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PROLOG

În ziua în care ræzboiul a fost declarat, o ploaie de
telefoane mobile cæzu din cerul de deasupra Novy
Petrogradului, zornæind pe pavaj. Unele dintre ele se
topiseræ pe jumætate în focul intrærii în atmosfera
terestræ, altele øuierau øi ticæiau, ræcindu°se cu
rapiditate în ræcoarea zorilor. Un porumbel curios
flopæi aproape de unul dintre aceste telefoane, cu capul
într°o parte; ciuguli carcasa strælucitoare a unui
astfel de dispozitiv, apoi îøi luæ zborul, fâlfâind din
aripi, speriat de zgomotul fæcut de aparat. O voce
metalicæ vorbi:

— Alo? Vrei sæ ne distrezi?
Festivalul venise în Lumea lui Rochard.
Un bæieflel slæbænog de pe stradæ a fost una dintre

primele victime ale atacului asupra integritæflii
economice a celei mai tinere colonii a Noii Republici.
Rudi — nimeni nu°i øtia numele de familie sau mæcar
cine era tatæl lui — zæri unul dintre telefoane zæcând
într°un øanfl de pe o stræduflæ murdaræ în timp ce îøi
fæcea munca zilnicæ. Era îmbræcat într°un sac urât
mirositor, înfæøurat în jurul umerilor sæi osoøi ca un
sac de dormit al unui soldat. Telefonul stætea pe
pietriøul sfærâmat, lucind ca o armæ lustruitæ: pe
ascuns, aruncæ o privire în jur înainte sæ°l ridice de jos,



asta în cazul în care domnul care cu siguranflæ l°a
scæpat s°ar fi aflat încæ în apropiere. Când telefonul
flârâi , aproape cæ l°a scæpat din mânæ de fricæ: o
maøinærie!

Maøinæriile erau destinate doar celor din clasele
superioare, în rest fiind interzise, pæzite de feflele
nemiloase øi uniformele cenuøii ale autoritæflii. Cu
toate acestea, dacæ i l°ar fi adus acasæ unchiului
Schmuel, ar fi putut sa primeascæ ceva bun de mân-
care, ceva mai bun decât ar fi putut cumpæra cu banii
încasafli de pe rahaflii de câine culeøi pentru tæbæcærie.
Îl învârti pe toate feflele, întrebându°se cum l°ar
putea face sæ tacæ, øi o voce de tinichea vorbi:

— Alo? Vrei sæ ne distrezi?
Rudi aproape cæ scæpæ telefonul din mânæ øi o luæ

la fugæ, dar curiozitatea îl opri pentru un moment:
— De ce?
— Distreazæ°ne øi îfli vom da orice doreøti.
Ochii lui Rudi se fæcuræ cât cepele. Gofra de metal

licærea a speranflæ în mâinile sale împreunate. Îøi
aduse aminte de poveøtile cu zâne pe care sora lui mai
mare obiønuia sæ i le spunæ înainte ca tusea øi boala
sæ o ræpunæ, poveøti despre læmpi magice, øi vræjitori
øi duhuri, pe care era sigur cæ preotul Borozovski le°ar
fi catalogat drept niøte aberaflii pægâne. Nevoia de a
evada din plictisitoarea brutalitate a vieflii de zi cu zi
se lupta cu pesimismul sæu înnæscut, pesimism a mai
mult de o decadæ de muncæ de jos. Realismul a câøti-
gat. Ceea ce a zis nu a fost „vreau un covor magic øi o
geantæ plinæ cu ruble de aur“ sau „vreau sæ fiu
prinflul Mikhail în palatul sæu regal“, ci:

— Putefli sæ îmi hrænifli familia?
— Da. Distreazæ°ne, iar noi îfli vom hræni familia.
Rudi îøi stoarse creierii, neavând nicio idee cum sæ

procedeze cu o sarcinæ atât de neobiønuitæ, apoi clipi.
Era evident! Apropie telefonul de guræ øi øopti: 
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— Vrefli sæ væ spun o poveste?
La sfârøitul zilei, când mana începuse sæ se lase de

pe orbitæ øi visele oamenilor prindeau viaflæ ca niøte
plante înflorind dupæ ploaie în deøert, Rudi øi familia
sa — mamæ bolnavæ, unchi beflivan øi øapte frafli — 
nu mai fæceau parte din economia politicæ a Noii
Republici.

Ræzboiul fusese declarat.

În locurile îndepærtate ale sistemului solar, flota
constructoare a Festivalului crease structuri din ma-
terie moartæ. Flota Festivalului cælætorea færæ prea
multe „bagaje“, compactatæ în roiuri de nave migra-
toare care disprefluiau FTL°urile umane rapide. Când
a sosit, luminile de fuziune sclipeau puternic ca øi cum
viafla insectelor se næscu subit în adâncimile sterpe din
sistemul exterior.

Odatæ ce habitatele erau terminate øi mutate pe
orbita din jurul planetei de destinaflie, cælætorii de pe
Festival ieøeau din letargie, gata sæ facæ schimburi øi
sæ asculte.

Lumea lui Rochard era o colonie înapoiatæ a Noii
Republici, nu tocmai cea mai arætoasæ dintre civili-
zafliile umane post°diaspora. Cu o bazæ industrialæ
limitatæ în a atrage schimbul de mærfuri — limitatæ
prin statut, precum si prin abilitatea de a face asta —
mulfli au fost reticenfli la vederea sistemelor de
semnalizare ale navelor vizitatoare. Doar cosmodro-
mul, gravitând sincronic în orbitæ, mai flinea colonia
sub observaflie, concentrându°se mai mult pe ecliptica
sistemului interior.

Flota Festivalului nimicise o lunæ giganticæ
gazoasæ øi trei comete, începuse lucrul la o lunæ nouæ
øi se pregætea sæ lanseze încæ o ploaie de telefoane din
orbitæ, înainte ca Biroul Imperial de Control al Tra-
ficului sæ fi observat cæ ceva nu era în regulæ.
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Mai mult decât atât, se crease o considerabilæ con-
fuzie la început. Noua Republicæ era, dacæ nu parte a
lumilor din centru, nu foarte departe de acestea, pe
câtæ vreme Festivalul îøi avea originile departe de
conul de luminæ al Noii Republici, la mai mult de o mie
de ani°luminæ distanflæ faflæ de vechiul Pæmânt
anarhist.

Deøi împærtæøeau o ascendenflæ comunæ, Noua
Republicæ øi Festivalul s°au îndepærtat în atâtea se-
cole încât totul — de la protocoalele de comunicare,
pânæ la economiile politice, prin felul genomului — era
diferit.

Astfel, cei din orbita Festivalului au remarcat (øi
ignorat) observafliile încete øi monocromatice ale
Controlului Imperial de Trafic. Mult mai inexplicabil
era faptul cæ nimeni din palatul Ducal nu s°a gândit
chiar sæ ridice unul dintre telefoane pe jumætate to-
pite, împræøtiate prin tot flinutul lor øi sæ întrebe:

— Cine suntefli øi ce vrefli?
Dar poate cæ acest lucru nu era tocmai surprin-

zætor; pentru cæ pânæ la amiazæ, Novy Petrogradul se
afla într°o stare aproape incontrolabilæ de ræscoalæ
civilæ.

Burya Rubenstein, jurnalist radical, agitator de-
mocratic si din când în când prizonier politic (træind
în exil intern la periferia oraøului, fiindu°i interzis sæ
se întoarcæ pe planeta°mamæ — nemaivorbind de soflie
øi de copii — pentru cel puflin încæ o decadæ) împungea
artefactul argintiu de pe biroul sæu cu un deget pætat
de cernealæ neagræ de la butoiaøul spart al stiloului
sæu.

— Zici cæ acestea au cæzut peste tot? spuse el,
neliniøtitor de încet.

Marcus Wolff dædu din cap.
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— Peste tot in oraø. Misha mi°a trimis o telegramæ
din cealaltæ parte a flærii sæ îmi spunæ cæ se întâmplæ
acelaøi lucru øi acolo. Oamenii Ducelui au ieøit înar-
mafli cu mæturi øi saci, sæ le adune de pe jos, dar sunt
prea multe pentru ei. Øi mai sunt øi alte lucruri.

— Alte lucruri.
Nu a fost formulatæ ca o întrebare, dar sprânceana

ridicatæ a lui Burya fæcu sæ se înfleleagæ sensul
interogativ.

— Lucruri care cad din cer — øi nu mæ refer la deja
banala ploaie de broaøte!

Oleg Timoshevski særi în sus de neræbdare øi
aproape cæ deranjæ una dintre casele de litere care
stæteau pe masa din bucætærie øi care fæceau parte din
presa de tipar neautorizatæ pe care Rubenstein o
crease, punându°se în pericolul a încæ unei decade de
exil intern.

— Chestiile alea — ca un telefon, bænuiesc, îfli ræs-
pund când le ceri ceva — toate spun acelaøi lucru:
„distreazæ°ne, educæ°ne øi îfli vom da în schimb orice
doreøti!“ Øi chiar fac asta! Am væzut cu ochii mei o
bicicletæ cæzând din cer! Øi asta pentru cæ Georgi
Pavlovich a zis cæ vrea una øi i°a spus maøinæriei
povestea lui Roland în timp ce aøtepta.

— Îmi vine greu sæ cred. Poate cæ ar trebui sæ îl
supunem unui test?

Burya rânji cu cruzime, într°un fel care îi aminti
lui Marcus de zilele bune, când Burya avea un foc în
inimæ, un pistol în mânæ, øi urechea a zece mii de
lucrætori ai Sindicatului Inginerilor Feroviari, în
timpul Ræscoalei înæbuøite din Octombrie, cu
doisprezece ani înainte de toate acestea.

— Dacæ binefæcætorii noøtri dau cu bunævoinflæ
biciclete în schimbul unor poveøti vechi, sunt curios ce
ar fi dispuøi sæ dea în schimbul unei teorii generale de
economie politicæ postindustrialæ?
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— Ar fi bine sæ fim precaufli, spuse Marcus.
— Oh, nu te teme, vreau doar sæ pun niøte între-

bæri.
Rubenstein ridicæ telefonul øi îl roti curios în mâini. 
— Unde este — ah. Aici. Maøinærie. Mæ pofli auzi?
— Da. 
Vocea era slabæ ca intensitate, în mod curios færæ

accent øi uøor melodioasæ.
— Bun. Cine suntefli, de unde venifli øi ce vrefli?
— Noi suntem Festival.
Cei trei dizidenfli se aplecaræ spre obiect, aproape

dându°se cap în cap deasupra telefonului.
— Am cælætorit de nenumærate ori multipli douæ

sute cincizeci øi øase de ani luminæ, vizitând multe
planete locuite. Suntem cæutætori de informaflii.
Facem schimb.

— Facefli schimb?
Burya privi în sus, cu o micæ dezamægire; nu se

aøteptase sæ dea peste antreprenori capitaliøti inter-
stelari.

— Væ dæm orice. Voi ne dafli ceva, orice nu øtim
deja: artæ, matematicæ, comedie, literaturæ, biografie,
religie, gene umane, modele. Ce vrefli sæ ne dafli?

— Când zicefli cæ ne dafli orice, la ce væ referifli?
Tinerefle færæ bætrânefle? Libertate?

O uøoaræ notæ de sarcasm se simfli în cuvintele sale,
dar Festivalul nu remarcase nimic.

— Lucrurile abstracte sunt dificile. Øi schimbul de
informaflie este dificil — viteza cu care circulæ infor-
maflia în sistem este micæ aici, nu existæ acces la aøa
ceva. Dar putem sæ construim orice structuræ vrefli,
apoi îi dam drumul de pe orbitæ. Vrefli o nouæ casæ?
Træsuri færæ cai care zboaræ øi de asemenea înoatæ?
Haine? Facem.

Timoshevski aplanæ conflictul:
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— Avefli maøinærii Cornucopia? întrebæ pe neræsu-
flate. Burya îøi muøcæ limba. Era o întrerupere, însæ
una perfect de înfleles.

— Da.
— Ne vefli da una? Împreunæ cu instrucfliuni de

folosire øi o bibliotecæ cu design colonial? întrebæ
Burya, inima bætându°i puternic.

— Poate cæ da. Ce ne vefli da în schimb?
— Mmm. Ce afli zice de o teorie a economiei poli-

tice post°tehnologice post°marxiste øi o dovadæ cæ
dictatura aristocrafliei pe linia ereditæflii poate fi
menflinutæ doar prin oprimarea øi exploatarea siste-
maticæ a lucrætorilor øi inginerilor øi nu poate
supravieflui odatæ ce oamenii intræ în posesia unor
metode proprii de a replica producflia?

A fost o pauzæ øi Timoshevski respiræ furios. Chiar
când era pe cale sæ rosteascæ un cuvânt, telefonul
scoase un sunet ciudat ca de clopoflel:

— Ceea ce îmi oferifli va fi suficient. Vefli trimite
teoria la acest punct nodal. Demersurile pentru a clona
un replicator øi o bibliotecæ au fost deja demarate.
Întrebare: putefli sæ livrafli dovada postulatæ a vali-
ditæflii teoriei?

Burya rânji.
— Dar replicatorul vostru are scheme pentru a se

replica singur? Øi confline scheme pentru a produce
arme de fuziune directæ, aparate de zbor militare øi
pistoale?

— Da øi da la toate întrebærile. Întrebare: putefli sa
livrafli dovada validitæflii teoriei?

Timoshevski dædea cu pumnii în gol øi særea de jur
împrejurul biroului. Chiar øi flegmaticul Wolff rânjea
ca un maniac.

— Doar dafli muncitorilor mijloacele de producflie
øi væ vom demonstra teoria, spuse Rubenstein.
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— Trebuie sæ mæ consult cu colegii mei în parti-
cular. Vom reveni într°o oræ cu textele pe care le°afli
cerut. Apoi apæsæ pe butonul de oprire al telefonului.

— Da!
Dupæ un minut, Timoshevski se calmæ un pic.

Rubenstein aøtepta cu indulgenflæ pentru cæ, fie spus,
øi el simflea aceeaøi bucurie. Dar era datoria sa ca lider
al miøcærii — sau, în fine, cel mai apropiat lucru pe
care îl aveau de un lider — sævârøindu°øi exilul intern
împotriva voinflei sale în acest „teatru“ jerpelit de
colonie — sæ prevadæ lucrurile. Øi foarte multe lucruri
trebuia fæcute pentru cæ în scurt timp capetele oame-
nilor vor intra în contact cu numeroase pietre de pavaj.

Festivalul, indiferent cine sau ce era, pærea sæ nu
îøi dea seama cæ a oferit, în schimbul unor hârtii, cheia
închisorii în care au fost întemniflafli zeci de milioane
de sclavi timp de secole de cætre stæpânii lor aristo-
crafli. Øi toate acestea în numele stabilitæflii øi tradifliei.

— Prieteni, spuse el cu vocea tremurând de emoflie,
sæ speræm cæ aceasta nu este doar o glumæ proastæ.
Cæci dacæ nu este, putem în sfârøit sæ punem capæt
spectrului crud care a bântuit noua Republicæ încæ de
la începutul ei. Eu sper sæ obflin confirmare de la o
sursæ, dar este cu mult mai bine dacæ totul se dove-
deøte a fi adeværat. Marcus, adu cât de mulfli membri
ai comitetului pofli gæsi. Oleg, voi scoate un afiø;
trebuie sæ facem cinci mii de copii imediat øi sæ le
distribuim în aceasta searæ înainte ca Politovsky sæ îøi
bage nasul øi sæ declare stare de urgenflæ. Astæzi,
Lumea lui Rochard este foarte aproape de eliberare.
Mâine, Noua Republicæ!

Dimineafla urmætoare, în zori, trupe din garda
palatului Ducal øi din garnizoana de pe Dealul
Craniului, patrulând prin vechiul oraø au spânzurat
øase flærani øi tehnicieni în piafla oraøului. Execuflia a
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fost un semnal de avertizare care sæ însofleascæ decre-
tul Ducal: „Cooperafli cu Festivalul øi vefli muri.“

Cineva, probabil din Biroul Directorului, îøi dæduse
seama de pericolul letal pe care îl reprezenta Festi-
valul pentru regim øi a decis cæ trebuie dat un
exemplu.

Totuøi era prea târziu sæ opreascæ Partidul Revo-
luflionar Democratic sæ lipeascæ afiøe în care explicau
ce era cu telefoanele împræøtiate peste tot prin oraø,
prin cuvintele vechiului proverb: „Dæ omului un peøte
øi îl hræneøti pentru o zi, învaflæ°l sæ pescuiascæ øi îl
hræneøti pe viaflæ“. Afiøe mai radicale care îndemnau
muncitorii sæ cearæ modelele de construcflie a uneltelor
care se multiplicæ singure au atins punctul extrem de
sensibil în mentalul colectiv, cæci în ciuda a ceea ce îøi
dorea regimul, amintirile oamenilor erau încæ vii.

La prânz, patru spærgætori de bænci au asaltat
poøta principalæ din Plotsk, la optzeci de kilometri în
nordul capitalei. Spærgætorii de bænci aveau arme
exotice, øi când un zeppelin al polifliei a ajuns la fafla
locului, a fost fæcut bucæflele. Acesta nu a fost un
incident izolat. Pe toatæ planeta, poliflia øi aparatul de
securitate al statului au semnalat incidente de sfidare
scandaloasæ, în multe cazuri susflinute de arme
avansate din punct de vedere tehnologic care apæruse
de nicæieri.

Între timp, locuinfle ciudate, cu înfæfliøare de dom,
se înmulfleau ca ciupercile dupæ ploaie pe o mie de
ferme flæræneøti, fiind la fel de confortabile øi luxoase
ca orice rezidenflæ ducalæ.

Crâmpeie de luminæ înfloreau peste tot øi radiouri-
le nu emiteau altceva decât zgomot de fond timp de ore
în øir.

Puflin mai târziu, urmele strælucitoare ale capsu-
lelor de urgenflæ alunecau pe cer pe distanfle de peste
o mie de kilometri la sud de Novy Petrograd.
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Forflele navale au anunflat în acea searæ pierderea
distrugætorului Sakhalin într°un atac eroic împotriva
flotei inamice care asediase colonia. Provocase pagube
considerabile agresorului, dar cu toate acestea au fost
chemate întæriri din capitala Imperialæ pe Canalul
Cauzal øi problema era tratatæ cu cea mai mare
gravitate de Maiestatea Sa Imperialæ.

Demonstraflii spontane ale muncitorilor øi solda-
flilor se întinseseræ în noapte, în timp ce maøini blin-
date erau plasate strategic pentru a proteja podurile
de pe râul Hava, poduri care separau palatul Ducal øi
garnizoana de restul oraøului.

Øi cel mai sinistru lucru dintre toate acestea era cæ
un basm inopinat începu sæ prindæ viaflæ în spafliul
deschis din Domeniul Nordic al Paradei — un basm
în care nimeni nu muncea, totul era gratis øi orice øi°ar
fi putut dori oricine (øi chiar øi câteva lucruri pe care
nimeni întreg la minte nu le°ar vrea) puteau fi obfli-
nute pe gratis, doar cerându°le.

În cea de°a treia zi a incursiunii, Excelenfla Sa
Ducele Felix Politovsky, Guvernator al Lumii lui
Rochard, intræ în Camera Stelaræ pentru a se întâlni
cu personalul sæu øi, printr°o teleconferinflæ usturæ-
toare la buzunar, sæ apeleze la ajutorul Împæratului. 

Politovsky era un om de aproape øaizeci øi patru de
ani, îndesat, cu pærul alb, nepæsætor la tratamentele
medicale de contrabandæ împotriva îmbætrânirii. Unii
ziceau cæ îi cam lipseøte imaginaflia, øi cæ în mod cert
nu fusese numit guvernatorul unei haznale înapoiate
în care erau aruncafli tofli proscriøii øi nelegiuiflii,
pentru agerimea sa politicæ impresionantæ.

Cu toate acestea, în ciuda dispozifliei sale încæpæ-
flânate øi a lipsei de perspicacitate, Felix Politovsky era
profund îngrijorat.
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Bærbafli în uniformæ øi în veømântul formal al
corpului sæu diplomatic øi°au aflintit atenflia asupra lui
când a intrat în sala cu lambriuri bogat decorate øi a
mers pânæ în capætul mesei de conferinfle. 

— Domnilor, væ rog sæ luafli loc, mormæi el, aøe-
zându°se în fotoliul pe care doi servitori i°l træseseræ
færæ sæ°i stea în picioare.

— Beck, s°a mai întâmplat ceva peste noapte?
Gerhard Von Beck, Cetæflean, øeful sediului local

al Biroului Custodelui, dædu din cap posomorât.
— Mai multe ræscoale pe malul din sud; nu au stat

sæ se lupte când am trimis un detaøament de pazæ.
Pânæ acum, în cazarmæ, moralul este unul bun. Am
pierdut legætura cu Molinsk; nu s°au mai primit
rapoarte din acest oraø de ieri, øi elicopterul care a fost
trimis sæ îi supravegheze nu s°a mai întors. Perediøtii
aduc iadul pe pæmânt în oraø øi la fel fac øi Radicalii.
Am încercat sæ arestez principalii suspecfli, dar au
declarat un Extropian Sovietic øi au refuzat sæ
coopereze. Cei mai periculoøi dintre ei se ascund în
Schimbul de Porumb, la douæ mile de aici, flin întâlniri
de comitet în continuu øi scot proclamaflii øi comu-
nicate revoluflionare în fiecare oræ. Încurajeazæ
oamenii sæ intre în contact cu inamicul.

— De ce nu ai apelat la trupe? bodogæni Politovsky.
— Susflin cæ au arme atomice. Dacæ intervenim…

Ridicæ din umeri.
— Oh.
Guvernatorul îøi frecæ lugubru mustafla ca de

morsæ øi oftæ. 
— Comandant Janaczeck. Care sunt veøtile de la

Flota Marinæ?
Janaczeck stætea în picioare. Un om înalt, îngri-

jorat, purtând o uniformæ de ofifler naval, arætând
chiar mult mai nervos decât Von Beck, care se con-
trolase cât de cât.
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— Au supraviefluit douæ capsule din epava
Sakhalin, ambele au fost recuperate deja øi supra-
viefluitorii au fost interogafli. Se pare cæ Sakhalin°ul
s°a apropiat de una dintre cele mai mari nave intruse
øi i°a cerut sæ se retragæ din orbitæ imediat øi sæ
accepte inspecflia de rutinæ. Intrusul nu a ræspuns în
niciun fel, aøa cæ Sakhalin°ul a deschis focul. Ceea ce
s°a întâmplat pe urmæ este confuz. Niciunul dintre
supraviefluitori nu era ofifler de bord øi rapoartele lor
sunt contradictorii. Dar se pare cæ a avut loc un impact
cu un fel de corp stræin, care mai apoi a mâncat
distrugætorul.

— L°a mâncat?
— Da, domnule. 
Janaczeck înghifli cu noduri.
— Tehnologie interzisæ.
Politovsky se albi la faflæ.
— Borman? 
— Da, domnule?
Aghiotantul sæu luæ poziflie de drepfli.
— Este evident cæ aceastæ situaflie depæøeøte

abilitatea noastræ de a o rezolva færæ ajutoare externe.
Cât de multæ vitezæ acauzalæ de transmisie are Poøta
pentru o teleconferinflæ cu capitala?

— Pæi, ææ, cam pentru cincizeci de minute, dom-
nule. Urmætorul transport de qubifli amestecafli de la
Noua Praga aici trebuie sæ ajungæ în...ææ...optsprezece
luni. Dacæ îmi permitefli sæ spun asta, domnule...

— Spune.
— Putem sæ pæstræm un minut de vitezæ de

transmisie în stoc doar pentru mesaje scrise? Îmi dau
seama cæ asta e o urgenflæ, dar dacæ folosim tot
curentul de pe canal nu vom mai putea lua legætura
cu capitala pânæ la urmætorul transport. Øi cu tot
respectul faflæ de Comandantul Janaczeck, nu sunt
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sigur cæ Flota Marinæ va fi în stare sæ conducæ
avizouri împotriva inamicului.

— Fæ°o!
Politovsky se ridicæ øi îøi întinse umerii. 
— Un minut, bagæ de seamæ. Restul sæ fie dispo-

nibil pentru o conferinflæ televizatæ cu Maiestatea Sa,
cât de devreme doreøte dumnealui. Fæ pregætirile
pentru conferinflæ øi înøtiinfleazæ°mæ când este gata. A,
øi dacæ tot eøti aici, poftim.

Se aplecæ øi mâzgæli în grabæ o semnæturæ pe o
scrisoare din portofoliul sæu. 

— Decretez stare de urgenflæ øi prin autoritatea
învestitæ în mine de Dumnezeu øi de Maiestatea Sa
Imperialæ, decretez si faptul cæ acest lucru înseamnæ
stare de ræzboi împotriva — împotriva cui naibii
luptæm?

Von Beck îøi drese vocea.
— Se pare cæ se autointituleazæ Festival, domnule.

Din pæcate, nu avem mai multe informaflii despre ei
în niciun dosar øi cererea în acest sens la Arhivele
Custodelui nu a dat vreun rezultat.

— Foarte bine. 
Borman îi dædu lui Politovsky un bilet øi Guver-

natorul se ridicæ. 
— Domnilor, væ rog ridicafli°væ în fafla Maiestæflii

Sale Imperiale!
Se ridicaræ øi, împreunæ, se întoarseræ pentru a fi

faflæ în faflæ cu ecranul de pe cel mai îndepærtat perete
al sælii de conferinfle.
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Furtuna pe cale sæ izbucneascæ

— Pot sæ întreb ce acuzaflii mi se aduc? întrebæ
Martin.

Razele de luminæ ce îøi fæceau loc prin cerul înalt
stræpungeau aerul îmbâcsit al biroului cu sægefli de
argint. Martin vedea firele de praf în lumina razelor
ca pe niøte stele care danseazæ în spatele capului în
formæ de glonfl al Cetæfleanului. Singurele sunete din
acea încæpere erau cele fæcute de stiloul lui pe per-
gamentul subflire, dar extrem de important øi oficial,
øi sunetul repetat de ølefuire a metalului fæcut de
asistentul sæu în timp ce acesta ajusta mecanismul
ceasului de pe monitorul motorului sæu analitic. În
cameræ persista mirosul de ulei de maøinæ øi totodatæ
se simflea un miros rânced de fricæ.

— Îmi este adusæ vreo acuzaflie? insistæ Martin.
Cetæfleanul îl ignoræ øi îøi aplecæ iar capul peste

formulare. Asistentul sæu tânær, dupæ ce terminase
ceea ce avea de fæcut, începu sæ extragæ o hârtie din
motorul maøinii la care lucrase. Martin se ridicæ.

— Dacæ nu mi se aduce nicio acuzaflie, este vreun
motiv pentru care mai trebuie sæ stau aici?

De aceastæ datæ, Cetæfleanul în funcflie îl privi
sever.

— Ia loc! se ræsti la el.
Martin se aøezæ.


