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CAPITOLUL 1 

O aventură în Meung 

e

Oraşul Meung era obişnuit cu tot soiul de
tulburări, dar în acea primă zi de luni din luna
aprilie 1625 se pare că se întâmpla ceva special.
Oamenii strigau în gura mare şi se îndreptau
în fugă spre un han numit Morarul cel Vesel,
unde o mulţime uriaşă se adunase să-l pri-
vească pe un tânăr pe nume D’Artagnan.

Cu câteva zile înainte, tatăl lui D’Artagnan
îl trimisese într-o călătorie plină de aventuri 
în urma căreia acesta avea să-şi găsească faima 
şi norocul. De asemenea, îi încredinţase fiu -
lui său o scrisoare adresată direct domnului 
de Tréville, căpetenia muschetarilor.
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D’Artagnan avea pe atunci exact optspre-
zece ani. Purta o mantie albastră cam decolo-
rată şi o mică pălărie cu pană. Avea faţa
prelungă, subţire şi bronzată, cu pomeţi înalţi
şi o bărbie proeminentă. Prea înalt pentru a fi
un copil, prea scund ca să fie un bărbat în toată
firea, părea a fi băiatul unui fermier care por-
nise într-o călătorie îndelungată. Numai sabia
lungă care-i atârna la cingătoare îl deosebea de
ceilalţi, făcându-l să pară un adevărat luptător.

Calul bătrân şi gălbejit al lui D’Artagnan
iscase această senzaţie. Păşea într-un mod ciu -
dat şi arăta încă şi mai straniu. În timp ce îşi
lega mârţoaga lângă Morarul cel Vesel,
D’Artag nan a zărit un bărbat care părea să aibă
vreo patruzeci şi cinci de ani, alb la faţă, cu
ochii negri, scânteietori, mustaţa tunsă scurt şi
o cicatrice care îi brăzda obrazul. El şi alţi
câţiva bărbaţi râdeau de D’Artagnan.

Obosit să tot fie stânjenit de alţii, D’Arta -
g n an l-a provocat pe bărbatul respectiv la duel.
Şi-au scos cu toţii spadele, după care prietenii

CEI TREI MUSCHETARI
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acelui bărbat au atacat. D’Artagnan s-a luptat
cu ei până când cineva l-a lovit din spate, astfel
încât şi-a pierdut cunoştinţa.

Când D’Artagnan şi-a revenit în simţiri,
şi-a dat seama că hangiul îl dusese la etaj. L-a
zărit din nou pe străin prin fereastră. Vorbea
cu o tânără femeie aflată într-o caleaşcă. Părea
să fi avut în jur de douăzeci şi cinci de ani şi era
foarte frumoasă. Bărbatul i-a în mâ nat o cutie.
Prin fereastra deschisă, D’Ar tag  nan l-a auzit
pe bărbat spunându-i femeii să ducă acea cutie
la Londra, din ordinul Cardi na lului. Apoi l-a
auzit numind-o Milady.

Băr ba tul a
ple    cat înainte
să-l poată prin -
de D’Arta g n a n
pen  tru a re lua
 duelul. Trist şi
ră nit, D’Ar ta-
 g   n a n s-a în tors
la han, unde

O AVENTURĂ ÎN MEUNG
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a rămas alte câteva zile. Cea mai mare parte
din bani şi-a cheltuit-o pe şederea acolo. Când
în sfârşit a căutat scrisoarea de recomandare
către domnul de Tréville, ia-o de unde nu-i!

Hangiul i-a spus lui D’Artagnan că i-a
căzut din buzunar după ce a fost doborât.
Bărbatul cu cicatricea văzuse scrisoarea şi se
arătase deosebit de interesat de ea.

— Nemernicul acela mi-a furat scrisoarea,
a spus D’Artagnan. Pe onoarea mea că-l voi găsi.

e

D’Artagnan a părăsit hanul şi s-a îndreptat
spre Paris. Când a ajuns la locuinţa domnului
de Tréville, i-a văzut pe muschetari antre-
nându-se cu spadele şi vorbind despre Car di -
nal şi soldaţii din garda lui. Deşi conducătorul
Franţei era Regele, toată lumea ştia acelaşi
lucru: Cardinalul voia să preia frâiele puterii.
Cardinalul Richelieu era conducătorul bise -
ricii. Avea propriii lui soldaţi, care alcătuiau

CEI TREI MUSCHETARI
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garda Cardinalului, iar aceştia se luptau ade-
seori cu muschetarii.

Pe scări, D’Artagnan s-a întâlnit cu un
muschetar înalt, îmbrăcat cu o cămaşă albastră
precum cerul, şi cu o pelerină lungă, stacojie.
Purta de-a curmezişul pieptului o centură care
se numea cingătoare pentru sabie. Aceasta nu
era uniforma obişnuită, iar ceilalţi muschetari
îl necăjeau din pricina asta. D’Arta gnan a aflat
apoi că numele acelui bărbat era Porthos.

— Dragul meu Aramis, hotărăşte-te, i-a spus
Porthos altui muschetar. Ai de gând să fii preot
sau muschetar? Poţi fi ce vrei tu, numai nu
amândouă deodată.

— Porthos, a răspuns Aramis pe un ton
furios, eşti un bărbat înfumurat. Uită-te ce cin-
gătoare ai! E un adevărat capriciu pentru un
muschetar. Iar în ceea ce mă priveşte pe mine,
dacă aleg să devin preot, atunci aşa va fi. Până
atunci, sunt muschetar şi voi spune ce-mi
place. Iar acum mă bucur să zic că te consider o
mare pacoste.

O AVENTURĂ ÎN MEUNG
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