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Prolog

M

esaj încărcat! sistemul de comunicare se
trezi la viaţă. S-a implementat rectificarea Doppler.
Până acum, în nava Artemis domnise o linişte
stranie. Dar o voce umană rupse tăcerea. O voce
foarte supărată.
— George, e mama ta! răsună glasul piţigăiat
din boxe. Părea furioasă la culme.
— Ups! zise Boltzmann Brian, robotul uriaş
al lui George, singurul lui tovarăş pe imensa navă.
Să o salut? Probabil îi e dor de noi!
— Nu ! George pluti spre partea din faţă a navei.
Se urcase la bordul navei Artemis pe Pământ,
fără să ştie că el şi Boltzmann vor fi duşi într-o
călătorie aşa de nebunească. Parcă încălecaseră pe
un armăsar neîmblânzit care pornise cu ei într-un
galop cosmic.
—
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— De fapt, adăugă el, oprindu-se în afara razei
microfonului, ca mama lui extrem de supărată să
nu-l audă, n-ai vrea să-i spui că a fost ideea ta?
Îl privi rugător pe bătrânul robot. Cu ceva timp
în urmă un salt în spaţiu de la mare altitudine îi
pârlise capul lui Boltzmann la intrarea în atmosfera Pământului. Asta îi reamintea mereu lui
George că trupul lui de om n-ar putea supravieţui
în exteriorul navei.
— Dar nu a fost ideea mea, zise Boltzmann
nedumerit. Nu cred că situaţia în care ne aflăm se
va rezolva dacă încerc să-i prezint o realitate inventată mamei tale.
Robotul Boltzmann făcuse mari progrese în
înţelegerea sentimentelor umane, dar încă nu deprinsese cel mai comun obicei omenesc – minciuna.
Oricum, George îşi dădu seama că n-are rost
să-i îndruge scorneli mamei lui de pe Pământ. Indiferent cum ajunseseră acolo, el şi Boltzmann
erau prinşi într-o navă spaţială care se îndepărta
cu viteză de Pământ… şi nu ştiau cum să ajungă
acasă. Ridică microfonul.
— Mama!
2
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— George!
Vocea metalică părea că oscilează între furie şi
fericire. Dacă e posibil să plângi şi să râzi în acelaşi
timp, mama lui părea să le facă pe amândouă.
— George!
— Bună, mamă! zise George.
— George, continuă mama lui, unde eşti? Să
nu-mi spui „Sunt în spaţiu!“ Asta ştiu foarte bine,
George Greenby. George? George!
— Alo? Alo, mama! spuse George.
Deodată, îşi dădu seama că mama lui nu-l auzea. Din cauză că mesajele erau transmise prin
spaţiu cu un decalaj, mama lui vorbea cu el, dar
nu-i auzea răspunsurile, care călătoreau încă spre
ea prin vastul cosmos. De fapt, era posibil ca mama
lui să-i fi transmis mesajul cu ore sau chiar zile în
urmă şi să nu mai fie în măsură să-i primească răspunsurile. George se întristă. Era prea ciudat să
vorbească cu mama lui, dar în acelaşi timp, să nu
vorbească cu ea.
— George Greenby! continuă ea. Ce crezi tu că
faci, fugind cu nenorocita de navă spaţială şi speriindu-ne de moarte pe toţi?
Legătura se întrerupse, iar George auzi doar
un murmur şi un bâzâit.
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— Nu mi-am dat seama! urlă el în receptor, ştiind că mama sa nu-l aude. Nu trebuia să fie aşa!
La momentul respectiv, deturnarea navei spaţiale Artemis i se păruse o aventură extraordinară,
cu final previzibil. După masa de prânz, el şi
Boltzmann aveau să preia controlul navei, lansând-o pe orbita Pământului. După câteva ture
în jurul planetei-mamă, urmau să iasă de pe orbită
şi să se întoarcă acasă. Deşi părinţii lui ar fi atât
de supăraţi pe el, încât l-ar pedepsi pentru tot
restul vieţii, nu putea rata şansa de a zbura în spaţiu într-o navă adevărată.
Dar nu aşa s-a întâmplat. Artemis făcea ce-o
tăia capul. Părea să aibă un traseu prestabilit şi nu
reacţiona la nici o încercare de a-l schimba. În
schimb, ieşise din atmosfera Pământului ca o ghiulea. Faţa gri a Lunii trecuse pe lângă ei într-o clipită,
iar Pământul rămăsese în urmă, îndepărtându-se
rapid, până când nu se mai vedea decât ca un strop
de lumină în întuneric, un punct între mii de alte
puncte.
Acum, străbăteau cu viteză spaţiul, pe când
stelele luminoase vâjâiau prin dreptul hublourilor.
Panoul de comandă al navei nu răspundea încer4
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cărilor lui Boltzmann de a prelua controlul. Cei
doi erau la fel de neajutoraţi ca încărcătura de salată verde pe care o găsiseră într-un sector special
pentru cultivarea plantelor de la bord. În timp ce
salata spaţială creştea încet-încet, ei aşteptau ca
Artemis să le dezvăluie scopul acestei călătorii.
Mergeau oare pe Marte, despre care George crezuse că era destinaţia iniţială a navei? Pe Europa,
una dintre lunile lui Jupiter, care li se spusese că
era în programul vizitei lor? Ar fi fost un drum
mult mai lung. Acum păreau să se îndrepte doar
spre întuneric, din ce în ce mai repede.
— Alo, mama lui George! strigă Boltzmann în
receptor. Ne distrăm de minune! Dar nu vă temeţi, nava e plină de amortizoare de inerţie, aşa
că nu e nici un pericol să fim striviţi din cauza
accelerării sau a decelerării puternice! Dacă asta
vă îngrijora…
George spera ca mesajul lui Boltzmann să se
piardă în spaţiu. Nu era chiar ce şi-ar fi dorit
mama lui să audă.
Dintr-odată, ea reveni cât se poate de clar.
— Eric încearcă să întoarcă nava. Dar spune
că s-ar putea să dureze mult până vă întoarceţi.
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Crede că Artemis nu a fost programată să meargă
pe Europa şi nici pe Marte. Mergeţi…
— Unde? strigă George. Unde mergem?
— Fâs hâr zdrang trosc, zise mama lui, pierzând din nou legătura. Trosc… trosc… poc… fâşşş.
— Mama! strigă George, care în acea clipă şi-ar
fi dorit să fie acasă în camera lui din casa lui cea
normală, pe strada lui normală şi plicticoasă, cu
surorile lui mai mici, cu mama în bucătărie şi tata
în grădină, tăind lemne pentru generatorul artizanal al familiei.
Imaginea casei lui era aşa de clară, de parcă ar
fi fost acolo. George se văzu intrând din curte şi
mirosind aerul. Mama lui pregătea faimoasele
brioşe cu broccoli, surorile lui construiau şi dărâmau turnuleţe din cuburi de lemn de cireş, iar bocănitul ritmic al toporului tatălui său se auzea de
afară. Era acasă. Acolo unde-i era locul.
Bum! făcu amplificatorul. Mama lui George
dispăru, iar el se întoarse în mediul steril din spaţiu, cu aerul stătut şi cu plicuri de mâncare deshidratată, având doar un robot drept companie.
Mâncarea din spaţiu nu era rea. Avea diverse arome
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precum „sandvici cu bacon“ sau „milkshake cu
ciocolată“. Sistemul de reciclare al navei asigura
şi recircularea apei, aşa că George probabil nu
avea să rămână fără mâncare sau băutură. Nici
robotul nu era un tovarăş prea rău – dar nimic nu
se compara cu traiul de acasă, alături de familie,
de prietena lui cea mai bună, Annie, fata de alături, mereu gata de o nouă aventură. Doar că, de
data asta, George pornise în aventură fără ea.
Mama lui dispăruse, legătura se întrerupsese.
George îşi dădu seama că ultima lui speranţă ca
Eric Bellis – tatăl prietenei lui, Annie, savant remarcabil şi fost şef al Kosmodromului 2 (portul
spaţial de unde se lansaseră, în apropierea casei
lui din Foxbridge) – să preia controlul navei spaţiale fugare Artemis şi să-i aducă înapoi se năruise.
Înaintau cu repeziciune prin spaţiu. Dar încotro?
Se prăbuşi peste comenzile inutile, cu microfonul
în mână. Receptorul încă transmitea diverse zgomote, un pârâit, o explozie şi un fluierat straniu
şi piţigăiat, care nu-i spuneau nimic lui George.
— Înveseleşte-te! Boltzmann îl înghionti cu
un deget lung de robot: Uite ce-am găsit!
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