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China Miéville s-a næscut la 6 septembrie, 1972 în Norwich, Marea Britanie. Autor
multi-premiat de ficfliune, fline sæ îøi descrie operele ca fæcând parte din genul „
weird fiction“, aparflinând unui grup de autori care încearcæ sæ îndepærteze genul
fantasy de influenflele øi cliøeele specifice lui J.R.R. Tolkien.

Miéville locuieøte în prezent în Londra. Când avea 18 ani, a træit øi a predat
englezæ în Egipt, acolo unde a dezvoltat un interes puternic pentru cultura arabæ
øi politica Orientului Mijlociu øi de Est. Miéville øi°a luat licenfla la Cambridge,
în antropologie socialæ, øi a absolvit masterul øi doctoratul cu merite speciale øi
la London School of Economics. A reuøit de asemenea sæ obflinæ o bursæ Frank
Knox la Harvard.

Membru al Partidului Socialist al Muncitorilor, a candidat din partea Alianflei
Socialiste pentru Casa Comunelor din Anglia la alegerile din 2001. Preferinfla sa
pentru politica de stânga reiese øi din scrierile sale (e evidentæ în Consiliul de Fier,
al patrulea roman al sæu).

Primul sæu roman, King Rat, a fost nominalizat pentru premiile International
Horror Guild and Bram Stoker. Staflia Pierzaniei (Perdido Street Station) a câøtigat
premiul Arthur C. Clarke øi a fost nominalizat la premiile Hugo, Nebula, øi World
Fantasy. Cel de°al treilea, Cicatricea (The Scar), a fost nominalizat pentru
premiile Arthur C. Clarke øi World Fantasy.

În scrierile sale este influenflat de autori precum M. John Harrison, Michael
de Larrabeiti, Michael Moorcock, Thomas Disch, Charles Williams, Tim Powers,
J.G. Ballard, H. P. Lovecraft, Mervyn Peake øi Gene Wolf. Momentan face docto-
ratul în Relaflii Internaflionale. Este supranumit „Regele cerceilor“, datoritæ
numeroaselor piercing°uri pe care le°a adæugat în decursul anilor.

Volume apærute la Tritonic:
Staflia pierzaniei, în octombrie 2005, câøtigætoare a premiilor British Fantasy

øi Arthur C. Clark în anul 2001.
Cicatricea, în februarie 2006.
Consiliul de Fier, în mai 2006, câøtigætoare a premiilor Arthur C. Clarke øi

Locus în 2005.



Lui Oscar





Într°o cameræ cu nimic ieøitæ din comun, într°o clædire obiønuitæ, un
bærbat lucra la niøte teorii foarte neobiønuite.

Bærbatul era înconjurat de chimicale strælucitoare aflate în sticle øi
flacoane, de tabele øi aparate de mæsurat, øi de teancuri de cærfli, ca niøte
parapete, în jurul lui. Le rezema, deschise, unele pe altele. Cæuta referinfle
între ele , pærând sæ citeascæ mai multe în acelaøi timp; cântærea
informafliile, fæcea adnotæri, tæia adnotærile: se afla la vânætoare de fapte
legate de istorie, chimie øi geografie.

Era liniøte, se auzeau doar scrijeliturile stiloului øi ocazionalele mur-
mure de revelaflie. Lucra în mod cert la ceva foarte dificil. Dar dupæ
mormæiturile pe care le scotea øi semnele de exclamare pe care le trecea în
grabæ, totuøi, se pærea cæ progresa.

Bærbatul fæcuse un drum tare lung pentru a putea face ceea ce fæcea
acum. Era atât de absorbit, încât îi luæ un timp pânæ sæ observe cæ lumina
din jurul lui se stingea, nefiresc de repede.

Un fel de întuneric se apropia de ferestre. Un fel de tæcere — mai mult
decât absenfla sunetului, prezenfla unei liniøti prædætoare — se aøeza în jurul
lui.

Bærbatul privi în sfârøit în sus. Încet, îøi puse jos stiloul øi se roti în
scaun.

— E cineva? întrebæ. Profesore? Tu eøti? Este ministrul, aici, cumva…?
Nu primi niciun ræspuns. Lumina dinspre coridor slæbea în continuare

în intensitate. Prin sticla fumurie a uøii, bærbatul putu sæ vadæ întunericul
luând formæ. Ræmase pe loc. Inspiræ, iar ochii i se mæriræ.

Degete de fum se strecurau pe sub uøæ, intrând în cameræ. Se ræsfirau
prin cræpæturæ ca niøte organe de simfl.

— Deci… øopti bærbatul. Deci tu erai.
Nu primi niciun ræspuns, dar din spatele uøii veni un zgomot foarte slab,

ca o bubuituræ, care putea la fel de bine sæ fi fost un râset.



Bærbatul înghifli în gol øi fæcu un pas în spate. Dar îøi fixæ privirea.
Urmærea cum fumul devenea tot mai gros în jurul marginilor uøii,
învârtejindu°se cætre el. Întinse mâna cætre notiflele sale. Se miøcæ rapid,
târând un scaun cât de silenflios putu pânæ sub o conductæ de ventilaflie
aflatæ la înælflime. Pærea speriat dar hotærât — sau hotærât dar speriat.

Fumul continua sæ vinæ. Înainte sæ aibæ ocazia de a se urca, se auzi
un alt zgomot°râset°bubuituræ. Bærbatul privi în direcflia uøii.
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PARTEA I
Zanna øi Deeba





1
Vulpea respectuoasæ

Nu era niciun dubiu în privinfla asta: în spatele cadrului pentru cæflærat
se afla o vulpe. Iar vulpea aceasta stætea øi privea.

— Este, nu°i aøa?
Locul de joacæ era plin de copii, uniformele lor gri fluturând în timp ce

ei alergau øi loveau mingi, dând goluri ingenioase. Printre toate strigætele
øi jocurile, câteva fete urmæreau vulpea.

— Cu siguranflæ este. Doar stæ acolo øi se uitæ la noi, spuse o fatæ blondæ,
înaltæ.

Putea sæ vadæ clar animalul printre vârfurile de iarbæ øi ciulini. 
— De ce nu se miøcæ? 
Pæøi încet înspre ea.

Prietenele crezuseræ la început cæ animalul era un câine, øi porniseræ
zburdalnic cætre el, pælævrægind. Dar la jumætatea drumului pavat cu piatræ
mæruntæ øi°au dat seama cæ este vorba de fapt de o vulpe.

Era o dimineaflæ de toamnæ rece, færæ nori, iar soarele strælucea.
Niciuneia dintre ele nu°i venea sæ°øi creadæ ochilor. Vulpea continua sæ
ræmânæ nemiøcatæ în timp ce ele se apropiau.

— Am mai væzut una, øopti Kath, mutându°øi ghiozdanul de pe un umær
pe celælalt. Eram cu tata pe lângæ canal. Mi°a spus cæ sunt o mulflime în
Londra acum, dar cæ în mod normal nu le vezi.

— Ar trebui sæ fugæ, spuse Keisha, îngrijoratæ. Eu ræmân aici. Aia are
dinfli.

— Cu atât mai bine pentru a te mânca, zise Deeba.
— Æla era un lup, spuse Kath.
Kath øi Keisha ræmaseræ în urmæ: Zanna, fata blondæ, se apropie încet

de vulpe, având°o pe Deeba, ca de obicei, alæturi. Ajunseræ aproape,
aøteptându°se ca animalul sæ se arcuiascæ într°una dintre acele frumoase
curbe de panicæ ale lor, øi sæ fugæ pe sub gard. Continua sæ nu facæ asta.

Fetele nu mai væzuseræ niciodatæ un animal atât de nemiøcat. Nu era
vorba cæ nu se miøca: nu se miøca cu îndârjire. Pânæ sæ ajungæ în
apropierea cadrului pentru cæflærat, se furiøau deja într°un mod exagerat,
ca vânætorii din desene animate.



Vulpea ochi cu politefle mâna întinsæ a Zannei. Deeba se încruntæ.
— Mda, se uitæ, zise Deeba. Dar nu la noi. Se uitæ la tine.

Zanna — îøi ura numele, Susanna, øi ura „Sue“ chiar øi mai mult —
se mutase în cartier cam în urmæ cu un an, øi se împrietenise rapid cu
Kath, cu Keisha, cu Becks øi cu altele. În special cu Deeba. În drumul ei
spre Øcoala Kilburn, în prima zi, Deeba a fæcut°o pe Zanna sæ râdæ, lucru
pe care nu mulfli puteau sæ°l facæ.

Începând de°atunci, unde se afla Zanna, trebuia sæ se afle øi Deeba.
Era ceva legat de Zanna care atrægea atenflia. Era decent°spre°bunæ la
lucruri precum sportul, materiile predate la øcoalæ, dansul, orice, dar nu
asta era: se descurca sæ facæ lucrurile bine, dar niciodatæ sæ se facæ
remarcatæ. Era înaltæ øi ieøea în evidenflæ, dar la fel, nu a jucat niciodatæ
cartea asta: mai degrabæ, pærea cæ încearcæ sæ stea deoparte. Dar nu prea
a putut sæ facæ asta. Dacæ nu ar fi fost uøor sæ te înflelegi cu ea, asta i°ar
fi putut aduce neplæceri.

Câteodatæ chiar øi tovaræøele ei erau un pic circumspecte cu Zanna, de
parcæ n°ar fi fost chiar sigure cum sæ se poarte cu ea. Pânæ øi Deeba a trebuit
sæ admitæ cæ Zanna putea fi cam visætoare. Câteodatæ îøi pierdea într°un
fel concentrarea, ræmânând cu ochii zgâifli spre cer, sau pierzând firul a
ceea ce spunea.

Dar, în orice caz, în acel moment se concentra la ceea ce Deeba tocmai
spusese.

Zanna îøi puse mâinile în øold, øi nici mæcar miøcarea ei bruscæ nu fæcu
vulpea sæ saræ.

— Este adeværat, spuse Deeba. Nu øi°a luat ochii de pe tine.
Zanna întâlni privirea blândæ a vulpii. Toate fetele privind, øi animalul,

pæreau sæ se piardæ în ceva.
… Pânæ când atenflia lor fu întreruptæ de clopoflelul de la sfârøitul pauzei.

Fetele se uitau una la cealaltæ, clipind.
Vulpea se miøcæ în sfârøit. Privind în continuare la Zanna, îøi înclinæ

capul. Fæcu asta o datæ, apoi særi øi fu dusæ.
Deeba o privi pe Zanna, øi bâigui: „Devine ciudat.“
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