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[ EDIȚIE SPECIALĂ DEDICATĂ LEGENDAREI MARGARET CATCHPOLE \

M

argaret Catchpole s-a născut în 1762 în Suffolk,
Marea Britanie, ca fiică de plugar. Nu a devenit artistă, cercetătoare sau inventatoare și nu s-a îmbogățit
într-un mod surprinzător. Nu s-a măritat cu un bărbat celebru
și nici nu a ajuns o figură publică. A fost unul dintre oamenii
de rând ale căror fapte curajoase și riscante au fost consemnate
de ziarele vremii. Istoria nu și-ar fi amintit că Margaret a trăit
cândva, dacă scriitoarea Carol Birch nu ar fi scris un roman inspirat din biografia ei. În umbra eșafodului este mărturia vieții
spectaculoase a acestei femei simple. Pentru că a sfidat normele sociale și și-a riscat viața în căutarea fericirii, vorbim despre
ea astăzi, după sute de ani de uitare. d

La poveștile celor care au trecut prin
experiențe-limită mă interesează
nu spaima pe care o simți când te
confrunți cu așa ceva, ci felul în care
întâlnirea cu limita scoate la iveală
tot ce e mai uman în noi.
w Carol Birch w
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LA 6 ANI, MARGARET A ASISTAT LA O

EXECUˇIE PUBLICÅ
La sfârßit, n-a mai råmas decât cenußa
Suffolk, 1768. Jane Brewer
stă cu spatele drept,
uitându-se la mulțime.
Este tânără, palidă și
ștearsă, foarte murdară și
șleampătă, cu părul șaten
nepieptănat. Tremură ca
un fir de funingine prins
în vatră deasupra focului,
înfiorat de căldură și
cutremurat de frig.
A vopsit monede de cupru
și a încercat să le dea
drept monede de argint,
iar acum urmează să fie
spânzurată și apoi arsă pe
rug pentru fapta ei.

M

argaret avea numai 6 ani
când fratele ei Robert (14
ani) și sora ei Sue (12 ani) au
luat-o cu ei fără știința părinților, într-o
zi frumoasă și senină, să asiste la execuția lui Jane Brewer. Robert era deja
expert în execuții, pentru că văzuse
când o arseseră pe Ann Beddingfield și
când îl spânzuraseră pe Richard Ringe
pentru uciderea soțului ei. Trei bărbați
care fuseseră spânzurați în aceeași zi
atârnau de grinda lungă din spatele
eșafodului, țepeni ca niște nou-născuți
înfășați, cu capul atârnându-le ciudat.
În față era o platformă mai mică, pe
care se afla un stâlp înalt cu inele de

a Imaginea care avea să o bântuie toată viața. 
fier în vârf. O frânghie curată și strălucitoare spânzura de inelul cel mai înalt.
Acolo urma să fie arsă Jane. În așteptarea execuției, lumea stătea înghesuită,

A trecut atât de
aproape de mine, încât
aș fi putut s-o ating.
w Margaret Catchpole w
agitată și neliniștită ca o mare furtunoasă. Din când în când se auzeau voci
clevetitoare și rafale de râs. Cei trei

c opii s-au așezat chiar în față. Lângă ei
era un grup de flăcăi care beau și se veseleau ca niște cățelandri. Lui Margaret
îi era poftă de unul dintre acele mere
caramelizate care se vindeau la astfel de
evenimente.
Când s-a întâmplat, totul a fost foarte
rapid. Călăul a tras în jos un inel de fier
și l-a fixat în jurul taliei femeii. Ajutorul
lui i-a înmânat niște cuie mari de fier și
un ciocan. La fiecare lovitură de ciocan,
ochii condamnatei se holbau și mai tare,
iar ai celor din public, la fel. A pironit-o
de rug cu inelul și cu un lanț. Buzele i se
mișcau bolborosind ceva nedeslușit, în
timp ce i se strângea lațul în jurul gâtului.

Apoi călăul a coborât și a tras scările de
sub ea. Căderea a durat doar o secundă.
Imediat după aceea, Sue a dus-o pe
Margaret la taraba cu mere caramelizate, iar Robert s-a întâlnit cu prietenii
lui din familia Cracknell și au plecat împreună. În spatele lor, un fum negru s-a
înălțat spre cer. Focul sfârâia și scuipa
scântei, urcând pe grămezile de butuci,
pe rug și pe corpul lui Jane Brewer, care
atârna ca o crisalidă neagră în mijlocul
flăcărilor. Cele două surori s-au întors
către rug și au văzut un vierme negru
care atârna și ardea și nu părea să se
micșoreze deloc. Apoi a apărut Robert
și au plecat cu toții acasă. d

[ Cum se pregåteßte tocåni†a de peßte \
Curățați bine peștele (păstrăv, somon, crap, lin sau orice alt pește
vă place), apoi spălați-l în vin alb,
porționați-l și ungeți bucățile cu
unt. Așezați-le într-o oală pentru
tocăniță, turnând apă și vin alb
cât să acopere peștele. Adăugați
sare, câțiva căței de usturoi, ceapă,
ghimbir, nucșoară, ierburi aromatice și 250 de grame de unt. Când
tocănița este gata, o puteți servi
garnisită cu felii de portocală și
frunze verzi.

Când a sosit, tocănița era
aburindă și condimentată,
iar berea tare mi s-a urcat
repede la cap, dându-mi
o senzație minunată.

w Margaret Catchpole w
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Anglia secolului al XVIII-lea – o zi din via†a unei adolescente

Marea goanå cålare a lui Margaret Catchpole
Margaret a crescut înconjurată de
cai. Îi plăcea să-i privească păscând.
Caii veneau și își aplecau spre ea
botul mare, cafeniu, alintând-o cu
răsuflarea lor blândă. A călărit de
când a putut fi urcată și ținută pe cal.
Într-o zi, a mers călare 11 kilometri
de la Nacton la Ipswich, fără șa sau
căpăstru, fără pauză și fără a încetini.

B

ărbații din familia Catchpole lucrau la ferma
familiei Denton – domnul Catchpole conducea grupul lor de plugari. În ziua aceea,
Margaret trebuia să o anunțe pe doamna Denton că
fratele ei Robert căzuse la pat și nu mai putea lucra.
Urcând pe alee, a văzut-o pe doamna Denton, care
de obicei era energică și vânjoasă, cum se zbătea
acum pe pietrele murdare din curte, printre boabele cu care își hrănea păsările, împrăștiate peste tot.
Ochii i se albiseră în cap. Gâtul îi era dezgolit și ceva
îi zvâcnea sub piele, ca o vietate. Una dintre slujnice
rămăsese încremenită, uitându-se la stăpâna ei. Margaret a observat că ușa grajdului era deschisă și i-a
venit atunci ideea să se urce pe unul dintre caii familiei Denton, ca să ajungă la doctorul Stebbing din
Ipswich și să ceară ajutor de urgență. A desfăcut căpăstrul armăsarului Jem, s-a urcat pe un butuc ca să
ajungă la spinarea lui, a încălecat și a pornit în goană.
Garduri vii și crânguri zburau pe lângă ei, iar norii
goneau pe cer în timp ce coborau pe Bishop’s Hill.
După ce a intrat în Ipswich, a luat-o drept prin
mijlocul orașului, pe strada Stepples, spre casa doctorului Stebbing. I-a spus că doamna Denton de la

„Unde fugise timpul? Întotdeauna mi s-a părut că timpul e pe fugă.
Nu mai eram copil.“
Nacton a căzut, a făcut o criză și se simte foarte rău,
iar doctorul Stebbing a pornit imediat spre casa pacientei. Margaret s-a întors acasă cu trăsura domnului
Southgate, un prieten al doctorului, pentru că armăsarul Jem se odihnea și urma să îl aducă cineva mai
târziu. Domnul Southgate a ajutat-o să coboare din

trăsură în fața casei. Când a auzit că doctorul Stebbing
sosise și deja plecase înapoi, că doamna Denton se
simte rău, dar e în siguranță și i-ar fi fost mult mai rău
dacă n-ar fi mers Margaret după doctor, i-a dat fetei
o guinee întreagă și i-a spus domnului Catchpole că
Margaret valorează cât greutatea ei în aur. d

Întâlnirea cu Will Laud

SOARTA LUI MARGARET
A FOST PECETLUITÅ
PENTRU TOTDEAUNA

A

celași Will pe care Margaret îl știa din
copilărie avea acum buzele cărnoase, ochii mari, albaștri, și părul lung,
blond și ciufulit. „Am auzit de tine. Ai călărit un cal până în Ipswich. Ți s-a dus vestea,
Peggy“, i-a spus el lui Margaret, cucerind-o cu
râsul lui cristalin și răsunător.
Încurajat de promisiunile unui căpitan care
îi oferise un loc de muncă mai bun, visul lui
Will era să plece pe mare. Încă nu era contrabandist, nu întru totul, dar era pe drumul care
ducea într-acolo. Multe dintre lucrurile familiei Catchpole proveneau într-un fel sau altul
din comerțul liber, și asta era valabil și pentru
lucrurile cunoscuților, numai că pur și simplu
nimeni nu vorbea despre asta.

În curând, Will a plecat la Amsterdam la
bordul unui cuter numit Alde, condus de căpitanul Bargood. După șase luni, Bargood l-a
numit pe el căpitan. Era o avansare rapidă,
Will fiind și foarte tânăr.

Știam că Will nu e o partidă bună. Că se
ține prea aproape de pericol. Nu m-am lăsat
prostită niciun moment, dar pur și simplu îl
iubeam. Ca să fiu sinceră, poate că ăsta era
chiar motivul pentru care îl iubeam.
w Margaret Catchpole w
Planul lui era să continue să facă contrabandă încă doi-trei ani, fără a trezi suspiciunile pazei de coastă. d

„M-a făcut să mă simt ciudat, cum te simți când
vezi un cățeluș nou-născut și vrei să-l atingi.“
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[ CADOURILE UNUI CONTRABANDIST \
În primele 6 luni pe mare

Dupå ce a devenit cåpitan
pe vasul de contrabandå

o frumoaså
cutie sculptatå
rom
tutun
sfeßnice
elegante

dulciuri

bonetå
din dantelå

o pußcå
de vânat
påsåri

rochii din
måtase ßi
dantelå

Un morar a fost ucis lângå Bungay
Își închisese caii peste noapte, ca să
nu poată fi furați. Contrabandiștii
au venit noaptea și l-au ridicat din
pat, l-au pus călare de-a îndărătul pe
cel mai bun dintre caii lui, l-au dus
la moară, unde i-au tăiat mâinile și
picioarele. L-au lăsat acolo, iar el a
sângerat până la moarte.

100 DE GUINEE
recompenså

Will Laud

Ar trebui spânzuraˇi!
Ar trebui sÅ-i spânzure
pe toˇi netrebnicii ÅÍtia!

Contrabandißtii
fac pråpåd la
Hollesley ßi la Eyke!

este căutat pentru că a încercat
să omoare un om de la paza de
coastă. Are ochii albaștri, părul
blond și o cicatrice pe obrazul
stâng, chiar sub ochi. Se oferă
100 de guinee recompensă celui
care îl prinde sau care poate să
ofere informa†ii despre el.

Will Laud e un nebun
sălbatic și o să
sfârșească
în ștreang!
Le iau gÂtul
oamenilor!

Contrabandißtii
ßi-ar vinde ßi
mamele pentru
100 de lire!
www.all.ro | www.allcafe.ro | Facebook/editura.all
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Margaret
primeßte un bilet

M

argaret voia prăvălia ei. Știa exact
în ce loc ar fi deschis-o. Obișnuia
să și-o închipuie acolo și să aranjeze rafturile și produsele în imaginație. Iar
din acel punct mintea îi zbura mai departe,
spre Amsterdam și spre o cârciumă pe țărm.
Se vedea stând cu Will pe puntea corabiei. O
altă variantă era o berărie în Amsterdam. Sau
plecarea definitivă în America. Toate aceste
visuri s-au spulberat când a primit un bilet de
la Will, care ajunsese în închisoare. d

Vino imediat. Sunt
la Newgate. Adu
banii la Man in the
Mo on, în Wapping.
Sunt în iad, trebuie
så vii så må sco†i.
60 de guinee.
O så îi dau înapoi
când ies. Am fost
lovit în cap. Vino
imediat. Corabia
pleacå spre Olanda
în seara de 25 mai.
VINO ACUM!

Margaret Catchpole încearcå
så îßi scoatå iubitul din închisoare
Margaret alesese deja riscul, cu multă vreme în urmă. Când și-a tăiat părul până sub
urechi, ca să se transforme în bărbat, nu a făcut decât să își continue misiunea.

C

rop și Rochford dormeau
în picioare în grajdul familiei Cobbold, fornăind
din boturile lor mari și moi. Ușa
era încuiată, dar portița laterală,
nu, așa că Margaret s-a strecurat
înăuntru fără probleme. A urcat la
etaj, în camera grăjdarului George
Teager, care dormea adânc, i-a luat
hainele pe care le purta toată ziua
în grajd și s-a îmbrăcat cu ele. Apoi
i-a pus lui Crop șaua și hățurile, i-a
aruncat paie la picioare ca să înăbușe zgomotul copitelor în curte, a
ieșit pe pajiște și de acolo a pornit
la drum.
Margaret se transformase în
bărbat și își intrase în rol: era un
grăjdar care duce calul stăpânului
la Londra, cu instrucțiuni să obțină
un preț bun pe el. Oamenii treceau
pe lângă ei pe drum, iar Margaret
gândea ca un băiat, se mișca ca un
băiat, era un băiat. Cu cât încheia
afacerea mai repede, cu atât mai
bine. Voia să găsească cârciuma
Man in the Moon și să vândă calul
cu 100 de guinee, cel puțin 80, ca
să-l scoată pe Will din închisoare.
Era 25 mai, iar corabia pleca spre

Amsterdam chiar în seara aceea.
Vânzându-l pe Crop, avea să cumpere libertatea bărbatului pe care
îl iubea și două locuri la bord. Iar
apoi avea să înceapă marea aventură a vieții lor în Olanda.

După ce a ajuns la destinație,
a apărut și poliția. Călătorise 70
de mile de la Ipswich la Londra,
iar acolo o aștepta o notă de răscumpărare scrisă cu litere mari și
negre. d

20 DE GUINEE
råsplatå
Margaret Catchpole,
re†inutå pentru furtul unui cal de
tråsurå care îi apar†ine lui John Cobbold,
Esq., din Ipswich, în casa cåruia locuise
anterior ca servitoare. A cålårit aproape
zece ore pânå la Londra, îmbråcatå în
straie bårbåteßti, ßi a fost prinså în timp ce
oferea acolo calul spre vânzare.

CONDIˇIILE GRELE DIN ÎNCHISOARE
Închisoarea Newgate era enormă. Will era undeva înăuntru, în spatele
acelui zid lung, înalt, cenușiu și gros. Margaret, care venise să îl scoată din
închisoare, nu reușise decât să intre și ea în necaz.

a Zgomotul se auzea noapte și zi. Înjurături,
jocuri de noroc, cântece, dans, țipete, vaiete.
Certuri, fețe împinse în pereți, izbite de
gratiile de fier.

A

a Fundurile dezgolite și expuse la vedere erau o
priveliște obișnuită în închisoare.

fost dusă într-o sală în care mai erau 40
de femei, fiecare așteptându-și procesul.
Aveau o masă lungă, bănci de lemn, vase
de cositor pe un raft, locuri pentru rogojini și
pături. Tencuiala veche se ducea de pe pereți,
care erau acoperiți cu inscripții și desene făcute
de fostele locatare, mizerii obscene laolaltă cu
versete. La un capăt al sălii era un șemineu mare,
care domina încăperea.

În Newgate nici măcar nu eram atât de departe
de casă, dar la fel de bine aș fi putut să fiu pe
Lună. N-am trăit niciodată în condiții mai
grele. Nicăieri în lume nu există loc mai rău.
w Margaret Catchpole w

a Când a murit o femeie, n-au venit decât
gardienii să îi ia hainele. Au mai trecut două
zile până să o ia cineva din celulă. Au zis c-o
duc la chirurgi.

a Toată lumea bea, deopotrivă cei încarcerați și
paznicii.
a Geamurile boltite și foarte înalte nu lăsau să
pătrundă decât o lumină difuză.
a Prizonierii primeau carne de vită o dată pe
săptămână și pâine, în fiecare zi.
a Apa puțea. Dacă priveai îndeaproape, vedeai
mici creaturi plutind în ea, unele înotând.
a Duhoarea era cea mai rea.

a „Un zid cenușiu și nemilos, ca un chip pe care nu se putea citi nicio expresie.“ 
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Margaret le scrie celor dragi

„Am o celulå
numai a mea…“

L

a Newgate a stat numai două săptămâni, după
care a fost transferată. Pentru că infracțiunea
fusese comisă în Ipswich, trebuia să fie judecată acolo. Când a ajuns, le-a scris tatălui și fratelui ei,
pentru a-i ține la curent cu ce i se întâmplă.

Dragå tatå ßi dragå Ned,

Joi, 6 iulie 1797

Cu multå bucurie iau condeiul în mânå ca
så vå anun† cå am sosit în noaptea asta în
Ipswich. Vå rog så veni†i så må vede†i. În
închisoarea de aici e mult mai bine decât la
Newgate, care e un loc îngrozitor. Aici sunt
tufe de flori în curte. Am o celulå numai
a mea, de unde vå scriu acum. Le scriu ßi
unchiului ßi måtußii Leader ßi unchiului ßi
måtußii Catchpole ßi doamnei Cobbold, care a
fost foarte bunå cu mine ßi mi-a plåtit toate
cheltuielile la Newgate. A plåtit ßi pentru Will,
care acum a fost pus în libertate, într-atât
de bunå e. El mi-a trimis o scrisoare foarte
frumoaså în care îmi spune cå totul va fi
bine ßi eu i-am spus så-i scrie ßi doamnei ßi
så-i mul†umeascå, pentru ca ea så vadå ce
bine educat e. Din celula mea, dacå stau în
picioare pe pat, pot så våd sålciile de la St.
Margaret’s Green. Våd ßi câmpiile unde îi
scoteam pe copii la plimbare. Tatå, po†i, te
rog, så-mi aduci nißte lucruri pe care le-am
låsat la våduva Syers? O bonetå albastrå,
o bucå†icå de chihlimbar ßi bucata mea de
muselinå verde cu trandafiraßi, le-am låsat
pe toate în camera de sus din fa†å.
Nu î†i face griji din cauza mea, tatå.
O så merg la curtea cu juri din Bury în
9 august...
A voastrå fiicå ßi sorå,
Margaret

La rândul lui, și Will Laud i-a lăsat tatălui ei un
bilet pentru Margaret, după care a plecat din nou
în Olanda, cât ea era în închisoare. Spunea că voia
să facă numai una sau două călătorii, ca să poată
mobila o casă pentru ei în Amsterdam, pentru când
Margaret va fi din nou liberă. d

a Ipswich 

[ STILUL LUI MARGARET \

Pentru a fura calul familiei Cobbold,
Margaret s-a deghizat în grăjdar.

În închisoare, Margaret a fost îmbrăcată cu o rochie
ce părea că fusese cândva a unei matroane grase.

La proces, Margaret a purtat o ținută sobră.

„Rochia mea albastră era deja pregătită
pentru proces. Doamna Ripshaw
considera că e o alegere bună : din
bumbac, foarte simplă, decentă și sobră.
Îmi adusese o jachetă albastră și o
pălărie cu borul larg.“

Nu te îngrijora, Pegs.
Toate astea se vor sfârßi în
curând. Bargo od cunoaßte
oameni importan†i. Eßti
cea mai curajoaså ßi mai
bunå fatå din lume.
www.all.ro | www.allcafe.ro | Facebook/editura.all
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Procesul lui Margaret Catchpole

MÅRTURIILE ÍI SENTINˇA

a Margaret Cathpole, în fața instanței
„Am luat calul domnului Cobbold și îmi pare foarte
rău c-am făcut-o. Cum pot să spun că n-am făcut-o?
Ce pot să zic? Mi-au fost stăpâni foarte
buni tot timpul cât am lucrat pentru
dânșii și n-am cuvinte să spun cât
de oribil mă simt pentru ce-am
făcut. Dacă nu mă credeți că
am stat și m-am gândit la asta
iar și iar, în fiecare secundă de
când s-a întâmplat... Iar domnul și doamna Cobbold s-au
purtat minunat cu mine, domnule judecător. După tot ce‑am
făcut, m-au iertat.“
aM
 ărturia reclamantului,
Domnul Cobbold
„Aș dori să clarific faptul că, dacă ar fi fost decizia
mea, nu aș fi adus cazul în fața instanței. Am fost
însă obligat s-o fac, după cum știți. Margaret Catchpole a lucrat trei ani pentru familia mea, atât ca
bucătăreasă, cât și ca dădacă. În tot acest timp s-a
dovedit, ocazie după ocazie, un membru de preț al
gospodăriei mele, făcându-și întotdeauna datoria
cu multă conștiinciozitate și având grijă în mod admirabil de copiii mei, care sunt acum foarte triști de
nenorocirea ce i s-a întâmplat. Trebuie să menționez că într-o situație memorabilă, când fiul meu în
vârstă de 3 ani a căzut într-un iaz și era să se înece,
această femeie, fără nicio ezitare, a sărit în apă și l-a
scos. Permiteți-mi să adaug că, a stfel, se e xpunea

unui risc major. Consider că este atât descurcăreață, cât și plăcută la fire. Eu și familia mea avem
cele mai bune sentimente față de ea. Cred cu tărie că a acționat mânată de un impuls pe
care acum îl regretă sincer; și rămân
convins că nu este rea sau pierdută.
Din aceste motive, domnule judecător, îmi permit să spun că
am ferma convingere că, dacă
a existat vreodată un caz care
să necesite clemență, atunci
acesta este.“
a Mărturia stimabilului
George Stebbing,
doctor în Ipswich
„O știu de când era o copilă și dintotdeauna a fost cinstită și de nădejde. Este
inteligentă și muncitoare și a făcut o treabă foarte
bună îngrijind de mama și de sora ei când erau bolnave. Dacă ar fi pusă în libertate, n-aș avea nicio
ezitare să o angajez imediat în casa mea.“
a Mărturia unchiului Leader
„Margaret a fost întotdeauna o fată bună și și-a îngrijit verii după ce a murit mama lor.“
a Mărturia unei mătuși
„Pentru mine, Margaret valorează cât greutatea ei
în aur. Nu-i stă deloc în caracter să facă așa ceva.
Nu ne-a venit să credem când am auzit. Aș lua-o
din nou în slujba mea, bineînțeles c-aș face-o.“

w SENTINˇA JUDECÅTORULUI w

„Am hotărât să fii dusă de unde te afli acum înapoi în locul de unde ai venit, iar de acolo, la locul
de execuție, unde să fii ucisă prin spânzurare. Și
fie ca Domnul să se îndure de sufletul tău.“

w COMUTAREA SENTINˇEI w
„Ți-a fost cruțată viața, Margaret. Sentința ta
a fost comutată în șapte ani de deportare în
Australia. Oricum, nici nu se pune problema
să te duci în Australia, pentru că nu sunt destule corăbii pentru așa ceva. Ceea ce înseamnă c-o să-ți ispășești pedeapsa în închisoarea
din Ipswich. Dacă ți se scade din pedeapsă
pentru bună purtare, ai putea fi liberă în patru sau cinci ani.“
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MARGARET EVADEAZÅ DIN ÎNCHISOARE
Toată lumea îi spunea că nu este
așa de rău, că închisoarea din Ipswich
este o grădină a plăcerilor pe lângă
Newgate. Dar Margaret nu putea suporta
să se gândească la toate zilele care se
întindeau în fața ei…

A

fară, în lumea liberă, Will era implicat în
contrabandă mai mult ca oricând. Era
singurul mod în care putea să recupereze
ce pierduseră. Când, la trei ani după condamnare, Margaret nu a obținut dreptul de a fi eliberată
pentru bună purtare, a încolțit în ea gândul evadării. Visa la Amsterdam și la Will, iar în paralel se
concentra la țepușele de pe ziduri și la spațiile dintre ele. Ar putea o persoană subțire să se strecoare
pe acolo? Țepușele erau masive, încolăcite în jurul
unor bare de fier, iar în curtea prizonierilor lipsea
una dintre aceste țepușe. Zidul era însă de patru ori
cât înălțimea ei, dar trebuia să găsească o modalitate să se cațăre. Cu ce? O frânghie de rufe?

a Închisoarea din Ipswich 
Îmi vreau viața înapoi! Și o s-o obțin, orice‑ar
fi, sau o să mor încercând! Nu-mi pasă!
w Margaret Catchpole w

Te-ar omorî, Pegs. Te-ar împușca, te-ar
omorî ca pe-un câine dacă te-ar prinde în
timp ce evadezi. Să nu crezi că te-ar cruța!
Nu vreau să ți se întâmple nimic!
w Will Laud w

În ziua stabilită, a fugit din celulă prin pasajul pietruit, datorită unui tertip al colegelor, care au lăsat
ușa deschisă. Până să se dezmeticească bine, s-a trezit atârnând de frânghie de partea cealaltă a zidului.
Chiar era ca o spânzurare. Apoi s-a lăsat încet în jos,
punând o mână în fața celeilalte, și a reușit să ajungă
în șanțul de la baza zidului. Într-o clipită era deja pe
drum și nu era nimeni în preajmă. Will o aștepta la
locul stabilit, pe ulița de lângă biserică. S-a deghizat
și ea în marinar și au pornit apoi amândoi pe jos. Au
mers toată noaptea, fără să îi prindă somnul, abia
vorbind, dar uniți într-un fel de exaltare ciudată. d

Margaret se întoarce dupå gratii

[ Jalea are o anumitå puritate \
Era liniște acolo,
cel puțin atât cât
se putea într-un
asemenea loc, și în
liniște apăreau tot
felul de gânduri. Nu
îi era frică. Se mai
întâlnise cu moartea.
Berry era călăul pe
vremea aceea și se
spunea că își face
bine meseria.

L

a procesul în care era judecată pentru evadare, Margaret și-a propus să
fie unul dintre oamenii care sfidează
mulțimea. Avea de gând să îl privească în
ochi pe judecător și să spună adevărul. Nu
faptele ei sunt revoltătoare, ci legea este diavolească.
Margaret a fost condamnată la spânzurătoare, dar, înainte de a părăsi orașul, judecătorul i-a comutat sentința la deportare în
Australia. Pe viață.
Cât a stat în închisoare în așteptarea deportării, Margaret a primit mai multe cadouri de la copiii familiei Cobbold, foștii ei
angajatori. La peste 25 de ani de la moartea
lui Margaret în New South Wales, Australia,
Richard Cobbold, copilul pe care l-a crescut
de mic, a transformat-o în eroina romanului
său The History of Margaret Catchpole, publicat în 1845 la Londra și retipărit apoi în mai
multe rânduri. d

POVESTEA
TA POATE
SCHIMBA
LUMEA!

Textele sunt inspirate de
întâmplårile din romanul
În umbra eßafodului, de Carol
Birch, recent publicat în colec†ia
Strada Fic†iunii.
Margaret Catchpole, femeia care
a fost condamnatå de douå ori
la moarte ßi a reußit så scape de
fiecare datå, îßi spune povestea
cu o for†å emo†ionalå care te
afecteazå profund.

Trimite-ne un text inspirat din povestea ta de viață la margaret@all.ro,
până la data de 15 ianuarie 2017. Cele mai frumoase povești vor fi publicate
într‑un număr special al ziarului Women`s Journal. De asemenea,
autoarele textelor selectate vor primi în dar titluri de top de la
Editura ALL. Mai multe detalii pe www.allcafe.ro.
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