþi cã era ridicatã ºi pusã în barca micã
de lângã galerã. Simþi apoi tangajul ºi ruliul bãrcii ºi-ºi înghiþi încã un acces
de greaþã. „Vomită aici, ºi s-ar putea sã mori cu adevãrat. Asta-i moartea
glorioasã pe care þi-au plãnuit-o zeii?“

— Curaj, Maiestate, auzi ea înãbuºit glasul sicilianului ºoptindu-i. Voi
avea grijã sã ajungeþi în siguranþã la marele roman.

Îºi auzea bãtãile propriei inimi. „Nu pot sã respir!” Se sili sã-ºi pãstreze
calmul. „Respirã încet, uºor, altfel vei leºina. Ai curaj, Cleopatra. Nu va
trebui sã înduri mult timp chinul ãsta. Înainte ca soarele sã rãsarã din nou,
vei fi moartã, sau te vei afla în faþa lui Caesar.“

*
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Auzi strigãtele înfundate ale pescarilor în port. Apoi, alte glasuri, aspre,
cu accentul grecesc pronunþat, inconfundabil. Propria ei Gardã
Macedoneanã. Barca lovi un pilon, se frecã de cheu. Apollodorus scoase un
strigãt de salut. Era cunoscut prin partea locului.

— Ce-ai acolo, sicilianule? îl auzi ea pe unul dintre paznici întrebând.
— Un covor. E pentru tânãrul prinþ. Costã mai mulþi bani decât ai sã vezi

tu în toatã viaþa ta, cur umflat de mãgar ce eºti. Sã þi-l arãt?
Mai avu loc un schimb de replici vulgare, apoi Cleopatra se simþi ridicatã

din barcã. Miºcarea bruscã îi rãsuci ºira spinãrii, îndoind-o de mijloc mai-
mai s-o frângã. Îi era imposibil sã respire. O lua cu leºin.

Apoi, fu ridicatã pe umerii celor doi sclavi pe care Apollodorus îi adusese
cu el în barcã. Peste câteva momente, auzi zãngãnelile masive ale unei porþi
de fier. Era în palat.

Gânduri de care înainte nu þinuse seama se agitau acum din nou sã-i
atragã atenþia. „Dacã Apollodorus te trãdeazã? Cât ar preþui capul tãu
pentru un neguþãtor umil? Mardian spune cã e loial, dar fiecare om are
preþul lui.

ªi chiar în Mardian, poþi avea deplinã încredere?“
Un nou schimb de replici; ajunseserã la alt punct de control. Aceºti

paznici erau romani, judecând dupã accente, dar cuvintele se auzeau
înfundat aºa cã nu putea distinge ce se spunea. Covorul stãtea pe umerii celor
doi sclavi, îndoit sub greutatea ei, iar fibrele o apãsau pe faþã. Încercã sã
întoarcã într-o parte capul, pentru a avea mai mult aer, ºi auzi mormãielile
de efort ale sclavilor când îºi schimbã poziþia.

De undeva de foarte departe, dupã cum i se pãrea, auzi scârþâitul unei uºi
masive care se deschidea, apoi sunet de muzicã ºi glasuri. Simþi cã era aruncatã
pe podea ºi se lovi îndesat la cap. Nu mai avu aer ºi nu mai ºtiu nimic.

*
— Ce-i asta? întrebã Caesar.
— Un dar pentru stãpânul meu Caesar, rãspunse Apollodorus. De la

Regina Egiptului.
Caesar se întoarse spre unul dintre ofiþerii lui, Decimus Brutus.
— Cam mare pentru un cap. Poate cã de data asta ne-au trimis tot trupul.

Cine sã fie? Cicero, poate?
Decimus îl atinse pe braþ:
— Ia seama, Imperator. Ar putea fi un ucigaº.
— Atunci, desfãºoarã-l tu.
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Decimus Brutus scoase spada ºi le ceru lui Apollodorus ºi celor doi
sclavi sã se dea la o parte. Lovi covorul cu piciorul de câteva ori,
rostogolindu-l pe pardoseala de marmurã.

— Caesar, spuse el, aici este într-adevãr un trup.
Expresia sadică a lui Caesar se ºterse de pe chip. Dintr-o privire, le fãcu

semn gãrzilor lui de corp sã-ºi scoatã spadele. Toþi trei se dispuserã în cerc
în jurul lui Apollodorus ºi al sclavilor sãi.

Se lãsase o tãcere grea. Decimus Brutus dãdu o ultimã loviturã de picior
covorului.

— Pe boaºele pãroase ale lui Jupiter! mormãi Caesar.
Cleopatra zãcea întinsã, nemiºcatã, cu mâinile pe lângã trup. Apollodorus

schiþã o miºcare spre ea, dar Decimus îl împinse înapoi.
— Poate fi un vicleºug.
Sincer alarmat, Apollodorus îl privi pe Caesar:
— Mã tem sã nu se fi sufocat!
— Cine-i asta? strigã Decimus.
— Ea e, prostule, bombãni Caesar.
Înaintã ºi se lãsã într-un genunchi lângã ea. Pãrea atât de micã, precum

o pasãre cu trupul frânt. O culese cu uºurinþã în braþe ºi o duse spre divan.
*

Avu nevoie de câteva momente pentru a-ºi aduce aminte cine era. Când
deschise ochii, se pomeni privind o pereche de picioare musculoase, cu
þurloaiele protejate în gambiere de piele groasã. Auzi un glas bãrbãtesc
spunând, în latinã:

— Drãgãlaºã bucãþicã.
— Crezi cã ea a vrut sã vinã aici, Decimus, sau mi-o fi trimis-o cineva

ca zãlog pentru o învoialã? Îi ºtii pe neciopliþii ãºtia, ºi-ar vinde ºi bunica
pe-un talant.

— Da’ mai întâi ar sodomiza-o, rãspunse celãlalt ºi râserã amândoi.
— Domnilor, murmurã în latinã Cleopatra, nu se cade sã vorbiþi aºa

despre familia mea.
Nu voise sã se dea de gol atât de repede. Dar cel numit Decimus o auzi

ºi se opri din râs. Apoi, celãlalt – despre care presupunea cã era Caesar –
încetã ºi el sã mai râdã. Expresia, însã, îi rãmase amuzatã. Nicio undã de
vinovãþie nu se citea pe chipul lui.

— Ai înþeles ce spuneam?
— Stau cam modest cu gramatica... dar ºtiu cã, într-o frazã, mi-aþi
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insultat nu numai întreaga naþie, ci ºi pe bunica mea, care a fost prinþesã
siriancã, înruditã cu Regele Parthiei.

— Am pornit cu stângul, replicã el. Putem s-o luãm de la început?
— Atunci, sã începem în greacã, propuse Cleopatra, revenind la limba

cu care era mai familiarizatã. Mi-e mai uºor sã vã urmãresc.
Încercã sã se miºte, dar capul i se învârtea. Ciudat, cãci avea mintea

limpede ca un lac de cristal.
— Desigur, bãtu Caesar din palme, chemându-ºi servitorii. Aduceþi-mi puþin

vin, s-o întremez.
Din locul unde zãcea ea, Caesar arãta ca un uriaº. Încercã din nou sã se

ridice în capul oaselor, constatã cã muºchii n-o ascultau, iar miºcarea
neaºteptatã îi fãcu capul sã se învârteascã iar. Avu impresia cã urma sã
leºine încã o datã. Vinul, însã, o înviorã; Caesar îi duse cupa la buze ca
unui copil, apoi îi întinse mâna. Cleopatra i-o luã, pentru a simþi o strânsoare
ca de fier, ºi fu ajutatã sã se salte în ºezut. Mâinile lui i le þinurã pe ale ei
cu câteva clipe mai mult decât ar fi fost nevoie; erau enorme, cu un inel
masiv de aur, cu sigiliu, pe degetul mâinii drepte, vene groase ca frânghiile
sub suprafaþa pielii ºi fire mãrunte de pãr auriu. Avea palmele bãtãtorite ºi
aspre dupã cât strânseserã spada ºi frâul calului. 

Toþi o priveau þintã: Apollodorus, Decimus, sclavii ºi servitorii, pânã ºi
gãrzile de corp ale lui Caesar stãteau cu gurile cãscate, ca provincialii la
teatru. Dintr-o datã, Caesar deveni ºi el conºtient de prezenþa lor.

— Afarã, spuse, arãtându-le uºa. Toatã lumea. Afarã!
*

Va sã zicã, acesta era Iulius Caesar, cel despre care auzise atâtea marele
general, omul care-l învinsese pe Pompei. Îºi închipuise un gigant, un
Alexandru, dar trãsãturile lui fizice o dezamãgeau. Era înalt pentru un roman
ºi putea sã fi fost arãtos cândva. Dar trecuse de cincizeci de ani ºi era chel,
cu o coroanã de pãr blond încãrunþit, tuns scurt. Dupã cum îi spusese
Mardian, pleºuvia îl stânjenea pesemne, cãci ºi-o acoperea cu o cununã de
lauri. Avea chipul arãmiu ºi brãzdat adânc, aspru ºi pergamentos ca pielea
unei ºei vechi. Dar, aºa cum zicea mereu Mardian, nu frumuseþea ºi puterea
îi dãruiau atracþie unui bãrbat. Chipul lui Caesar era bãrbierit cu grijã,
vãdind o plãcere a obrazului curat pe care Cleopatra nu s-ar fi aºteptat s-o
gãseascã la un rãzboinic.

Ceea ce avea Caesar era o autoritate pe care Cleopatra o gãsea iritantã.
Avea cei mai pãtrunzãtori ochi negri pe care-i vãzuse vreodatã, iar acum



6565 COLIN FALCONER

aceºtia o studiau într-un mod obiectiv ºi detaºat, ca ºi cum s-ar fi pregãtit
sã se tocmeascã pentru ea la bazar.

Dintr-o datã, Cleopatra deveni conºtientã de felul cum fãrã doar ºi poate
arãta; se întrebã la ce-i mai foloseau acum cãrbunele ºi pudra de faþã, dupã
ce stãtuse atâta amar de vreme înfãºuratã în covor. Îºi netezi pãrul ºi-ºi
aranjã hainele. Ce mizerie! Caesar, însã, nu pãrea neplãcut impresionat.

— Deci. Mi-ai primit invitaþia de a mã vizita, spuse el, pãrând sã-ºi
fi revenit din surprizã.

— N-am venit în vizitã. Acesta este palatul meu.
— Asta rãmâne de vãzut.
Se întoarse ºi se aºezã greoi într-un scaun masiv de lemn, cu spãtar tare.

Deodatã, zâmbi.
— Eºti inventivã. Pothinus o sã se cace pe el când va afla ce-ai fãcut.
Cleopatra privi prin camerã. Recunoscu locurile, cu un junghi de

nostalgie. Se aflau în fostele apartamente ale tatãlui ei. Vãzu masa de fildeº
sculptat unde lucrase el la acte, vaza de lapis lazuli pe care ea o primise
personal în dar de la Regele Puntului. Iar acum, aceºti strãini se tolãneau pe
canapelele bogate, ca ºi cum ar fi fost ale lor. Aceea era odaia unde îºi luase
uneori masa, înainte ca Pothinus ºi haita lui s-o alunge. Cu mai puþin de un
an în urmã, dar de-atunci pãrea sã fi trecut o viaþã.

— Deci, tu eºti Cleopatra.
— Iar tu eºti Caesar. Am auzit multe despre faptele tale.
La asta, Caesar zâmbi, dar nu cu modestie. Era zâmbetul unui om

necuviincios de mulþumit de propriile lui înfãptuiri. Ar fi trebuit s-o irite,
dar când colo simþea o atracþie curioasã faþã de el.

— Eºti foarte frumoasã.
Cleopatra simþi cã roºea. Era adevãrat ceea ce se spunea despre el ºi

patima lui pentru femei. I se citea în ochi.
Acela era omul pe care-ºi pusese în minte sã-l convingã, sã-l influenþeze,

poate chiar sã-l seducã. Ceea ce i se pãruse atât de logic în deznãdejdea arsã
de soarele deºertului de la Muntele Kasios pãrea acum absurd. Ca ºi cum
o bucatã de lemn adus de valuri ar fi crezut cã putea sã influenþeze talazurile
din jur. În cele din urmã, marea avea s-o azvârle unde gãsea ea de cuviinþã.

Mardian avea dreptate. Era complet goalã, lipsitã de apãrare.
Zâmbetul de pe chipul lui se ºterse, iar ochii i se înãsprirã dintr-o datã.
— Nouãsprezece ani, reginã ºi frumoasã. Atunci, de ce i-ai trimis soldaþi

ºi provizii inamicului meu, Pompei?
Vorbise pe tonul unui anchetator.
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— Tatãl meu îi era îndatorat. Mã obliga loialitatea.
— ªi totuºi, acum doreºti ca eu sã arbitrez în aceastã chestiune dintre tine

ºi fratele tãu?
— A fost propunerea ta, nu a mea.
— Þi-ai întins pânzele dupã cum bate vântul, din câte vãd.
— Se numeºte arta navigaþiei.
La asta, Caesar râse.
— Am fost detronatã pe nedrept de Pothinus ºi Consiliul de Regenþã.

Aºtept sã faci dreptate.
Era pledoaria ei, felul cum vedea ea lucrurile. Însã, chiar înainte sã

termine de vorbit, îºi dãdu seama cât de gãunos suna.
Caesar se strâmbã, ca ºi cum ar fi simþit un gust neplãcut în gurã.
— Dreptate – nu existã aºa ceva. Nu existã decât puterea ºi modul de a

o folosi.
„Pentru el nu sunt mai mult decât o fetiºcanã“, reflectã Cleopatra. „O altã

cârmuitoare cu care sã se joace. Ar fi o nesocotinþã sã forþez mâna acestui
om, cãci nu am nicio influenþã asupra lui.“

— ªi cum intenþionezi sã-þi foloseºti puterea?
— Am patru mii de legionari ºi treizeci ºi cinci de corãbii. Achillas are

douãzeci de mii de oameni cu tabãra în afara oraºului, iar flota egipteanã se aflã
de cealaltã parte a Hephaestionului. Ce putere crezi cã am?

— Tu te-ai oferit sã mijloceºti.
— Fiindcã mi-e mult mai uºor aºa decât sã înving armata lui Achillas.

Înþelegi ce vreau sã spun?
Pe neaºteptase, se ridicã ºi veni sã se aºeze lângã ea, pe divan. Fãrã niciun

preambul, îi luã mâna, i-o întoarse cu palma în sus ºi o sãrutã uºor.
— Deci, nu te-ai mãritat cu fratele tãu, dupã datinã? murmurã el.
— Nu e genul meu... îngãimã Cleopatra.
— ªi niciun alt prinþ nu þi-a fost oferit?
— Cine sã mã ia pe mine?
— Numai un orb nu ºi-ar ospãta ochii cu frumuseþea ta.
— Mã îndoiesc.
— Sã nu pui la îndoialã cuvântul meu. În aceste privinþe, sunt expert.
Deodatã, simþi cã-i era greu sã respire.
— Mi s-a spus.
Se gândi la Rachel ºi la instrucþiunile heterai-ei în acea chestiune. Chiar

se gândea sã-l cucereascã pe acel bãrbat? Ce îngâmfare! Se simþea complet
îngheþatã de fricã. „Zãu cã e nevoie de mai mult, fata mea“, îºi spuse. „E
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limpede ce doreºte Caesar ºi e hotãrât sã primeascã, fie cã i se oferã de
bunã voie, fie nu. La fel ca Galia.“

— Aºadar, ai sã mã ajuþi? ºopti.
Caesar îi rãspunse cu un zâmbet.
— Asta, pisicuþa mea, murmurã el, depinde numai ºi numai de tine.

11
NU ERA DELOC AªA cum îºi imaginase. Plãnuise sã fie stãpânã pe

situaþie, ca Rachel cu Apollodorus, dar o pãrãsise curajul. Cum ar fi putut
sã impresioneze pe cineva ca acel roman, care se culcase cu atât de multe
femei? Una era sã se uite la un spectacol, ºi cu totul alta sã-l imite.
Întotdeauna se considerase precoce; acum, se simþea neputincioasã ca un
copil. Iar Caesar nu pãrea dispus sã-i uºureze sarcina; stãtea în picioare
lângã lumânare, cu o cupã de vin în mânã, privind-o.

Îºi însuºise, desigur, propriul ei dormitor. Lucirea slabã a lumânãrilor,
în lampioanele lor de sticlã coloratã, se reflecta ca aurul stins pe pardoselile
de onyx ºi lambriurile de fildeº ale pereþilor. Cuvertura era vopsitã cu
purpurã de Tyr. Cleopatra îºi scoase hainele cât putea de repede ºi se vârî
în pat, acoperindu-se pânã la umeri. Îi simþea ochii aþintiþi asupra ei.

Caesar îºi terminã vinul, apoi se dezbrãcã ºi el, cu miºcãri fireºti ºi
sigure. Îºi desprinse cataramele mantiei purpurii de general, desfãcu
încheietorile pieptarului smãlþuit, cu încrustaþii fine, îºi scoase gambierele
de piele ºi sandalele cu curele groase. Pãstrând pe el tunica ºi rufãria de corp,
se strecurã în pat lângã ea.

Nu aºa îºi imaginase Cleopatra prima ei întâlnire cu dragostea. În visurile
ei de fatã nu apãruse niciodatã un roman. Chiar ºi când tremura înfãºuratã
în covor, crezuse cã avea sã-ºi pãstreze o oarecare putere asupra poziþiei în
care se afla, sã-l facã pe Caesar sã aºtepte. Dar se pãrea cã Caesar nu era
obiºnuit sã aºtepte nimic.

O trase spre el. Avea mâinile bãtãtorite ºi aspre. Lucrurile pe care le
învãþase privind-o pe evreicã nu-i mai erau de niciun folos acum, cãci
Caesar nu se lãsa nici dezmierdat, nici manipulat. Nu putea decât sã zacã
pasivã, lãsând totul sã se desfãºoare de la sine. În momentul când o sãrutã
pentru prima datã, fu conºtientã de mirosul cald ºi puþin condimentat al
respiraþiei lui, în timp ce mâinile sale o strângeau de sâni, tare, aproape ca
ºi cum ar fi vrut s-o chinuiascã.
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Era prea speriatã, prea conºtientã de importanþa acelui moment pentru
însãºi supravieþuirea ei, ca sã mai simtã vreo plãcere. Caesar îºi îngropã
capul între sânii ei, lingând ºi muºcând. ªi se pare cã-i înþelesese greºit
gemetele de durere, luându-le drept scâncete voluptuoase, cãci nu fãcu
decât s-o muºte ºi mai tare.

Cleopatra privea în beznã, cu trupul încordat, þeapãn de teamã
nedesluºitã. Se întreba ce-ºi spunea el. Caesar cucereºte Egiptul.

Caesar se strecurã între picioarele ei, iar Cleopatra îºi þinu respiraþia. Apoi,
se repezi înãuntru, repede ºi cu toatã puterea. Îºi muºcã buza, înãbuºindu-ºi
un þipãt de durere. Nu-ºi imaginase cã prima datã avea s-o doarã atât de tare.

Totul se sfârºi foarte repede. Dupã doar câteva momente, cum i se pãrea,
dintr-o datã Caesar deveni rigid ºi îl simþi lãsându-se greoi peste ea. Rãmase
astfel mult timp, strivitã de trupul lui, simþindu-ºi pe faþã umezeala propriilor
lacrimi. ªi între picioare era umedã, de sânge ºi sãmânþã.

ªi asta a fost tot. O sãrutã uºurel pe obraz, murmurându-i câteva cuvinte
drãgãstoase. Cleopatra, însã, nu le auzi. Dintr-o datã, se simþea tristã, învinsã ºi
dureros de singurã. Întoarse capul spre fereastrã. O semilunã strãlucea deasupra
farului, o secerã de argint în forma coarnelor lui Horus, simbolul rodniciei.

Nu-ºi putea spune decât un singur lucru: Încã o cucerire pe rãbojul lui
Caesar. Poate cã, pentru el, atâta lucru era de ajuns. Dacã-i era dat sã-l
stãpâneascã, nu cu acel organ pe care toate femeile sunt stãpâne avea s-o
facã. Trebuia sã foloseascã ceea ce nu avea nicio altã femeie – Egiptul.

*
— Pesemne þi-e foame, spuse el.
Deschise uºa ºi strigă dupã sclavi. Când reveni în camerã, zâmbea.
— Mi s-a spus cã eºti ingenioasã. A ta a fost ideea? Cu covo rul?
„Nu, dar pe-asta e mai bine sã n-o auzi.“
— Dacã ºtiam ce neplãcut e, aº fi gãsit altã cale.
— Da, presupun cã ai fi gãsit.
Se aºezã, iar Cleopatra îi simþi ochii inspectând-o cu atenþie, neruºinat,

de parcã ar fi fost la târgul de sclavi.
— Eºti foarte tânãrã pentru a fi reginã.
— Asta depinde de situaþia în care se gãseºte regina. De exem plu, o

bãtrânã n-are ce cãuta într-un covor fãcut sul.
— ªi nici Caesar n-ar fi fost la fel de încântat sã se pomeneascã deodatã

cu o bãtrânã adusã în apartamentele lui la ora asta din noapte.
— Tocmai.
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Parcã ar fi mãturat-o ºuvoaiele unui potop pustiitor. Îºi imaginase cã
pierderea fecioriei în braþele acelui bãrbat avea sã fie punctul culminant al
serii, dar când colo nu pãrea sã-i fi secãtuit deloc energia. Se bucura de
favorurile ei ºi încã mai continua sã-i acorde o atenþie captivatã. Cleopatra
se întreba dacã înþelegea cu adevãrat ce voia de la ea.

ªi se mai întreba dacã ºtia ce dorea ea de la el. Fusese pregãtitã sã se
simtã dezgustatã de acel roman, acel general barbar, dar îl gãsea diferit de
orice alt bãrbat mai întâlnise. Însã, la o adicã, bãnuia cã niciunul dintre
bãrbaþii cunoscuþi de ea nu se simþise vreodatã cu adevãrat îndreptãþit sã fie,
pe plan fizic sau altminteri, iubitul unei prinþese din neamul Ptolemeilor.

Îºi simŃea trupul îndurerat de brutalitãþile suferite în covor ºi gesturile
robuste de afecþiune ale lui Caesar. Mintea ºi sufletul îi erau în plin tumult:
cum sã-l împace pe acel om impresionant cu prima ei experienþã amoroasã?
Prezenþa lui o fascina, ºi totuºi actul fizic al dragostei nu fusese deloc aºa
cum ºi-l imaginase. Tristeþea zdrobitoare pe care o simþea pentru cã-ºi
cheltuise atât de necugetat moneda cu acel roman autoritar fusese înlocuitã
de uimirea sã descopere cã avea, cu siguranþã, alte bogãþii pe care Caesar
era nerãbdãtor sã le exploreze.

Era ca ºi cum ar fi fost iniþiatã într-o conspiraþie, nu dãscãlitã în tainele
dragostei.

Mâncarea sosi, pe o tavã de argint: brânzã din lapte de oaie, stafide din
Rhodos, câþiva ciorchini de struguri cu boabe grase la desert. Tava fu pusã pe
masã în faþa ei. Caesar mai turnã vin într-o cupã de jasp ºi se duse la fereastrã.

— Nu mãnânci?
— Nu mã prea intereseazã mâncarea.
Spre surprinderea ei, constatã cã-i era foame. Neplãcerile de pe galera

sicilianului o lãsaserã cu stomacul gol, iar întâlnirea riguroasã cu interesele
unui magistrat roman îi secãtuise ºi restul puterilor. Atacã mâncarea cu
nepãsare.

Caesar o privea, pãrând încântat de aceastã diversiune.
— Deci, asta este regina exilatã a Egiptului.
— Sper cã nu eºti dezamãgit.
— Nu sunt dezamãgit deloc. Nici de compania ta, nici de felul cum ai sosit.
— Vin cu o rugãminte, cerându-þi ajutorul.
— S-ar putea sã constaþi cã acest ajutor þi se oferã liber ºi cu bucurie.
— Mai întâi, trebuie sã înþeleg de ce-ai dori sã mã ajuþi.
— Nici chiar Caesar nu se înþelege întotdeauna pe sine însuºi.
Observase cã avea obiceiul de a se referi la sine însuºi ca la o altã
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persoanã, în felul regilor. Sau ca ºi cum ar fi fost un observator detaºat,
privindu-ºi propria viaþã, curios sã vadã ce avea sã facã în continuare.

— ªtii ce i-au fãcut lui Pompei? o întrebã el.
— Pompei fusese prieten cu tatãl meu, rãspunse Cleopatra. Avea dreptul

sã se aºtepte la un tratament mai omenos.
Mã rog, poate. Pompei mai era ºi doar un alt roman înfumurat ºi rapace.

Dar uciderea lui fusese o greºealã tacticã grosolanã. „Eu n-aº fi fost atât de
proastã“, îºi spuse ea. „Fãrã îndoialã, Pothinus ºi ceilalþi s-au crezut deºtepþi
foc. Cu hartanul ãsta de porc bãtut în cap ca preparator, nici nu-i de mirare
cã Ptolemeu a ajuns aºa cum a ajuns.“

— Poate avea încredere cineva în asemenea oameni?
— În mine ai avea o aliatã mult mai statornicã, generale, replicã ea.
Caesar pãru îngândurat.
— Asta rãmâne de vãzut, spuse el. De pildã, cândva i-ai fost aliatã lui

Pompei.
— Cum am spus, era prieten cu tatãl meu. Nu-þi trãdezi prietenii.
— ªi în plus, atunci pãrea mai sigur cã mizezi pe el.
A, deci asta era problema? Cleopatra zâmbi, iar Caesar surâse ºi el.
— ªi eu aº fi fãcut la fel, în situaþia ta, spuse generalul, mai blând. Dar

despre asta vom vorbi mai târziu. Mai întâi, trebuie sã-mi spui cum de ai
ajuns sã locuieºti în deºert.

— A avut loc un complot împotriva mea. Cãpitanul gãrzii mele m-a trãdat.
Când a vãzut cã nu aveam de gând sã mã mãrit cu fratele meu, în felul
tradiþional, i-a permis Consiliului de Regenþã sã-i cumpere loialitatea. A
trebuit sã fug din palat în toiul nopþii.

Caesar se încruntã.
— Chiar te-ai fi mãritat cu propriul tãu frate?
— Întrucât suntem zei pe Pãmânt, nu putem sã ne împerechem decât

între noi. Aºa a fost dintotdeauna obiceiul în Egipt, încã de pe vremea
faraonilor. Noi, Ptolemeii, am adoptat datina în scopul de a-i liniºti pe preoþi.
În vremuri obiºnuite, nu se pune în aplicare.

ªtia ce-ºi spunea el: niºte barbari. ªi poate cã avea dreptate. Arsinoë ºi
Atiochus erau produsul împreunãrii tatãlui lor cu una dintre surorile lui.

— Eu n-am vrut sã respect vechea tradiþie, îi spuse, asta a fost
dificultatea.

Caesar se strâmbã:
— Din delicateþe?
— Pentru cã fratele meu e un idiot. Eu sunt singura care are mintea ºi
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dârzenia necesare pentru a salva Egiptul. Tatãl meu o ºtia. O ºtiu ºi eu.
— Eºti o tigroaicã, zâmbi el.
— ªtiu bine ce sunt.
Sorbind din cupã, Caesar o privi pãtrunzãtor, cu o expresie neliniºtitoare.
— Ascult.
— În dimineaþa de dupã plecarea mea din Alexandria, Consiliul de

Regenþã a preluat puterea în numele fratelui meu.
— Prin „Consiliu de Regenþã“ te referi la fãtãlãul ãla obez numit

Pothinus, cu vocea ca o roatã de car neunsã?
— Da, acel Pothinus.
— Aºa cã ai fugit la Muntele Kasios?
— La început, nu. Am mulþi sprijinitori în chora, þinuturile de pe Nilul

de Mijloc ºi de Sus, dincolo de Deltã. Acolo, preoþii vechii religii sunt încã
foarte puternici ºi mi-au promis sã mã ajute. Întotdeauna am arãtat respect
faþã de religia lor ºi m-au rãsplãtit prin loialitate.

— Cred cã nu e numai respect, replicã el. Mi s-a spus cã eºti o discipolã
a acelei zeiþe a lor, Isis.

— Isis, Afrodita, ea vorbeºte în numele tuturor.
Auzind-o, Caesar arcui o sprânceanã.
— Te rog. Continuã-þi povestirea.
— Am stat în Teba mai multe luni, adunând o oºtire, dar apoi Pothinus

a emis un prostgama – un decret regal – semnat de fratele meu. Interzicea
transportul grânelor spre oricare altã destinaþie în afarã de Alexandria,
ameninþând cu moartea pe oricine nu se supunea. Voiau sã mã flãmânzeascã.
Nu mai puteam lãsa chora sã sufere de dragul meu, aºa cã m-am hotãrât sã
pãrãsesc de-a binelea Egiptul.

Caesar zâmbi.
— ªi, în plus, s-ar fi putut sã te predea ei înºiºi, când începeau sã le

ghiorãie maþele.
— Am preferat sã nu aflu.
— Foarte înþelept.
— Între timp, îmi adunasem în chora o micã oaste, aveam cãlãuze ºi

hamali, ºi tezaurul pe care-l mutasem la Teba cu câteva luni înainte de
rebeliune, ca mãsurã de siguranþã împotriva lui Pothinus. 

— Sunt impresionat.
— Am pornit din nou spre nord, ajutaþi de curentul fluviului, luând-o

pe braþul cel mai rãsãritean al Deltei. În sfârºit, am debarcat de pe barje
ºi am urmat canalul Necho, pe cãmile, spre Marea Roºie. Am trecut
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frontiera într-un loc numit Marea de Trestii. Este o mlaºtinã platã ºi
mohorâtã, supusã mareelor. Prin acel loc au fugit evreii de la Memphis,
cu mulþi ani în urmã, conduºi de egipteanul acela renegat, Moise. Când
soldaþii faraonului au încercat sã-i urmãreascã, a venit fluxul ºi i-a prins
în mlaºtinã, mulþi dintre ei înecându-se.

— Am auzit povestea asta de la Irod.
— Þi-e prieten?
— Client, o corectã cu blândeþe Caesar.
— Ei bine, povestea e adevãratã. Acolo, apele sunt trãdãtoare ºi spurcate.

De la leghe întregi depãrtare li se simte mirosul. Unii dintre hamalii egipteni
n-au vrut sã vinã cu noi. Ei cred cã duhoarea e respiraþia lui Seth, zeul rãului
la egipteni.

— Dar tu ai trecut?
— Cu niºte bãrci fãcute din stuf. Cãlãuzele au condus cãmilele pe jos,

prin vaduri. Mai þin minte ºi-acum arºiþa ºi duhoarea acelei traversãri, când
mã întrebam tot timpul dacã aveam sã mai revãd vreodatã acest palat.

Zâmbi.
— Pe bietul Mardian l-au urcat într-o barcã ºi era cât pe ce sã se

rãstoarne, sub greutatea lui.
— Cine este Mardian?
— Sfãtuitorul meu. Mi-a fost tropheus – preparator – încã din copilãrie.
Caesar zâmbea.
— ªi astfel ai ajuns în mijlocul unei mocirle, fãrã þarã ºi doar cu dascãlul

tãu ca singurã cãlãuzã.
— Ne-am gãsit refugiul la Ashkelon. Cei de-acolo îl þin bine minte pe

tatãl meu.
— ªi-atunci cum ai adunat aceastã armatã?
— La fel ca tatãl meu. Am recrutat un numãr de arabi nabateeni ca

mercenari, oferindu-le niºte bani pe care nu-i aveam dacã mã ajutau sã-mi
recapãt tronul. Desigur, banii promiºi costã de douã ori mai mult decât cei
plãtiþi pe loc.

— Într-adevãr. Banul e cea mai mare cheltuialã pe care o poate face un
om în viaþa lui.

— Totuºi, aurul în sine nu are nicio valoare dacã nu poate cumpãra puterea.
Auzind-o, Caesar îºi arcui sprâncenele. Fãrã îndoialã, ºi el era de aceaºi pãrere.
— ªi chiar erai hotãrâtã sã lupþi?
— N-aveam încotro. Am pornit într-un marº spre Pelusium, dar Achillas

n-a vrut sã ne iasã în faþã, iar noi nu aveam echipamentele necesare ca sã
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începem un asediu. ªi astfel am trãit în ultimele luni.
— Dacã Achillas ieºea la luptã? Dacã pierdeaþi?
— Dacã pierd, mor. Eu nu pot schimba tabãra, ca un soldat de rând.
— Într-adevãr. E o povestire remarcabilã.
Din partea ei, Cleopatra nu-ºi amintea acele luni din viaþa ei nici pe

departe cu acelaºi amuzament. Perioada de exil fusese o oroare necontenitã.
Dar experienþa o cãlise ºi învãþase cã avea capacitatea de a îndura greutãþile
ºi rãsturnãrile de situaþie, lucru care, la rândul sãu, îi sporise încrederea în
forþele proprii. Nu mai era fata rãsfãþatã care fugise cu spaimã din palat ºi
descoperise cã nu putea fi înfrântã cu uºurinþã. Însã continua sã-i fie fricã
ºi se temea sã nu-ºi fi pierdut patima regalitãþii. Acum ea era rebelă, fãrã nici
o bazã adevãratã de putere proprie, având numai numele ºi dreptul din
naºtere de a trãi.

— Mai e ºi altceva ce-ar trebui sã ºtiu despre tine? se interesã Caesar.
— Vorbesc opt limbi, inclusiv ebraica ºi arameica. ªtiu sã citesc lista

preþurilor într-o tavernă sirianã, sau sã întreb un marinar fenician ce
încãrcãturã are în cala corabiei, ºi sã insult un evreu în limba lui. Am citit
epopeile lui Homer, precum ºi istoriile lui Herodotus ºi tragediile lui
Euripides. ªtiu sã cânt la lira cu ºapte corzi, am studiat retorica, astronomia
ºi medicina, la Museion, iar preparatorul meu spune cã am un mare talent
înnãscut pentru matematicã ºi geometrie. ªi mai ºtiu ºi sã cãlãresc,
acceptabil de bine.

Surâsul lui Caesar se ºterse.
— E vreun lucru pe care nu-l poþi face?
Cleopatra se hotãrî sã fie sincerã.
— Nu pot cârmui Egiptul fãrã tine.
Gânditor, Caesar dãdu din cap.
— Pe-asta o ºtiam deja. Dar îþi mulþmesc cã eºti cinstitã.
Ochii aceia negri îi sfredeleau pe ai ei. Cleopatra avea senzaþia cã i se

ridicase inima între dinþi. Cumva, se simþea îndemnatã sã aibã încredere în
acel om, ceea ce era, într-adevãr, un teren foarte periculos.

12
O FURÃ SOMNUL cel mai adânc, pentru ca a doua zi dimineaþã s-o

trezeascã niºte zbierete. Ridicându-se brusc în pat, îl vãzu în uºã pe
Ptolemeu, care se uita la ea cu gura cãscatã, alãturi de Pothinus. Þâºti-
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bâºtiul de frate-sãu era cel ce fãcea tot tãrãboiul. Caesar stãtea lângã
fereastrã, îmbrãcat, înmuind o coajã de pâine în vin, ca mic dejun.

Cleopatra îºi dãdu seama imediat ce fãcuse Caesar. La urma urmei,
culcatul cu o reginã era în primul ºi-n primul rând un act politic ºi, prin
urmare, un exerciþiu care n-avea niciun rost în lipsã de martori. Îi trecu prin
minte cã era chiar posibil sã-i fi chemat pe Pothinus ºi Ptolemeu în camera
lui de culcare, imediat ce se trezise. Dacã-i era dat sã joace rolul reginei-
târfe, n-avea de ce sã se codeascã. Lãsã cearºaful sã-i alunece de pe umeri
în poalã, dezgolindu-i sânii. Apoi, pradã unui impuls, îi scoase limba fratelui
ei mai mic, strâmbându-se. Îºi regretã imediat impetuozitatea. Era o
copilãrie, un moft nepotrivit cu o reginã. Dar îºi atinse scopul. Ptolemeu
începu sã plângã.

Þângãu prostãnac.
— Ce face asta aici? urlã el.
Caesar înãlþã o sprânceanã.
— Þie ce þi se pare cã face?
Chipul lui Ptolemeu se schimonosi ca o stafidã la soare. Bãtu din picior.

„Ah, frãþioare, dacã vrei sã te ia Caesar în serios, niciodatã sã nu mai baþi din
picior. O sã te cârpeascã peste scãfârlie ºi-o sã te expedieze cu urma sandalei
lui romane întipãritã pe crãpãtura dosului tãu slãbãnog.”

— Tu eºti de vinã! þipã el la Pothinus ºi fugi din camerã.
Pothinus îl privea pe Caesar cu furie ºi uluire. Dar îºi pãstra veninul

anume pentru ea. „Noroc cã bãrbaþii nu pot transmite otrava din ochi,“ îºi
spuse Cleopatra. Apoi plecã dupã protejatul lui. Caesar fãcu un semn cu
capul spre lictorii care aºteptau lângã uºã:

— Mergeþi dupã ei. Aduceþi bãiatul înapoi aici.
Apoi, întoarse capul spre ea, zâmbindu-i.
— Va fi o zi minunatã, spuse el ºi reveni cu privirea spre portul albastru

ºi crestele de spumã ale valurilor blânde, dincolo de insula Pharos.

13
ORCHESTRÃ TOTUL PERFECT. Îi primi în Casa Adoraþiei, sala

tronului, unde pilaºtrii mari de porfir cu viniºoare purpurii se reflectau în
pardoseala de marmurã lucioasã ca oglinda, o încãpere vastã ce-i împuþina
pânã aproape de neînsemnãtate pe cei care stãteau la picioarele platformei.
Caesar purta o toga virilis cu franjuri ºi diagonala purpurie de senator
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roman, aºezat pe un tron ce strãlucea de jasp galben ºi pietre de carneol mari
cât oul de porumbel. Cleopatra, într-o robã de aur scânteietor, se aºezase
lângã el, pe un tron asemenea.

Pothinus ºi Ptolemeu stãteau în faþa lor ca doi petiþionari, nu ca regentul
ºi prim-ministrul ai celor mai bogate þãri de pe Pãmânt. Caesar le dãdea de
înþeles clar ce pãrere avea despre ei.

Ptolemeu avea ochii umflaþi de plâns, iar mâinile îi tremurau. Aºa tatã,
aºa fiu, ba chiar mai mult, îºi spuse Cleopatra, cu tristeþe. Dacã moºtenise
ceva din temperamentul Fluierarului, avea sã se apere contra dezamãgirilor
de mai târziu ale vieþii cufundându-se în vin. Sãrman tatã.

Sãrman ºi mic Ptolemeu.
Pothinus, ca un pupincurist slinos ce era, având cârlionþii înscorþoºaþi cu

cine ºtie ce pomadã, încerca sã-ºi ascundã sila faþã de generalul roman sub
un zâmbet onctuos.

— Regentul Coroanei se simte mai bine? se interesã Caesar, cu un glas acid.
Capul lui Pothinus se bâþâi ca al unui papagal.
— ªi-a revenit mult dupã ºocul pe care l-a suferit, Imperator.
— S-a purtat de parcã ar fi pierdut o legiune întreagã ºi l-ar fi cãlcat un

cal pe picior. Ar trebui sã înveþe sã se stãpâneascã, dacã vrea sã fie rege.
— Îl trãdeazã tinereþea. Când va fi puþin mai mare, se va dovedi la fel

de bun ca Alexandru.
— Alexandru, murmurã Caesar, de parcã ar fi auzit o blasfemie.
Nu era niciun secret cã Caesar aspira sã ajungã într-o bunã zi la fel de

mare ca legendarul general macedonean. Buzele i se rãsfrânserã într-un
rânjet ºi repetã printre dinþi, cu mirare parcã, numele:

— Alexandru!
Cleopatra se întrebã ce avea sã se întâmple. Deºi Caesar dãduse impresia

cã o luase sub aripa lui, fusese chematã la fel de poruncitor ca fratele sãu
ºi Pothinus, iar Caesar nu-i spusese pânã acum nimic despre planurile lui
cu privire la viitorul ei. Se afla întru totul în puterea lui. Pe cine avea sã
prefere? Pe ea – sau pe puºtanul acela prost? Nu-ºi fãcea iluzii cã o singurã
noapte de dragoste i-ar fi aliat pe vecie; pentru un asemenea bãrbat,
dragostea era o monedã ieftinã, o lua dupã pofta inimii ºi nu punea niciun
preþ pe ea. Spera numai ca argumentele ei din seara trecutã sã-i fi
impresionat sufletul aspru de roman.

— Dupã cum ºtii, îi spunea Caesar lui Pothinus, voinþa fostului rege a
fost ca Egiptul sã fie cârmuit împreunã de Ptolemeu ºi sora lui, Cleopatra.
Roma e foarte întristatã cã s-a ivit discordia între ei. Precum ºtii, tatãl lor a
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fost prieten ºi aliat al poporului roman.
„Ba bine cã nu“, îºi spuse Cleopatra, cu înverºunare. „ªi a tocat aproape

tot tezaurul þãrii pentru privilegiul unui asemenea titlu.“
— Singura dorinþã a lui Caesar este ca în Egipt sã domneascã din nou

pacea. Prin urmare, voia lui Caesar e ca prinþul sã se însoare imediat cu
sora lui, dupã modul egiptean, pentru a putea îndeplini cele din urmã dorinþe
ale iubitului lor tatã.

Deci, asta era. Caesar o punea sã se mãrite cu fratele ei.
Dar bineînþeles, pe el nu-l interesa justiþia, numai pacea îl interesa.

Cleopatra rãmase cu privirea drept înainte, nedorind sã-ºi trãdeze
dezamãgirea faþã de o asemenea veste. Îl aºteptã pe Caesar sã-ºi anunþe
preþul pentru a-i fi aruncat din nou unul în beregata celuilalt.

— Veþi profita de pacea pe care a creat-o Caesar pentru a achita datoriile
tatãlui vostru faþã de republica romană, datorie pe care am preluat-o eu.

Aºadar, aºa plãnuia sã câºtige de pe urma manevrei. Îl vãzu observând-
o, aºteptând semne de furie ºi dezgust, ºi pãru dezamãgit când ea nu-l
învrednici cu niciunul.

„ªi-n plus, am vreun motiv sã mã înfurii?“ se întrebã. „Nu s-a þinut întru
totul de cuvânt? Sunt din nou pe tron. Caesar capãtã ceea ce doreºte, eu capãt
ce doresc. Cel puþin, nu mai trebuie sã împart deºertul cu muºtele ºi guºterii.

Ptolemeu pãrea gata sã izbucneascã din nou în plâns.
Prost, prost ca noaptea.
— S-a întâmplat ceva? întrebã Caesar.
Tânãrul era gata sã rãspundã, dar Pothinus îl amuþi cu o privire.
— Am dat dispoziþii ca nunta sã aibã loc imediat, continuã Caesar. Sunt

sigur cã toatã Alexandria se va bucura împreunã cu voi de acest aranjament.
— Vã mulþumesc, stãpâne, spuse Pothinus, vorbind de parcã s-ar fi înecat.
Aproape cã-l împinse pe Ptolemeu afarã din salã.

14
CLEOPATRA ÎªI STUDIA IMAGINEA reflectatã în oglinda de bronz.

Ciudat, exact aºa îºi imaginase ziua nunþii sale: cerul acoperit ºi mohorât,
un simþãmânt surd de oroare în josul pântecelui, deznãdejdea gândului de
a se pregãti pentru un mãritiº nepotrivit ei în toate privinþele, mai puþin
motivele de stat. Întotdeauna se aºteptase sã se aleagã cu cine ºtie ce strãin
prea bãtrân, prea tânãr sau prea bãdãran ca sã-i poatã fi vreodatã tovarãº de
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viaþã potrivit.
ªi întotdeauna se temuse cã putea fi Ptolemeu.
Se întreba ce-ar fi spus tatãl ei dacã ar fi trãit sã vadã acest moment.

Probabil ar fi fost prea beat ca sã înþeleagã ceva. Oare s-ar fi simþit dezamãgit
de ea? Dintotdeauna îi spusese cã-i putea întrece pe toþi la minte, dar se pãrea
cã se înºelase.

Spre uimirea ei, se pomeni întrebându-se cum ar fi fost sã se mãrite cu
Caesar. Pânã acum, fanteziile ei îmbrãþiºaserã politica, nu propria sa plãcere
personalã. Nutrise visuri de refacere a imperiului lui Alexandru, de a face
din oraºul lui cea dintâi localitate a lumii, ºi poate – necuviicios gând! –
propriul ei nume sã devinã la fel de vestit ca al lui. „Dar dacã aceastã zi ar
face din mine regina lui Caesar? Am avea cel mai mare imperiu din lume,
poate cel mai mare din istorie. ªi, îºi mai spuse ea, privind stãruitor în
oglindã, „aº putea chiar învãþa sã fiu fericitã cu asta.“

Charmion îi unsese pielea cu o alifie din ulei ºi iarbã din Cipru, spãlând
apoi pasta cu suc de castraveþi. Acum, strãlucea ca marmura. Începu sã-i
pregãteascã pãrul, împletindu-i-l cu grijã în creºtetul capului sub forma
unui coc „pepene“.

— Circulã un zvon, spuse Charmion.
Palatul zumzãia de zvonuri. Se spunea cã de-asta fãcuserã coridoarele

aºa de lungi ºi drepte, pentru ca oamenii sã poatã alerga mai repede prin ele
pentru a gãsi o ureche în care sã ºuºoteascã.

— De unde l-au auzit?
— De la bãrbierul lui Caesar, Maiestate.
Cleopatra puse oglinda pe masã, în faþa ei, exprimându-ºi interesul

printr-o arcuire de sprânceanã. Tonsore-le Imperatorului era considerat
legislatorul neoficial al lui Caesar, rãspândind toate informaþiile care nu
puteau fi aduse la cunoºtinþã pe cale oficialã.

— ªi ce spune acest zvon?
— Cã Pothinus i-a spus fratelui vostru sã se culce cu Maiestatea Voastrã,

ca pe vremuri.
— Ce?!?
Ideea era atât de absurdã încât nici nu ºtia dacã sã râdã sau sã se înfurie.
— Astfel încât, dacã aveþi un copil, sã nu puteþi susþine cã e al lui Caesar.
— Ptolemeu e un puºtan! Crede cã pistilul lui e fãcut doar ca sã treacã apa!
„Auzi la mine!“ îºi spuse. „Acum câteva zile, eram fecioarã. Iar azi,

vorbesc ca o femeie de stradã din portul de la Canopus.“
— Pothinus i-a spus lui Ptolemeu cã de asta atârnã viaþa lui.
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— Un eunuc îl sfãtuieºte pe un copil sã se culce cu sora lui? Ce ºi-or
fi închipuind romanii despre noi!

Dar ºtirea o agita. Sãri în picioare, rãsturnând pe jos una dintre ulcicuþele
cu pomadã ale lui Charmion. Era mai înaltã ºi mai puternicã decât fratele
ei. N-ar fi îndrãznit!

Apoi, însã, o izbi gândul: copilul lui Caesar! „Ar fi cu putinþã, dupã
doar o singurã noapte?“ Iar dacã nu, poate reuºea sã aranjeze lucrurile astfel
încât sã aibã ocazii mai prielnice. Pothinus avea motive întemeiate ca sã se
teamã. Un copil, un fiu fãcut cu Caesar, ar fi schimbat totul.

*
Toatã Alexandria asista la nuntã: savanþii, matematicienii ºi fizicienii de

la Museion, preoþii în robe albe ai lui Isis ºi Serapis, cãpitanii Gãrzii Regale,
cu cizmele lor albe ºi bonetele plate macedonene, ofiþerii superiori ai lui
Caesar, cu mantii roºii ºi fustanele de piele, trezorierii, curtenii ºi scribii în
tunici purpurii.

Coloanele din sala ceremonialã fuseserã înfãºurate cu ghirlande de mãtase
verde, iar peste duºumele de marmurã fusese împrãºtiat un covor gros din
petale de trandafiri. Era o scenã de o bogãþie ºi o coloraturã ce tãiau respiraþia,
pãdurea de marmurã cu vene purpurii înãlþându-se spre un cer din grinzi de
cedru masive, deasupa cãrora tavanul boltit strãlucea auriu.

Cleopatra intrã în salã prin uºile mari de abanos cu decoraþiuni de ivoriu,
înalte cât o girafã. Trompetele îi anunþarã sosirea ºi peste miile de oameni
adunaþi sã urmãreasã spectacolul se lãsã tãcerea.

Purta o rochie din mãtase albastrã diafanã de Cathay, cu o asemenea
texturã ºi rafinatã lucrãturã încât, aveau sã spunã unii pe urmã, se unduia
de parcã regina ar fi fost îmbrãcatã cu apã. Pe degete, la gât ºi în pãrul
împletit avea perle din Marea Roºie cât pentru rãscumpãrarea unui prinþ. În
timp ce traversa sala, sandalele cu barete argintii striveau stratul petalelor
de trandafiri, rãspândind un parfum îmbãtãtor.

Privi în jurul ei, prin marea salã. Îºi vãzu celãlalt frate, pe micul
Antiochus, cu faþa ca o mascã de teamã ºi uimire, iar lângã el stãtea Arsinoë,
frumoasã ºi plinã de venin. Pothinus, având pãrul buclat cu fierul fierbinte,
îºi agãþase la urechi niºte cercei ce atârnau ca smochinele coapte. Iar
Ptolemeu însuºi, cu o tiarã de aur pe cap, în stilul faraonilor, ºi diadema
dublã a Egiptului ornamentatã cu celebra cobră sacrã. Gulerul robei sale de
in încreþit era încrustat cu pietre de lapis ºi carneol, iar în picioare purta
sandale aurite.
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Arãta complet ridicol.
Caesar era prezent, pentru a orândui totul, maiestuos într-o toga virilis cu

franjuri ºi bandã purpurie. Olympos, medicul, ºi Rufus Cornelius, generalul
lui, stãteau alãturi, urmând sã fie martori la cãsãtorie.

Ceremonia avea sã fie oficiatã de marele preot, Pshereniptah.
Caesar nu se uita la ea, nu dãdea niciun semn cã ar fi recunoscut-o. Înclinã

uºor din cap spre marele preot, indicându-i sã înceapã. Pshereniptah pronunþã
câteva propoziþii în egipteana demoticã ºi totul fu gata.

*
Caesar se întoarse spre întreaga adunare, pentru a anunþa cu glas sonor

cã Regina Cleopatra a ªaptea ºi Regele Ptolemeu al Treisprezecelea îºi
rezolvaserã divergenþele, se împãcaserã ºi aveau sã guverneze Egiptul cu un
singur glas.

Mulþimea ovaþionã ca la un semnal, dar cu un entuziasm deloc sincer,
dupã pãrerea Cleopatrei. La alt semnal stabilit dinainte, furã aruncate noi
petale de trandafiri.

Cleopatra se întoarse, privindu-ºi de sus proaspãtul soþ. Îºi apropie buzele
de urechea lui.

— Un singur deget sã pui pe mine, la noapte sau altã datã, iar Pothinus
îºi va împodobi urechile cu pãrþile tale intime. Ai înþeles ce-am spus?

Ptolemeu o privi lung, cu chipul marcat de spaimã ºi silã. Da, înþelesese.
Prostul de el.

*
Banchetul fusese organizat de Caesar însuºi, care nu cruþase nicio

cheltuialã, întrucât oricum nu plãtea din banii lui. Se servirã stridii de
purpurã, iezi fripþi, raþe sãlbatice, delfin cu mentã, ciuperci ºi urzici dulci,
miere din Attica. Cel mai ales vin falernian se revãrsa din cupele de aur
încrustate masiv cu coral ºi jasp. Dupã aceea, oaspeþii furã distraþi de
dansatoare nubiene, cu trupuri negre ºi vânoase lucind de ulei, care dansau
în bãtãi sãlbatice de tobe ºi mii de palme.

Caesar, cu o ghirlandã de trandafiri ºi albãstrele la gât, se ridicã în
picioare, înãlþând cupa în direcþia ei ºi a lui Ptolemeu, pentru a proclama cã
acum în þarã domnea pacea.

„Un om obiºnuit, cu excepþia acelor ochi”, îºi spuse ea. ªi totuºi acum,
când îl privea, simþea în piept o apãsare pe care nu reuºea sã ºi-o explice. Tot
dorea sã se uite spre ea, sã-i dea vreun semn, vreo indicaþie tãcutã cã era de
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partea ei, cã ceea ce fãcuse nu era o greºealã îngrozitoare. Îºi dãdea seama
cã pentru prima oarã de la moartea tatãlui ei, îi acordase încrederea sa unui
alt bãrbat.

Caesar, însã, avea grijã sã-i evite privirea.
— Ca mãsurã a bunãvoinþei Romei faþã de Egipt ºi noii sãi coregenþi, anunþã

el acum adunarea oaspeþilor, Caesar dãruieºte Egiptului insula Cipru ºi proclamã
cã noii ei guvernatori vor fi prinþesa regalã Arsinoë ºi fratele sãu, Antiochus.

Cleopatra, cu respiraþia tãiatã, vãzu câþiva ofiþeri romani ridicând
capetele, cu consternarea întipãritã pe chipuri. Ciprul devenise provincie
romanã prin forþa armelor, în timpul domniei tatãlui ei. Fluierarul îl
abandonase fãrã luptã, lucru care pricinuise multe nemulþumiri la
Alexandria. Caesar nu avea cãderea sã-l înapoieze Egiptului, sau cel puþin
aºa crezuse ea, însã acum pãrea sã se creadã destul de puternic pentru a
vorbi în numele Romei însãºi. Spera oare sã-i împace pe Pothinus, Achillas
ºi ceilalþi naþionaliºti?

— În privinþa datoriei rãposatului rege faþã de Roma, sunt pregãtit sã
accept o sumã totalã de zece milioane de dinari.

Era mai puþin de jumãtate din întreaga datorie. Poate cã Caesar se socotea
generos. „Numai romanii vor vedea lucrurile astfel“, îºi spuse ea. „În toatã
Alexandria nu existã niciun om care sã plãteascã un singur dinar din datoria
tatãlui meu pentru cã ºi-a reprimit tronul, mai ales acum, când e mort.“

În timp ce se închinau toasturi, Cleopatra se uitã în jur la feþele celor
prezenþi, întrebându-se dacã Ciprul dat pe zece milioane de dinari era de
ajuns ca sã liniºteascã indignarea lui Pothinus ºi a celor ai lui.

Cumva, nu prea credea.

15
VIAÞA LA PALAT MERGEA ÎNAINTE ca într-un vis. Dupã ceremonia

de cãsãtorie, Ptolemeu fu alungat într-un alt palat din Brucheion, pe când
Cleopatra se instalã cu reºedinþa în fostele ei apartamente, alãturi de Caesar.
Acolo, îl serveau ofiþerii lui de stat major ºi îl protejau proprii legionari, în
timp ce ea – abandonatã de o mare parte din curtea regalã ºi cu consilierii
rãmaºi la Muntele Kasios – trãia virtualmente ca regina lui. Ptolemeu ºi
Pothinus se þineau la distanþã, slujiþi de propria lor enclavã de susþinãtori ºi
conspiratori, sub protecþia Gãrzii Regale macedonene, la rândul ei
supravegheatã de o cohortã de soldaþi romani.
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„ªi iatã-mã aici, culcându-mã cu duºmanul meu, în rãzboi cu propriul
meu popor.“ Era în acelaºi timp trãdãtoare ºi trãdatã. Învãþase sã deteste
Roma încã din copilãrie, considerându-i pe romani niºte barbari, privindu-
i cum îi umiliserã tatãl ºi toatã familia. Jurase sã salveze Egiptul de sub
jugul lor, iar acum se afla în tabãra cealaltã, pe când poporul ei se arunca
în lãncile legionarilor.

„Iar eu stau ghemuitã sub aripa protectoare a lui Caesar, râd de glumele lui,
îi ascult istorisirile, îi primesc de bunã voie sãmânþa. Mã întreb dacã nu cumva
sunt doar fiica tatãlui meu, sau dacã voi fi vreodatã propria mea reginã.“

Îl aºtepta ºi-l pândea pe Pothinus sã acþioneze. Dacã Egiptul învingea,
avea sã fie distrusã. Dacã învingea Caesar, urma sã supravieþuiascã. Fiecare
tabãrã aºtepta ºi pândea. În Lochias, tensiunea era palpabilã.

Numai Caesar pãrea complet nepãsãtor.
*

— Armata ta pare sã fie pe picior de rãzboi, îi spuse Caesar lui Achillas,
la fel de vesel ca ºi cum ar fi comentat o cursã de care sau Jocurile.
Chestiunea succesiunii s-a rezolvat spre mulþumirea tuturor, ºi totuºi au
pornit spre Alexandria ºi au luat oraºul cu asalt.

— N-au fãcut-o la ordinul meu, rãspunse Achillas.
„Achillas pare sã fie nervos“, observã Cleopatra. „Are pielea pãmântie

ºi, pe frunte, broboane de sudoare cât picãturile de rouã.“ Zâmbetul lui era
menit sã-l înduplece pe Caesar, dar avea efectul de a-l face sã arate ca o
mascã mortuarã.

La insistenþele lui Caesar, luau cina cu toþii împreunã în fiecare searã,
dar mâncarea procuratã de Pothinus nu era de soiul care sã aþâþe poftele,
numai pâine de grâu mucegãitã ºi peºti mici, unsuroºi, pescuiþi din port. În
locul tacâmurilor de aur, li se servea în farfurii de lemn; Pothinus susþinea
cã trebuise sã topeascã serviciile de masã pentru a achita cele zece milioane
de dinari cerute de Caesar.

Vinul acela nu i l-ar fi dat niciunui câine mort de sete.
Mâncau în stilul grecesc tradiþional, stând aºezaþi pe canapele aranaje pe

trei laturi ale meselor. Micul Antiochus, fiind încã un copil, stãtea pe un taburet.
Numai Caesar pãrea sã aibã poftã de mâncare, ceea ce Cleopatra ºtia cã

se datora faptului cã pe el nu-l interesa mâncarea. Rareori se aºeza sã
mãnânce astfel, preferând sã rupã bucãþi de pâine ºi sã le îndese în gurã în
timp ce studia hãrþile împreunã cu generalii lui. Decimus Brutus spunea
cã, odatã, luase o bucatã de sparanghel care din greºealã fusese înmuiatã în
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unguent de piele, nu în sos, ºi o mâncase fãrã sã clipeascã.
Îl privea pe Achillas ciugulind plictisit din peºte. Arsinoë ºi preparatorul

ei, Ganimedes, schimbau priviri ºi-ºi murmurau comentarii tãcute peste
masã. Ptolemeu, din partea lui, nici nu se atingea de mâncare. Îºi þinea capul
în piept, iar pe faþã îi ºiroiau lacrimi.

Vãzând aceasta, Pothinus aruncã o privire de urã purã spre Cleopatra. „Bine,
nu-i nevoie sã mã mãsori aºa cu privirea, bãlegar de cãmilã ce eºti“, rãspunse
ea în gând. Nu mã poþi acuza pe mine pentru proasta dispoziþie a bãiatului.

— Azi, mulþimea a încercat din nou sã ia palatul cu asalt, îi spuse Caesar
lui Pothinus.

— Faptele câtorva neguþãtori ºi marinari nu intrã în autoritatea mea,
Imperator, rãspunse Pothinus.

— Nu sunt numai câþiva neguþãtori ºi marinari.
Pothinus ridicã din umeri.
— Prezenþa soldaþilor romani îi întãrâtã. Sunt sigur cã, dupã plecarea lor,

situaþia se va liniºti.
Când Caesar nu-i rãspunse, adãugã:
— Acum, când problema succesiunii s-a rezolvat, nu mai aveþi de ce sã

pierdeþi vremea în Egipt, când fireºte cã vã aºteaptã treburi urgente în altã parte.
Caesar îl privi fix, cu ochii lui negri ºi reci. „O asemenea privire”, îºi

spuse Cleopatra, „echivala cu o condamnare la moarte”.
— Caesar hotãrãºte care treburi sunt urgente pentru el ºi care nu.
Muºcã un codru de pâine cu dinþii ºi îl înghiþi cu vin din cupa de lemn

aflatã lângã mâna lui stângã. Cum era în stare sã bea oþetul pe care li-l
aducea Pothinus la masã, Cleopatra nu reuºea sã înþeleagã.

Achillas nu mai putu pãstra tãcerea.
— În bazare se vorbeºte cã Caesar þine familia regalã ostaticã, spuse el.
— Poate cã ar fi bine ca Pothinus sã stea de vorbã cu gloatele, rãspunse

Caesar. Sã calmeze situaþia.
— Nu cred cã oamenii mã vor asculta. Nu mã puteþi acuza pe mine

pentru ceea ce discutã între ei când cumpãrã peºte.
— Stranie situaþie. Mulþimea pare sã nu te asculte nici pe tine, nici pe

altcineva. Nici chiar pe rege, aici de faþã.
Privi în jur ºi pãru sã observe pentru prima oarã expresia nefericitã a lui

Ptolemeu.
— Acum de ce se mai smiorcãie Maiestatea Sa?
Din glasul lui Pothinus se simþea încordarea. Abia reuºi sã-ºi pãstreze

zâmbetul pe buze.
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— Nu-i place mâncarea, Imperator.
— Mã rog, proprii lui soldaþi sunt cei care nu-l lasã sã mãnânce stridii

ºi vânat. Dacã ar ridica asediul, ar putea sã cineze cu fripturã de girafã, de
i-ar fi poftã. 

Caesar îºi propti mâinile în ºolduri.
— Nu înþeleg de ce face atâta caz. Eu, când eram în campania din

Britania, mestecam urzici ºi beam apã culeasã din gãurile pietrelor.
— Ca strãmoºii voºtrii? întrebã dulce Arsinoë.
Caesar zâmbi, dar ochii îi erau duri ca de cremene. „O, drãgãlaºa mea

surioarã“, spuse Cleopatra în sinea ei, „cu pãrul tãu blond ºi ochii ca florile
de albãstriþã, l-ai putea juca pe Caesar ca peºtele în undiþã, dac-ai vrea. ªi
când colo, te porþi de parcã ai sta acasã cu un câine de pe uliþã. Da, romanii
sunt barbari, dar ãsta cel puþin are un oarecare rafinament, iar dacã strategia
s-ar numãra printre înaltele arte, n-ar avea seamãn printre cãrturarii de la
Museion.“

— Nici tu nu ai poftã de mâncare? o întrebã Caesar pe Arsinoë.
— Miroase urât în camerã, replicã prinþesa.
Caesar adulmecã aerul, cu expresia de desfãtare a unui om aflat într-o

grãdinã de trandafiri.
— Nu simt decât mirosul mãrii. Nu vã place aroma de sare? Din partea

mea, o gãsesc înviorãtoare. La Roma, marea e prea departe.
— Mai degrabã aº lua masa cu un câine, decât cu un roman.
La auzul acestei insulte de moarte, zâmbetul pieri de pe buzele lui Caesar.
— Atunci, s-ar putea sã-þi îndeplinesc dorinþa, rãspunse el.
Arsinoë se ridicã ºi ieºi din camerã.
Caesar se duse în spatele scãunelului unde mânca Antiochus, cu capul

în piept, speriat de glasurile aspre ºi privirile furioase.
— Numai de-ar avea toatã familia Ptolemeilor dispoziþia celui mai fraged

vlãstar al ei, spuse el, ciufulind pãrul bãiatului.
Îi vãzu pe Achillas ºi Pothinus schimbând o privire. Cu toþii ºtiau cã

Antiochus era doar speriat, nu bleg. Dacã ajungea vreodatã bãrbat, Caesar
putea sã-i vadã ºi o altã faþã. În palatul de la Brucheion nu existau stãri de
spirit senine. De secole nu mai existau. 

*
— Lucrul care-mi place cel mai mult la masã, îi spuse Caesar Cleopatrei,

dupã plecarea celorlalþi, e conversaþia.
Îºi mai turnã puþin din vinul oþetit ºi bãu, fãrã sã clipeascã.
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— În familia mea, rãspunse Cleopatra, se socotea cã a fost o cinã reuºitã
dacã înainte de spectacol nu era ucis nimeni.

— Eu folosesc gustãtori, ca sã se asigure cã vinul nu e otrãvit.
— Vrei sã spui cã nu este? întrebã ea, aruncând pe fereastra deschisã

ultimele picãturi din pahar.
Caesar ridicã din umeri:
— Sunt soldat. Pot bea orice. Dacã Pothinus îºi închipuie cã mã poate

obosi lipsindu-mã de plãceri, înseamnã cã nu-l înþelege pe Caesar.
O privi gânditor.
— Ia spune-mi, omul acela care era cu Arsinoë... E amantul ei?
— Este prinþesã de viþã regalã. Cum ar putea avea un amant?
— Pare sã se poarte foarte familiar cu ea.
— E preparatorul ei. De pe vremea primului Ptolemeu, fiicele casei

regale au primit exact aceeaºi educaþie ca bãieþii.
— Extraordinar.
— Crezi cã o femeie nu poate sã aibã tot atâta minte ca un bãrbat?
— Cred cã o asemenea femeie ar trebui sã fie extraordinarã.
— Atunci, în familia noastrã au existat dintotdeauna femei extraordinare,

cãci niciunei prinþese Ptolemee nu i-a fost vreodatã greu sã þinã pasul cu
fraþii ei. Fiecare dintre noi a avut câte un tropheus care o instruia în arte ºi
ºtiinþe, iar mai târziu, dacã sunt de încredere, pot deveni ºi sfãtuitori.

— ªi amanþi nu?
— Amanþi?
— Ce gãseºti aºa de amuzant?
Cleopatra zâmbi.
— N-ar fi cu putinþã. Ganimedes este eunuc. La fel ca Mardian.
Expresia lui Caesar se schimbã. Pânã în acel moment, o crezuse naivã.

Acum, pe chip i se citea atât dezgustul, cât ºi stânjeneala.
— Se pare cã sunt multe pe care Roma nu le înþelege despre Rãsãrit.
— De ce te uiþi aºa? întrebã ea, sincer nedumeritã de reacþia lui.
— Voi, cu zeii voºtri animale ºi eunucii voºtri, ºi toate preocupãrile

voastre faþã de moarte. Mi se întoarce stomacul pe dos la gândul unor
asemenea practici.

— Sunt absolut raþionale, dacã...
— O femeie sã domneascã peste niºte bãrbaþi cãrora li s-a retezat

bãrbãþia cu briciul! E o... barbarie!
Trânti cupa pe masã ºi ieºi furtunos din camerã.
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16
FURTUNILE IERNII LUAU CU ASALT insula Pharos, apa era albitã de

spumã chiar ºi în port, iar cerurile dobândiserã culoarea plumbului. Strãzile
de lângã docuri erau mãturate de ploaie biciuitoare ºi jerbe de stropi sãraþi.
Caravanele din Punt ºi Arabia continuau sã intre în ºir pe Poarta Soarelui, dar
galerele negustoreºti zãceau la ancorã în Portul Bunei Reîntoarceri, Alexandria
fiind practic desprinsã de Mediterana, pânã în primãvarã.

Armata egipteanã –  cum îi plãcea lui Achillas sã-ºi numeascã banda de
piraþi, jefuitori, ocnaºi ºi sclavi fugiþi –  avea acum tabãra lângã oraº.
Douãzeci de mii de oameni la numãr, susþinuþi de douã mii de cavaleriºti
localnici. Poate cã Pothinus ºi Ptolemeu credeau cã ar fi putut sã-l intimideze
pe Caesar spre a capitula, prin aceastã demonstraþie de forþã. Lui Caesar,
însã, nu pãrea sã-i pese deloc.

— La urma urmei, îi spuse el Cleopatrei, am peste trei mii de legionari
veterani ºi opt sute de cavaleriºti celþi, precum ºi cincizeci de trireme la
picioarele peninsulei Lochias – ºi patru ostatici de neam regal.

Era pentru prima oarã când recunoºtea cã nu mai era doar musafira lui.
„Tipic pentru el”, îºi spuse Cleopatra. Farmecul lui dezinvolt îi fãcea pe

toþi cei din cercul sãu privilegiat sã se simtã ca niºte persoane deosebite
pentru el. ªi de fiecare datã când ea însãºi simþea – da, fatã, recunoaºte –
cã se îndrãgostea de el, îºi reamintea de neînduplecarea lui desãvârºitã ºi
bãtea în retragere. ªi totuºi, în ciuda poziþiei sale, rãmânea femeie ºi îl gãsea
complet irezistibil. Când era cu el, nu mai avea încredere în sine însãºi.

Bãnuia cã ºi Caesar ºtia asta ºi conta pe ea.
Mulþimea construise pe strãzi baricade triple din blocuri de piatrã, astfel

încât Calea Canopicã nu mai era practicabilã, nici Strada Somei. Caesar
fortificase de asemenea palatul, stabilindu-ºi cartierul general în sãlile de
banchete, unde întindea hãrþi pe mesele preþioase de fildeº ºi lemn de trandafir,
iar pardoselile de alabastru rãsunau de tropãitul cizmelor, când centurionii ºi
ofiþerii intrau ºi ieºeau în fugã zi ºi noapte, aducând rapoarte sau pentru a
participa la consfãtuiri convocate în mare grabã.

Caesar pãrea sã trateze toatã situaþia ca pe un joc.
*

Vântul vuia izbind zidurile palatului, vãpaia marelui foc din Pharos fiind
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singura luminã în noaptea neagrã de iarnã. Cleopatra se aºteptase s-o posede,
ca de obicei, cu aceeaºi ferocitate, dar în noaptea aceea, parcã drept rãspuns
la sãlbãticia furtunii, Caesar fu blând ºi nu se grãbi.

Adeseori, avea senzaþia cã-ºi ieºea din propriul trup pentru a le privi
împreunãrile dintr-un colþ de sus al încãperii. Le vedea trupurile înlãnþuite
sub pielea de leopard care acoperea patul. Siluetele lor pãreau sã scânteieze
ºi sã danseze în lumina pâlpâitoare, pe când lãmpile scãpãtau în curentul ce
trãgea prin uºi ºi ferestre.

Îi vedea spatele ºi umerii goi, brãzdaþi de cicatricele unor rãni vechi,
ridicându-se deasupra ei ca un leu contemplându-ºi prada. Cãlcâiele ei se
înfãºurau strâns prin jurul ºalelor lui, ºoldurile ridicându-i-se ca pentru a-i
ieºi în întâmpinare. Caesar începu sã se miºte într-un ritm cadenþat, blând,
aºteptându-i reacþia.

Dar în noaptea aceea fu altfel decât cu toate celelalte ocazii; dintr-o datã,
Cleopatra nu mai privi de departe, ci simþi stãrile aþâþãtoare din propriul ei trup,
o surprinzãtoare cãldurã ridicându-se din pulpe ºi coapse spre partea de jos
a pântecului. Închise ochii, iar acum nu se mai uita, ci fãcea parte din baletul
umbrelor, pe când o aurã rozacee se înteþea ca un foc neostoit în trupul ei. În
timp ce luneca spre acea jinduire necunoscutã, începu sã se încordeze sub el,
cu pumnii strânºi în aºternuturi. Spatele i se arcui, iar muºchii coapselor se
crisparã în timp ce nevoia devenea stringentã ºi tot trupul ºi sufletul îi erau
covârºite de spasme neînfrânate.

Apoi, avu impresia cã întunericul exploda în luminã, ca o micã moarte,
o capitulare completã ºi desãvârºitã, ºi cunoscu o senzaþie de plãcere intensã
ºi sufocantã cum niciodatã nu mai trãise. În timp ce Caesar termina, se
agãþã de el ca o naufragiatã în talazurile clocotitoare ale oceanului, cu inima
bãtându-i tunãtor ºi gura cãscatã sã respire hulpavã. Dupã aceea, trupul
pãru sã-i rãmânã aprins ca jãraticul arzãtorului din colþul încãperii, iar când
închise ochii, nu mai vãzu întuneric, ci numai o mie de culori, ca unduirea
irizatã a mãtãsii. ªi adormi.

*
Se trezi pe neaºteptate, amintindu-ºi unde era, ce se întâmplase. Caesar

dormea alãturi, cu braþul aruncat nepãsãtor peste sânul ei ºi capul cãzut pe
umãr. În timp ce-l privea, simþi o izbucnire nãvalnicã de tandreþe, pentru care
se dispreþui. Trãdarea inimii.

— Iulius, ºopti ea, plimbându-ºi vârful degetului peste obrazul lui.
„Sunt atât de slabã“, îºi spuse. „Nu asta aveam de gând.“
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Dar, în clipa urmãtoare, din grãdinã se auzirã strigãte, zãngãneli metalice, paºi
alergând. Rãsunã un urlet înfiorãtor. Cleopatra îºi dãdu seama cã acele sunete o
treziserã. Caesar se deºteptã într-o clipã, datorită instinctelor lui de soldat, ºi sãri
din pat ducându-se la fereastrã, gol, pentru a privi în întuneric. Cleopatra simþi
inima bãtându-i dureros în piept. Poate cã gloata rãzbise prin baricade.

— Ce se întâmplã? întrebã ea.
— Nu-i nimic. Au grijã oamenii mei.
Aproape imediat, se auzirã paºi apropiindu-se pe coridor, în goanã, ºi

bãtãi de pumn în uºã. Caesar pãrea complet nepreocupat de acele semnale
de alarmã. Îºi trase tunica pe el, fãrã grabã.

— Intrã, spuse apoi, încruciºându-ºi braþele pe piept.
Apãru un centurion, cu un sac mic în mânã. Din conþinutul acestuia

picurau stropi închiºi la culoare, pe covor. Caesar fãcu un semn cu capul,
iar omul desfãcu boceaua udã. Era un cap, deºi greu de recunoscut. Îºi
pierduse viaþa ºi toatã culoarea, iar din venele gâtului retezat continua sã se
scurgã sânge.

Caesar se întoarse spre ea.
— Îl cunoºti? întrebã într-o doarã, ca ºi cum ar fi fost vorba de un

demnitar strãin pe care-l zãrise la un banchet de stat.
— E Pothinus, rãspunse ea.
Dupã care, întrucât Caesar nu rãspunse, adãugã:
— A slãbit mult.
Caesar îºi aruncã pe spate capul ºi râse, încântat de aceastã remarcã.
— Într-adevãr. ªi era mult mai înalt.
Fãcu un semn uºor cu capul, iar omul azvârli înapoi în traistã cãpãþâna.
— Îþi mulþumesc, centurionule. Poþi sã-l arunci la câini.
— Ar mai fi o problemã, Imperator, rãspunse cam încurcat centurionul.

Generalul lor, Achillas. N-a fost de gãsit nicãieri.
— Din nefericire. Se vede cã l-a prevenit cineva.
Îl expedie dintr-o înclinare a capului. Soldatul salutã ºi ieºi.
Caesar se întoarse spre ea.
— În noaptea asta, când noi dormeam, s-au încheiat niºte socoteli. Aº

fi preferat sã nimicesc tot cuibul, dar merge ºi aºa.
„De la început o plãnuise”, îºi spuse ea. Din momentul când Consiliul

de Regenþã se hotãrâse sã-l ucidã pe Pompei, soarta lor fusese pecetluitã.
Fãrã îndoialã, Caesar se bucura în sinea lui cã-i rezolvaserã problema, dar
avea sã rãmânã un adevãrat roman. Urma sã se rãzbune în numele Romei,
dupã care sã-ºi revendice victoria.
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— Niciun moment n-ai avut intenþia sã-l laºi în viaþã, spuse ea.
— Bineînþeles cã nu. Totuºi, pãcat de Achillas.
Neînduplecarea lui n-o înfricoºa, însã o umplea de uimire. Îºi lichidase

duºmanii fãrã ranchiunã ºi fãrã a-ºi semnala intenþiile. Fãrã îndoialã, de
aceea devenise atât de puternic ºi atât de temut la Roma. „Mã întreb dacã
aº putea învãþa sã fiu atât de pragmaticã”?...

— ªi acum ce ai de gând sã faci? îl întrebã.
— Sunt prea ocupat ca sã mã lupt cu egiptenii. Poate cã acum, dupã ce

ne-am ocupat de Pothinus, iar Alexandria are un rege ºi o reginã nouã, ne
putem vedea de treburile cotidiene.

— ªi eu?
— Ai cãpãtat ceea ce ai dorit, pisicuþo. Þi-am spãlat rufele murdare.

Sunt sigur c-ai sã te descurci cu tânãrul Antiochus, acum când am
dezmembrat Consiliul de Regenþã.

Îi zâmbi rãutãcios:
— Nu-i aºa?
Ai cãpãtat ceea ce ai dorit, pisicuþo. Parcã i-ar fi înfipt un pumnal în

burtã. Ai cãpãtat ceea ce ai dorit. Ca ºi cum i-ar fi aruncat firimiturile de
la masã. Crezuse cã o acceptase în sfârºit ca amantã ºi aliatã, iar acum o trata
ca pe o cãzãturã.

Adevãrul era cã, din prima noapte cu Caesar, într-însa încolþise o altã
dorinþã, neînfrânatã. Dacã stãtea sã se gândeascã, avea sens pe plan politic:
„Pot fi bunã pentru tine. Poþi fi foarte bun pentru mine.“

Ai cãpãtat ceea ce ai dorit, pisicuþo.
„Nu, Iulius, nu tot ceea ce am dorit. Pe tine te doresc.“

17
O DIMINEAÞÃ DE IARNÃ rece dar însoritã, nori ca niºe cozi de iepe

gonind pe cer, valuri bãtând stâncile sub Pharos ºi aruncând la mare înãlþime
trâmbe de spumã. În portul apusean, marile corãbii de marfã, baride-le, se
legãnau la ancorã. Mai jos, aproape de Brucheion, de-a lungul cheiurilor din
faþa insulei Antirhodos, erau ancorate corãbiile rhodiene ale lui Caesar,
cincizeci de trireme romane, sãltând pe valuri. Dincolo, lângã magazii ºi
grânare, se aflau peste treizeci de corãbii de rãzboi de-ale Cleopatrei, bireme
ºi trireme cu câte douã ºi trei ºiruri de rame, propria sa marinã întoarsã
împotriva ei, cu pãdurea de catarge profilându-se pe cer.
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Cleopatra stãtea la fereastra dormitorului, având umerii înfãºuraþi în
mantia groasã a lui Caesar, cu piele cãptuºitã cu blanã de urs.

Ai cãpãtat ceea ce ai dorit, pisicuþo.
„De ce-ai fãcut-o?” se întreba. „De ce mi-ai luat partea în toate astea? Din

momentul când am pus piciorul în palat, m-am aflat cu totul în puterea ta.
Oricum ai fi putut sã guºti puþin din Egipt ºi sã mã trãdezi, sã-l păstrezi pe
Ptolemeu ca rege-vasal, fãrã a recurge la rãzboi. Pothinus ar fi acceptat sã
achite datoria tatãlui meu, în schimbul ajutorului de a se debarasa de mine.

A fost oare, aºa cum spuneai, din cauza a ceea ce i-au fãcut lui Pompei?
Sau n-a fost decât un capriciu? Îmi pari genul de om care-ºi îngãduie multe
indulgenþe, numai ºi numai pentru cã poate. Faci exact ceea ce îþi place ºi
nimic nu te opreºte.

Aº vrea sã cred cã ai fãcut-o datoritã vreunui sentiment afectuos faþã de
mine, dar aceasta a fost o speranþã deºartã. Poate ai fãcut-o din motive
politice, din pragmatism. Plãnuieºti ceva. Mã întreb ce anume o fi.“

*
O zi albastrã ºi rece în Alexandria. „O zi plãcutã pentru a fi în viaþã,

ticluind”, îºi spunea Caesar. Stãtea pe terasã, încordându-se împotriva
vântului nãprasnic, cu frigul arzându-i obrajii.

Marea curbã a coastei continentale se arcuia împrejurul portului spre
digul cu arcadã, o poartã mare pe unde se trecea în portul apusean. Iar acolo,
dincolo de pilonii masivi ai templului lui Isis, se înãlþa minunea, Pharos-ul,
cu Zeus stând cãlare peste turnul circular, profilat pe cer. Era o priveliºte
impresionantã, un bloc pãtrat de calcar, cu un castel octogonal de marmurã
roz deasupra ºi, în vârf, cu un turn din granit purpuriu de Aswan. Pãrea sã-
ºi schimbe culoarea de-a lungul zilei, dintr-un trandafiriu palid în zori pânã
la roºu ca sângele, în amurg. 

Dincolo de el, înãlþându-se deasupra acoperiºului palatului, un turn pãtrat
cu acoperiº conic, mormântul lui Alexandru însuºi. Gipsul ºi marmura
Brucheionului erau atât de albe încât deveneau dureroase la vedere, fãcându-l
sã-ºi întoarcã privirea.

„Un oraº miraculos”, reflecta el. În comparaþie, Roma aratã ca un sat de
chirpici.

Palatul însuºi se dovedise o încântare; scaune de fildeº ºi lemn de abanos,
cufere încrustate cu aur, arzãtoare de tãmâie arãbeascã pe trepiede de bronz
ºi argint, duºumele placate cu marmurã albã ºi porfir roºu. Nu era numai un
oraº al indolenþei, aºa cum s-ar fi putut crede, ci ºi al învãþãturii, cu vasta
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sa Bibliotecã, unde se aflau toate cãrþile importante scrise vreodatã, tot ceea
ce ºi-ar fi putut dori, în ceasurile de repaus, un om de culturã ºi rafinament.

ªi, într-adevãr, pânã la mãreaþa intrare a frumoasei ºi micuþei lor regine,
fusese încântat sã-ºi afirme autoritatea printre acei neciopliþi ºi sã se bucure
de o ºedere odihnitoare dupã îndelungatele campanii, mai întâi în Britania,
apoi în Galia ºi, în sfârºit, marele joc de noroc împotriva lui Pompei.

Dar aceastã aventurierã cu pãr negru îi dãduse alte idei.
Pe lângã plãcerile evidente, fizice ºi psihice, de a împãrþi patul cu o

reginã orientalã tânãrã ºi plinã de viaþã, putea avea parte ºi de un avantaj
politic, dacã proceda cu grijã. O alianþã iscusitã putea aduce grânarul lumii
sub controlul lui personal.

Fusese evident de la bun început cã Pothinus nu era omul care sã se
întoarcã dupã cum bãtea vântul. Era una dintre acele fãpturi mai
primejdioase ca oricare, un naþionalist înfocat. Faptul ca scãfârlia lui sã-ºi
ia cu drag valea de la trup fusese inevitabil.

Acum, þinea mai uºor situaþia sub control. Cu siguranþã, urma sã aibã
nevoie de sprijinul Egiptului, dacã voia sã-ºi ducã la îndeplinire scopurile de
la Roma. Susþinãtorii lui Pompei nu fuseserã învinºi complet; fii acestuia se
retrãseserã în Africa, unde ar trebui sã-i urmeze ºi el în cele din urmã. Pentru
asta, avea nevoie de bani, ºi ce era Egiptul dacã nu o trezorerie imensã?

Iar Cleopatra, nu se îndoia, era uºa. Cu o gaurã a cheii nespus de finã,
trandafirie ºi parfumatã.

*
Ani de zile, Cleopatra ºi sora ei nu putuserã schimba nici cele mai

mãrunte amabilitãþi fãrã o duºmãnie amarnicã. De-acum, mai obiºnuiau sã-
ºi vorbeascã numai când era necesar ºi pânã ºi sã se vadã în ochi le irita.

Nu se mai întâlniserã din ziua încoronãrii. Dar, într-o zi, la scurt timp
dupã moartea lui Pothinus, Cleopatra o vãzu pe Arsinoë venind spre ea pe
coridorul palatului, numai mãtase ºi condescendenþã parfumatã. O însoþea
tropheus-ul ei, Ganimedes.

Cleopatra se pregãtea sã n-o ia în seamã, dar, spre surprinderea ei,
Arsinoë o opri, dorind în mod vãdit sã-i vorbeascã.

— Sorã, spuse Cleopatra, întrebându-se ce dorea.
Arsinoë îi adresã un surâs de gheaþã.
— Va sã zicã, aºa. Ai fãcut-o. În sfârºit, te-ai futut cu un roman.
Cleopatra fu ºocatã. Nici mãcar cel mai mic comentariu despre vreme,

ca introducere. Ce maniere neelegante!
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Chipul lui Ganimedes era îngândurat. Îºi trase eleva de mânecã.
— Doamna mea, sã nu facem asta, scânci el.
— Cum îþi permiþi sã mã-nveþi pe mine ce sã fac ºi ce nu, curvã bãtrânã!

îl repezi Arsinoë.
„ªi n-ai decât optsprezece ani“, reflectã Cleopatra. „Ce ºerpoaicã ai mai

devenit!“
— Eºti la fel ca tata, continuã Arsinoë. Le-ai lins picioarele atâta vreme,

cã nu era decât o chestiune de timp pânã sã þi le desfaci pe ale tale în faþa lor.
„N-are niciun rost sã-mi rãcesc gura de pomanã cu ea“, îºi spuse

Cleopatra. Dacã sora ei nu înþelegea motivul a ceea ce fãcea, n-avea de
gând sã-i explice. Nu-i vinzi inamicului planurile de luptã dinainte.

Ganimedes îi ºopti din nou elevei sale sã-l urmeze.
— Fi-þi-ar dat sã suferi de-o mie de ori moartea, ºuierã Arsinoë ºi se

rãsuci pe cãlcâie, cu Ganimedes târºâindu-ºi picioarele dupã ea, în timp ce
se îndepãrta. Cleopatra clãtinã din cap. Dacã ura ar fi fost o marfã de
vânzare, familia ei n-ar fi avut în toatã Alexandria destule magazii în care
s-o þinã sub cheie.

18
PERDELELE DE LA FERESTRE, din mãtase albã, aproape

transparentã, se umflau ºi dansau în briza nopþii de-a lungul colonadelor
luminate de lunã. Furtuna de dupã-amiazã stârnise din nou valurile mãrii,
iar sunetul talazurilor lovind în recife se auzea ca un ºir de tunete îndepãrtate.

Pardoseala de onyx era rãcoroasã sub picioarele ei, iar Caesar n-o auzi
intrând în camerã. Umbra ei se aºternu peste masa unde scria el, fãcându-
l sã ridice privirea, surprins. Era goalã.

Îi întinse o cupã cu vin, dar Caesar o împinse la o parte. Fãrã un cuvânt,
lãsã jos stylusul, se ridicã în picioare ºi veni spre ea. De astã datã, însã,
Cleopatra se hotãrâse sã nu-l lase s-o ia în stãpânire aºa cum poftea. În
noaptea aceea avea sã se dovedeascã a fi ea blânda lui stãpânã, sã-ºi afirme
mãcar puþin din puterea înnãscutã pe care o datora faptului de a fi femeie,
sã punã în aplicare cu folos unele dintre lecþiile heterai-ei.

În momentul când Caesar întinse mâinile spre ea, i le apucã de
încheieturi, trãgându-i-le cu forþa în jos, lângã trup. La început, Caesar se
împotrivi, dar apoi îi acceptã jocul.

— Scoate-þi hainele, îi ºopti Cleopatra.
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Era nervoasã. Nu mai fãcuse niciodatã asta, niciodatã nu-ºi închipuise
cã ar fi fãcut aºa ceva pentru un bãrbat.

Caesar însã, intrigat, se supuse.
Avea pe trup multe cicatrice, amintiri încreþite, urâte, dintr-o sutã de

bãtãlii. În pofida vârstei, abdomenul îi era încã la fel de tare ca lemnul de
trandafir, iar pieptul ºi umerii musculoºi. Nu avea pãr pe piept, nici mãcar
pe coapse. Mardian îi spusese cã, din câte se vorbea, ºi-l pârlise cu coji de
nucã înroºite în foc.

Penisul i se tumefiase deja. „Caesar”, îºi spuse ea, „zeul fertilitãþii, la fel
ca Osiris”. Iar ea însãºi, asemenea lui Isis, pasãrea de pradã, se apleca peste
trupul lui, sã primeascã ºi sã dãruiascã.

Niciodatã nu-ºi închipuise cã avea sã îngenuncheze în faþa unui bãrbat.
Dar o fãcu acum, aºa cum îi arãtase Rachel. Începu nesigurã, însã încurajatã
de gemetele lui, uitând un moment cã ea era reginã, iar el, un simplu barbar.
„O fi mai presus de mine“, îºi spuse, „ca zeu cãruia trebuie sã-i cerºesc, dar
deocamdatã eu îl am pe Caesar în puterea mea.“

Deodatã se opri, amintindu-ºi cum fãcuse Rachel, ºi îl culcã uºurel pe
pat, cu faþa în sus. Gãsi cupa ºi luã vinul în gurã, rece ºi cam acid. Se aplecã
peste Caesar ºi îl sãrutã din nou, lãsând vinul sã se scurgã în gura lui,
simþindu-l cum i se revãrsa pe bãrbie.

Aºezându-se cãlare deasupra lui, îl introduse cu miºcãri nesigure într-
însa, rezistându-i insistenþelor de a o pãtrunde. Apoi, Caesar o prinse cu
mâinile de ºolduri, începând s-o miºte în acelaºi ritm cu el, iar Cleopatra
gemu sonor, aducându-ºi aminte cum fãcea evreica. Dar nu era numai teatru,
cãci din nou o încercau aceleaºi senzaþii adânci ºi miraculoase care pãreau
sã-i încãlzeascã tot trupul. Miºcãrile lui devenirã mai repezi, mai disperate,
iar în lumina lunii Cleopatra îi vãzu expresia de pe chip, aºa cum o vãzuse
pe feþele altora în momentul morþii.

Exista, însã, o lecþie a evreicei pe care n-o puse în aplicare. În acel din
urmã moment, nu se mai desprinse de el. În schimb, îl lãsã sã se afunde în
adâncul ei, impunând ca sãmânþa sã-i gãseascã uterul.

*
Se întâmplã fãrã de veste.
Erau singuri în apartamentele lor, într-o searã, când Caesar scoase un

þipãt slab ºi cãzu pe duºumea, greoi. Rãmase þeapãn, vânãt la faþã, cu o
spumã sângerie pe buze ºi membrele tresãrin du-i spasmodic.

Cleopatra îl privi cu ochi mari, îngrozitã. „L-a otrãvit cineva“, îºi spuse.
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Achillas! Fusese mai abil decât ea.
Îºi dãdu seama, cu un fior de groazã, cã dacã în acel moment Caesar

murea, viaþa ei nu mai preþuia nici douã parale. Încã mai avea nevoie de
soldaþii lui, de influenþa lui, ca s-o apere, nu numai de Achillas, ci ºi de Roma.

Caesar zãcea pe spate, cu respiraþia bolborosindu-i în piept. Alergând la
uºã, Cleopatra þipã la strãjerii surprinºi sã cheme un medic.

Fugi înapoi în camerã, unde îl luã pe Caesar în braþe. Nu muri, te rog.
Am mizat pe tine totul. Nu muri!

Ajutorul lui Caesar, Decimus Brutus, intrã în fugã ºi se lãsã pe vine lângã ea.
— Ce s-a-ntâmplat?
— S-a prãbuºit dintr-o datã. Înþepenise din tot trupul ºi tremura. Tuºeºte

cu sânge.
Decimus clãtinã din cap. Pãrea aproape uºurat.
— Nu e decât boala cãzãturilor, spuse el. Uite. ªi-a muºcat limba. Ajutã-mã

sã-l duc la pat. O sã-i treacã.
*

Decimus alungã din camerã gãrzile care se uitau cu ochi mari. Ridicã
privirea spre ea, þinând capul lui Caesar în poalã.

— Boala cãzãturilor îi atinge pe aceia care sunt posedaþi de zei. E un
semn al mãreþiei lui.

— N-a fost otrãvit?
Decimus clãtinã din cap:
— Îºi va reveni. Când se trezeºte, bâiguie lucruri pe care nu le înþelege

nimeni. Sunt zeii care vorbesc. Dupã un timp, îl lasã în pace ºi-ºi vine din
nou în fire.

Se întâmplã întocmai cum spusese Decimus. Dupã o vreme, Caesar
deschise ochii, mormãind cuvinte fãrã ºir, ºi nici mãcar n-o recunoscu când
încercã sã-l ia în braþe. Decimus îi vorbi încet, legãnându-l, ºi în cele din
urmã adormi.

*
A doua zi dimineaþã, când se trezi, se ridicã ºi se duse în antecamerã,

unde îºi chemã sclavii sã-i aducã vin ºi pâine pentru micul dejun, ca ºi cum
nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cleopatra stãtea în uºa odãii de culcare, privindu-l.
— Asearã, spuse ea, þi s-a întâmplat ceva.
În ochii lui apãru o expresie precautã.
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— Am cãzut?
— Credeam cã fuseseºi otrãvit.
Caesar întoarse privirea.
— Deci. Acum, cunoºti secretul lui Caesar.
Mâncã un mic dejun frugal, apoi îºi chemã tonsore-le ºi servitorii care-l

îmbrãcau.
— Decimus a spus ceva în sensul cã ai fi un zeu.
Zâmbind, Caesar clãtinã din cap.
— Din fericire, eu nu cred în asemenea poveºti, rãspunse, dar vorbind

cu îndoialã, ca ºi cum n-ar fi exclus complet o atare posibilitate. Nu trebuie
sã vorbeºti nimãnui despre asta.

Cleopatra înþelese. Pentru prima oarã, îi trecu prin minte cã Caesar putea
fi mai mult decât un simplu consul roman ºi Imperator. Poate cã ºi el era zeu,
la urma urmei, câtuºi de puþin barbar. Poate cã Isis îl gãsise pe Osiris al ei,
tovarãºul de viaþã ºi taurul.

19
STRÃZILE ALEXANDRIEI ERAU cufundate încã în întuneric, când

se trezi. Auzi zgomotul, se ridicã din pat ºi se duse la fereastrã.
Romanii nãvãleau pe porþile palatului, tropãitul cizmelor lor rãsunând

pe caldarâmul strãzilor, laolaltã cu zãngãnitul armurilor ºi al chingilor de
piele. Toþi legionarii duceau fãclii, iar înaintarea lor era marcatã printr-o
coloanã ºerpuitoare de flãcãri ºi fum.

Auzi sunet de lupte pe cheul întunecat, în timp ce soldaþii spãrgeau
baricadele ºi se îndreptau spre docuri.

Caesar veni lângã ea, la fereastrã.
— Vino înapoi în pat, îi ºopti. Nu e decât o încãierare. Se va termina

într-o orã.
O aurã roºiaticã, asemenea unei aurore false, se înãlþã peste partea de vest

a portului, urmatã de dâre de scântei portocalii ºi un panaº de fum negru,
pe fondul indigo al cerului. Matahale în flãcãri pluteau prin portul interior,
spre docuri, propriile galere romane ale lui Caesar, aprinse. O vãzu pe una
dintre ele plutind în derivã printre vasele de rãzboi egiptene, astfel încât
incendiul începu sã se întindã ºi asupra acestora.

— Ce se întâmplã? ºopti ea.
— Achillas a încercat sã abordeze navele mele ºi nu am destui oameni ca
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sã le apãr pe toate. Aºa cã am ordonat sã se dea foc la ºaizeci de corãbii de-ale
mele ºi sã fie împinse în flota ancoratã la docuri a lui Achillas. De asemenea,
soldaþii mei aruncã la bord torþe aprinse, de pe cheiuri. Asta ar trebui sã rezolve
problema. Între timp, dacã te uiþi spre promontoriu, îi vei vedea pe oamenii mei
îmbarcându-se pe galerele rãmase, ca sã traverseze pânã pe Pharos. Vor ocupa
farul, iar de acolo putem þine sub control strâmtoarea pe unde se intrã în port.
Atunci, Achillas nu ne va mai putea forþa poziþia. Aceastã micã gâlceavã de la
docuri serveºte nu numai un scop util, handicapându-ne inamicul, ci creeazã
ºi o diversiune faþã de adevãratul nostru þel.

Focul se rãspândise destul de repede printre navele flotei înghesuite la
cheiuri ºi trecea rapid de la o corabie la alta. În lumina cenuºie, Cleopatra vãzu
oameni sãrind în apã de pe o cvadriemã, în timp ce flãcãrile lingeau flãmânde
smoala folositã la cãlãfãtuirea punþilor. Incendiul cuprinsese chiar ºi o magazie.

— Frumos lucru este rãzboiul, ºopti Caesar. Stimuleazã trupul ºi mintea.
Îþi întreci inamicul cu puterea inteligenþei, apoi îl învingi prin forþa armelor.
Este aproape o artã. ªi-acum, hai înapoi în pat.

ªi o posedã pe datã, cu asprimea ºi pofta unui soldat. Cleopatra i se
dãrui la fel de flãmândã. Acum era mai mult decât politicã; întotdeauna
fusese mai mult. Cu capul aruncat înapoi pe curverturã, cu dinþii înfipþi în
muºchiul tare al umãrului lui, vedea vâlvãtãile flãcãrilor aruncând pete
trandafirii prelungi pe grinzile de cedru ale tavanului. „Îmi siluieºte oraºul,
mã siluieºte ºi pe mine“, reflectã ea. „ªi totuºi, nu reuºesc sã-mi gãsesc în
adâncul inimii urã împotriva acestui roman care distruge Alexandria mea
iubitã.“

20
LÃMPILE CU ULEI fuseserã aprinse, iar Caesar lucra liniºtit la masã.

Îºi scria memoriile despre campania din Galia, când îl învinsese pe
conducãtorul galilor, Vercingetorix. Cleopatra îl privea lucrând, scârþâind
cu stylusul pe papirus, ºi avea sufletul ºi mintea pline de o energie neliniºtitã.
Pentru prima datã în viaþa ei, se plictisea.

Când preluase regenþa, dupã moartea tatãlui ei, petrecuse în fiecare zi
ceasuri îndelungate fie închisã cu miniºtrii ºi consilierii, fie participând la
întâlniri interminabile cu strategioi-ii, pentru a discuta felurite probleme, de
la dragarea canalelor pânã la administrarea mai eficientã a vãmilor pe
importuri. Chiar ºi în exil se dedicase activitãþilor de guvernare,
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chestionându-i pe spionii lui Mardian, planificând strategii, obþinând
împrumuturi ºi recrutând mercenari pentru armata ei.

Acum, în sfârºit, era din nou Reginã a Egiptului, dar hotarele Egiptului nu
se întindeau mai departe de zidurile palatului ei, iar guvernarea era treaba lui
Caesar. Era reginã numai cu numele; în realitate, era prizoniera Romei. Nu
avea absolut nimic altceva de fãcut, decât sã-i dãruiascã lui Caesar plãceri, ºi
cu toate cã aceastã îndatorire nu se dovedise atât de oneroasã pe cât ºi-ar fi
imaginat cândva, indolenþa ºi sclavia nu se potriveau deloc bine cu firea ei.

Încercarea lui Achillas de a ocupa portul eºuase când Caesar dãduse foc
flotei lui ancorate în docuri. Acum, Achillas se refugiase, cu ce-i mai
rãmãsese din flotã, în postul apusean. Între timp, romanii ocupaserã farul
ºi strâmtorile care guvernau portul regal, iar poziþia lor pãrea sigurã. Era
nevoie de un atac frontal pentru a-i disloca.

Drept represalii, Achillas încercase sã le taie aprovizionarea cu apã. Apa lor
de bãut provenea din canalele subterane care deviau cursul Nilului prin oraº.
Achillas reuºise sã întrerupã curgerea, pompând în schimb apã de mare în puþurile
de pe Lochias. De câteva zile, soldaþii lui Caesar erau nevoiþi sã bea numai vin.

— Pentru aceia dintre ei care sunt celþi, aºa ceva nu e deloc greu, declarã
Caesar, râzând, dar în noaptea aceea trimise un grup de oameni sã sape puþuri
de-a lungul plajei ºi, pânã a doua zi dimineaþã, localizaserã o nouã sursã de apã.

ªi continua tot aºa, un rãzboi al nervilor, Caesar mulþumit sã aºtepte ºi
sã facã planuri, tratând tot conflictul ca ºi cum ar fi fost un joc.

*
Cleopatra se învârtea prin camerã, patrulând pe marginile temniþei sale

de lux. Chemã o sclavã sã joace zaruri cu ea, dar o alungã din nou după doar
câteva runde. Trimise dupã Iras, dar când aceasta sosi Cleopatra o expedie
imediat. Se opri lângã fereastrã, însã acum vederea portului era la fel de tristã
pentru ea ca ºi cum ar fi privit-o printre zãbrelele unei cuºti. Oftã adânc.

Caesar ridicã privirea de la masã.
— Eºti nefericitã? o întrebã.
— N-am nimic de fãcut.
— Cheamã sclavii sã-þi facã un masaj sau o baie.
— Nu trupul meu, ci mintea are nevoie de satisfacþii.
O privi de parcã i-ar fi vorbit în egipteanã. Cleopatrei i se pãrea cã încã

nu se putuse obiºnui cu ideea cã o femeie i-ar fi fost egalã la nivel intelectual.
Un bãrbat extraordinar, dar din multe alte puncte de vedere nu era decât un
roman provincial, tipic.
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— O femeie romanã nu se plictiseºte niciodatã.
— Cu ce se ocupã femeile romane?
Caesar îºi mutã privirea.
— Nu ºtiu. Par destul de mulþumite.
— Calpurnia e mulþumitã?
Era prima oarã când vorbea despre ea în prezenþa lui. Aºteptã o reacþie,

dar nu fu învrednicitã cu niciuna.
— Dacã-i spun eu sã fie, replicã el.
Acest rãspuns vorbea elocvent despre romani, conchise Cleopatra. Se

hotãrî sã nu-l mai ademeneascã.
— ªi care sunt planurile noastre?
— Pentru ce? întrebã Caesar, cam iritat de întreruperile ei necontenite.
— Pentru Achillas.
— Planul nostru, pisicuþo, e cã nu avem niciun plan.
Pisicuþo. I se strepezeau dinþii când îl auzea numind-o aºa, dar pe

moment nu avea ce face.
— Aºtept Legiunea a Treizeci ºi ºaptea sã vinã din Rhodos. Mithradates,

un client de-al meu din Siria, îmi trimite alte trupe pe uscat; Malchus, din
Nabateea, mi-a promis cavalerie. Când vor sosi întãririle, vedem noi ce
facem cu Cãpitanul Gãrzii ºi banda lui de tâlhari. Pânã atunci, rãmânem aici
în palat ºi aºteptãm.

„Aºteptãm,“ repetã ea în gând. „Aºteptãm! Cât mai aºteptãm?“
Caesar îºi lãsã jos stylusul, adresându-i un zâmbet familiar.
— Vino aici, pisicuþo.
„Deci, asta crede cã vreau. Ca ºi cum l-aº fi aºteptat toatã ziua sã-ºi termine

lucrul, numai ca sã mã satisfacã pe mine.“
— Cred cã mã duc la o plimbare, spuse ea ºi ieºi din camerã.
Stãtu aºezatã mult timp pe stâncile pustii, bãtute de vânt, ale

promontoriului. Spre searã, se duse singurã la Templul lui Isis, ca s-o
consulte pe Protectoarea Femeilor ºi sã-i cearã îndrumarea pentru inima ei
tulburatã ºi sufletul frânt în douã.

21
CAESAR STÃTEA TOLÃNIT pe o canapea, studiind un raport de la

unul dintre comandanþii lui. Ridicã privirea de pe tãbliþa de cearã, aproape
ca ºi cum ar fi surprins sã-l vadã pe Ptolemeu stând în faþa lui, chiar dacã
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îºi trimisese propriile gãrzi sã-l aducã.
Nãtângul bãiat arãta cât se poate de nefericit. Pothinus îl împinsese tot

mai adânc în încurcãtura asta, iar acum grãsanul ãla tembel alesese calea cea
mai uºoarã, lãsându-i pe soldaþii lui Caesar sã-l decapiteze. Viaþa nu era
deloc dreaptã.

— Achillas al tãu înainteazã spre Alexandria, îi spuse Caesar.
Avu plãcerea sã vadã cã în ziua aceea nu era rost de lacrimi. Ptolemeu stãtea

îmbufnat, cu buzele groase strânse într-o linie amarnicã ºi ochii spre covor.
— Ce face Achillas e cu de la sine putere. Eu îi rãmân loial lui Caesar

ºi coregentei, sora mea.
Caesar dãdu din cap, ca ºi cum ceea ce spunea ar fi fost cât se poate de raþional.
— Ei, mã bucur cã te gãsesc în starea asta de spirit. Cealaltã sorã a ta

nu aratã aceeaºi admirabilã loialitate.
Ptolemeu ridicã pentru prima oarã privirea, lãsându-ºi surpriza sã se

citeascã pe faþã. Chiar nu auzise vestea? Fãrã Pothinus, nu mai avea nici
spioni. Bãiatul era neputincios ca un mieluºel.

— Se pare cã ea ºi... creatura ei, Ganimedes, i s-au alãturat lui Achillas.
S-a proclamat reginã. Într-adevãr, Egiptul e o þarã foarte norocoasã.
Majoritatea þãrilor se socot fericite sã aibã un monarh. Acum, Egiptul are
douã regine ºi un rege.

Ptolemeu arãta complet pierdut. „Mã întreb dacã a înþeles“, cugetã
Caesar. „Ce-ºi închipuie, cã dacã Arsinoë învinge va împãrþi puterea cu el?
Bãiatul ãsta idiot a fost aruncat de colo-colo ca un zar, fiecare ºi-a încercat
norocul cu el, iar acum a rãmas singur în palat, cu lista de apel a morþilor
ºi dispãruþilor crescând de la o zi la alta.

Aşa cã se agaþã de Caesar.
— N-ai nici o teamã, îi spuse el. Am sã te apãr.
Ce expresie i se ivi pe chip! I-ar fi plãcut s-o imortalizeze într-un mozaic,

pe pardoseala vilei lui de pe Palatin. Pesemne din acel moment bãiatul
înþelesese cã zilele-i erau numãrate, îl auzise pe Anubis ºacalul, Zeul Lumii
de Jos, râzând ºi lãtrându-i numele.

*
Caesar reveni la masã, pentru a-ºi continua relatarea rãzboaielor galice.

Aºadar, situaþia Egiptului fusese hotãrâtã. Acum, când ajunsese sã cunoascã
mai bine familia Fluierarului, îi era limpede ce-i rezerva viitorul.
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22
PUTEA SÃ VADÃ desfãºurarea bãtãliei de pe acoperiºul palatului.

Stãtea tremurând, în lumina rece dinaintea zorilor, învelitã cu o mantie ºi
având încã o manta peste umeri, nedorind sã-i vadã cineva tremuratul ºi sã
creadã cã-i era fricã.

— Azi i-am înãlþat o rugãciune lui Isis ca sã-l apere pe Caesar, spuse un glas.
Cleopatra se rãsuci, recunoscând vocea ascuþitã a lui Ptolemeu, deºi nu-

i distingea chipul în întuneric. Chiar ºi acum vorbea pe acelaºi ton smiorcãit
care o irita atât de mult.

Planul pãruse simplu, când i-l descrisese Caesar. Legiunea a Treizeci ºi
ºaptea sosise cu o flotã de corãbii de rãzboi, iar Caesar anunþase imediat cã
avea sã punã capãt „gâlcevii“, cum o numea el. Navele lui aveau sã le
loveascã pe cele egiptene în portul apusean, blocând arcadele
Heptastadionului astfel încât sã nu aibã pe unde scãpa. Între timp, întãririle
din Legiunea a Treizeci ºi ºaptea urmau sã debarce pe capãtul de la apus al
insulei Pharos, unde se alãtura trupelor care fortificau acum farul. Unindu-
ºi forþele, aveau sã atace de pe insulã, de-a lungul Heptastadionului, asigurând
controlul asupra portului.

Din locul unde se afla, pe terasã, Cleopatra putea sã vadã mantiile roºii
uºor de recunoscut ale legionarilor romani, departe pe insulã, ºi auzea
zgomotele armelor ºi armurilor ciocnite, aduse ocazional pe aripile câte
unei rafale de vânt. Departe, în port, galerele lui Caesar ºi corãbiile de
rãzboi ale lui Achillas se încleºtaserã în luptã, dar distanþa era prea mare ºi
noaptea încã prea întunecoasã pentru ca sã vadã ce se întâmpla.

*
— Ai mizat totul pe romanul ãsta, îi spuse Ptolemeu.
Nu suporta sã se uite la el. Stãtea cu ochii spre digul ºi insula din jurul

farului, cãutând o fâlfâire purpurie, mantia de general pe care Caesar o purta
cu atâta mândrie, deºi îl fãcea sã arate ºi mai vizibil ca þintã. Începea sã se
lumineze, iar Cleopatra putea sã vadã cã romanii învingeau, aºa cum prevãzuse
Caesar, cãci liniile de luptã se retrãseserã cu mult spre drumul de acees.

„Dacã Alexandru s-ar ridica din sicriul lui mare de cristal,“ îºi spuse ea,
„ºi ar veni acum sã stea lângã mine, pe terasa asta rece ºi bãtutã de vânt, ce-
ar crede despre îndepãrtata lui fiicã aflatã de partea unui duºman al poporului
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ei?“ Oare maestrul tactician ar fi înþeles acel act de expedienþã, ar fi ºtiut
cã se prefãcea mieluºicã pânã i se ivea din nou ocazia sã-ºi arate ghearele?

— ªi eu îi sunt aliat lui Caesar, la fel ca tine, adãugã Ptolemeu.
— Lasã-mã-n pace, atâta-þi cer, replicã ea.
Dar tânãrul rãmase pe loc, întrebându-se ce le rezervase zeiþa Fortuna

pentru acea dimineaþã albastrã ºi rece.
*

Romanii se distingeau uºor, cu mantiile lor stacojii ºi cãºtile de fier, pe
lângã armata zdrenþuitã a lui Achillas, în echipamente improvizate de tot
felul. Urmãrise lupta, de pe terasã, ore în ºir; acum, soarele urcase pânã
aproape de zenit, iar bãtãlia continua sã facã prãpãd. Romanii luptaserã de-
a lungul Heptastadionului, aproape pânã la jumãtatea distanþei, vizavi de
palat. În depãrtare se înãlþa fum de la epavele arse ale corãbiilor romane ºi
egiptene din Portul Bunei Reîntoarceri.

Iar el era în mijloc, Iulius însuºi, cu mantia lui purpurie. Dintr-o datã, îi
fu greu sã mai respire, sã înghitã chiar. Era copleºitã de uºurare cã trãia ºi
i se fãcea rãu de groazã cã l-ar fi putut vedea cãzând. De-acum, destinul ei
era alãturi de el. Dacã murea, ar fi murit ºi ea.

*
Se vedea limpede cã Iulius Caesar îºi greºise calculele. Cleopatra simþi

un fior de spaimã în golul pântecului. Pe drumul de acces apãruserã mai
mulþi soldaþi egipteni, tãindu-i retragerea. Una dintre triremele egiptene se
desprinsese din lupta care se desfãºura în portul apusean, repezindu-se
printre epavele în flãcãri pentru a debarca noi trupe la baza insulei. Marele
general fusese luat prin învãluire.

Era separat de ai sãi, prins între douã focuri. Un cãpitan al unei liburniene
romane vãzu ce se întâmpla ºi-ºi aduse corabia în apropierea drumului,
pentru a încerca sã-i salveze pe soldaþii blocaþi acolo. Cleopatra vãzu
legionarii sãrind pe puntea micii galere, care se legãna alarmant pe valuri.

Dar îºi dãdea seama cã n-avea niciun rost. Cu aceastã ocazie, legendara
disciplinã romanã se risipise, iar acum egiptenii roiau spre liburnianã, fãcând
imposibilã orice scãpare.

Galera începu sã se rãstoarne.
Lucrul de neconceput se întâmpla chiar sub ochii ei. Invincibilii romani

erau doborâþi de fosta ei armatã, banda de mercenari în zdrenþe de care-i
râsese cândva în faþa lui Achillas ºi a întregii curþi.
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Se rãsuci în loc. Ptolemeu o privea. Pe chip avea un rânjet de lup.
— Dintotdeauna te-am urât, murmurã el.
— Iar eu te-am dispreþuit. Dacã Caesar moare, sã nu crezi cã voi cãdea

în genunchi, sã-þi cerºesc mila.
— Se spune cã sora noastrã ºi-a pierdut controlul mãruntaielor la

execuþia ei. Tatãl nostru a hotãrât sã moarã sugrumatã. Nu ºtiai asta, nu-
i aºa? Þie þi-a spus cã a muºcat-o cobra. Ar fi fost o moarte mai blândã.
Dar mie mi-a povestit Pothinus ce s-a întâmplat de fapt. Zicea cã se simþea
o putoare sufocantã. Mã-ntreb ce moarte sã-þi aleg þie...

Cleopatra vãzu o fulgerare purpurie, când Caesar sãri de pe puntea
liburnienei ºi porni înot prin port. Cea mai apropiatã navã romanã se afla,
poate, la distanþã de o lungime de stadion. Acum prin apã sãltau pretutindeni
capete ºi îl pierdu din vedere. Egiptenii se înghesuiau în jurul liburnienei
rãsturnate, împungând valurile cu suliþele. Era cu neputinþã de spus dacã mai
trãia sau murise.

— Cred cã mi-ar plãcea sã te vãd strangulatã, continuã Ptolemeu. La
moartea ta, duhoarea ar fi dulce ca parfumul de trandafiri.

Nu-l luã în seamã. Nu-i venea sã creadã cã destinul o þinuse în viaþã de-
a lungul acelor trei ani cumpliþi din urmã, numai pentru a o trãda acum.
Caesar trebuia sã fie viu.

Trebuia sã fie viu.

23
CHIPUL ÎI ERA PÃMÂNTIU ºi-ºi þinea umerii cocoºaþi de extenuare.

Arãta mai îmbãtrânit decât îl vãzuse vreodatã. Pãrul rar i se lipise de cap,
iar tunica îi era ruptã ºi udã. Avea sânge pe un braþ, mânjindu-l pânã la
încheietura mâinii ºi degete, de la o loviturã de spadã. Nu pãrea sã-i pese.

Rechiziþionase drept cartier general o salã de banchete, unde trãseserã
la fereastrã, ca sã aibã mai multã luminã, masa ceremonialã a tatãlui ei, o
comoarã rarã, lucratã din trunchiul unui singur copac tãiat în Munþii Atlas
din Mauritania, având în fiecare colþ câte un picior fãcut dintr-un fildeº de
elefant. Deasupra aruncaserã hãrþi, ca pe o bancã de lemn. Cizmele romane
lãsaserã urme de noroi pe duºumelele de alabastru lucitor.

Caesar era înconjurat de o coterie de comandanþi de-ai lui, studiind hãrþi
ale palatului ºi cortului ºi întocmind noi planuri. Capturaserã insula ºi
provocaserã pagube mari marinei lui Achillas, dar romanii pierduserã pe
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drumul de acces al farului patru sute de legionari, ceea ce însemna o
înfrângere grea.

— Imperator, spuse Ptolemeu, când intrarã. Suntem uºuraþi sã te vedem
nevãtãmat.

Caesar se rãsuci spre el. Umbra unui zâmbet obosit îi arcui colþurile gurii.
— Vãd ºi singur, bãiete.
— Riºti prea mult, numai pentru noi.
— Fãrã îndoialã, ai fi încântat sã mã vezi plecând.
— Pentru noi înºine n-o dorim. Dar e clar cã toatã Alexandria s-a ridicat

împotriva ta. Viaþa ta e într-un pericol continuu.
Dupã pãrerea Cleopatrei, felul cum acel bãiat folosea pluralul maiestãþii

era de-a dreptul absurd.
Zâmbi în sinea ei. „Ei bine, încã nu m-ai strâns de gât, frãþioare. Atâta

timp cât Caesar trãieºte, poþi þine degetele cãlãului departe de beregata mea.“
— Viaþa lui Caesar e permanent în pericol, îi spuse Imperatorul lui

Ptolemeu, oriunde s-ar duce Caesar. Dar sunt sincer umilit de grija ta pentru
binele meu.

Dând din cap, îºi expedie ofiþerii din camerã. O privire lungã spre
Ptolemeu îl înºtiinþã pe acesta cã Caesar dorea sã iasã ºi el. Plecã, deºi cam
fãrã tragere de inimã. „Ce jocuri face fratele meu?“ se întrebã Cleopatra.
„Crede cã-l poate îndupleca pe Iulius, pe Iulius al meu, cu zâmbetele lui
unsuroase ºi cuvinte slugarnice? Îºi închipuie, poate, cã dacã se apleacã
destul de adânc, Caesar o sã-i vâre înãuntru tronul Egiptului?“

Uriaºele uºi se închiserã în urma gãrzilor. Erau singuri.
— Credeam cã ai murit, ºopti ea.
— ªi te-ar fi deranjat?
— Ai devenit de mare preþ pentru mine.
Nu era tocmai o minciunã. „Ce mi se întâmplã?“
Caesar zâmbi.
— Vino aici, pisicuþo.
O cuprinse în braþe. Tremura, cu tunica încã udã ºi rece din port.
— Ar trebui sã-þi schimbi hainele astea ude, murmurã ea.
Îºi trecu un deget de-a lungul rãnii de pe braþul lui stâng. O tãieturã

cãscatã, plinã cu sânge negru, închegat.
— Au luptat bine, spuse Caesar. Se pare cã ºederea mea în Alexandria

va fi mai lungã decât prevãzusem.
Zâmbi, dar ochii îi trãdau adevãratele sentimente. Evenimentele de peste

zi îl zguduiserã. Armata rãpãnoasã a lui Achillas reprezenta un duºman mai
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puternic decât se aºteptase.
ªi totuºi, în pofida dezastrului din care abia scãpaserã, cele întâmplate

la Heptastadion îi sporiserã aura de legendã. Scãpase de moarte înotând, cu
armura pe el, cale de aproape un stadion, pânã la o altã corabie romanã,
þinându-ºi un braþ afarã din apã pentru ca planurile de luptã sã nu se ude.
Cu excepþia rãnii de la braþ, nu-i mai fusese vãtãmatã decât mândria, cãci
îºi pierduse preþioasa mantie purpurie, emblema personalã a rangului sãu.

O lãsã sã-l ducã la pat, într-o atitudine mai degrabã de posesiune ºi
afirmare decât de pasiune, cãci trupul îi era rece ca un leş ºi se culcã lângã
ea, ghemuit în braþele ei ca un copil, adormind. Cleopatra îi mângâia pãrul
rar, ºoptind la nesfârºit „Iulius“ ºi imaginându-ºi-l pe cãlãul rânduit de
Ptolemeu cu mâinile lui mari împrejurul gâtului ei. Ca sã alunge aceste
gânduri negre, îºi adunã din nou credinþa disperatã în propriul ei destin, de
dincolo de Caesar.

*
Caesar ciugulea alene din micul dejun, puþinã brânzã de oaie cu pâine

ºi un bidon cu apã.
În timp ce mânca, îºi chestiona câþiva ofiþeri de stat major, în timp ce

Cleopatra îºi fãcea toaleta în camera alãturatã, cu ajutorul a douã sclave
de-ale palatului. Niciuna nu era la fel de dibace ca Iras sau Charmion, dar
trebuia sã se mulþumeascã pentru moment cu ele. Propriile ei slugi, împreunã
cu restul suitei, erau încã departe în deºert, la Muntele Kasios.

Apoi, auzi un alt glas în încãperea de alãturi, recunoscându-l imediat.
— Ptolemeu, ºuierã ea ºi se ridicã în picioare, împingându-le în lãturi

pe cele douã sclave.
*

Caesar stãtea culcat pe un divan, examinând raportul primit de la un ofiþer
de-al lui, a cãrui tãbliþã de cearã o þinea într-o mânã, plictisit. Nu mai prea arãta
ca un Imperator, ci mai degrabã ca un om nemulþumit de ceea ce citea,
îmbrăcat cu o tunicã albã simplã. Prostul de frate al Cleopatrei stãtea în uºã,
arãtând ridicol, într-o robã de brocart cu fir de aur ºi cu pãrul inelat ºi pomãdat.
La doar ºaisprezece ani, jucase deja rolul unui fãtãlãu alexandrin de teatru.

— A, Maiestatea Voastrã, murmurã Caesar, cu ochii încã spre tãbliþa de cearã.
— Mi-ai cerut prezenþa, rãspunse Ptolemeu.
Ridicând privirea, o vãzu pe Cleopatra în uºa dormitorului ºi-i adresã un

zâmbet afectat. În acea dimineaþã, se hotãrâse sã-i þinã piept lui Caesar.
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Avusese loc o nouã revoltã, pe Strada Somei, iar þipetele gloatei la porþi îl
fãcuserã, desigur, sã se umfle în pene, dându-ºi importanþã. 

— Caesar are veºti binevenite pentru Regele Egiptului.
Aerul de aroganþã parfumatã al lui Ptolemeu se risipi. Ce mascã

superficialã era!
— Aº dori sã te duci la sora ta, Arsinoë, continuã Caesar.
Ptolemeu rãmase cu gura cãscatã, sã-i intre toate muºtele ºi moliile.
— Nu fi aºa de mirat. Ce emisar mai bun poate trimite Caesar, decât

propriul ei neam?
— Vrei sã plec din palat?
„Ãsta va fi un ºoc pentru el“, reflectã Cleopatra. Se întrebã dacã

Ptolemeu ieºise vreodatã din Brucheion. Avea îndoieli cã se aventurase în
viaþa lui mai departe de grãdinile de lângã Lacul Mareotis.

— Te va însoþi un escadron din Garda Palatului, ca escortã.
Cleopatra îi urmãri jocul emoþiilor pe faþã. Neîncredere, panicã, fricã.

Fãrã Pothinus era pierdut.
— Dar de ce...?
— Crezi cã lui Caesar îi place sã stea închis aici? Trebuie sã încheiem

un armistiþiu, pentru ca eu ºi oamenii mei sã ne putem îmbarca pe corãbii
ºi sã plecãm la Roma, în liniºte.

Cleopatra îºi simþi sângele scurgându-i-se din obraji, nevenindu-i sã
creadã ce auzea.

— Dar nu vreau sã plec din palat, se plânse Ptolemeu.
Pentru prima oarã, Caesar arãtã o undã de iritare.
— ªi ce mã intereseazã pe mine ce vrei tu? Ai o datorie, ca rege! Dacã

rãzboiul ãsta mai continuã, oraºul tãu va fi distrus, nu-þi pasã de asta?
„Nu, nu-i pasã“, rãspunse în sinea ei Cleopatra. „Se vede bine. I se citeºte

pe faþã limpede ca hieroglifele de pe mormântul lui Alexandru. Nu-ºi dã
seama cã-i dai tronul înapoi, cã te-ai hotãrât sã mã trãdezi. ªi totuºi, la ce m-
aº fi putut aºtepta de la un roman? Mardian mi-a spus atâta lucru.“

— Sora ta i-a ucis pe trimiºii lui Caesar, îi spuse el lui Ptolemeu. Pânã
ºi cu generalul ei, Achillas, s-a rãzboit, iar eunucul ei a pus sã fie omorât.
Numai pe tine te vor trata cu respect, pentru cã eºti regele lor. Vei încheia
aceastã pace pentru Caesar, ca sã se poatã întoarce la Roma, unde-l aºteaptã
chestiuni mai presante. 

Achillas, omorât? De ce nu-i spusese despre asta? Desigur. Fiindcã,
dupã înfrângerea de la Heptastadion, se hotãrâse s-o abandoneze. Nu-i
venea sã creadã cã putea fi atât de timid. Aºa i se formase legenda?
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Se uitã din nou la Ptolemeu. Cu toatã deznãdejdea, aproape cã-i pãrea
rãu pentru el. ªtia ce-ºi spunea: se întreba oare cum avea sã-l primeascã
Arsinoë, ca pe un frate ºi rege, sau ca pe un rival de moarte, punând sã fie
ucis pe loc? Buza de jos îi tremura, ca ºi cum l-ar fi plesnit preparatorul ca
pedeapsã pentru încetinealã – ceea ce, într-un fel, se ºi întâmplase.

„ªi astfel“, îºi spuse ea, „Caesar ne hotãrãºte amândurora destinele.“
Rãmase mutã de umilinþã, privindu-ºi fratele, care pãrea aproape sã-i

cearã din priviri un sfat. Nu putea înþelege trãdarea acelui roman. Dar n-avea
sã se lase pradã furiei – nu-i folosea la nimic ºi ar fi fost mai prejos de
demnitatea ei ca reginã. La urma urmei, de ce ar fi apãrat-o Caesar? Poate
cãzuse victimã prea marii încrederi în sine, dupã înfrângerea lui Pompei.
Fãrã îndoialã, intenþiona sã se întoarcã la Alexandria mai târziu, cu o armatã
mai numeroasã, pentru a se rãfui cu egiptenii. Pânã atunci, dacã ieºea pe voia
lui Arsinoë, ea avea sã fie moartã.

— S-au fãcut toate aranjamentele, îi spuse Caesar bãiatului. Pleci la amiazã.
Ptolemeu, însã, nu se clinti din loc.
— Nu vrei sã te pregãteºti pentru plecare?
— Îmi place destul de mult aici, replicã Ptolemeu, pe care teama îl fãcea

îndrãzneþ.
— Þi-am mai spus cã ceea ce-þi place þie n-are nici o importanþã.
Glasul îi deveni sever.
— Ai o datorie de îndeplinit. Un rege nu stã îmbufnat în palatul lui,

când sunt de rezolvat chestiuni de stat. ªi-acum, pleacã.
Cleopatra avu impresia cã Ptolemeu urma sã izbucneascã în plâns. Pãrea

gata sã mai spunã ceva, dar Caesar îl alungã cu un gest. Bãiatul îi aruncã
surorii sale o ultimã privire, ca ºi cum l-ar fi putut salva cumva de soarta
care-l aºtepta, apoi fugi afarã din încãpere.

*
Probabil Caesar ºtia cã stãtuse acolo tot timpul, cãci imediat ce Ptolemeu

ieºi, ridicã privirea spre ea, zâmbind.
— Bunã dimineaþa, pisicuþo.
„Nu-i voi oferi plãcerea de a mã vedea pradã furiei sau suferinþei“, îºi

impuse ea. „Voi fi calmã, chiar ºi în faþa acestei trãdãri.“
— Imperatorul a dormit bine, se interesã, fãrã tulburãri de conºtiinþã?
— Ba bine cã nu.
— ªtii cã fratele meu nu se va mai întoarce?
— Desigur.
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Îi privi chipul, cãutând sã-i citeascã intenþiile. Era clar cã n-avea de
gând sã-i mai dea ºi alte explicaþii. O lãsa sã înþeleagã singurã.

Continua sã zâmbeascã de parcã s-ar fi considerat peste mãsurã de abil.
Ei bine, era, fãrã îndoialã. Cleopatra îºi impuse sã se gândeascã mai profund
la cele vãzuse ºi auzite. Poate cã se pripea sã-l judece.

Dupã un timp, se lãmuri.
— L-ai trimis la moarte.
Caesar dãdu din cap, ca ºi cum ar fi mulþumit umil pentru aplauzele

Senatului.
Cleopatra îºi dãdu seama cã subestimase parºivitatea acelui roman.

Fãcea un joc dublu: dacã Arsinoë punea ca Ptolemeu sã fie executat, atunci
nu mai era nevoie ca ea, Cleopatra, sã împartã tronul cu dificilul ei frate.
Avea sã conducã singurã, ca vasalã a lui Caesar. Dacã Arsinoë nu voia sau
nu putea sã-l omoare, Ptolemeu ar fi profitat de ocazie, desigur, ca sã
porneascã în fruntea armatei zdrenþuite adunate în faþa porþilor. Iar atunci,
Caesar însuºi avea sã-l ucidã, ca rebel.

Mai mult, îi dãduse lui Ptolemeu de înþeles cã ar fi vrut sã pãrãseascã
Egiptul, cã era în dezavantaj; o slãbiciune pe care fratele ei avea sã se
gândeascã s-o exploateze. Pe scurt, Caesar dorea ca Ptolemeu sã-l atace,
pentru a avea un motiv întemeiat de a-l ucide.

— Vrei sã controlezi Egiptul, dar trebuie sã-þi poþi justifica acþiunile în
faþa Senatului roman, spuse ea.

— Preparatorul tãu a avut dreptate când a spus cã eºti agerã la minte. Înveþi
foarte repede. Va trebui sã am grijã sã nu mi-o iei înainte, într-o bunã zi.

— Mai rãmâne sã-i învingi armata.
Zâmbetul se ºterse. Era clar cã mândria lui n-avea sã aºtepte atât de

mult pentru a fi rãzbunatã.
— A doua oarã n-am sã mã mai las prins ca pe Heptastadion.
Apoi, rânjetul de lup reveni la fel de repede precum dispãruse.
— ªi tu ce-ai sã faci? Vei juca rolul vãduvei ºi-ai sã-þi arunci bijuteriile

pe rugul lui?
— E doar un bãiat, îºi auzi ea propria voce spunând.
— Un bãiat care, lãsat în voia naturii ºi a propriilor lui chefuri, va creºte

într-o zi pentru a fi bãrbat ºi prinþ al Egiptului. Dacã are cât de cât minte,
ºtie cã urmeazã sã moarã.

Cleopatra închise ochii. „Mã întreb dacã aº putea învãþa vreodatã sã fiu
atât de necruþãtoare.“ Ceva din firea ei se revolta în faþa acelui act final,
brutal ºi necesar.
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— Aº vrea ca toate astea sã se termine, spuse ea.
— Nu se terminã niciodatã, pisicuþo, rãspunse Caesar, cu glasul dintr-o

datã mohorât. Dacã vrei sã orânduieºti afacerile lumii, nu se terminã niciodatã. 

24
PE POLICANDRELE CU ÎNCRUSTAÞII fine pâlpâiau lumânãri.

Draperiile de pe pereþi, vopsite cu purpurã de Tyr ºi tivite cu brocart auriu,
se unduiau în curentul de aer. Afarã, în întuneric, valurile se spãrgeau de
stânci, iar vântul gemea ºi urla împrejurul zidurilor palatului.

Caesar bãtu cu un deget în harta întinsã pe masã, în faþa lui.
— Aliatul meu sirian, Mithradates, a cucerit Pelusiumul ºi acum merge

spre Deltã. Sora ta ºi drãgãlaºul ei de general Ganimedes ºi-au adunat forþele
ca sã-i iasã în întâmpinare.

— Îl aºtepþi pe el sã ridice asediul?
Buzele lui Caesar se rãsfrânserã cu dispreþ. De parcã ar fi îndurat o

asemenea umilinþã, sã aºtepte salvarea din partea unui satrap strãin fandosit,
jumãtate grec, jumãtate gal.

— Când se schimbã vremea, voi lua Legiunea a Treizeci ºi ºaptea ºi voi
porni spre rãsãrit ca sã mã alãtur lui Mithradates dincolo de cel mai îndepãrat
braþ al Nilului, lângã Marea de Trestii. Sora ta ºi papiþoiul ei îºi vor încheia
acolo toate socotelile.

ªi astfel se va sfârºi totul, îºi spuse Cleopatra, cu soldaþii romani intrând
din nou în Alexandria. Tatãl ei plãtise pentru tron, iar forþa armelor romane
i-l obþinuse. Acum ºi ea era nevoitã sã facã acelaºi joc. Dacã Caesar voia,
putea sã transforme Egiptul într-o provincie romanã, la fel cum erau Grecia,
Siria sau Iudeea.

Nu era de mirare cã tatãl ei îºi petrecuse cea mai mare parte a vieþii în
slujba lui Bacchus. Poate cã era dezamãgit de sine însuºi ºi de propria lui
sfialã, altfel ar fi înþeles zãdãrnicia de a fi prinþ într-o lume a romanilor,
dorindu-ºi numai lumea de dincolo.

Acest Iulius Caesar era acum totul pentru ea, salvator, amant, inamic ºi,
deºi el încã nu o ºtia, tatã al copilului ei.

Cleopatra o aflase de câteva sãptãmâni, o ºtiuse în adâncul inimii încã
dinainte de a-i înceta sângerãrile ºi a-ºi simþi sensibilizarea ºi umflarea
sânilor. Trebuia sã-ºi readucã aminte cã asta dorise, cã pruncul care-i creºtea
în pântec era soluþia politicã spre care îºi ridicase pânzele. Fiul ei – trebuia
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sã fie un fiu – avea sã fie pe jumãtate Roma, pe jumãtate Egipt, singura
legãturã de sânge care putea sã-i asigure tronul ºi viitorul þãrii ei. Acum, însã,
o stãpânea ºi o biruitoare tristeþe. Sceptrul lui Isis era o povarã grea pentru
Cleopatra, care în acelaºi timp era femeie ºi mamã. Acea femeie era o
fãpturã mai simplã, mai firavã, o femeie care nu voia decât ca tatãl copilului
ei s-o apere ºi s-o protejeze. ªi, în acel moment, aceasta pãrea o dorinþã mai
amarã ºi mai profundã decât simpla supravieþuire a Egiptului.

Caesar se trânti pe o canapea din lemn de chitru cu intarsii de jasp galben
ºi pietre roºii de carneol, drapatã cu mãtase indianã. Un sclav german cu
pãrul lânos se grãbi sã-i aducã un taburet pentru picioare. Cleopatra observã
cã veteranul cãlit într-o sutã de bãtãlii începea sã se deprindã cu micile
plãceri de la Brucheion.

— Ce noutãþi ai din tabãra lui Arsinoë? îl întrebã.
Detesta acea neputinþã totalã, nevoia de a se baza numai pe el pentru

ºtirile din lumea de-afarã. Era închisã acolo, pe Lochias, fãrã sfãruitorii ei,
fãrã spioni, fãrã puterea de a acþiona împotriva duºmanilor sau de a-ºi ajuta
susþinãtorii. Pentru moment, nu putea decât sã aºtepte ºi sã spere cã Caesar
avea sã triumfe.

„Dacã scap cu viaþã ºi redobândesc tronul Egiptului,“ îºi fãgãdui ea,
„niciodatã nu voi mai lãsa un bãrbat sã-mi hotãrascã soarta. ªi cu atât mai
puþin un roman.“

Ochii lui albaºtri ºi reci se aþintirã asupra ei.
— Vei avea plãcerea sã auzi cã fiul Egiptului e în siguranþã. Spionii mei

raporteazã cã loialele trupe ale surorii tale l-au purtat prin rânduri într-o
lecticã. L-a denunþat pe Caesar, cel mai drag prieten al lui, ca barbar, iar pe
tine carne din carnea ºi sânge din sângele lui, te declarã târfã ºi trãdãtoare.
Dar vãd cã pari surprinsã.

— Credeam cã Arsinoë va pune sã-l omoare, ca pe Achillas. Nu e atât
de ucigaºã pe cât presupusesem.

— E bine când propria noastrã familie ne surprinde.
— Trebuie sã ºtie cã nu pot învinge.
— Sau, poate, sunt pregãtiþi sã moarã pentru principiile lor.
— Vrei sã spui cã eu nu am principii?
— Vreau sã spun: la ce-þi folosesc? Vorbind în numele meu propriu,

chestiunea principiilor nu m-a tulburat niciodatã. Întreabã-i pe oricare dintre
prietenii mei, pe bancherii sau pe soþiile lor. Îþi vor spune.

Era un sarcasm, oare? O considera doar o oportunistã, care se întorcea
dupã vânturile de moment? Sau cãuta de fapt s-o felicite, sugerând cã-i



:9:9 COLIN FALCONER

recunoscuse aceeaºi tendinþã spre lipsa de scrupule pe care o manifesta
propriul lui caracter?

— Mã subestimezi, dacã-þi închipui cã nu iubesc Egiptul, spuse ea.
— Egiptul nu e decât un deºert prin care curge un râu. Iubeºte-te pe tine

însãþi. Contururile tale sunt mult mai interesante.
N-avea chef de spiritele lui. Ieºi pe terasã, strângându-ºi pe trup mantaua

lui din piele de urs. Vânturile dinspre miazãnoapte împingeau valurile peste
diguri, împroºcând stâncile de jos cu spumã luminoasã ca fosforul. Încã un
val masiv se aruncã asupra stâncilor de la baza farului, împrãºtiind în jur un
zid de spumã uriaº, înalt cât colonadele de marmurã. Iarnã ºi asediu din
toate pãrþile.

Dacã vremea nu se ameliora curând, Caesar încã mai putea sã piardã victoria.
Veni lângã ea.
— Ce te frãmântã? o întrebã.
— Am ceva sã-þi spun.
Caesar aºteptã.
— Voi avea un copil. Copilul tãu.
O sprânceanã înãlþatã. Oare asta era singura reacþie cu care învrednicea

ºtirea? Ar fi dorit ceva mai mult.
Caesar îºi duse un deget la buze, adâncit în gânduri. Caesar ar fi vrut s-

o îmbrãþiºeze, ca orice bãrbat când primeºte o asemenea veste, dar acest
lucru nu-i stãtea în obicei. N-o atingea decât ca preludiu al posedãrii.

Bãnuia cã-i cunoºtea gândurile. Avea doar o singurã moºtenitoare, pe
fiica lui, Iulia. Desigur, putea exista o hoardã întreagã de alte progenituri,
rãmase prin palatele de pe malurile Mediteranei ca trupurile dupã o
ciorovãialã cu armele. Dar asta era cu totul altceva. Dacã ea, Regina
Egiptului, avea un fiu cu Caesar, un asemenea urmaº n-ar fi putut trece
neluat în seamã la fel de uºor ca o victimã colateralã dupã o bãtãlie. La
urma urmei, un fiu al ei ºi al lui Caesar urma sã fie moºtenitorul Egiptului
ºi, foarte posibil, ºi moºtenitorul Romei.

— Un dar de la zei, murmurã el în cele din urmã.
— Într-adevãr. Un dar de la zei, pentru zei.
„Ia-mã în braþe. Dã-mi un semn cã vestea asta te bucurã.“ Îi venea sã

plângã de frustrare, dar nu i-o îngãduia mândria. Caesar n-avea s-o vadã
niciodatã suferind, îºi jurase atâta lucru. Era singura ei putere asupra lui.

Rãmase pe terasã, doar cu tunica pe el. Începuse sã plouã, vântul
împingând stropii de apã cu putere, ca pe niºte pietricele. El însã, bãrbatul
acela, nu pãrea sã simtã frigul.
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— Crezi cã sunt un zeu? o întrebã.
— ªtiu cã eu sunt.
— Mi-ai dat un subiect de gândire, pisicuþo.
— Nu doreºti sã mã îmbrãþiºezi? murmurã ea.
Caesar ezitã. Un moment, Cleopatra crezu cã avea sã se înduplece. În

clipa urmãtoare, însã, spuse:
— Eºti într-o stare delicatã.
ªi îi întoarse spatele, revenind înãuntru.

25
Luna egipteanã a lui Phamenoth,
Cu patruzeci ºi ºapte de ani înainte de naºterea lui Iisus Christos
PESTE ALBUL ORBITOR al acoperiºurilor palatului se vedeau oamenii

ºiroind spre porþile oraºului. La trei secole dupã Alexandru, acesta avea un
nou cuceritor. De-a lungul Cãii Canopice, mulþimea care azvârlise cu pietre
ºi insulte de pe baricade cât fusese iarna de lungã îngenunchea acum cu
supunere sub marile colonade de marmurã, în timp ce Caesar revenea în
oraº, în fruntea legiunilor lui. Era primit în tãcerea celor înfrânþi, peste
tropãitul ritmic al cizmelor romane grele auzindu-se doar câteva gemete
de deznãdejde.

Bãtrânii oraºului îi ieºirã în întâmpinare la Poarta Soarelui, desculþi,
îmbrãcaþi în robele din in albastru de jale, aruncându-ºi nisip peste capete în
semn de supunere. Cântau recviemul învinºilor: „Milã, O, Soare al lui Amun!
Ne supunem ºi ne plecãm gâturile ºi spinãrile în faþa ta, Viteaz Cuceritor!“

„Era plãcut sã-i vadã pe grecii aceia târându-se”, îºi spuse Cleopatra.
Pânã ºi curtenii, Rubedeniile, Întâii Prieteni ºi restul iubitorilor de pumnale
înfipte în spate stãteau cu mutrele în þãrânã. Neguþãtorii graºi, cu degetele
îngreunate de jasp ºi smaralde, erau ºi ei acolo, îngenuncheaþi lângã egipteni,
sirieni, fenicieni ºi ceilalþi, frãmântãtorii de lut ºi îmbãlsãmãtorii, aurarii ºi
brutarii, cãpitanii de barje ºi suflãtorii în sticlã. Numai evreilor nu li se
cerea sã-ºi plece capetele. Cartierul lor rãmãsese liniºtit în timpul rãzboiului
ºi strecuraserã mâncare în palat pentru romani. Caesar îi rãsplãtise cu
libertatea oraºului. 

Ca de obicei, Caesar avusese noroc. Tyche, Zeiþa Fortunei, cãzuse
pesemne pradã farmecului sãu, la fel ca atâtea alte femei înaintea ei. Vremea
se înseninase pentru el, soarele ºi norii cedând voinþei unui zei, îngãduindu-
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i sã iasã cu flota din port aºa cum plãnuise. Dar n-avea sã porneascã în
întâmpinarea lui Mithradates, aºa cum îi spusese Cleopatrei. ªtiind cã spionii
lui Arsinoë îi pândeau plecarea din oraº, navigase spre rãsãrit, ca ºi cum ar
fi vrut sã ajungã la Pelusium. Dar, la adãpostul întunericului, ordonase ca flota
sã se întoarcã din drum, debarcându-ºi în schimb legiunea în partea de apus
a oraºului. Apoi, printr-un marº în forþã cãtre miazãzi, îi încercuise pe piraþii
ºi bandiþii pe care Achillas îi numise cândva armatã. Prinºi între oamenii lui
Mithradates ºi legiunile lui Caesar, mercenarii încercaserã sã fugã prin bãlþile
de papirus ºi fuseserã tãiaþi fãrã milã în mlaºtini, unde trupurile le fuseserã
lãsate pradã crocodililor. Barja lui Ptolemeu se rãsturnase ºi se scufundase,
trasã la fund de greutatea propriei sale armuri de aur.

*
Ajunse la palat în asfinþit.
Cleopatra îl aºtepta în curtea din spatele Sãlii Coloanelor, înconjuratã de

noua ei gardã de corp, legionari aleºi personal de Caesar, în armurile lor
distinctive din piele, cu spade scurte, pentru împuns, în teci la cingãtoare
ºi basmale roºii înnodate la gât, sub cãºti.

Nu se auzea decât trosnetul torþelor ºi murmurul fântânilor din curte.
Caesar cãlãrea în fruntea unei cohorte a gãrzii lui de corp, cãlare pe un

armãsar alb. Purta armura ceremonialã, un pieptar de aur gravat cu fapte
trecute, mantia purpurie de Imperator ºi o cununã de lauri pe cap. Coborî
privirea spre ea, zâmbind. Cleopatra îi rãspunse la zâmbet, surprinsã sã
constate cât de uºuratã se simþea vãzându-l din nou la faþã.

Pe lângã un car tras de doi boi mergeau soldaþi cu suliþe lungi ºi scuturi
mari, rectangulare. Roþile cu obezi de metal ale carului duruiau pe pietre.

În partea din spate a cãruþei zãcea Ptolemeu, cu trupul descoperit, pentru
ca toatã Alexandria sã vadã cã era mort ºi din mlaºtinile Nilului nu se mai
putea ridica niciun pretendent, ca sã se declare moºtenitor. Fratele mai mic
al reginei era palid ºi umflat ca un peºte, cu pleoapele pe jumãtate coborâte,
ca ºi cum ar fi dormitat. Din nas îi curgea noroi ºi mâzgã. Rãspândea un
miros stricat. Hoitul n-avea sã mai reziste multã vreme.

— A murit frumos, îi spuse Caesar.
Cleopatra ridicã privirea. Stãtea lângã ea, cu faþa umbritã pe jumãtate de

lumina fãcliilor. „Cum ar putea un om sã moarã frumos?“ se întrebã ea.
„Moartea e moarte.“

— În cele din urmã, ºi-a luat armura pe el ºi a încercat sã lupte ca un bãrbat.
„Luase armura pe el fiindcã era din aur”, îºi spuse ea cu amãrãciune, „ºi


