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Cea mai recentă carte a lui Paulo Coelho a fost tradusă în 2016 și în limba română. Autorul a 

studiat multe materiale nepublicate despre Mata Hari și a scris o biografie dintr-o nouă perspectivă, 

aducând multe informații și detalii necunoscute publicului. Această femeie misterioasă s-a născut în 

Olanda, având numele de Margaretha Zelle. Este violată de directorului liceului la vârsta de 16 ani, 

eveniment care îi marchează părerea despre dragoste și relații. Se căsătorește cu un ofițer mutat în 

Indonezia, pentru a scăpa de monotonia din micuța localitate natală. La plecarea pe meleaguri exotice, 

mama sa îi oferă niște semințe de floarea-soarelui. „Florile ne învață că nimic nu e veșnic; nici 

frumusețea, nici ofilirea, pentru că vor da semințe noi. Să-ți amintești de asta atunci când vei simți 

bucurie, durere sau tristețe. Totul trece, îmbătrânește, moare și renaște. […] Până și copacii cei mai 

înalți cresc din semințe mici precum acestea. Ține minte asta și să nu cauți să grăbești mersul vieții.”  

Ajunsă în Indonezia împreună cu Rudolf MacLeod, ofițer în armata olandeză, descoperă o viață 

departe de ceea ce visase să găsească acolo. Soțul este gelos și o ține în casă, departe de ochii altor 

bărbați. Are parte de abuzuri și bătaie. Al doilea copil, un fiu, este ucis de doică atunci când era mic.  

Margaretha ajunge la Paris în perioada Expoziției Universale și își schimbă numele în Mata Hari. 

Îl întâlnește pe Guimet și acesta, în schimbul unor servicii sexuale, o invită să danseze în muzeul lui în 

fața unui public de 30 persoane. Așa își face debutul de dansatoare de dansuri orientale la Paris. Ziarele 

o laudă: „Cea mai feminină dintre toate femeile, care scrie o tragedie necunoscută cu trupul său.” 

Cunoaște personalități ale vremii, artiști precum Picasso și Modigliani. De asemenea, la spectacolele 

sale veneau compozitori precum Puccini și Massenet.  

Autorul surprinde în paginile cărții episoade din viața europeană la încep de secol XX, de 

exemplu premiera „Ritualului primăverii” (Le Sacre du printemps) de Igor Stravinski pe 29 mai 1913, 

la inaugurarea Teatrului Champs Elysée, cu Nijinski. Sau situația conflictuală din preajma Primului 

Război Mondial. Mata Hari este invitată la Berlin și părăsește Parisul chiar înainte de izbucnirea 

conflictelor, iar noul contract de la Berlin este anulat. Este obligată să se întoarcă în Olanda, apoi 

călătorește în Anglia, Spania, din nou în Franța.  

Spre final, Coelho amintește mitul grec despre Psyche și Eros. Oracolul din Delphi prezice că 

Psyche se va căsători cu un animal zburător și atunci relege, tatăl său, o lasă pe vârful unui munte, 

singura condiție pe care o primește fiind să nu-și privească niciodată viitorul soț. El meditează de 

asemenea la termenul grec complex metanoia, care implică schimbare în viața cuiva rezultând din 

penitență sau conversie spirituală. 

Concluzia sugerată de acest volum este nedreptatea făcută prin acuzarea fără dovezi și pedeapsa 

cu moartea. Cei care au cunoscut-o au negat orice legătură cu ea, pentru a se salva. Pentru că „e mai 

ușor să lași să moară o femeie nevinovată decât să-ți recunoști greșelile. Păcat că ceea ce se petrece azi 

s-a petrecut și ieri și se va mai petrece și mâine; și tot așa până la sfârșitul veacurilor sau până când 

omul va descoperi că nu e doar ceea ce gândește, ci mai ales ceea ce simte.” 

Soluția pentru salvare personală și colectivă, de-a lungul istoriei, este iubirea. „Deși gândurile 

rămân neschimbate, există ceva mai puternic decât ele, iar acest ceva se numește Iubire.”  
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