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                    In Busteni se desfasoara un concurs de science-fiction cu 
titlul 
      ,, Stea in science-fictionul romanesc “ care reuneste la start cei mai 
         buni scriitori de acest gen , pentru sectiunea de povestiri scurte.
                    Juriul este compus din editori de carti science-fiction din 
         Romania si din strainatate . Premiul I nu este in bani ,ci inseamna o 
         calatorie in viitorul Pamantului in anul 4002 in tara preferata de cel 
mai 
         bun concurent, premiul II este o calatorie in constelatia Andromeda 
cu
         o nava construita special pentru turismul extragalactic si premiul III 
este 
         circuitul Sistemului Solar timp de o luna cu cea mai performanta 
nava 
         spatiala din dotarea armatei romanesti .
                   In concurs participa Vladimir Ion , castigatorul Premiul I al
         editiei trecute a acestei intreceri , Protopopescu Vasile castigatorul 
         premiului Orion al Statelor Unite ale Europei , Badiu Gheorghe care
         are publicate in Romania si in strainatate diverse carti privind 
         O.Z.N.-urile , Enachescu Georgeta , pilot intergalactic care a scris 
         cateva povestiri despre zborul spatial si Manolache Corina care a
         luat premiul Nebula in anul 3996 . Favoriti sunt : Manolache
         Corina si Protopopescu Vasile care s-au evidentiat in domeniul 
         science - fiction in strainatate.
                    Fiecare trebuie sa scrie 2 povestiri science-fiction cu orice 
tema ,
         dintre care primele 3 ( doar una pentru un autor ) se vor intrece 
pentru
         cele trei premii.
                                                 
                                                   Concurent I
                    Vladimir Ion scrie doua povestiri despre calatoria in timp . 
Prima 
         descrie interventia in timp a unei civilizatii extraterestre pentru a 
         impiedica distrugerea Terrei . A doua prezinta lupta intre doua 
companii
         private care controleaza timpul si in cele din urma angajeaza un 



         negociator pentru a le ajuta sa depaseasca neintelegerile dintre ele .
                                               
                                                  Concurent II
                   Protopopescu Vasile scrie povestiri despre ingineria genetica. 
                   Prima prezinta niste supraoameni creati prin manipulari 
genetice ,  
         care isi parasesc stapanii si colonizeaza o planeta la capatul 
         universului.  
                   A doua arata conflictul dintre doua rase de supradotati , care 
se 
         termina cu disparitia celor doua din cosmos.
                                              
                                                  Concurent III
                    Badiu Gheorghe a ales tema robotilor , scrie doua povestiri 
         despre  ei , una cand ei conduc destinele lumii si alta cand androizii 
         sunt exilati pe o lume primitiva , ii educa pe barbarii de acolo si apoi 
         pornesc o  cruciada impotriva creatorilor lor.
                                               
                                                  Concurent IV
                   Enachescu Georgeta a optat pentru tema zborului spatial .   
         Creaza o  povestire despre o civilizatie care anhileaza tot ce gaseste 
         in cale in univers si alta despre o supercivilizatie care se distreaza 
         provocand  razboaie intre lumi inferioare ca grad de tehnologie ei .
                                               
                                                   Concurent V
                   Manolache Corina alege subiectul tehnologiei. Realizeaza 
doua 
         povestiri in una prezinta dependenta omului fata de tehnologie si in
         cealalta scrie despre o civilizatie care primeste o tehnologie avansata
         si se autoanhileaza , nestiind sa o utilizeze corect .
                   In finala intra ,,  Interventie in timp  “ de Vladimir Ion , 
          ,, Distractia “ de Enachescu Georgeta si ,, Tehnologie prea avansata 
“
         de Manolache Corina .
            
                    Concursul este urmarit de vegani , o civilizatie mult mai 
avansata
        decat cea pamanteana si eterna. Pe acesta lume saracia si foametea a 
        fost eradicata de mult .  Aici nu conteaza faima , bogatia si inteligenta 
        deoarece toti sunt la fel de inteligenti , de bogati si de faimosi. 
Singura 
        forma de distractie este elaborarea de catre doritori a unor lucrari de 
        diploma de  doua feluri : despre istoria civilizatiilor straine si despre 



        manipularea lor. Cele mai bune lucrari se discuta in pietele publice . 
In 
        prezent este in desfasurare o cercetare despre influentarea 
pamantenilor    
        si a martienilor . Autorul  hotaraste ca cele 3 povestiri science-fiction 
        premiate , scrise de pamanteni sa devina realitate si asa se si 
intampla.
                  Civilizatia de pe Betelgeuse intervine in anul 4001 pentru a 
        impiedica disparitia Terrei din univers asa cum fusese prezisa de
        Tevaus, cel mai mare prezicator de pe Pamant .
                  Venusienii trimit informatii false si pamantenilor si martienilor 
si
        intre Terra si Marte izbucneste razboiul .
                  Civilizatia de pe Aldebaran le imprumuta terrienilor o 
tehnologie
        avansata cu care ei inving Marte , dar peste 3 ani pamantenii isi 
distrug
        lumea.

                                    Nava amiral a civilizatie de pe Vega
               
                  - Ti-am spus sa nu iti faci lucrarea de diploma despre 
influentarea
        civilizatiilor straine ii spune capitanul Masac cadetului Rasen.
                  - De ce sa nu incerc ? Este foarte distractiv.
                  - Pentru ca ai distrus si Pamantul si Marte cu aceasta cercetare. 
                  - Va trebui sa mai asteptam inca un milion de ani pentru a 
aparea
        alta civilizatie si sa ajunga la acelasi nivel de tehnologie pentru a o 
        monitoriza.
                  - Maine va fi o zi speciala pentru tine , vei putea prelua 
        comanda  navei amiral , dar nu vei mai avea dreptul niciodata sa faci 
        experimente  pe civilizatii straine .
                  - Va multumesc domnule , ca ati avut incredere in competenta 
        mea.
                  - Nu iti accept multumirile , am facut acest lucru pentru ca sunt
        prieten cu tatal tau amiralul Sarev , dar in locul tau trebuia sa fie 
cadet
        Nadia cel mai bun pilot de pe nava , dar ea nu are rude in conducerea
        flotei.
                  - Va voi dovedi la testul de maine ca sunt cel mai bun.
                  - Ramane de vazut , succes maine , daca nu vei reusi locul tau
        va fi luat de Nadia , sa nu uiti niciodata ca din cauza ta au murit zeci



        de miliarde de creaturi inteligente din acest univers si au disparut 
doua
        civilizatii infloritoare .
                  - Esti liber , du-te in cabina ta , odihneste-te si astept sa imi
        demonstrezi ca afirmatiile mele sunt eronate.

                                                                         de Corina Georgiana 
Saftoiu
                


