


Editura Paladin este un imprint   
al Grupului Editorial Art.

Editura Paladin va publica  
literatură fantasy & science-fiction.

DE CE 
o nouă editură? 

DE CE 
fantasy & science-fiction?



Pentru că...
...  sunt mulţi autori celebri încă nepublicaţi în limba română. 

Dintre autorii prezentaţi în acest catalog, Robert Holdstock 
şi Jo Walton vor apărea în premieră în România.

...  sunt autori pe care cititorii nu i-au întâlnit de mult pe raftu-
rile librăriilor. De pildă, David Brin şi China Miéville.

...  sunt serii importante ale literaturii fantasy & science-fiction 
care nu au fost traduse sau au apărut doar parţial. Mitago 
de Robert Holdstock, Saga Vorkosigan de Lois McMaster  
Bujold sau Helliconia de Brian Aldiss sunt doar câteva  
exemple.

...  e timpul ca unele traduceri să fie împrospătate, iar unele  
titluri să fie retraduse, mai aproape de original. Isaac Asimov 
şi David Brin sunt doar două exemple în acest sens.

...  şi, nu în ultimul rând, pentru că fanii acestui gen de lite ra-
tură merită mai mult.

Michael Haulică
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ROBERT 
HOLDSTOCK

Robert Holdstock (1948 – 2009) 
Prozator englez, a debutat 

în 1968 în revista New Worlds, 
devenită, sub conducerea lui 
Michael Moorcock, port-dra pelul  
mişcării „New Wave“, între mem-
brii căreia se mai găseau Brian 
Aldiss şi J.G. Ballard.

Între 1984 şi 2008, Holdstock 
publică seria Mitago (Mythago 
Wood), alcătuită din şapte  
romane, una dintre  
seriile-cult ale literaturii  
fantasy mondiale.

Robert Holdstock a primit două 
premii World Fantasy şi patru 
premii British SF.

Începând cu 2012, premiul pen-
tru cel mai bun roman fantasy 
al anului, acordat de British 
Fantasy Society, poartă numele 
lui Robert Holdstock.
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Mitago  
(Mythago Wood)
 
Premiile World Fantasy  
şi British SF 1985
 
Traducere de Mircea Pricăjan

Între 21 noiembrie 2012 şi 06 august 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.ziua
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MITAGO
Familia Huxley trăieşte într-o casă aflată în apropierea pădurii Ryhope. 

Când George Huxley, tatăl, moare, fiii săi încearcă să-i continue 
munca de-o viaţă.

Această muncă este legată, în amintirea fiilor, de pădure, de lungi 
dispariţii ale tatălui, de jurnalul tatălui şi de fiinţele pe care şi aceştia le 
întâlnesc odată intraţi în pădure.

Misterele pădurii Ryhope se transmit de la tată la fiu şi de la un fiu la altul.

Iar Robert Holdstock este un maestru al fantazării, dăruindu-ne una din-
tre seriile nemuritoare ale literaturii fantasy.

Mitago este primul volum din cele şapte ale seriei.

Pentru că...
...după ce J.R.R. Tolkien a inventat genul fantasy, Robert Holdstock l-a 
reinventat cu seria Mitago.

Pentru că este un alt fel de fantasy, mai european, mai aproape de spi-
ritul românesc şi ar putea fi o cale de urmat pentru tinerii scriitori români 
pasionaţi de gen.

Michael Haulică
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[...] Prolog

Edward Wynne-Jones Esq. College Road nr. 15, Oxford

Edward,
Trebuie neapărat să te întorci la Cabană. Te rog, nu întârzia nici măcar o 

oră! Am descoperit un al patrulea drum care duce în adâncul pădurii. Pârâ-
ul însuşi. Acum e de-a dreptul bătător la ochi: o cale acvatică! Duce direct 
prin vortexul exterior de frasini, dincolo de poteca în spirală şi Cascada de 
Piatră. Cred că poate fi folosit pentru a intra chiar în inima pădurii. Dar e 
nevoie de timp, întotdeauna e nevoie de timp!

Am găsit un grup de oameni numit shamiga. Locuiesc dincolo de Casca-
da de Piatră. Păzesc vadurile râului, dar spre marea mea bucurie, sunt şi bu-
curoşi să istorisească – povestitorilor le spun „vorbitori ai vieţii”. Vorbitoarea 
vieţii lor este o fetiţă care îşi vopseşte faţa într-o nuanţă intensă de verde şi 
rosteşte poveştile cu ochii închişi, astfel încât zâmbetele sau încruntările ce-
lor care ascultă să nu poată impune o „schimbare” a personajelor din poves-
te. Am auzit multe de la ea, dar cel mai important a fost un fragment din ceea 
ce nu poate fi decât povestea lui Guiwenneth. Este o versiune pre-celtică a 
mitului, dar sunt convins că are legătură cu fata. Iată ce am reuşit să înţeleg:

„Într-o după-amiază, după ce-a ucis un cerb cu coarne în opt colţuri, 
un mistreţ de două ori cât statul unui om şi după ce a vindecat de manie-
re proaste patru sate, Mogoch, un şef de trib, s-a aşezat pe ţărm ca să se 
odihnească. Era atât de mare în faptă şi făptură, că avea capul pe jumătate 
acoperit de nori. Ca să-şi răcorească picioarele, le-a scufundat în marea de 
la poalele falezelor. După care s-a întins pe spate şi a asistat la întâlnirea a 
două surori pe propriu-i pântece.

Cele două surori erau gemene, la fel de frumoase, cu vorba la fel de aleasă 
şi hărăzite cântăreţe la harpă. Cu toate astea, o soră luase în căsătorie pe con-
ducătorul unui mare trib şi aflase apoi că este stearpă. Înfăţişarea ei devenise 
la fel de acră ca laptele lăsat prea mult la soare. Cealaltă soră se căsătorise 
cu un luptător exilat, al cărui nume era Peregu. Peregu sălăşluia în viroagele 
adânci şi în uscăciunile pădurii de departe, dar se înfăţişa iubitei lui sub forma 
unei păsări de noapte. Acum, ea îi oferise un copil – o fată –, dar, din pricina exi-
lării lui Peregu, sora cu faţă acră venise împreună cu o oştire ca să-i ia pruncul.

Avu loc o sfadă aprigă şi multe arme se încleştară. Iubita lui Peregu nici 
nu apucase să dea un nume copilei când sora ei înşfăcă iute ghemotocul 
înfăşurat în haine grele şi îl ridică deasupra capului, vrând să o boteze ea.
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Doar că cerul se întunecă şi zece coţofene apărură. Aceştia erau Peregu 
şi ai săi nouă tovarăşi de spadă, preschimbaţi prin vraja pădurii. Peregu 
plonjă şi îşi apucă odorul în gheare, şi zbură spre înaltul cerului, dar un 
ţintaş îl doborî cu praştia. Copila căzu, însă celelalte păsări o prinseră şi o 
duseră de acolo. Astfel, ea fu botezată Hurfathna, ceea ce înseamnă «fata 
crescută de coţofene».

Căpetenia Mogoch a urmărit toate acestea cu amuzament; totuşi, nutrea 
respect faţă de Peregu cel mort. A luat de jos mica pasăre şi a făcut-o să-şi 
recapete forma omenească. Se temea totuşi că va strivi sate întregi dacă va 
săpa un mormânt cu degetul. Aşa că Mogoch l-a azvârlit pe exilatul cel mort 
în gura sa şi şi-a smuls un dinte pe care să-l aşeze în chip de monument. În 
felul acesta, Peregu a fost îngropat sub o lespede înaltă de piatră albă, într-o 
vale care respiră.”

Nu încape nicio îndoială că aceasta este o formă timpurie a poveştii lui 
Guiwenneth şi cred că înţelegi de ce sunt emoţionat. Ultima dată când fata a 
fost aici, am reuşit să o întreb de ce este tristă. E pierdută, mi-a spus ea. Nu 
reuşea să găsească valea care respiră şi lespedea albă a răposatului ei tată. 
Este una şi aceeaşi. O ştiu, o simt! Trebuie să o chemăm din nou. Trebuie să 
mergem iarăşi dincolo de Cascada de Piatră. Am nevoie de ajutorul tău.

Cine ştie când şi unde se va încheia războiul acesta? Fiul meu cel mare 
va fi înregimentat curând, iar Steven, la scurt timp după aceea. Voi avea o 
mai mare libertate să explorez pădurea şi să mă întâlnesc cu fata.

Edward, trebuie să vii.
Cu cele mai bune gânduri,

George Huxley.
decembrie ’41

Partea întâi
Pădurea mitago

Unu

În luna mai a anului 1944, am primit hârtiile de recrutare şi am plecat 
fără tragere de inimă la război, întâi participând la instruire în Districtul 
Lacurilor, apoi fiind trimis peste Canal, în Franţa, alături de al 7-lea Regi-
ment de Infanterie.

În ajunul plecării mele, cuprins de resentimente din cauza faptului că tata 
nu afişa nici cea mai mică grijă faţă de siguranţa mea, m-am dus, pe când 
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dormea, la masa lui de scris şi am rupt o pagină din caietul său, jurnalul în 
care îşi consemna, în tăcere, obsesiv, rezultatele muncii. Fragmentul purta, 
simplu, data de „august 34” şi l-am citit de multe ori, mirat de incomprehen-
sibilitatea lui, dar mulţumit că furasem măcar o parte infimă din viaţa lui, 
care să-mi ţină de urât în acele momente dureroase de singurătate.

Însemnarea începea cu un comentariu amar la adresa greutăţilor din 
viaţa sa – gestionarea Cabanei de Stejar, căminul familiei noastre, necesi-
tăţile celor doi fii şi dificila relaţie cu soţia sa, Jennifer. (Îmi amintesc că, pe 
atunci, mama era irecuperabil bolnavă.) Se încheia cu un pasaj memorabil 
prin incoerenţa lui:

O scrisoare de la Watkins – e de acord cu mine că în anumite 
momente ale anului, aura dimprejurul zonei împădurite poate 
ajunge chiar şi până la casă. Trebuie să meditez la implicaţiile 
acestui lucru. El vrea să afle puterea vortexului de stejari pe care 
l-am măsurat. Ce să-i spun? Categoric, nu despre primul mitago. 
Am observat, de asemenea, că îmbogăţirea zonei pre-mitago este 
mai persistentă, dar concomitent cu asta mi-e clar că pierd noţi-
unea scurgerii timpului.

Preţuiesc această bucată de hârtie din mai multe motive, dar în special 
pentru interesul pasional de-un moment sau două manifestat de tata – şi to-
tuşi, sensul cuvintelor lui îmi era refuzat, aşa cum chiar el îmi refuza apropie-
rea paternă. Tot ce iubea el era tot ceea ce eu uram.

Am fost rănit la începutul lui 1945 şi, când s-a încheiat războiul, am iz-
butit să rămân în Franţa, ducându-mă în sud spre a-mi trăi convalescenţa 
într-un sat de pe dealurile de dincolo de Marsilia, unde am stat cu un vechi 
prieten al tatei. Era un loc unde domneau căldura şi uscăciunea, nemiş-
carea şi lentoarea; îmi petreceam timpul stând în piaţa satului şi m-am 
adaptat repede acelei comunităţi restrânse.

Pe parcursul acelui lung an 1946, soseau lună de lună scrisori din par-
tea fratelui meu Christian, care se întorsese la Cabana de Stejar după război. 
Erau misive informative, ample, dar se simţea în ele o notă tot mai pronun-
ţată de tensiune, şi era clar că relaţia lui cu tatăl nostru se deteriora rapid. 
De la bătrânul însuşi nu am primit nici măcar o vorbă; de altfel, nici nu mă 
aşteptam la asta. Mă resemnasem demult cu faptul că, în cel mai bun caz, 
mă privea cu totală indiferenţă. Toţi membrii familiei reprezentaseră un 
amestec nedorit în munca lui, iar vinovăţia sa faţă de faptul că ne neglijase 
şi, în special, pentru că o împinsese pe mama să-şi pună capăt zilelor, se 
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transformase cu rapiditate, în primii ani ai războiului, într-o nebunie iste-
rică ce putea fi realmente înfricoşătoare. Ceea ce nu însemna că ţipa în-
truna; dimpotrivă, cea mai mare parte a vieţii şi-o trăia într-o contemplare 
tăcută, ca o transă, a pădurii de stejari care ne împrejmuia casa. Enervante 
la început, din pricina distanţei pe care o punea între el şi familie, acele lungi 
perioade de tăcere au devenit o binecuvântare, îmbrăţişate fără reţineri.

A murit în noiembrie 1946, de o boală care îl chinuia de ani de zile. 
Când am aflat vestea, m-am simţit rupt între reticenţa de-a mă întoarce la 
Cabana de Stejar, la marginea moşiei Ryhope din Herefordshire, şi convin-
gerea că fratele meu Christian suferea. Era singur acum, în casa în care 
ne trăiserăm copilăria împreună. Mi-l imaginam hoinărind prin camerele 
goale, şezând poate în biroul jilav şi insalubru al tatei şi amintindu-şi orele 
de negare, izul de lemn şi compost pe care îl trăgea bătrânul după el pe 
uşile cu panouri de sticlă, după expediţiile în adâncul pădurii întinse pe 
câte o săptămână. Pădurea se extinsese în odaia aceea ca şi când tata n-ar 
fi suportat să stea departe de tufărişurile umede şi de poienile răcoroase 
înconjurate de stejari nici măcar atunci când ne oferea dramul de atenţie. 
Făcea asta în singurul fel pe care îl ştia: spunându-ne tuturor – dar mai 
ales spunându-i fratelui meu – poveşti despre pădurea străbună din spa-
tele casei, despre ţinutul primordial stăpânit de stejari, frasini, fagi şi alte 
soiuri de copaci, în mijlocul căruia, în beznă (a spus el odată), încă mai 
puteau fi auziţi, şi mirosiţi, şi găsiţi după urme mistreţi sălbatici.

Mă îndoiesc că a văzut vreodată o atare creatură, dar în seara aceea, pe 
când stăteam în camera mea cu vedere spre sătucul de pe dealuri (scrisoa-
rea lui Christian era un ghemotoc pe care încă îl mai strângeam în mână), 
mi-am amintit clar cum ascultasem grohăitul înfundat al unui animal de 
pădure şi auzisem tropotul greoi şi tacticos al unei vietăţi masive mişcân-
du-se înăuntru, spre cărarea şerpuitoare căreia îi spuneam Drumul Adânc, 
o rută care ducea în spirală chiar spre inima pădurii.

Ştiam că va trebui să mă reîntorc acasă şi totuşi mi-am întârziat plecarea 
cu aproape încă un an. În acest răstimp, şirul scrisorilor lui Christian s-a 
întrerupt brusc. În ultima lui misivă, datată 10 aprilie, scria despre Guiwen-
neth, despre neobişnuita lui căsnicie şi spunea voalat că voi fi surprins de 
adorabila fată pentru care el îţi pierduse „inima, mintea, sufletul, raţiunea, 
putinţa de-a găti şi cam toate celelalte, Steve”. I-am transmis felicitări, desi-
gur, dar altă comunicare între noi n-a mai avut loc câteva luni bune.

În cele din urmă, am scris ca să-i spun că vin acasă, că voi sta la Cabana 
de Stejar preţ de câteva săptămâni şi că apoi îmi voi găsi locuinţă într-unul 
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dintre satele din vecinătate. Mi-am luat rămas-bun de la Franţa şi de la 
comunitatea care devenise o parte aşa însemnată din viaţa mea. Am că-
lătorit spre Anglia cu autobuzul şi trenul, cu feribotul şi apoi din nou cu 
trenul. Pe 20 august am ajuns cu şareta trasă de cai la şina de cale ferată 
în paragină care mărginea uriaşa moşie. Cabana de Stejar era situată de 
cealaltă parte a terenului, la distanţă de şase kilometri şi jumătate pe 
drumul de centură, dar se putea ajunge la ea străbătând direct câmpiile 
şi zona împădurită a moşiei. Am decis să adopt o rută intermediară şi ast-
fel, trăgând după mine cum puteam mai bine valiza burduşită, am pornit 
de-a lungul taluzului acoperit de iarbă al şinelor, aruncând când şi când 
un ochi peste zidul înalt de cărămidă roşie care desemna graniţa moşiei, 
încercând să văd prin semiîntunericul codrului de pini.

În scurt timp, copacii şi zidul s-au terminat şi terenul s-a deschis în 
câmpii înguste mărginite de copaci la care puteam ajunge sărind un pâr-
leaz de lemn şubred, aproape complet acoperit de mărăcini şi tufişuri de 
mure în rod. Am părăsit astfel domeniul public şi am pătruns către sud pe 
cărarea care şerpuia, ocolind codrul şi firul de apă numit „pârâul şovăiel-
nic”, ajungând la casa cotropită de iederă – căminul meu.

Era dimineaţa târziu şi extrem de cald când am dat cu ochii, în depărtare, 
de Cabana de Stejar. Undeva în stânga mea auzeam huruitul unui tractor. 
M-am gândit la bătrânul Alphonse Jeffries, cel însărcinat cu bunul mers al 
fermei, şi odată cu amintirea chipului său surâzător şi bătut de vreme au 
venit imagini cu iazul morii în care dădeam la ştiucă din bărcuţa lui cu vâsle.

Amintirea calmului iaz al morii mă bântuia şi m-am îndepărtat de căra-
rea sudică, înaintând prin urzici înalte până la brâu şi un desiş de arbuşti 
de frasin şi păducel. Am ieşit aproape de malul bălţii largi şi umbroase, din 
care bună parte era ascunsă de întu nericul arboretului des de stejar aflat 
de cealaltă parte a ei. Aproape ascunsă în rogozul care aglomera malul 
apropiat al iazului era barca din care eu şi Chris pescuiserăm cu ani în 
urmă; vopseaua ei albă se cojise aproape complet şi, chiar dacă părea să fi 
rămas impermeabilă, mă îndoiam că mai putea suporta greutatea unui om 
matur. Nu am deranjat-o, ci am dat ocol malului şi m-am aşezat pe treptele 
de ciment aspru ale adăpostului şubred pentru bărci; de acolo am scrutat 
luciul bălţii unduindu-se sub atingerea agitată a insectelor şi a alunecării 
câte unui peşte aproape de suprafaţă.

— Două beţe şi o bucată de sfoară... doar de asta e nevoie.
Vocea lui Christian m-a luat prin surprindere. Probabil ve nise de la Ca-

bană pe o cărăruie ascunsă în spatele şopronului. Încântat, am sărit în 
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picioare şi m-am întors spre el. Şocul provocat de aspectul lui a fost ca o 
lovitură fizică şi cred că a ob servat şi el asta, chiar dacă l-am cuprins ime-
diat în braţe şi i-am oferit o îmbrăţişare puternică, frăţească.

— Trebuia să văd din nou locul acesta, am spus.
— Ştiu la ce te referi, a zis el, desprinzându-ne din îmbră ţişare. Eu în-

sumi vin deseori aici. 
A urmat un moment de tăcere stânjenitoare, timp în care ne-am privit 

reciproc. Simţeam foarte clar că nu se bucura să mă vadă. 
— Eşti bronzat, a zis. Şi foarte tras la faţă. Sănătos şi bolnav laolaltă.
— Soarele mediteraneean, culesul de struguri şi şrapnelul. Încă nu 

mi-am revenit sută la sută. 
Am zâmbit. 
— Dar mă bucur să revin acasă, să te revăd.
— Da, a spus el pe un ton plat. Mă bucur că ai venit, Steve. Foarte tare. 

Mă tem că în casă... ei bine, e cam în dezordine. Am primit scrisoarea ta 
abia ieri şi nu am avut ocazia să fac nimic. Lucrurile s-au schimbat destul 
de mult, vei vedea.

El se schimbase însă mai mult ca orice. Abia îmi venea să cred că aces-
ta era tânărul vesel şi sprinten care plecase cu unitatea lui de armată în 
1942. Îmbătrânise incredibil de tare, părul îi era plin de fire cărunte, iar 
asta se vedea cu atât mai bine, cu cât şi-l lăsase să crească lung şi îl ţinea 
căzut în dezordine pe spate şi peste urechi. Îmi amintea foarte mult de tata: 
acelaşi aspect distant, distras, aceiaşi obraji scobiţi şi aceeaşi faţă cu riduri 
adânci. Cel mai mult mă şoca însă aspectul lui general. Fusese întotdeau-
na un individ solid; acum era ca o sperietoare de ciori, deşirat, şleampăt, 
tot timpul crispat. Privirea îi fugea în toate părţile şi nicio clipă nu părea 
să se concentreze asupra mea. Şi mirosea. A naftalină, ca şi când cămaşa 
albă apretată şi pantalonii gri de flanelă pe care îi purta fuseseră scoşi din 
fundul dulapului; şi mai era un miros dincolo de acesta... izul de pădure şi 
iarbă. Avea pământ sub unghii, dar şi în păr, iar dinţii i se îngălbeniseră.

După câteva minute părea că se mai relaxase. Am trăn cănit puţin, am râs 
puţin şi ne-am plimbat în jurul iazului, lovind firele de rogoz cu beţe. Nu mă 
puteam descotorosi de senzaţia că sosisem acasă într-un moment nepotrivit.

— A fost dificil... cu bătrânul, vreau să spun? Ultimele zile.
A clătinat din cap.
— În ultimele două săptămâni sau aşa ceva am avut aici o infirmieră. Nu 

pot spune că s-a stins în linişte, dar ea a izbutit să-l împiedice să-şi facă 
singur rău... sau să-mi facă mie, la o adică.
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— Chiar asta voiam să întreb. Scrisorile tale sugerau o duşmănie între 
voi.

Christian a zâmbit destul de sinistru şi s-a uitat la mine cu o expresie 
curioasă, ceva între înţelegere şi suspiciune.

— A fost mai mult un război deschis. La scurtă vreme după ce m-am 
întors din Franţa, a înnebunit de-a dreptul. Trebuia să vezi casa, Steve. Tre-
buia să-l vezi pe el. Nu cred că se mai spălase cu lunile. Mă întrebam ce o fi 
mâncat... cu siguranţă nu ceva simplu ca ouă cu carne. Cu toată sinceritatea 
îţi spun că sunt convins că vreme de câteva luni nu mâncase altceva decât 
lemne şi frunze. Era într-o stare deplorabilă. Cu toată că m-a lăsat să-l ajut 
la muncă, a ajuns nu peste mult timp să mă respingă. A încercat să mă uci-
dă în repetate rânduri, Steve. Şi vorbesc serios, au fost veritabile încercări 
disperate de a-mi lua viaţa. Presupun că avea un motiv pentru asta...

Eram uluit de ce îmi spunea Christian. Imaginea tatălui meu se schim-
base din aceea a unui om rece şi plin de resentimente într-o figură înnebu-
nită, tunând la Christian şi dând să lovească în el cu pumnii.

— Întotdeauna am crezut că simte pentru tine un dram de afecţiune; ţie 
îţi spunea mereu poveştile despre pădure; eu ascultam, dar tu erai cel pe 
care îl lua pe genunchi. De ce să încerce să te ucidă?

— M-am implicat prea tare, doar asta a răspuns Christian.
Îmi ascundea ceva, un lucru de-o importanţă crucială. Îmi dădeam sea-

ma din tonul lui, din expresia posacă, aproape plină de reproş. Forţasem 
nota sau nu? Era greu să iau hotărârea. Nu mă simţisem niciodată aşa 
distant faţă de propriul frate. M-am întrebat dacă nu cumva comportamen-
tul lui avea vreun efect asupra lui Guiwenneth, fata cu care se căsătorise. 
M-am întrebat în ce fel de atmosferă trăia ea în Cabana de Stejar.

Cu precauţie, am abordat subiectul fetei.
Christian a izbit cu furie în rogozul de pe mal.
— Guiwenneth s-a dus, a spus el simplu şi eu m-am oprit, năuc.
— Ce înseamnă asta, Chris? Unde s-a dus?
— S-a dus şi atât, Steve, s-a răţoit el, furios şi în defensivă. Era fata tatei 

şi s-a dus, şi asta e tot.
— Nu înţeleg ce spui. Unde s-a dus? În scrisorile tale păreai aşa de fericit...
— N-ar fi trebuit să scriu despre ea. Aceea a fost o greşeală. Acum las-o 

baltă, bine?
După ieşirea aceasta, îngrijorarea mea faţă de Christian a crescut cu 

fiecare minut care trecea. Era, într-adevăr, ceva foarte nelalocul lui cu el şi 
în mod clar plecarea lui Guiwenneth contribuise mult la schimbarea teribilă 
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pe care o vedeam; dar simţeam că asta nu era tot. Totuşi, dacă nu voia să 
vorbească despre asta, altă cale de a-l iscodi nu exista. Singurele cuvinte 
pe care le-am găsit au fost:

— Îmi pare rău.
— Să nu-ţi fie.
Ne-am continuat plimbarea aproape până la pădure, unde terenul de-

venea mlăştinos şi nesigur cale de câţiva metri, după care dispărea într-o 
adâncime jilavă de piatră şi rădăcini şi lemn putred. Era răcoare, întrucât 
soarele scăpătase dincolo de arborii bogaţi în frunze. Grupurile dese de 
rogoz se mişcau în adierea vântului şi eu am privit barca putrezită cum se 
legăna uşor la capătul parâmei.

Christian mi-a urmărit privirea, dar nu s-a uitat la barcă şi nici la iaz; 
era pierdut undeva în propriile-i gânduri. Preţ de un moment m-a încercat 
o tristeţe teribilă, văzându-mi fratele aşa dărâmat, judecând după aspect şi 
dispoziţie. Îmi doream cu disperare să-i ating braţul, să-l îmbrăţişez şi abia 
puteam suporta gândul că mă temeam să fac asta.

Pe un ton foarte scăzut, l-am întrebat:
— Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu tine, Chris? Eşti bolnav?
Un moment n-a răspuns, apoi a zis:
— Nu sunt bolnav.
Şi a lovit cu forţă o ciupercă. Aceasta s-a spulberat şi a fost luată de 

vânt. Chris s-a uitat la mine, pe chipu-i hăituit citindu-se resemnarea.
— Am trecut prin câteva schimbări, atâta tot. Am continuat munca bă-

trânului. Poate că m-am molipsit puţin de mizantropia lui, de detaşarea lui.
— Dacă e adevărat, atunci poate ar trebui să iei o pauză.
— De ce?
— Pentru că obsesia bătrânului pentru pădurea de stejar l-a ucis până 

la urmă. Şi după cum arăţi, într-acolo te îndrepţi şi tu.
Christian a surâs subţire şi a azvârlit băţul în iaz, unde acesta a scos 

un plescăit surd şi a rămas deasupra apei, pe un pat de mătasea-broaştei.
— Poate că ar merita chiar să mori ca să realizezi ceea ce a încercat el 

să realizeze... şi a eşuat.
Nu înţelegeam tonul dramatic din declaraţia lui. Obiectul obsesiei tată-

lui nostru, munca lui, fusese de a cartografia pădurea şi a căuta dovezi ale 
unor vechi aşezări. Inventase un limbaj cu totul nou şi mă izolase efectiv de 
orice înţelegere fundamentală a muncii sale. I-am spus asta lui Christian, 
adăugând:
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— Este, într-adevăr, o muncă interesantă, dar nici pe departe atât de 
interesantă.

— Făcea mult mai mult decât atât, mult mai mult decât cartografiere. 
Dar îţi aminteşti hărţile acelea, Steve? Incredibil de detaliate...

Pe una mi-o aminteam cu perfectă claritate, cea mai mare hartă, indi-
când cu precizie potecile şi căile uşoare de acces prin încâlceala de copaci 
şi aflorimente stâncoase; indica poieniţe desenate cu o precizie aproape 
obsesivă, fiecare luminiş fiind numerotat şi identificat, întreaga pădure fi-
ind împărţită pe zone, fiecare purtând un nume. Într-una dintre poieniţele 
acelea din apropierea lizierei ne făcuserăm odată tabără. 

— Deseori am încercat să ajungem mai adânc în inima pădurii, îţi amin-
teşti expediţiile alea, Chris? Dar drumul se termina pur şi simplu şi noi 
reuşeam de fiecare dată să ne rătăcim. Şi să fim foarte speriaţi.

— Asta aşa este, a zis Christian încet, uitându-se la mine curios, şi a 
adăugat: Dacă ţi-aş spune că pădurea ne împiedica să intrăm? M-ai crede?

Mi-am concentrat privirea spre amalgamul de tufişuri, copaci şi întune-
ric, spre locul unde era vizibilă o poieniţă luminată de soare.

— Într-un fel cred că asta era, am spus. Ne-a împiedicat să pătrun-
dem foarte adânc deoarece ne insufla teamă, căci erau puţine cărări care o 
străbăteau şi pământul era sufocat de pietre şi mărăcini... era foarte greu 
să păşeşti. La asta te referi? Sau te referi la ceva mai sinistru?

— Eu nu aş folosi cuvântul „sinistru”, a spus Christian şi apoi a tăcut un 
moment. 

S-a întins să rupă o frunză dintr-un stejar mic, tânăr, şi a frecat-o între 
degetul mare şi arătător înainte să o strivească în palmă. În tot acest timp, 
a rămas cu privirea aţintită spre desişul de copaci. 

— Aceasta este o pădure de stejari seculari, Steve, o pădure virgină din-
tr-un timp când toată ţara era acoperită de luxuriante păduri de stejar şi 
frasin, şi soc, şi sorb, şi păducel...

— Şi toate celelalte, am spus cu un zâmbet. Îmi amintesc când babacul 
ni le înşiruia.

— Aşa e, făcea asta. Şi de aici până mult dincolo de Grimley sunt mai 
mult de cinci kilometri pătraţi de pădure de acest fel. Cinci kilometri pătraţi 
de pădure primordială, de după Epoca Glaciară. Neatinsă, neinvadată de 
mii de ani.

S-a întrerupt şi mi-a adresat o privire aspră, după care a adăugat:
— Opunându-se schimbării.
Am spus:
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— El a crezut întotdeauna că acolo trăiau mistreţi. Îmi amintesc că am 
auzit ceva într-o noapte şi el m-a convins că era un mistreţ mare şi bătrân, 
care umbla pe la marginea pădurii căutând să se împerecheze.

Christian a deschis drumul înapoi spre adăpostul bărcii.
— Probabil avea dreptate. Dacă mistreţii au supravieţuit din timpurile 

medievale, acesta este exact genul de pădure în care ar putea fi găsiţi.
Cu mintea deschisă la aceste evenimente din anii trecuţi, memoria mea 

şi-a revenit simţitor, imagini din copilărie – atingerea arzătoare a soarelui 
pe pielea zgâriată de rugi; excursii de pescuit pe iazul morii; tabere între 
copaci, jocuri, explorări... şi pe dată mi-am amintit de Twigling. [...]
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ARTHUR  
C.  CLARKE

Arthur C. Clarke (1917 – 2008) 
Scriitor britanic, rezident 

în Sri Lanka din 1956 până la 
sfârşitul vieţii. A debutat în  
1946, în revista Astounding.  
Este autorul unor serii celebre,  
ca Odiseea spaţială şi Rama,  
dar şi al unor romane care  
au rămas în amintirea fanilor  
SF. Printre ele, Oraşul  
şi stelele. În 1986, Science  
Fiction Writers of America  
i-a acordat titlul de Grand  
Master.

A câştigat trei premii Hugo, trei 
Nebula şi câte un Campbell  
Memorial, Locus, British SF.

MAESTRUL LUNII  
DECEMBRIE 2012

Oraşul şi stelele
 
Traducere de Mihai-Dan Pavelescu

Între 01 decembrie 2012 – 16 august 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.16 ziua

11–41
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ORAŞUL  
ŞI  STELELE
Peste un miliard de ani, Diaspar este singurul oraş rămas pe Pământ. 

Oraşul este condus de un computer care naşte şi repară oamenii, 
iar în perioadele dintre două vieţi ale unui om, acesta îi păstrează 

conştiinţa. Nimeni nu intră în oraş, nimeni nu iese. 

În afară de Alvin care, diferit fiind de concetăţenii lui, îndrăzneşte să-şi ia 
în mâini propriul destin, odată cu cel al întregii omeniri şi să readucă rasa 
umană acolo unde îi este locul.

Pentru că...
...Arthur C. Clarke nu poate lipsi din nicio colecţie serioasă de science-
fiction.

Pentru că Oraşul şi stelele este o carte care merită citită măcar o dată la 
zece ani.

Şi, nu în ultimul rând, pentru că Arthur C. Clarke tradus de Mihai-Dan 
Pavelescu şi redactat de Ştefan Ghidoveanu este un diamant şlefuit de 
trei maeştri bijutieri şi dacă ai ocazia, măcar o dată în viaţă, să pui mâna 
pe aşa ceva, merită să stai şi la coadă pentru o astfel de carte.

Michael Haulică
17
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[...] Oraşul stătea precum un giuvaer strălucitor pe pieptul deşertului. 
Cândva, cunoscuse tot felul de schimbări şi trans formări, însă acum Timpul 
trecea pe lângă el fără să-l atingă. Nopţile şi zilele goneau peste chipul pusti-
ului, dar pe străzile Diasparului era veşnic după-amiază, iar seara nu pogora 
nicicând. Nopţile lungi ale iernii puteau bruma nisipul, îngheţând ultimele 
picături din aerul rarefiat al Pământului — totuşi oraşul nu cunoştea nici 
arşiţa, nici gerul. Nu avea niciun contact cu lumea din exteriorul lui; era un 
univers închis în sine.

Oamenii clădiseră şi până atunci oraşe, dar niciodată unul ca acesta. 
Unele duraseră veacuri, altele milenii, înainte ca timpul să le şteargă până şi 
numele. Singur Diaspar sfidase Eternitatea, apărându-se împotriva eroziunii 
lente a epo cilor, împotriva năruirii şi a ruginii.

De la ridicarea lui, oceanele Pământului dispăruseră, iar deşertul cu-
prinsese întregul glob. Vântul şi ploaia prefăcuseră în pulbere ultimii 
munţi, iar planeta se dovedise prea istovită să nască alţii. Oraşului îi era 
indiferent; Pământul însuşi se putea descompune, Diaspar avea să con-
tinue să-i protejeze pe urmaşii făuritorilor săi, purtându-i, pe ei şi avuţiile 
lor, în siguranţă pe fluviul Timpului.

Populaţia oraşului uitase multe, dar nu ştia că le uitase. Se integra în me-
diu tot atât de bine pe cât acesta se potrivea cu ea — deoarece aşa fuseseră 
gândiţi: unul pentru celălalt. Nu o interesa ce se găseşte dincolo de zidurile 
oraşului, era ceva ce fusese alungat din minţile locuitorilor. Diaspar repre-
zenta tot ceea ce exista, tot ceea ce le trebuia, tot ceea ce puteau să-şi ima-
gineze. Pentru ei nu însemna nimic faptul că, odată, Omul stăpânise stelele.

Totuşi, uneori, miturile străvechi se înălţau din străfunduri pentru a-i 
bântui, şi atunci se foiau neliniştiţi, amintindu-şi legendele Imperiului, vre-
mea când Diaspar era tânăr şi îşi trăgea sângele vieţii din negustorie cu 
sistemele multor sori. Locuitorii oraşului nu doreau întoarcerea acelor zile 
de de mult; se mulţumeau cu nesfârşita lor toamnă. Gloria Imperiului apar-
ţinea trecutului şi-i putea rămâne acestuia — căci ei îşi aminteau sfârşitul, 
iar la gândul Invadatorilor parcă însuşi gerul spaţiului le pătrundea în oase.

Atunci se întorceau cu şi mai multă bucurie spre viaţa şi căldura oraşu-
lui, spre lunga eră de aur cu începutul ei deja uitat, şi al cărei sfârşit părea 
încă teribil de îndepărtat. Şi alţi oameni visaseră o asemenea epocă, dar 
singuri contempora nii Diasparului o dobândiseră.

Trăiseră în acelaşi oraş, călcaseră pe aceleaşi străzi rămase în mod mi-
raculos neschimbate, în vreme ce pe lângă ei se scurseseră mai mult de un 
miliard de ani.
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Unu

Avuseseră nevoie de multe ore până să răzbească afară din Grota Vier-
milor Albi. De altfel, nici acum nu puteau fi siguri că unii dintre monştrii 
aceia lăptoşi nu-i urmăreau încă. Energia armelor era pe terminate. Înain-
tea lor, săgeata de lumină plutitoare, călăuză misterioasă prin labirinturile 
Muntelui de Cleştar, continua să le facă semn. Nu aveau de ales; trebuiau 
să o urmeze, deşi, aşa cum se întâmplase de atâtea ori, îi putea conduce 
către primejdii şi mai înspăimântătoare.

Alvin privi îndărăt, căutându-şi din priviri tovarăşii. Alystra îl urma cea 
mai îndeaproape, purtând sfera de lumină rece, însă veşnic arzătoare, ce le 
dezvăluise de la începutul aven turii lor atâtea orori, dar şi minunăţii. Razele 
albicioase se revărsau pe coridorul îngust, reflectate de pereţii scânteie-
tori; cât timp sfera avea energie, drumul şi mai ales orice pericol rămâneau 
vizibile. Dar, Alvin ştia prea bine, în grotele acelea, primejdiile mai mari nu 
erau câtuşi de puţin cele vizibile.

În spatele Alystrei, împovăraţi de greutatea proiectoare lor, veneau Nar-
rillian şi Floramus. Pentru o clipă, Alvin se întrebă de ce proiectoarele erau 
atât de grele, căci ar fi fost aşa de simplu să fie înzestrate cu neutraliza-
tori gravitaţio nali — întotdeauna îşi punea asemenea întrebări, chiar şi în 
mijlocul celor mai grozave aventuri. Când astfel de gânduri îi fulgerau prin 
minte, i se părea că structura realităţii tremura un scurt moment, şi că în 
spatele lumii simţurilor se întrezărea imaginea unui alt univers, cu totul 
diferit...   

Coridorul se termina cu un perete orb. Oare săgeata îi trădase din nou? 
Nu, roca începu să se năruie. Prin perete apăru o lance rotitoare de metal, 
care crescu rapid, trans formându-se într-o foreză gigantică. Alvin şi prie-
tenii săi se retraseră, aşteptând ca maşinăria să pătrundă în grotă. Cu un 
scrâşnet asurzitor — care, cu siguranţă, răsunase în toate tainiţele Mun-
telui, deşteptându-i progeniturile de coşmar! — scos de frecarea metalului 
pe piatră, foreza străpunse peretele şi se opri lângă ei. O uşă masivă se 
deschise şi Callistron îi zori să intre în aparat. („De ce tocmai Callistron? 
Ce caută el aici?” se întrebă Alvin.) Peste o clipă se aflau în siguranţă, iar 
vehicu lul ţâşnea înainte prin adâncurile Pământului.

Aventura se terminase. În curând, aşa cum se întâmpla întotdeauna, 
aveau să fie iarăşi acasă, lăsând în urmă minu nile, spaimele şi ambiţiile, 
obosiţi şi plini de mulţumire.
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Din înclinarea podelei, Alvin îşi dădu seama că foreza cobora. Callistron 
ştia probabil ce trebuia făcut; acela era drumul spre casă. Totuşi îi părea rău...

— Callistron, spuse brusc, de ce nu urcăm? Nimeni nu ştie cum arată 
de fapt Muntele de Cleştar. Ar fi minunat dacă am putea ieşi undeva, pe o 
coastă, de unde să privim cerul şi ţinutul din jur. Am stat destul sub pământ.

Rostind cuvintele, realiză cumva că nu procedase bine. Alystra ţipă înă-
buşit, interiorul forezei tremură precum o imagine văzută prin pânza apei, 
iar dincolo de pereţii metalici din jur, Alvin întrezări din nou celălalt univers. 
Cele două lumi păreau a se afla în contradicţie; predomina întâi una, apoi 
cealaltă, şi pe neaşteptate dispărură amândouă. Se simţi o senzaţie de sfâ-
şiere; visul luă sfârşit. Tânărul se trezi înapoi în Diaspar, în odaia familiară, 
plutind la o jumătate de metru deasupra duşumelei, susţinut de câmpul 
gravitaţional.

Redevenise el însuşi. Aceasta era realitatea — şi ştia cu exactitate ce 
urma să se întâmple în continuare.

Alystra apăru prima. Mai degrabă neliniştită decât iritată, deoarece, 
dintre toţi, ea îl iubea.

— Oh, Alvin! se plânse privindu-l de pe peretele unde părea să se fi mate-
rializat. O aventură aşa de frumoasă! De ce a trebuit s-o strici? 

— Îmi pare rău. N-am vrut... Pur şi simplu am crezut c-ar fi o idee bună...
Fu întrerupt de sosirea simultană a lui Callistron şi a lui Flora mus.
— Ascultă, Alvin, început cel dintâi. Este a treia oară când întrerupi o 

saga. Ieri ai stricat totul, dorind să ieşi din Valea Curcubeelor. Cu o zi înain-
te s-a întâmplat la fel, când ai încercat să ajungi înapoi la Origine, pe pista 
temporală pe care tocmai o exploram. Dacă nu respecţi regulile, n-ai decât 
să călătoreşti singur!

Dispăru furios, luându-l şi pe Floramus cu el. Narrillian nu se arăta ni-
ciodată; probabil era prea scârbit de întreaga isto rie. Rămăsese doar ima-
ginea Alystrei, cu o privire întristată.

Alvin înclină câmpul gravitaţional, se sculă în picioare şi păşi către 
masa pe care o materializase. Pe ea apăruse o tavă cu fructe exotice. Nu 
era ceea ce intenţionase, dar în confuzia lui, gândurile i-o luaseră razna. 
Nedorind să se trădeze, apucă fructul cu aspectul cel mai inofensiv şi-l 
gustă cu prudenţă.

— Bun, zise în cele din urmă Alystra, ce-ai de gând să faci?
— Asta e! mormăi Alvin posac. Eu unul cred că regulile sunt stupide. Şi, 

în plus, cum să le ţin minte, atunci când trăiesc o saga? Pur şi simplu, mă 
comport cum pot mai normal. Tu n-ai fi vrut să vezi muntele?
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Alystra îl privi cu ochi măriţi de groază.
— Asta ar însemna să ieşi afară!
Alvin ştia că era zadarnic să discute. Se izbise iarăşi de bariera care-l 

despărţea de toţi cei din lumea sa, condamnându-l poate la o viaţă lipsită de 
orice mulţumire. El dorea perma nent să evadeze undeva, „afară”, atât în re-
alitatea de zi cu zi, cât şi în vis. Totuşi, pentru ceilalţi locuitori ai Diasparului, 
„afară” avea semnificaţia unui coşmar căruia nu-i puteau face faţă. Pe cât 
posibil, evitau să vorbească despre el. Reprezenta ceva ne curat şi rău, dar 
nici Jeserac, propriul său tutore, nu voia să-i destăinuiască motivul.

Fata continua să-l privească cu ochi uimiţi, însă plini de dragoste.
— Eşti nefericit, Alvin! În Diaspar, nimeni nu are voie să fie nefericit. 

Vreau să vin să stăm de vorbă.
Tânărul clătină nepoliticos din cap. Ştia unde avea să ducă acest lucru, 

iar în prezent nu simţea decât dorinţa de a fi singur. De două ori dezamă-
gită, Alystra dispăru. 

Un oraş cu douăzeci de milioane de locuitori şi nu exista nimeni cu care 
să poată discuta cu adevărat... În felul lor, Eriston şi Etania ţineau la el, 
dar acum, când responsabili tatea li se apropia de sfârşit, se mulţumeau 
să-l lase să-şi aleagă singur modul de viaţă şi distracţiile. În ultimii ani, pe 
măsură ce abaterile lui de la comportamentul obişnuit de veniseră tot mai 
evidente, tânărul Alvin simţise adesea nemulţumirea părinţilor. Nu faţă de 
el, poate că s-ar fi împo trivit unui astfel de sentiment, ci faţă de neşansa 
care-i desemnase tocmai pe ei, dintre milioanele de locuitori ai oraşului, 
să-l întâlnească pe Alvin când acesta ieşise din Palatul Creaţiei, cu două-
zeci de ani în urmă.

Douăzeci de ani. Îşi amintea cel dintâi moment şi primele cuvinte auzite 
vreodată: „Bun venit, Alvin. Eu sunt Eriston, tatăl tău desemnat. Iar mama 
ta este Etania...” Cuvintele nu însemnaseră nimic atunci, însă mintea lui le 
înregistrase fără greşeală. Îşi aducea aminte cum îşi privise propriul trup; 
crescuse cu patru-cinci centimetri de atunci, dar de schimbat, se schim-
base foarte puţin. Apăruse pe lume complet dezvol tat şi, exceptând statura, 
nu avea să arate altfel atunci când va părăsi lumea, într-o mie de ani.

Înainte de acea primă imagine, nu exista nimic. Poate că într-o bună zi, 
golul se va umple, însă gândul era mult prea îndepărtat pentru a-l afecta 
emoţional.

Reveni la obsedantul mister al naşterii sale. Lui Alvin nu i se părea ciu-
dat să fi fost creat, instantaneu, de puterile şi forţele care materializau toa-
te celelalte obiecte din viaţa zilnică. Nu, nu acesta reprezenta misterul. 
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Enigma pe care nu izbutise s-o rezolve şi pe care nimeni nu putea să i-o 
explice era unicitatea lui.

Unicitatea, un cuvânt ciudat şi trist, un sentiment ciudat şi trist. Când îl 
foloseau la adresa sa — aşa cum auzise deseori, în clipele în care nimeni 
nu bănuia că el ascultă — părea să implice un sens răuvoitor, ameninţând 
nu doar propria lui fericire. 

Părinţii, tutorele, cunoscuţii încercaseră să-l protejeze în faţa adevăru-
lui, dorind parcă să apere inocenţa lungii sale copilării. Curând, duplicita-
tea urma să ia sfârşit; peste câteva zile avea să devină cetăţean cu drepturi 
depline al Diasparului, şi nimic din ceea ce dorea să afle nu i s-ar mai fi 
putut ascunde.

De ce, de pildă, nu-şi găsea locul în saga? Dintre miile de distracţii ale 
oraşului, ele erau cele mai populare. Intrând într-o saga, nu te transformai 
într-un simplu observator, precum în primitivele spectacole ale epocilor 
îndepărtate, pe unde Alvin scotocise de altminteri de câteva ori. Deveneai 
un participant activ, capabil să-ţi foloseşti — ori aşa ţi se părea — iniţiativa 
personală. Evenimentele şi scenele care alcătuiau materia primă a aventu-
rilor fuseseră concepute demult, de artişti uitaţi, însă exista suficienta fle-
xibilitate pentru a per mite fluctuaţii importante. Pătrundeai în aceste lumi 
imaginare alături de prieteni, căutând senzaţii inexistente în Diaspar, şi 
atâta vreme cât visul se derula, nu aveai cum să-l deosebeşti de realitate. 
În definitiv, cine putea să fie sigur că Diaspar însuşi nu era doar vis?

Nimeni n-ar fi putut parcurge vreodată toate povestirile concepute şi 
înregistrate de la întemeierea oraşului. Ele vizau totalitatea sentimentelor 
şi stărilor sufleteşti şi conţineau o varietate infinită de subtilităţi. Unele, 
apreciate în special de tineri, conţineau simple întâmplări dramatice, cu 
aventuri şi descoperiri tulburătoare. Altele explorau psi hologia minţii, în 
timp ce alte câteva ofereau exerciţii de logică sau matematică, spre deliciul 
unor creiere mai rafi nate.

Deşi părea să-i mulţumească pe semenii săi, orice saga îi lăsa lui Alvin 
o senzaţie de incomplet. Cu toate detaliile şi surprizele lor, cu toate deco-
rurile şi temele variate, le lipsea ceva.

Aventurile, hotărâse el, nu duceau nicăieri. Întotdeauna erau proiectate 
pe o pânză îngustă, iar nu într-o panoramă grandioasă, nu peisajele vaste 
după care tânjea sufletul său. Mai mult chiar, niciodată nu se făceau nici 
măcar aluzii la imensităţile unde se desfăşuraseră în fapt vieţile străbuni-
lor — vidul dintre stele şi planete. Autorii aventurilor suferiseră de aceeaşi 
stranie fobie înrădăcinată în toţi locuitorii Dias parului. Toate povestirile 
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trebuiau să se desfăşoare în locuri închise, în grote subterane sau în văi 
micuţe, înconjurate de munţi ce ascundeau restul lumii. 

O singură explicaţie era posibilă. Demult, poate înainte de fondarea 
Diasparului, se petrecuse ceva ce nu numai că potolise curiozitatea şi am-
biţia Omului, dar îl şi alungase dintre stele, ca să se ghemuiască, căutân-
du-şi adăpost, în micul univers închis al ultimului oraş de pe Pământ. Omul 
renunţase la Univers şi revenise în uterul artificial al Diaspa rului. Pierise 
pornirea înflăcărată, nestăvilită, care-l mânase cândva prin Galaxie şi către 
insulele înceţoşate de dincolo de ea. De nenumăraţi eoni, nicio navă nu mai 
pătrunsese în Sistemul Solar. Poate că acolo, departe, printre stele, urma-
şii Omului continuau să clădească imperii şi să distrugă sori, dar Pământul 
nu ştia asta şi nici nu era interesat să afle.

Pământul, nu. Însă Alvin da.

Doi

Odaia era întunecată toată, cu excepţia unui perete lumi nos, unde vol-
burile de culori înfloreau şi se retrăgeau, căci Alvin se lupta cu propriile-i 
fantezii. O parte a tabloului îl mulţumea; se îndrăgostise de pantele avânta-
te ale munţilor ţâşnind din ocean. Liniile curbe, ascendente, sugerau forţă 
şi mândrie. Le studiase îndelung, apoi le introdusese în memo ria vizuali-
zatorului, unde aveau să fie păstrate în timp ce el experimenta cu restul 
peisajului. Ceva îi scăpa totuşi, deşi nu ştia ce anume. Încercase, iarăşi 
şi iarăşi, să completeze spaţiile goale, instrumentul citindu-i desenele din 
minte şi materializându-le pe perete. Zadarnic. Contururile erau înceţoşa-
te şi nesigure, culorile mohorâte şi sumbre. Dacă artistul nu-şi cunoştea 
ţelul, nici cea mai miraculoasă unealtă nu-l putea ajuta să-l găsească.

Alvin îşi anulă mâzgălelile nesatisfăcătoare şi privi posac dreptunghiul pe 
trei sferturi alb, pe care se străduise să-l umple cu frumuseţe. Mânat de un 
impuls, dublă dimensiunile porţiunii realizate şi o deplasă în mijlocul ecra-
nului. Nu, era o rezolvare facilă, iar compoziţia nu se echilibra. Mai rău decât 
atât, modificarea scării dezvăluia defectele construcţiei, lipsa de siguranţă a 
liniilor atât de hotărâte la o primă vedere. Trebuia s-o ia de la început... „Şter-
gere completă”, comandă maşinii. Albastrul oceanului se decoloră, munţii 
se des trămară precum ceaţa, până ce rămase numai zidul gol. Parcă nici 
nu existaseră vreodată, parcă se pierduseră în uitarea aceea care absorbise 
mările şi munţii Pământului cu ere înainte de apariţia lui Alvin.
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Lumina reveni, scăldând camera, şi dreptunghiul pe care Alvin îşi pro-
iectase fanteziile se contopi cu restul încăperii, dispărând în pereţi. Erau 
însă pereţi? Pentru cel ce până atunci nu mai văzuse un asemenea loc, 
încăperea arăta într-adevăr aparte. Lipseau orice elemente distinctive, ori-
ce mobilier, încât lăsa impresia că Alvin şedea în centrul unei sfere. Nu 
se vedeau liniile ce separau pereţii de podea sau de plafon. Ochiul nu se 
focaliza asupra detaliilor; dacă te bizuiai numai pe văz, spaţiul ce-l cuprin-
dea pe Alvin putea la fel de uşor să aibă diametrul de trei metri sau de trei 
kilometri. Ar fi fost dificil să rezişti tentaţiei de a înainta cu braţele întinse, 
să descoperi limitele fizice ale extraordinarului loc.

Totuşi, camere identice constituiseră „un cămin” pentru majoritatea 
membrilor speciei umane, pe cea mai mare parte a duratei istoriei sale. Era 
suficient ca Alvin să formuleze gândul corespunzător, pentru ca zidurile să 
devină ferestre, deschizându-se asupra oricărei părţi din oraş unde-ar fi vrut 
el. O altă dorinţă, şi maşinării niciodată vizibile umplură încăperea cu ima-
ginile proiectate ale pieselor de mobilier visate. Întrebarea dacă erau sau nu 
„reale” preocupase puţini indivizi ai ultimului miliard de ani. Cu siguranţă că 
nu se dovedeau mai puţin reale decât celălalt mare impostor, materia solidă, 
iar în plus, când încetau să mai fie necesare, puteau fi returnate în lumea 
fantomă a Băncilor Memoriei. Aidoma tuturor obiectelor din Diaspar, nu se 
uzau niciodată şi nici nu se modificau, dispărând doar dacă matricele cores-
punzătoare ar fi fost intenţionat anulate printr-un act de voinţă.

Alvin îşi reconstruise parţial camera, când în ureche îi răsună un clin-
chet persistent. Formulă mental codul de acces şi peretele pe care pictase 
se destrămă. După cum se aştep tase, erau părinţii lui, în spatele cărora se 
zărea Jeserac. Prezenţa tutorelui îi semnala că nu era vorba de o reuniune 
familială obişnuită — însă el ştia deja aceasta. 

Iluzia era perfectă şi nu se risipi nici când Eriston începu să vorbeas-
că. De fapt, cei trei se aflau la distanţă de kilometri unii de ceilalţi, dar 
constructorii oraşului cuceriseră spaţiul tot atât de complet pe cât subju-
gaseră timpul. Alvin nu ştia nici măcar unde locuiau părinţii săi, între nu-
meroasele tur nuri şi labirinturi întortocheate ale Diasparului. Amândoi îşi 
schimbaseră reşedinţa de când el fusese pentru ultima dată, fizic, lângă ei.

— Alvin, au trecut douăzeci de ani de când mama ta şi cu mine te-am 
întâlnit întâia oară. Ştii ce înseamnă asta. Relaţia noastră s-a sfârşit acum. 
Eşti liber să faci orice doreşti.

În glasul bărbatului se simţea o urmă, dar numai o urmă, de tristeţe. 
Mult mai vizibilă era uşurarea, de parcă Eriston ar fi fost mulţumit că o 
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stare de lucruri prezentă de mai multă vreme căpăta acum recunoaşterea 
legală. Alvin îşi anticipase cu mulţi ani privilegiile. 

— Înţeleg, răspunse el. Vă mulţumesc pentru grija pur tată; vă voi ţine 
minte în toate vieţile mele. Aşa suna răspunsul protocolar, îl auzise de atâ-
tea ori, încât pentru el îşi pierduse orice înţeles: o simplă înşiruire de su-
nete lipsite de semnificaţie. Însă dacă te gândeai la expresie, „toate vieţile 
mele” era o formulare ciudată. Ştia cu aproxi maţie ce însemna, dar acum 
sosise momentul să afle cu exactitate. În Diaspar existau multe lucruri pe 
care nu le înţelesese şi pe care trebuia să le înveţe în secolele ce-i stăteau 
de-acum înainte.

Pentru o clipă, se păru că Etania intenţiona să vorbească. Ridicase un 
braţ, modificând irizaţiile veşmântului subţire precum pânza de păianjen, 
apoi îl lăsase să cadă. Se întorsese neajutorată spre Jeserac, iar pentru 
prima oară, Alvin realiză că părinţii săi erau îngrijoraţi. Memoria lui derulă 
rapid evenimentele din ultimele săptămâni. Nu, nimic din ultima pe rioadă 
nu justifica ezitarea lor, aerul de vagă nelinişte ce-i înconjura atât pe Eta-
nia, cât şi pe Eriston.

Jeserac părea însă stăpân pe situaţie. Privi întrebător către Eriston şi 
Etania, se convinse că nu mai aveau nimic de adăugat şi se lansă în discur-
sul pe care Alvin îl aşteptase atâta timp.

— Alvin, începu el, vreme de douăzeci de ani mi-ai fost elev. Am făcut tot 
ce mi-a stat în putinţă să te învăţ căile Oraşului şi să te conduc spre moşte-
nirea ce îţi aparţine. Mi-ai pus multe întrebări şi nu la toate ţi-am răspuns. 
Nu erai pregătit să afli unele lucruri, iar pe altele nu le cunoşteam nici 
eu. În prezent, pruncia ta a luat sfârşit, deşi copilăria îţi este abia la înce-
put. Datoria mea este să continui să te călăuzesc, dacă îmi soliciţi ajutorul. 
Peste două sute de ani, s-ar putea să începi să ştii câte ceva despre acest 
Oraş, despre istoria lui. Chiar şi eu, care mă apropii de sfârşitul acestei 
vieţi, am văzut mai puţin de un sfert din Diaspar şi probabil nicio singură 
miime din comorile sale...

Alvin ştia toate aceste lucruri, dar n-avea cum să-l grăbească pe 
Jeserac. Bărbatul îl privea apăsat de peste prăpastia veacurilor şi cuvintele 
sale aveau greutatea înţelepciunii incalculabile dobândite în decursul unei 
vieţi îndelungate, petrecută printre oameni şi maşini.

— Spune-mi, Alvin, urmă el, te-ai întrebat vreodată unde ai fost înainte 
de a te naşte, înainte de a te pomeni în faţa Etaniei şi a lui Eriston, în Palatul 
Creaţiei?
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— Cred că nicăieri. N-am fost altceva decât un tipar în memoria oraşu-
lui, aşteptând să fiu creat... aşa.

O canapea joasă scânteie, materializându-se lângă Alvin. Tânărul se 
aşeză şi-l ascultă pe Jeserac.

— Ai bineînţeles dreptate, continuă acesta. Dar ce mi-ai spus nu-i decât o 
parte a răspunsului — ba chiar o parte destul de mică! Până acum n-ai întâl-
nit decât tineri de vârsta ta, care nu cunoşteau adevărul. În curând, ei îşi vor 
reaminti, dar nu şi tu. De aceea trebuie să te pregăteşti să înfrunţi realitatea.

De peste un miliard de ani, specia umană vieţuieşte în acest oraş. El a 
reprezentat lumea noastră după prăbuşirea Imperiului Galactic şi apariţia 
Invadatorilor din stele. Din colo de zidurile Diasparului nu se află nimic alt-
ceva decât pustiul amintit în legende.

Cunoaştem puţine lucruri legate de înaintaşii noştri. Ştim doar că erau 
fiinţe cu viaţa foarte scurtă şi că, oricât de ciudat ar părea, se reproduceau 
fără ajutorul unităţilor de memorie sau al organizatoarelor de materie. În-
tr-un proces complex şi aparent necontrolabil, tiparele cheie ale fiecărui 
individ erau păstrate în structuri celulare microscopice, create în interiorul 
corpului. Dacă te interesează, biologii îţi pot furniza mai multe amănunte, 
însă metoda nu are importanţă practică şi a fost abandonată în zorii istoriei.

Aidoma oricărui lucru, o fiinţă omenească e definită prin structura ei, 
printr-un tipar. Tiparul unui om sau mai de grabă matricea care precizează 
intelectul unui om este incredibil de complexă. Cu toate acestea, Natura 
l-a înghe suit într-o celulă minusculă, mult prea mică pentru a fi zărită cu 
ochiul liber.

Ceea ce poate face Natura, poate face şi Omul, dar în felul lui. Noi nu 
ştim cât a durat. Poate un milion de ani, dar ce înseamnă un milion de 
ani?! În cele din urmă, anticii au învăţat să analizeze şi să stocheze infor-
maţiile definitorii pentru orice fiinţă umană, să utilizeze aceste informaţii 
ca să re-creeze originalul, la fel cum tu ai creat această canapea. Ştiu că 
lucrurile astea te interesează, Alvin, dar nu-ţi pot spune cu exactitate cum 
anume se produc. Modul de stocare al informaţiilor n-are importanţă; ceea 
ce contează sunt datele în sine. Ele pot fi cuvinte scrise pe hârtie, câmpuri 
magnetice variabile, ori configuraţii de sarcini electrice. Pe lângă aceste 
metode s-au folosit încă multe altele. Ajunge să spun că, de mult timp, 
oamenii au devenit capabili să se stocheze pe ei înşişi; ca să fiu mai precis, 
să stocheze tiparele imateriale cu ajutorul cărora pot fi rechemaţi la viaţă.

Multe dintre astea le cunoşti deja. Astfel, strămoşii noştri ne-au oferit o 
nemurire virtuală, evitând totuşi problemele ridicate de anularea morţii. O mie 
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de ani într-un corp e îndeajuns pentru oricine. La sfârşitul perioadei, mintea 
este îmbâcsită de amintiri şi tânjeşte după odihnă... ori după un nou început.

Peste puţin, Alvin, mă voi pregăti să părăsesc această viaţă. Îmi voi reme-
mora amintirile, anulându-le pe cele pe care nu doresc să le păstrez. Apoi voi 
intra în Palatul Creaţiei, însă printr-o uşă pe care tu n-ai văzut-o niciodată. 
Corpul meu bătrân va înceta să mai existe, tot aşa şi conştiinţa. Din Jeserac 
va rămâne numai o galaxie de elec troni îngheţaţi în inima unui cristal.

Voi dormi, fără de vise. După care, într-o bună zi, poate peste o sută de 
mii de ani, mă voi deştepta într-o eră nouă şi-i voi întâlni pe cei aleşi să-mi 
fie părinţi. Ei se vor îngriji de mine, aşa cum Eriston şi Etania s-au ocu-
pat de tine, deoarece la început nu voi şti nimic despre Diaspar, nu-mi voi 
aminti nimic din vechea existenţă. Amintirile vor reveni treptat şi pe ele mă 
voi bizui în momentul în care voi înainta în noul ciclu existenţial.

Aşa arată tiparul vieţilor noastre, Alvin. Cu toţii am mai fost aici de mul-
te, multe ori, deşi intervalele de non-existenţă variază după reguli aparent 
aleatoare, iar populaţia nu se repetă niciodată într-o structură dată. Noul 
Jeserac va avea alţi prieteni, interese noi şi diferite; totuşi vechiul Jeserac 
— atât din el cât voi dori să păstrez — va continua să existe.

Şi asta nu e totul. În orice clipă, pe străzile oraşului trăiesc şi umblă 
doar o sutime din cetăţenii Diasparului. Majori tatea se găsesc în Băncile 
Memoriei, aşteptând un semnal care să-i recheme pe scenă. Ne bucurăm 
de continuitate, dar şi de transformare, de nemurire, dar nu şi de stagnare.

Îmi dau seama ce întrebare îţi pui. Vrei să ştii când îţi vei aminti vieţile 
anterioare, aşa cum fac deja prietenii tăi.

Asemenea amintiri nu există, deoarece tu eşti unic. Am încercat să-ţi 
ascundem adevărul cât mai multă vreme, ca nicio umbră să nu-ţi tulbure 
copilăria — deşi, cred că ai ghicit câte ceva. Noi înşine nu am bănuit nimic 
până în urmă cu cinci ani, dar în prezent nu mai este nicio îndoială.

Tu, Alvin, reprezinţi un fenomen repetat în Diaspar doar de câteva ori 
de la întemeiere. Poate că în toată această perioadă ai zăcut dormind în 
Băncile Memoriei sau poate că ai fost creat doar cu numai douăzeci de ani 
în urmă printr-o permutare întâmplătoare. Poate că ai fost prevăzut încă 
de la început de către făuritorii oraşului, ori poate că eşti un accident al 
vremurilor noastre.

Nu ştim. Tot ceea ce ştim este atât: tu, Alvin, eşti singurul din întreaga 
specie umană care nu a mai trăit vreodată. Concret, eşti primul copil năs-
cut pe Pământ în ultimele zece milioane de ani! [...]
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CIOBURI  
DE  ONOARE
„La naiba cu toate ocaziile când s-au sincronizat momentul şi locul ca să 
înghesuie visul despre eroism al unui puşti în coşmarul despre asasinat, 
nelegiuire şi înşelăciune al unui adult!“ – spune Lois McMaster Bujold în 
romanul ei, prin vocea Cordeliei Naismith. 

Şi chiar despre asta e vorba în Cioburi de onoare, despre transformarea 
Cordeliei Naismith din om de ştiinţă în războinic şi a războinicului Aral 
Vorkosigan în „Măcelarul de pe Komarr“, dar şi despre o frumoasă po-
veste de dragoste între cei doi combatanţi trecuţi de vârsta primelor iubiri. 

Şi în toată această poveste „Onoarea nu se împuţinează dacă e împăr-
tăşită“ – spune tot Lois McMaster Bujold.

Pentru că...
...este prima carte scrisă de Lois McMaster Bujold, pentru că deschide 
saga Vorkosigan, care i-a adus celebritatea şi patru premii Hugo, două 
Nebula, două Locus şi alte cinci premii, şi pentru că personajele roman-
ului sunt vii, nu doar nişte gadgeturi dintr-un roman ştiinţifico-fantastic.

Iar Lois McMaster Bujold va fi supriza anului pentru mulţi iubitori de  
science-fiction.

Michael Haulică
29
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[...] Capitolul întâi

O mare de ceţuri plutea peste pădurea tropicală: moale, cenuşie, lu-
miniscentă. Pe crestele înalte, pâcla se arăta mai luminoasă de la soarele 
dimineţii, care începea să încălzească şi să ridice umezeala, cu toate că 
jos, în ravenă, obscuritatea rece, lipsită de orice sunet, imita crepusculul 
de dinaintea zorilor.

Comandantul Cordelia Naismith îi aruncă o privire botanistului din echi-
pa sa şi îşi reglă chingile astfel încât să poată duce mai comod echipa-
mentul pentru prelevări biologice în timpul căţărării epuizante ce-avea să 
urmeze. Îşi îndepărtă de pe ochi o buclă de păr arămiu lung şi umezit de 
ceaţă, trăgându-şi-o cu un gest nervos spre agrafa din care scăpase. Ur-
mătoarea lor zonă de observaţii avea să fie la o altitudine mai joasă, cate-
goric. Gravitaţia de aici era ceva mai slabă decât pe planeta lor de origine, 
Colonia Beta, dar nu prea compensa stresul fizic la care îi supunea aerul 
montan rarefiat.

O vegetaţie mai densă marca hotarul superior al peticului de pădure. 
Urmând firul noroios al pârâului din ravenă, înaintară cu spinările îndoite 
sau de-a buşilea prin tunelul viu, apoi ieşiră în aer liber.

Briza matinală sufla ultimele panglici de ceaţă de pe crestele aurite. Se 
întindeau la nesfârşit, versant după versant, sfârşind pe coama măreaţă 
a unui vârf central încununat cu gheaţă sclipitoare. Soarele acestei lumi 
strălucea pe cerul adânc, de culoare turcoaz, dăruind cu o bogăţie cople-
şitoare pajiştile aurii, florile mărunte, smocurile unei plante argintii ca o 
dantelă de pudră risipită peste tot. Cei doi exploratori admirară extaziaţi 
muntele ce se ridica deasupra lor, învăluit în tăcere.

Botanistul, sublocotenentul Dubauer, întoarse capul spre Cordelia zâm-
bindu-i larg şi se lăsă în genunchi lângă o tufă argintie. Ea merse până la cel 
mai apropiat povârniş să privească panorama de sub ei. Fâşiile de pădure 
se îndeseau în josul pantelor domoale. La cinci sute de metri dedesubt se 
întindeau pâlcuri de nori ca o mare albă până la orizont. Departe către vest, 
fratele mai mic al muntelui lor abia dacă răzbătea prin caimacul norilor.

Cordelia până atunci îşi dorea să se fi aflat pe câmpiile de jos ca să poa-
tă vedea ce nu mai văzuse, apă curgând din cer, când se pomeni smulsă 
brutal din reverie.

— Acuma la ce dracului o mai fi dat foc Rosemont de pute în halul ăsta? 
murmură ea.
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O coloană de fum negru unsuros se înălţa dincolo de următorul pinten 
al pantei muntoase, pentru ca mai sus să fie strâmbată, subţiată şi risipită 
de adierile înălţimilor. Cu certitudine părea să vină dinspre locul unde se 
afla tabăra lor de bază. O cercetă din priviri cu luare-aminte.

Un vaier îndepărtat, care se transforma în urlet, străpunse tăcerea. Na-
veta lor orbitală ţâşni din spatele crestei şi săgetă cu un bubuit cerul de dea-
supra lor, lăsând în urmă un siaj sclipitor de gaze ionizate.

— Ce mai decolare! strigă Dubauer, întorcându-şi brusc privirea spre 
înaltul cerului.

Cordelia tastă codul pe comunicatorul cu rază scurtă de la încheietura 
mâinii, îl ridică la gură şi spuse:

— Naismith către Baza Unu. Răspundeţi, vă rog.
Nu avu parte decât de un şuierat slab şi fără sens. Chemă din nou, de 

două ori, cu acelaşi rezultat.
— Încearcă-l pe-al tău, îi spuse sublocotenentului Dubauer, care se foia 

nerăbdător pe lângă ea. 
Dar nici el nu avu mai mult noroc. 
— Adună-ţi lucrurile, ne întoarcem în tabără, ordonă ea. Pas alergător.
Porniră într-un marş forţat chinuitor, cu respiraţia tăiată, către creasta 

de alături şi se afundară iar în pădure. Printre arborii lungi, subţiri şi băr-
boşi de la această altitudine erau mulţi căzuţi, încâlciţi. La urcare, păreau 
a fi de o sălbăticie artistică; la coborâre, se transformau în obstacole ame-
ninţătoare. Cordeliei i se desfăşurau în minte o duzină de posibile dezastre, 
unul mai straniu decât altul. Aşa se nasc din necunoscut dragoni la margi-
nea hărţilor, reflectă ea, înăbuşindu-şi panica.

Se strecurară la vale prin ultima fâşie împădurită, la capătul căreia avu-
ră parte pentru prima dată de o vedere clară a poienii uriaşe care fusese 
aleasă ca loc al taberei lor de bază. Cordeliei înmărmuri de uimire. Reali-
tatea întrecea imaginaţia.

Se ridicau fuioare de fum din cinci movile negre de cenuşă zgrunţuroa-
să, care fuseseră cândva un cerc ordonat de corturi. Cicatricea unei arsuri 
înăbuşite marca pe iarbă locul unde staţionase naveta, de cealaltă parte 
a râpei, în dreptul taberei. Locul era plin de echipament fărâmiţat. Toate 
instalaţiile lor sanitare izolate bacteriologic se duseseră de-a dura în râpă; 
da, observă ea, până şi privata fusese incendiată.

— Dumnezeule mare! murmură sublocotenentul Dubauer, pornind în-
tr-acolo cu aerul unui somnambul.

Cordelia îl prinse de guler.
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— Rămâi la pământ şi acoperă-mă, îi ordonă ea, apoi începu să înainte-
ze cu precauţii în direcţia ruinelor tăcute.

Peste tot în jurul taberei iarba era tescuită şi răscolită. Mintea năucită 
a Cordeliei se lupta să găsească o justificare pentru imaginea măcelului. 
Indigeni încă nedepistaţi? Nu, ar fi fost necesar nici mai mult, nici mai puţin 
decât un arc de plasmă pentru ca ţesătura corturilor să poată fi topită. Ex-
tratereştrii cei îndelung-căutaţi, dar încă nedescoperiţi? Poate izbucnirea 
neaşteptată a vreunei boli ce nu fusese anticipată de programul lor auto-
mat de supraveghere microbiologică şi vaccinări lunare – să fi fost oare o 
încercare de sterilizare? Un atac din partea vreunui alt guvern planetar? 
Era puţin probabil ca atacatorii lor să fi venit prin aceeaşi gaură de vierme 
pe care o descoperiseră ei; cu toate astea, dintr-un volum de spaţiu cu 
diametrul de o lună-lumină din interiorul acestui sistem solar, ei încă nu 
cartografiaseră decât vreo zece la sută. Extratereştri?

Conştientiza cu tristeţe faptul că mintea ei descria cercuri complete, 
de parcă ar fi fost unul dintre animalele ţinute în captivitate de colegul său 
zoolog, care dădeau zor cu frenezie în roţile lor de antrenament. Cu un aer 
înverşunat, începu să împungă prin gunoaie în căutarea vreunui indiciu.

Îl descoperi în iarba înaltă de la jumătatea drumului către ravenă. Tru-
pul în uniforma de camuflaj bufantă, maro-gălbuie, a departamentului de 
Observaţii Astronomice al Coloniei Beta se afla acolo, întins cât era de lung, 
cu braţele şi picioarele într-o parte, ca şi cum ar fi fost lovit în timp ce aler-
ga să se adăpostească în pădure. Aerul îi invadă pieptul odată cu durerea 
recunoaşterii. Cu gesturi blânde, îl întoarse cu faţa în sus.

Era conştiinciosul locotenent Rosemond. Ochii îi erau sticloşi, cu pri-
virea fixă şi oarecum îngrijorată, ca şi cum încă i-ar mai fi oglindit încă 
sufletul. Îi închise ea pe amândoi.

Îi analiză trupul ca să vadă cauza morţii. Nu tu sânge, nu tu arsuri, nu tu 
oase rupte – degetele ei lungi îi pipăiră scalpul. Pielea de sub părul blond 
era plină de băşici, semnătura clară a unui disruptor neural. Asta trăda 
prezenţa extratereştrilor. Îi ţinu capul în poală câteva clipe, mângâindu-i 
neputincioasă trăsăturile familiare, ca o oarbă. Nu era vreme de jelit.

Se întoarse la cercul înnegrit de funingine, se lăsă în patru labe şi înce-
pu să scotocească prin mormane în căutarea echipamentului de comuni-
caţie. Atacatorii fuseseră meticuloşi în privinţa asta, stăteau mărturie bul-
gării contorsionaţi de plastic şi metal pe care îi găsea acolo. O mare parte 
din echipamentul valoros dispăruse cu desăvârşire.
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Se auzi un foşnet în iarbă. Îşi ridică mâna cu paralizorul în poziţie de 
tragere şi încremeni. Figura încordată a sublocotenentului Dubauer se ivi 
din vegetaţia gălbuie.

— Eu sunt, nu trage, strigă el cu o voce sugrumată, deşi intenţia lui 
fusese să şoptească.

— Era cât pe-aci. De ce n-ai stat unde te-am pus? şuieră ea. Lasă, hai 
să m-ajuţi să caut un bloc de comunicaţii care să bată până la navă. Şi fii cu 
băgare de seamă, ar putea să se-ntoarcă în orice moment.

— Cine-ar putea? Cine-a făcut asta?
— Răspuns multiplu, la alegere – nuovo brazilienii, barrayaranii, cetagan-

danii, ar putea fi oricare dintre ei. Reg Rosemont e mort. Disruptor neural. 
Cordelia se târî până la movila unde fusese cortul cu mostre şi îi exami-

nă cu luare aminte bulgării.
— Ia dă-mi ţăruşul ăla de-acolo, şopti ea.
Împunse cu el, de încercare, cocoaşa cea mai promiţătoare din morman. 

Corturile încetaseră să mai fumege, dar valuri de fierbinţeală continuau să 
se ridice din ele şi să-i izbească faţa, aidoma soarelui estival de-acasă, de 
departe. Ţesătura chinuită se fărâmiţa ca hârtia carbonizată. Agăţă cu ţăru-
şul un dulap pe jumătate topit şi îl trase deoparte, într-un loc deschis. Ser-
tarul de la fund nu se topise, dar era contorsionat în fel şi chip şi – descoperi 
ea când îşi răsuci poalele cămăşii în jurul mâinii şi trase – înţepenit zdravăn.

Alte câteva minute de căutare dădură la iveală nişte obiecte dubioase 
ce-ar fi putut fi un ciocan şi o daltă: o aşchie de metal plată şi o protuberan-
ţă grea pe care o recunoscu plină de tristeţe a fi fost cândva un aparat de 
înregistrări meteorologice fragil şi foarte scump. Cu aceste unelte primiti-
ve şi cu ceva forţă brută furnizată de Dubauer, reuşiră să deschidă sertarul 
cu un zgomot ca un foc de pistol ce-i făcu pe amândoi să sară-n sus.

— Am umflat potul! spuse Dubauer.
— Hai să-l ducem acolo lângă râpă să-l verificăm, spuse Cordelia. Mă 

furnică pielea. Oricine ne-ar putea vedea din susul pantei.
Tot cu spinările încovoiate, trecură pe lângă leşul lui Rosemont, grăbiţi 

să ajungă la adăpost. Trecând prin dreptul lui, Dubauer se uită la el peste 
umăr, stingherit şi mânios.

— Cine-a făcut asta al naibii să fie de n-o să plătească!
Cordelia se mulţumi să clatine din cap.
Îngenuncheară în vegetaţia cu aspect de ferigi de sub coroanele copaci-

lor şi încercară echipamentul de comunicaţie. Maşinăria scoase un zgomot 
surd şi nişte behăituri şi nişte scâncete slabe, se opri complet, apoi, lovită 
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uşor şi scuturată, scuipă jumătatea audio a semnalului. Cordelia găsi frec-
venţa corectă şi încercă apelul la noroc.

— Comandantul Naismith către nava de supraveghere René Magritte. 
Răspundeţi, vă rog.

După o aşteptare agonizantă, răspunsul firav, întrerupt de pârâituri, se 
strecură nesigur până la ei.

— Aici locotenentul Stuben. Aţi păţit ceva, căpitane?
Cordelia îşi recăpătă respiraţia.
— Nimic deocamdată. Care e situaţia voastră? Ce s-a întâmplat?
Se auzi vocea doctorului Ullery, ofiţerul superior care îi urma lui Rose-

mont în echipa de prospecţiuni.
— O patrulă militară barrayarană a înconjurat tabăra şi a cerut predarea 

necondiţionată. Au spus că revendică teritoriul în baza dreptului primului 
descoperitor. Pe urmă vreunui tembel de-al lor i-a tresărit degetul şi-a 
tras cu arcul de plasmă, şi după asta s-a dezlănţuit iadul. Reg i-a ţinut la 
distanţă cu paralizorul şi noi ceilalţi am reuşit să ajungem la navetă. Aici, 
pe orbită, e o navă barrayarană din clasa General şi ne tot jucăm de-a v-aţi 
ascunselea cu ea, dacă mă-nţelegeţi…

— Nu uita, emiţi necriptat, îi aminti Cordelia pe un ton tăios.
Doctorul Ullery şovăi, apoi continuă:
— Aşa-i. Ne cer în continuare să ne predăm. Ştiţi cumva dacă l-au cap-

turat pe Reg?
— Dubauer e cu mine. Mai lipseşte cineva?
— Nimeni în afară de Reg.
— Reg e mort.
Peste înjurătura lui Stuben se suprapuse un pârâit de energie statică.
— Stu, comanda îţi aparţine, îl întrerupse Cordelia. Ascultă-mă bine. 

Nu trebuie, repet, nu trebuie să te încrezi în belicoşii ăştia agitaţi. Sub nicio 
formă să nu le predai nava. Am văzut rapoartele secrete despre crucişă-
toarele General. Sunteţi depăşiţi ca armament, blindaj şi număr de oameni, 
dar fugiţi cel puţin de două ori mai repede. Aşa că ieşi din raza lui şi rămâi 
la adăpost. Retrage-te până la Colonia Beta dacă e nevoie, dar nu-ţi asuma 
riscuri pe pielea oamenilor mei. Ai priceput?

— Nu putem să vă lăsăm acolo, căpitane!
— Nu poţi să lansezi o navetă de recuperare cât îi aveţi pe barrayarani 

în coastă. Iar dacă suntem luaţi prizonieri, avem mai multe şanse să ajun-
gem acasă prin metode politice decât prin cine ştie ce misiune de salvare 
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periculoasă şi nechibzuită, dar asta numai dacă reuşiţi să ajungeţi acasă 
ca să depuneţi petiţia, e limpede ce zic? Confirmă! ceru ea.

— Confirmat, răspunse el reticent. Dar, căpitane, cât credeţi că vă puteţi 
ţine departe de nenorociţii ăia demenţi? Până la urmă tot au să pună mâna 
pe voi, o să vă depisteze ei cu lunetele.

— Cât mai mult timp posibil. Cât despre voi – daţi-i drumul de-aici!
Îşi imaginase uneori cum ar funcţiona propria ei navă fără ea; niciodată 

fără Rosemont. Îşi spuse că trebuia să-l împiedice pe Stuben să se joace 
de-a soldatul. Barrayaranii nu erau nişte amatori. 

— Acolo sus sunt cincizeci şi şase de vieţi care depind de tine. Poţi să 
le numeri. Cincizeci şi şase sunt mai multe decât două. Nu uita asta, da? 
Naismith, terminat.

— Cordelia… Noroc. Stuben, terminat.
Cordelia îşi îndreptă spatele şi rămase privind fix la micul aparat de 

comunicaţii.
— Pfui! Ciudată treabă!
Sublocotenentul Dubauer pufni.
— Puţin spus.
— Ba, exact spus. Nu ştiu dac-ai observat…
O mişcare în umbra împestriţată îi atrase privirea. Sări în picioare, iar 

mâna i se duse către paralizor. Înalt, cu profilul ca un tăiş de secure, solda-
tul barrayaran în uniformă de camuflaj cu pete verzi şi cenuşii se mişcă mai 
iute decât ea. Dubauer, încă şi mai rapid, o împinse îndărătul lui. Ea auzi 
pârâitul unui disruptor neural în timp ce se azvârlea cu spatele în ravenă, 
iar paralizorul şi aparatul de comunicaţii îi zburau din mâini. Pădure, sol, 
izvor şi cer, toate se roteau nebuneşte în jurul ei, apoi ţeasta i se izbi de 
ceva cu un trosnet oribil, năucitor şi se cufundă în beznă.

***
Pământul fertil al pădurii îi apăsa Cordeliei pieptul. Mirosul de ţărâ-

nă jilavă îi gâdila nările. Inspiră profund, umplându-şi gura şi plămânii, şi 
duhoarea de putred îi frământă stomacul. Îşi întoarse faţa dinspre nămol. 
Durerea îi explodă în cap ca un mănunchi de raze.

Gemu nedesluşit. Spirale lucind întunecat îi obturau când şi când vede-
rea. Îşi forţă ochii să se concentreze asupra celui mai apropiat obiect, aflat 
la vreo jumătate de metru în dreapta capului ei.

Bocanci negri grei, cufundaţi în noroi şi acoperiţi în partea de sus cu pan-
taloni de camuflaj, cu pete verzi şi cenuşii, încastrau două picioare depărtate 
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într-un pe-loc-repaus calm. Îşi înăbuşi un geamăt de epuizare. Cu multă grijă, 
îşi culcă din nou capul în mâlul negru şi se rostogoli cu prudenţă pe o parte ca 
să-l vadă mai bine pe ofiţerul barrayaran. 

Paralizorul ei! Privi ţintă în micul orificiu al obiectului rectangular pe 
care o mână lată şi grea îl ţinea neclintit. Ochii ei căutară frenetic locul 
unde se afla disruptorul neural. Centura ofiţerului atârna îngreunată de 
echipament, dar tocul disruptorului, de la şoldul drept, era gol, ca şi tocul 
arcului de plasmă din partea stângă.

Era doar cu puţin mai înalt decât ea, dar îndesat şi vânjos. Un păr dezor-
donat, închis la culoare, cu tuşe de gri, ochi cenuşii, reci şi adânci – de fapt 
întreaga lui înfăţişare era în neorânduială după strictele standarde militare 
barrayarane. Uniforma de teren îi era aproape la fel de boţită, înnoroită şi 
pătată de sevă ca a ei, iar obrazul drept era învineţit şi jupuit. „S-ar zice că 
şi el avusese o zi grea“, îi trecu prin mintea înceţoşată. Apoi vârtejurile de 
negru sclipitor crescură şi o acoperiră din nou.

Când i se limpezi privirea pentru a doua oară, bocancii dispăruseră – ba 
nu! Iată-l, şezând comod pe un buştean. Încercă să-şi concentreze atenţia 
pe altceva în afară de maţele care i se răzvrăteau, dar maţele preluară con-
trolul printr-o năvală chinuitoare.

Căpitanul inamic tresări când ea vomită, dar nu se ridică din locul unde 
şedea. Cordelia se târî câţiva metri până la râuşorul ce curgea pe fundul 
ravenei şi îşi spălă gura şi faţa cu apa rece ca gheaţa. Simţindu-se oarecum 
mai bine, se ridică şi întrebă cu voce dogită:

— Ei?
Ofiţerul dădu din cap într-un gest vag de politeţe.
— Sunt căpitanul Aral Vorkosigan, comandantul crucişătorului imperial 

barrayaran Generalul Vorkraft. Identifică-te, te rog.
Vocea îi era baritonală, iar în vorbire abia dacă i se simţea accentul.
— Comandant Cordelia Naismith. Departamentul de Observaţii Astro-

nomice al Coloniei Beta. Suntem o echipă ştiinţifică, sublinie ea pe un ton 
acuzator. Necombatanţi.

— Am băgat de seamă, replică el sec. Ce s-a-ntâmplat cu echipa ta?
Ochii Cordeliei se îngustară.
— N-ai fost de faţă? Eu eram sus pe munte, împreună cu colegul botanist. 

Şi adăugă mai insistent: L-ai văzut cumva pe botanistul meu – pe sublocote-
nentul meu? M-a împins în râpă când am fost atacaţi…

El ridică privirea către locul de pe buza defileului de unde căzuse ea – cu 
cât timp în urmă? 
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— Era un băiat şaten?
Ea simţi că-i stă inima în loc în aşteptarea răspunsului.
— Da.
— Acum nu mai ai ce-i face.
— Asta e crimă! N-avea la el decât un paralizor! îi strigă ea barrayara-

nului, cu ochii învăpăiaţi. De ce-au fost atacaţi oamenii mei?
El îşi lovi palma, încet şi gânditor, cu paralizorul ei.
— Expediţia ta, răspunse alegându-şi cu grijă cuvintele, urma să fie re-

ţinută, preferabil în mod paşnic, din cauză că a violat spaţiu barrayaran. A 
fost o altercaţie. Pe mine m-a nimerit în spinare o rază de paralizor. Când 
am ajuns la tabăra voastră, am găsit-o cum ai găsit-o şi tu.

— Bun. 
Simţi în gură amăreală de fiere.
— Mă bucur că Reg l-a nimerit pe unul de-al vostru, înainte să-l omori 

şi pe el.
— Dacă te referi la băiatul blond din poiană, nechibzuit, dar curajos, 

recunosc, acela n-ar fi fost în stare să nimerească nici zidul casei. Nu ştiu 
de ce voi, betanii, vă mai puneţi uniforme de soldaţi. Nu sunteţi mai bine 
antrenaţi decât copiii ieşiţi la picnic. Dacă gradele voastre indică orice alt-
ceva decât mărimea soldei, eu unul nu pot să-mi dau seama.

— Era geolog, nu asasin plătit, se răsti ea. Cât despre „copiii“ mei, sol-
daţii tăi nici n-au fost în stare să-i captureze.

El se încruntă. Cordelia tăcu dintr-odată. Ah, grozav, îşi spuse ea. Nici 
n-a apucat să-mi sucească mâna şi deja îi dau informaţii pe tavă.

— Nu, deocamdată, spuse Vorkosigan meditativ.
Arătă cu paralizorul în susul apei, către locul în care unitatea de comu-

nicaţii zăcea despicată în albia pârâului. Din ruină se înălţa o bolboroseală 
măruntă de aburi.

— Ce ordine i-ai dat navei tale când te-au informat despre evadarea lor?
— Le-am spus să hotărască singuri, murmură ea vag, bâjbâind să-şi 

găsească inspiraţia prin ceaţa pulsatilă.
El pufni dispreţuitor.
— Un ordin prudent, numai bun de dat unui betan. Cel puţin te asiguri 

c-o să fie respectat.
Ei, lasă. E rândul meu.
— Hei, eu ştiu de ce m-au lăsat în urmă oamenii mei – ai tăi de ce te-au 

lăsat? Un ofiţer comandant, fie el şi barrayaran, nu-i suficient de important 
ca să nu uiţi unde l-ai lăsat? 
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Se aşeză ceva mai drept şi continuă:
— Dacă Reg nu era-n stare să nimerească nici zidul casei, pe tine cine 

te-a nimerit?
„Asta l-a atins“, îşi spuse ea, în timp ce paralizorul cu care se jucase 

el absent până atunci se rotea ajungând din nou să ţintească spre ea. Însă 
barrayaranul spuse doar atât:

— Asta nu-i treaba ta. Mai ai vreo linie de comunicaţii?
„O, nu – oare acest rigid comandant barrayaran avea de stăvilit o revoltă? 

Ei bine, să-l zăpăcim pe inamic!“
— Nu. Soldaţii tăi au devastat totul.
— Nu contează, murmură Vorkosigan. Ştiu de unde să fac rost de altul. 

Ţi-ai revenit cât să poţi merge?
— Nu-mi dau seama.
Se opinti să se ridice, apoi îşi apăsă tâmplele cu mâna ca să-şi stăpâ-

nească durerile ce o săgetau. 
— E doar o izbitură, spuse Vorkosigan pe un ton lipsit de compasiune. 

Mersul o să-ţi facă bine.
— Cât de departe? icni ea.
— Vreo două sute de kilometri.
Cordelia căzu iar în genunchi.
— Călătorie plăcută.
— De unul singur, două zile. Presupun că ţie o să-ţi ia mai mult, că eşti 

geolog, sau ce-oi fi. 
— Astrocartograf. 
— Ridică-te, te rog. 
Se întinse s-o ajute, punându-şi mâna sub cotul ei. Ciudat, dar nu părea 

prea dornic s-o atingă. Ea era înfrigurată şi ţeapănă; simţea fierbinţeala 
palmei lui prin pânza groasă a mânecii. Vorkosigan o împinse hotărât în 
sus pe panta râpei.

— Nu glumeşti deloc, remarcă ea. Ce-ai de gând să faci cu un prizonier 
în marş forţat? Dacă-ţi trosnesc una în cap cu o piatră când dormi?

— Îmi asum riscul.
Ajunseră pe creastă. Cordelia se prinse de un copăcel, cu respiraţia tăiată. 

Observă cu invidie că Vorkosigan nici măcar nu gâfâia. 
— Ei, să ştii că nu merg nicăieri până nu-mi îngrop ofiţerii.
— Asta-i risipă de timp şi energie, replică el, părând iritat.
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— N-am de gând să-i las la cheremul hoitarilor, ca pe nişte animale 
moarte. Poate brutele tale barrayarane s-or pricepe mai bine la omorât, 
dar niciunul n-ar putea avea o moarte mai demnă de un soldat.

Se holbă la ea câteva clipe, cu o figură impenetrabilă, apoi ridică din 
umeri.

— Foarte bine.
Cordelia porni la drum pe marginea râpei.
— Credeam că-i aici, spuse ea, nelămurită. L-ai mişcat tu din loc?
— Nu. Dar n-avea cum să se târască prea mult, în situaţia lui.
— Ziceai că-i mort!
— Aşa-i. Numai că trupul încă-i mai mişca. Disruptorul i-o fi ratat ce-

rebelul.
Cordelia urmări dâra de vegetaţie strivită peste o mică ridicătură de 

pământ, iar Vorkosigan o urmă în tăcere.
— Dubauer!
O rupse la fugă spre silueta în haine bej chircită printre ferigi. Când în-

genunche alături, el se răsuci şi se întinse rigid, apoi trupul începu să i se 
scuture în valuri lente, în timp ce gura i se lăţea într-un rânjet bizar. „I-o fi 
frig?“ se întrebă ea năucită; apoi înţelese ce avea în faţa ochilor. Îşi scoase 
batista din buzunar, o împături şi i-o vârî cu forţa între dinţi. Omul avea deja 
gura însângerată după o convulsie anterioară. După vreo trei minute, oftă 
şi deveni moale.

Cordelia oftă cu zgomot, îngrijorată, şi îl cercetă cu o privire nerăbdă-
toare. El deschise ochii şi păru să-şi concentreze privirea pe figura ei. În-
cercă fără folos s-o apuce de braţ şi scoase nişte sunete, numai gemete şi 
vocale coagulate. Ea se strădui să-i domolească agitaţia animalică mân-
gâindu-i mâna cu blândeţe şi ştergându-i firele de salivă însângerată ce-i 
curgeau din gură; el se linişti.

Ea se întoarse către Vorkosigan, lacrimi de furie şi durere înceţoşându-i 
privirea.

— N-a murit! Mincinosule! E doar rănit. Are nevoie de îngrijiri medicale.
— Nu eşti realistă, comandant Naismith. Nimeni nu se reface de pe 

urma rănilor de disruptor.
— Şi ce? De-afară n-ai cum să ştii cât de mult l-a afectat arma ta mizera-

bilă. Încă mai e în stare să vadă şi să audă şi să simtă… nu poţi să-l aduci 
la statutul de cadavru când ai tu chef!

Faţa lui părea o mască.
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— Dacă doreşti, spuse el cu luare-aminte, pot să-l scutesc de suferinţă. 
Cuţitul meu militar e foarte ascuţit. Mânuit rapid, îi taie beregata aproape 
fără nicio durere. Sau, dacă simţi că e de datoria ta în calitate de coman-
dant al lui, ţi-l împrumut să-l foloseşti tu.

— Asta ai face şi pentru unul dintre ai tăi?
— Cu siguranţă. Şi ei ar face la fel pentru mine. Nimeni nu şi-ar dori să 

trăiască în halul ăsta.
Ea se ridică în picioare şi se uită lung la el.
— Cred că a fi barrayaran seamănă cu traiul printre canibali.
O tăcere îndelungată se lăsă între ei. Dubauer o întrerupse cu un gea-

măt. Vorkosigan se foi agitat.
— Atunci, ce propui să facem cu el?
Ea îşi frecă tâmplele cu un aer obosit, încercând să găsească astfel o 

idee ispititoare care ar fi putut răzbate dincolo de acel chip lipsit de expre-
sie. Stomacul i se unduia, îşi simţea limba lânoasă, picioarele îi tremurau 
de epuizare, din cauza glicemiei scăzute şi ca reacţie la durere. 

— Până la urmă, încotro ai de gând să mergi? întrebă în cele din urmă.
— Există un depozit de provizii într-un loc pe care-l cunosc. Ascuns. 

Conţine echipament de comunicaţie, arme, hrană. Dacă intru în posesia lui 
aş putea să… corectez problemele de sub comanda mea. 

— Are şi provizii medicale?
— Da, recunoscu el cam fără voie.
— În regulă.
Încercarea moarte n-are.
— O să cooperez cu tine… pe cuvântul meu de onoare, ca prizonier… o 

să te susţin pe cât pot fără să-mi pun nava în pericol real… dacă pot să-l iau 
cu noi şi pe sublocotenentul Dubauer.

— E imposibil. Nici măcar nu poate să meargă.
— Ba, cred că poate, dacă e ajutat.
Se holbă la ea cu o expresie confuză şi iritată.
— Şi dacă refuz?
— Atunci, n-ai decât să ne laşi aici pe amândoi sau să ne omori pe 

amândoi.
Îşi luă privirea de la cuţitul lui, îşi înălţă bărbia şi aşteptă.
— Eu nu omor prizonieri.
Pluralul acela o făcu să se simtă uşurată. Era evident că Dubauer fuse-

se din nou promovat la statutul de fiinţă umană în mintea ciudatului personaj 
care o capturase. Îngenunche şi încercă să-l ajute pe Dubauer să se ridice, 
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rugându-se în gând ca acest Vorkosigan să nu ia hotărârea de-a pune capăt 
disputei paralizând-o pe ea şi omorându-l de-a binelea pe botanist.

— Foarte bine, capitulă el, aruncându-i o privire intensă, neobişnuită. 
Ia-l cu tine. Dar trebuie să ne deplasăm rapid.

Cordelia reuşi să-l ridice pe sublocotenent în picioare. Cu braţul lui apă-
sând-o greoi pe umăr, porni să-i călăuzească mersul târşâit. Părea că aude, 
dar că nu descifrează înţelesul zgomotelor şi al vorbelor.

— După cum vezi, îl apără ea cu disperare, e capabil să meargă. Are 
nevoie doar de puţin ajutor. [...]
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RAY  
BRADBURY

Ray Bradbury (1920 – 2012) 
Scriitor american, a debutat 

în 1941 în Super Science Stories. 
În 1947, a publicat primul volum 
de povestiri, Dark Carnival,  
urmând apoi, în serie, cărţile 
care l-au făcut pe Ray Bradbury  
o legendă a literaturii americane 
(nu numai SF):  Cronici marţiene, 
Omul ilustrat, Fahrenheit 451. 
 
A primit puţine premii – un  
Locus, un Prometheus şi un 
Retro Hugo –, dar numărul  
lor este întrecut de premiile  
şi titlurile care i-au fost  
acordate pentru întreaga  
carieră. 
 
În curând va apărea prima  
ediţie integrală în limba  
română a Omului ilustrat.

MAESTRUL LUNII 
FEBRUARIE 2013

Fahrenheit 451  
(451º Fahrenheit)

Premiul Retro Hugo 2004 

Traducere de Petre Solomon

Între 01 februarie 2013 – 16 octombrie 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.

Între 01 martie 2013 – 14 noiembrie 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.42 ziua

72–98
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China Miéville (n. 1972)  
Scriitor britanic, a debutat  

în 1998 cu romanul Regele 
Şobolan (King Rat). Părăseşte 
curând abordarea dark fantasy– 
horror, devenind unul dintre cei 
mai cunoscuţi scriitori de New 
Weird. A cucerit publicul şi juriile 
marilor premii cu Trilogia Noul 
Crobuzon. 
 
Publică în fiecare an câte un ro-
man şi este nelipsit din listele cu 
nominalizări la marile premii de 
SF şi fantasy. 

CHINA 
MIEVILLE`

MAESTRUL LUNII 
MARTIE 2013

Regele Şobolan  
(King Rat)

Nominalizări la premiile Bram Stoker  
şi William L. Crawford 2000

Traducere de Mircea Pricăjan

Între 01 martie 2013 – 14 noiembrie 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.

 
Are în palmares şapte premii Locus, trei Arthur C. Clarke, două British 
Fantasy, câte un premiu Hugo, World Fantasy, British SF şi premii pentru 
cel mai bun roman străin cucerite în Spania, Franţa şi Germania. 
 
În curând, la Editura Paladin, vor fi publicate romanele Kraken (2010 – 
Premiul Locus 2011) şi Embassytown (2011 – Premiul Locus 2012).

43ziua
99–131
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DAVID 
BRIN

David Brin (n. 1950)  
Scriitor american, a debutat 

în 1980 cu romanul Sundiver, 
primul din celebra serie Uplift. 
 
Este unul dintre cei mai 
cunoscuţi scriitori de hard SF.  
A primit cinci premii Locus,  
trei Hugo, câte unul Nebula  
şi John W. Campbell Memorial.  
A fost premiat pentru volumele 
sale în Italia şi Japonia. 
 
Cel mai nou roman al lui David 
Brin este Existence (2012), aflat 
şi el pe lista apariţiilor viitoare  
ale editurii Paladin.

MAESTRUL LUNII 
APRILIE 2013

Poştaşul  
(The Postman)

Premiile John W. Campbell Memorial  
şi Locus 1986 
 
Traducere de Ana-Veronica Mircea

Între 01 aprilie 2013 – 15 decembrie 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.

Între 01 mai 2013 – 14 ianuarie 2014 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.44 ziua

132–160
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Brian Aldiss (n. 1925)  
Scriitor britanic, a publicat 

prima povestire SF în 1954, în  
revista Science Fantasy, iar 
primul volum, The Brightfount 
Diaries, în 1955.  
 
A făcut parte din mişcarea  
New Wave a scriitorilor britanici 
din anii ’60, alături de Michael 
Moorcock şi J.G. Ballard. 
 
SFWA Grand Master din 1999, 
Aldiss a primit pentru scrierile 
sale cinci premii British SF,  
două Hugo şi câte un premiu 
Nebula, Campbell Memorial  
şi Locus. Acestora li se adaugă  
premiile care i-au fost decernate 
în Australia şi Germania.

BRIAN  
ALDISS
MAESTRUL LUNII 
MAI 2013

Helliconia. Primăvara  
(Helliconia Spring)

Premiile John W. Campbell Memorial  
şi British SF 1983
 
Traducere de Cristina  
şi Ştefan Ghidoveanu 

Între 01 mai 2013 – 14 ianuarie 2014 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei. 45ziua

161–192
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JO  
WALTON

Jo Walton (n. 1964)  
Scriitoarea britanică,  

stabilită în Canada în 2002,  
a publicat primul roman  
în 2000, The King’s Peace,  
şi a luat Premiul John  
W. Campbell pentru tineri  
scriitori în 2002. 
 
Consacrarea i-a adus-o  
seria Small Change şi, cu a 
unsprezecea carte publicată, 
Jo Walton dă lovitura în 2012, 
adjudecându-şi pentru  
romanul Printre ceilalţi  
(Among Others) premiile  
Hugo, Nebula şi British  
Fantasy.

MAESTRUL LUNII 
IUNIE 2013

Printre ceilalţi  
(Among Others)

Premiile Hugo, Nebula  
şi British Fantasy 2012 
 
Traducere de Horia Nicola Ursu

Între 01 iunie 2013 – 14 februarie 2014 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.

Între 01 iulie 2013 – 16 martie 2014 puteţi  
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.46 ziua

193–220
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Gene Wolfe (n. 1931)  
Scriitor american, a debutat 

în 1951 cu o povestire, iar în  
1970 a publicat primul său  
roman, Operation Ares. 
 
Este celebru pentru seriile  
Cartea Soarelui Nou, Cartea 
Soarelui Lung şi Cartea  
Soarelui Scurt, fiind considerat 
unul dintre cei mai mari scriitori 
americani în viaţă. Are în  
palmares şase premii Locus, 
patru World Fantasy, două 
Nebula şi câte un premiu  
John W. Campbell Memorial, 
British Fantasy, British SF.  
A mai luat premii în Canada  
şi Italia.

GENE 
WOLFE
MAESTRUL LUNII 
IULIE 2013

Cavalerul  
(The Knight)

Nominalizări Nebula  
şi World Fantasy 2005
 
Traducere de Cristina  
şi Ştefan Ghidoveanu

Între 01 iulie 2013 – 16 martie 2014 puteţi  
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei. 47ziua

221–259
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ISAAC  
ASIMOV

Isaac Asimov (1920 – 1991)  
A debutat la 19 ani în revista  

Astounding, iar la 30 de ani  
a publicat primul volum  
de povestiri, Eu, robotul,  
şi primul roman, O piatră  
pe cer. Ambele volume  
anunţă mega-opera lui  
Asimov, formată din seriile 
Roboţii, Imperiul şi Fundaţia. 
 
A publicat peste 500 de cărţi  
de-a lungul vieţii, care s-au  
bucurat de un succes  
răsu nător – în fiecare an,  
aceste titluri sunt tipărite  
în ediţii succesive. A câştigat 
şase premii Hugo, două  
Nebula şi şapte premii  
Locus, fiind considerat unul  
dintre clasicii moderni ai  
literaturii science-fiction.

Imperiul. O piatră pe cer  
(Pebble in the Sky)

Traducere de Horia Nicola Ursu

Între 21 noiembrie 2012 – 06 august 2013 puteţi 
achiziţiona această carte la preţul special de 25,9 lei.48 ziua

1–259


