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De îndatæ ce pæøi prin poartæ, Lucinda Carlyle øtiu
cæ planeta fusese ocupatæ øi cæ merita recuperatæ. Pla-
neta purta toate semnele unei terraformæri græbite:
iarbæ øi muøchi albæstrui, tufe scunde, buruieni. Nu se
vedea nici o formæ de viaflæ animalæ, dar nu se îndoia
cæ aceasta exista. La cinci kilometri distanflæ dincolo de
o mlaøtinæ pustie presæratæ cu steiuri de piatræ øi bælfli,
o maøinæ de diamant înaltæ de un kilometru stræpungea
cerul. Cu aspect complex, ceva între o stîncæ de bazalt
øi o catedralæ, imaginile trasmise de sonda robot nu erau
nici pe departe atît de impresionante ca priveliøtea cea
adeværatæ.

Ea se întoarse cu spatele la edificiu øi privi spre
poartæ. Era marcatæ de un portal pe vîrful dealului,
portal construit fie de cætre constructorii porflii, fie de
urmætorii, minfli mai puflin sofisticate decît îøi imaginase
ea: douæ steiuri de piatræ de trei metri înælflime peste
care aøezaseræ un al treilea. Unul cîte unul, cei din
echipa ei pæøiræ înainte prin lucirea ciudatæ øi priviræ
împrejur. Un soare galben de tip G5 clipea ca un ochi
tulbure, apos, peste orizont.

— Trist loc, spuse Macaulay, ordonanfla, lovit de o
brizæ rece. Îmi aduce aminte de Scoflia.

Cæra pe umær o armæ Charnley cu plasmæ, se prefæcu
a trage spre edificiul depærtat øi — ruøinat de privirea
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aruncatæ de Carlyle — se uitæ spre roboflii care duceau
poverile.

— De parcæ ai fi fost vreodatæ în Scoflia, rînji Amelia
Orr, ofifler de comunicaflii øi stræ°stræbunica lui Carlyle,
care træise acolo.

— Terminafli, spuse Carlyle, tresærind la propriile
cuvinte, dar ea comanda acolo øi trebuia sæ°øi impunæ
autoritatea repede.

Avea o mare bænuialæ cæ Orr fusese introdusæ în
echipæ sæ o urmæreascæ øi sæ facæ planuri de rezervæ
pentru a prelua comanda în cazul în care Carlyle avea
sæ eøueze. Pe interiorul cæøtii ei, numele celorlalfli
membri ai echipei de zece inøi se aprinseræ unul cîte
unul. În acest timp, scuturile costumului se luptau cu
atmosfera. Planeta era locuibilæ — poate chiar locuitæ
— dar bacteriile, viruøii øi ciupercile trebuiau neutra-
lizate. Trebuia sæ mai treacæ o oræ sau chiar mai mult
pînæ cînd membrii echipei cæpætau imunitate prin
intermediul costumelor, dupæ care acestea sau cel puflin
cæøtile puteau fi scoase.

— Prinzi vreun semnal? o întrebæ pe Orr pe un ton
politicos.

Femeia în vîrstæ ridicæ din umeri.
— Obiønuita pælævrægealæ codatæ, zîmbi ea. Ceva

muzicæ. Vrei s°auzi?
Carlyle ridicæ o mînæ acoperitæ cu mænuøæ.
— Nu acum.
Fæcu un gest spre înainte.
— Haidefli, bæiefli, o sæ fie un calvar.
Era.
Douæ ore mai tîrziu, costumele lor erau acoperite cu

noroi øi pætate cu variante locale de muøchi øi licheni
peste care se tîrau artropode cu zece picioare, iar scu-
turile prelucrau încæ echivalentul virtual al unei febre,
dar ajunseseræ cu toflii în fafla stîncilor lucioase. Carlyle
læsæ echipa sæ se desfæøoare la o sutæ de metri distanflæ

12 KEN MACLEOD



de prima deschizæturæ aflatæ la nivelul solului øi se
consultæ cu familiarul ei. Profesorul Isaac Shlaim era
un savant israelian specializat în computere, ale cærui
necazuri de la Marele Rapt încoace puteau umple o carte
øi chiar umpluseræ. Pînæ acum, Carlyle rezistase la
rugæminflile lui de a o publica.

— Ce facem acum? întrebæ ea.
Imaginea familiarului umplea un cuadrant al vizi-

erei. Imaginea era un chip caricatural pe care Lucinda
îl schimba de fiecare datæ cînd se simflea prea jenatæ
de amintirea faptului cæ Shlaim fusese odatæ uman.

— E un artefact din timpuri ulterioare mie, spuse
el, cu un ton uøor infatuat adæugat peste amestecul
obiønuit de resentiment øi resemnare. Pofli confirma cæ
acesta este singurul artefact de acest fel de pe planetæ?

— Nu.
— Pot avea acces la echipamentul senzorial?
Carlyle ezitæ. Eforturile familiarului de a scæpa de

circuitele costumului ei erau pe atît de previzibile pe
cît erau de insistente. Pe de altæ parte, avea nevoie de
ajutorul lui mai mult decît de obicei.

— Am sæ scanez øi am sæ°fli fac un download, fæcu
ea un compromis.

— Excelent! spuse Shlaim.
Cu toate cæ trecerea secolelor îi ræpise tonusul mus-

cular øi ræsuflarea, acceptul lui vesel pæru forflat.
Ping°urile radarului øi sonarului øi scanarea între-

gului spectru duræ cam un minut øi generæ o masæ de
date de neînfleles pentru Carlyle sau pentru orice om.
Ea catalogæ datele, le izolæ øi trimise o copie în cutia
poøtalæ protejatæ a lui Shlaim. N°avea decît, nenorocitul,
sæ se lupte cu demonii ce bîntuiau prin ecourile electro-
magnetice ale relicvei postumane ce zæcea dinaintea lor.

Macaulay îøi mîna gorilele de fier sæ aøeze echipa-
mentul pentru a triangula intrarea deocamdatæ iden-
tificatæ. Orr stætea pe spate, înconjuratæ de antene mici
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discoidale. Ceilalfli membri ai echipei stæteau culcafli pe
burtæ pe marginea unei creste, cu periscoape øi puøti
cu plasmæ, chiar dacæ nu øtiau la ce avea sæ foloseascæ
toate astea. De aici, neregularitæflile stîncii de diamant
pæreau creneluri, iar depresiunile întunecate ferestre
de tragere. Dar Carlyle nu vedea nicæieri dovezi de luptæ
în mlaøtinæ: nici un semn de arsuræ în tufele noduroase,
nici o dîræ sticloasæ. Sentimentul cæ erau privifli era
copleøitor, dar ea øtia din experienflæ cæ asta nu însemna
nimic. Simflea aceeaøi tensiune în ceafæ øi în fafla
stîncilor naturale.

Se aplecæ sub limita vizibilæ øi fugi spre Jenny
Stevenson, biologul, care flinea o mînæ pe armæ øi cu
cealaltæ culegea bucæfli de muøchi de pe costum pe care
le introducea în analizor.

— Cum fli se pare? întrebæ Carlyle.
Ochii cæprui ai lui Stevenson se ridicaræ din spatele

vizierei pentru a o privi pe Carlyle øi pleoapele i se încre-
fliræ pentru a°i dezvælui începutul unui zîmbet. Degetul
mare øi arætætorul, înmænuøate, formaræ un „O“.

— Compatibil, spuse ea. Dupæ ce ne cæpætæm imu-
nitatea, am putea transforma plantele în hranæ, nu°i
nici o problemæ.

Carlyle arætæ cu degetul spre un pîlc de tufe cu flo-
ricele violete în formæ de clopoflei.

— E chiar o buruianæ?
— Nu chiar, spuse Stevenson, luminatæ de un zîm-

bet. Doar un analog. Cineva a fæcut treabæ bunæ aici.
A plecat de la formele de viaflæ native øi le°a adaptat.
Încæ se mai pot observa secvenfle native în ADN ames-
tecate cu material terestru. Fiecare celulæ de aici confline
probabil douæ coduri genetice în simultan, chestie destul
de inteligentæ. Sortez inscripfliile de pe vechile maøini
Darwin°Gosse, de unde sînt?

— Lalande 21185.
— Aha, corect.
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— Bunæ treabæ, spuse Carlyle.
Acesta era un mister; AO, principala populaflie de terra-

formatori, nu avea încredere în maøinile Darwin°Gosse,
dar era posibil ca vreo sectæ sæ fi adus cîteva.

— Poate cæ a fost o mînæ de intruøi. Cæ tot vorbeam
despre asta.

Carlyle se rostogoli pînæ la Orr, ræmînînd în afara
barierei de antene.

— Ne°au reperat deja localnicii?
Orr ræmase cu fafla în sus, privind spre o combinaflie

de cer øi de imagini furnizate de aparate. Nu se întoarse;
probabil încæ se dædea rotundæ.

— Nu, din cîte væd eu. Locul se aflæ sub supra-
veghere din satelit, dar eu nu capæt nici un semnal. Cea
mai mare parte a activitæflii se desfæøoaræ în cealaltæ
parte a planetei øi nu prindem decît reziduuri. Am pus
cîfliva demoni cuantici sæ scormoneascæ prin criptæri. Ar
trebui sæ avem un rezultat cam într°o oræ.

— Vreo prezenflæ pe orbita joasæ?
Orr fæcu un gest de delæsare spre cer.
— O mulflime de satelifli. De dimensiunile unei por-

tocale. Nu°i cine øtie ce tehnologie. Niøte amærîfli de
fermieri.

— Ceva chestii de spafliu profund?
— Mda, cîteva, dar sînt greu de detectat reziduurile

transmisiunilor de bandæ îngustæ. Un asteroid de mine-
rit, din cîte îmi dau seama. Poate vreun fort sau douæ.

Carlyle îøi muøcæ buza, apoi sorbi o guræ de cafea
din distribuitorul din cascæ.

— Pare sæ aibæ sens. Intruøii nu par sæ fie AO, ori-
cine ar fi ei.

Orr rînji.
— Intruøii ar fi putut alege un loc mai bun. Mæ întreb

de ce n°au tæiat°o pînæ acum.
— Mda, spuse Carlyle. Presupunînd...
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Presupunînd cæ intruøii ar fi avut un mare nivel
tehnologic øi o mare motivaflie, asta voia ea sæ spunæ.
Se ridicæ, se aplecæ înainte, aproape atingînd genunchii
cu umerii, privind împrejur.

— Cînd demonii tæi vor termina, poate cæ vom avea
ceva de care sæ ne agæflæm. Între timp..., spuse ea,
deschizînd un circuit. E vremea pentru ceva arheologie
de luptæ.

Misiunea era claræ. Nici nu trebuia sæ se ascundæ,
nici sæ atace intruøii, doar sæ extragæ din comunicafliile
aeriene cît mai multe informaflii despre ei, apoi sæ
cerceteze muntele°maøinærie de diamant ca sæ gæseascæ
orice urmæ de tehnologie utilizabilæ øi/sau ameninflare
øi sæ disparæ înainte de apusul soarelui. Familiarul ei
nu gæsise nici un semnal în zgomotul de fond al struc-
turii, dar în timp ce Carlyle se strecura înainte singuræ,
cu pistolul Webster cu reacflie prins la øold, cu echipa
ei acoperind°o din spate, îøi simfli genunchii tremurînd.
Nu era îngrijoratæ atît de primejdiile generate de arte-
factul postuman de neînfleles, cît de faptul de a nu rata.
Era prima ei misiune importantæ pentru firmæ, una
pentru care se luptase din greu sæ o capete, øi nu avea
de gînd sæ greøeascæ. În plus, exista øansa ca tehnologia
de aici sæ fie radicalæ øi sæ nu o poatæ depæøi. Exista
aceastæ øansæ, dar nu era destul. Nu asta îi dædea putere
sæ meargæ mai departe ca unui soldat pe cîmpul de
luptæ. Clanul Carlyle fusese tot timpul în frunte, încæ
de pe vremea cînd problemele cele mai mari erau
revoltele din Glasgow.

De la cîfliva metri distanflæ, væzu cæ partea de jos a
fafladei, cam pînæ la înælflimea capului, era acoperitæ cu
muøchi øi iarbæ, evident din pricina vîntului care adu-
sese praf. Deasupra, faflada era abruptæ, cu suprafafla
atît de netedæ încît nu permitea priza. Deschiderea, un
triunghi de zece metri înælflime øi trei læflime la bazæ,
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pæruse întunecatæ doar de la distanflæ øi prin contrast
cu restul. Cînd pæøi înæuntru, Carlyle descoperi cæ
interiorul era aproape la fel de bine luminat ca afaræ.
Pasajul nu avea decît cîfliva paøi.

Parterul acelui spafliu se deschise dinaintea ei. Era
ca o pædure de arbuøti bordafli cu chiciuræ øi, pentru o
clipæ, chiar se întrebæ dacæ nu era chiar asta, o zonæ
necultivatæ prinsæ øi pæstratæ sub maøinærie. O privire
mai atentæ la obiectele cele mai apropiate îi arætæ cæ
nimic nu era biologic aici: structura cristalinæ limpede
se replica, pornind de la gheafla care acoperea ramurile,
pînæ la ramurile în sine, pînæ la tulpinile care ieøeau
din podea.

Podeaua era ca gheafla, transparenfla ei scæzînd pe
mæsura adîncimii. Privind în sus, Carlyle væzu cæ între-
gul interior al maøinii era încrustat cu structuri arbores-
cente, cele ce atîrnau în jos avînd aspect de candelabre
enorme, cu feflele prismatice rotunjite øi lucind în toate
culorile spectrului vizibil ale luminii ce se strecura prin
suprafafla exterioaræ.

— E diamant, cum spuneam, rosti Shlaim.
— Cît carbon e adunat aici? întrebæ Carlyle.
— Multe milioane de tone, spuse familiarul. Un în-

treg zæcæmînt carbonifer, aø spune, numai cæ aceste
zæcæminte sunt uøor neobiønuite în zona asta.

— Sau o întreagæ condritæ carbonatæ? Sæ fi reuøit
ei asta?

— Dacæ e aøa, înseamnæ cæ au folosit færæ nici o
reflinere anti°gravitaflia, spuse sceptic Shlaim. Sau ar
putea sæ o fi coborît cu un cîrlig aerian, deøi nu are
sens...

Carlyle rîse.
— De cînd æsta e un motiv de eliminare în cazul lor?
— Oricum, spuse Shlaim, pare sæ fi crescut sau sæ

fi fost fabricat in situ. Din carbonul atmosferic, ca o
plantæ.
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— Nu e numai carbon, spuse Carlyle.
— Într°adevær.
Privind de°a lungul coridorului, printre rînduri de

inflorescenfle diamantine, Carlyle væzu alte culori, me-
talice, întrerupînd monotonia scandaloasæ a prismelor.
Frecvenfla øi dimensiunile acestor întreruperi crescuræ
spre centrul artefactului, unde un aranjament de cupru
øi oflel, conic la exterior, complicat în detaliu, se ridica
mai mult de o sutæ de metri de la podea. Pocalul sfînt
al catedralei sau moaøtele ei. Avea o aparenflæ de maøi-
nærie mai mare decît restul structurii, tendinflele lui
organice fiind mai degrabæ animalice decît vegetale.

Merse spre cel mai apropiat obiect aparent de metal.
Cam de un metru øi jumætate înælflime, pærea miniatura
obiectului din centru. Strîngînd din ochi, îi studie cu
atenflie suprafafla complicatæ. Oflel lucios ca oglinda, cu
viniøoare de cupru, care ar fi putut fi tubulaturi, aran-
jate într°o serie de diametre variate, dar precise fiecare
în parte. Printre urmele de cupru se vedeau alte linii,
verzi øi roøii, care pæreau øi poate cæ erau chiar izolatori
de plastic în jurul firelor. Verificîndu°øi viziera, Carlyle
descoperi cæ obiectul era ceva mai cald decît tempera-
tura ambientalæ a artefactului. Trecu pe infraroøu øi
privi din nou conul central. Øi acesta lucea, chiar mai
mult decît pærflile lui mai mici.

— Se întîmplæ ceva aici, spuse ea. Un fel de circu-
laflie. Un flux de electricitate, poate chiar combustibil.

Întinse o mînæ spre structuræ.
— Nu o atinge! avertizæ Shlaim.
— Fireøte cæ nu, spuse Carlyle. Verific doar induc-

tanfla...
— Tot te avertizez sæ nu o faci...
Ceva sfîrîi øi se topi pe suprafafla obiectului. O ful-

gerare de cælduræ sau electricitate o fæcu pe Carlyle sæ°øi
retragæ braflul.

— Drace!
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