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Arhivele se întindeau pe aproape jumătate de cartier, în 
subteran. Dosare așezate pe rafturi dispuse în șiruri lungi; do-
sare de la fi ecare caz apărut în Oraș în ultimul secol; dosare 
stivuite, conectate între ele, indexate. Sistemul era atât de com-
plicat şi de întortocheat, încât, de-a lungul anilor, doar o singură 
persoană în viaţă putea să-l înţeleagă. În momentul de faţă, 
acea persoană era Arthur Puskis – arhivar. Era al patrulea arhi-
var, şi îi luase locul lui Gilad Abramowitz, care înnebunise în 
ultimii ani petrecuți acolo şi care murise imediat după ce ieși se 
la pensie de la Arhive. Abramowitz fusese mentorul lui Puskis 
mai bine de zece ani şi îi explicase – cât de bine îi per mi sese 
mintea lui răvășită – care este logica sistemului. Chiar şi aşa, lui 
Puskis îi luă aproape încă zece ani ca să înţeleagă pe deplin 
sistemul. Acum era în cel de-al douăzeci şi şaptelea an la Arhive.

De câteva ori în fi ecare zi, O’Shea, curierul comanda men-
tului, aducea o listă cu dosarele care trebuiau ridicate. Câteva 
do sare din listă erau însoţite de un asterisc, ceea ce însemna că 
trebuiau căutate şi toate celelalte dosare care aveau legătură cu 
cel trecut pe listă. Puskis avea un cărucior pe care îl împingea 
mereu printre șirurile de rafturi perfect aliniate. Căruciorul 
avea o roată defectă care scârţâia la fi ecare mişcare.

Puskis termină de selectat dosarele cerute şi se întoarse la 
birou. Deschise dosarele cu asterisc şi luă numerele de trimitere 
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către dosarele conexe. Apoi luă căruciorul şi porni în căutarea 
dosarelor conexe. Fiecare culoar era iluminat la fi ecare nouă 
metri de un bec simplu. De fi ecare dată când mergea să caute 
dosare trecea printr-o zonă puternic iluminată, urmată de o 
alta crepusculară şi apoi încă una puternic luminată. Niciun 
bec nu părea să se ardă vreodată, iar Puskis era parțial con-
ştient de faptul că primăria trimitea periodic pe cineva să le 
verifi ce. Zgomotul lor colectiv era ca un sunet primordial, un 
sunet care părea că e generat direct de Pământ.

Era la raftul cu seriile C4583R, într-o zonă slab luminată, 
atunci când găsi cele două dosare. Căuta seria C4583R, subse-
ria A132, dosarul 18. Era la locul lui, chiar după seria C4583R, 
subseria A132, dosarul 17. Puse dosarul în cărucior şi, din obiş-
nuinţă, verifi că să vadă dacă următorul dosar era seria C4583R, 
subseria A132, dosarul 19. Era o metodă recomandată de 
Abramowitz; o metodă periodică de a verifi ca ordinea dosa-
relor, în loc să facă o revizie trimestrială, aşa cum făceau pre-
decesorii lui Abramowitz. Dosarele erau prea multe acum 
pentru a face revizii periodice.

Iniţial, când văzu dosarul 18 cu seria C4583R, subseria 
A132, crezuse că făcuse o greşeală şi că luase un dosar greşit. 
Verifi că dosarul din cărucior şi observă că nu era nicio greşeală. 
Asta însemna că, de fapt, existau două dosare cu numărul 18, 
seria C4583R, subseria A132. Puskis îşi dădu jos ochelarii de 
pe nasul lung şi subţire, îşi roti capul pentru a-şi dezmorți 
gâtul, îşi puse ochelarii la loc şi se uită din nou la dosar. Nimic 
nu era schimbat. Cele două dosare aveau aceeaşi etichetă.

Îl deschise pe cel de pe raft. Era dosarul lui Reif  DeGraffenreid, 
cu un anumit număr de identifi care a FAPTEI, cu o adresă 
exactă, şi aşa mai departe. Îl deschise pe cel din cărucior. Din 
nou, numele era Reif  DeGraffenreid, acelaşi număr de 
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identifi care a FAPTEI, adresă, cam aceleaşi date. Dosare du-
plicat? Puskis nu-şi putea imagina că fusese atât de neglijent. O 
enigmă. Așeză şi cel de-al doilea dosar în cărucior şi se în toarse 
la biroul său să rezolve această problemă deranjantă.

Puskis luă cele două dosare şi, cu degetele lui scheletice, le 
aşeză de-o parte şi de alta a biroului său gol. Le verifi că pagină 
cu pagină conţinutul, prima dată din dosarul din stânga sa, 
apoi din dreapta. După ani de experienţă, dezvoltase un fi n 
simţ al hârtiei din diferite perioade. Curioşilor – dacă ar in-
terac ţiona vreodată cu unul – le-ar fi  spus că era un instinct. 
Ade vărul e că avea o înţelegere profundă a tipurilor de hârtie 
din diferite perioade, precum şi a efectului pe care îl aveau anii 
asupra hârtiei, cât de uscată era, de aspră sau de decolorată – 
fi ecare tip de hârtie având particularităţile ei.

Observă că hârtiile din cele două dosare nu erau din ace-
eaşi perioadă. Hârtia din dosarul din dreapta lui nu era veche 
de opt ani – era prea moale, se îndoia uşor sub degetele lui, nu 
avea rigiditatea caracteristică hârtiei mai vechi. Analizând-o cu 
şi mai multă atenţie, estimă că hârtia din dosarul din dreapta 
are trei sau patru ani vechime. Ridică hârtia la lumină pentru 
a se convinge. Furnizorul de hârtie al departamentului era de 
ani întregi Ribisi & Porfi ro. Îşi personalizau hârtia imprimând-o 
cu un căluţ de mare transparent. Dar acum cinci ani fuseseră 
preluați de Capitol Industries, care, pentru a diminua costurile, 
renunţase la personalizarea hârtiei. Astfel că modelele mai 
noi, fără logoul imprimat, apăruseră create cu siguranţă acum 
cinci ani. Puskis verifi că hârtia din celălalt dosar care, după 
cum bănuia, avea căluţul de mare imprimat pe ea. Cineva folo-
sise hârtia de provenință mai recentă la vreo doi sau trei ani 
după crearea dosarului original. Interesant!
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Foarte interesante erau şi paginile: aceeaşi copertă, aceleaşi 
informaţii personale, aceeaşi declaraţie – DeGraffenreid a fost 
judecat pentru uciderea lui Ellis Prosnicki – acelaşi verdict: 
vinovat. Sentinţa era „Î.P.V.“ care era abrevierea pentru „în-
chi soare pe viaţă“ – acesta fi ind un alt detaliu enervant găsit de 
Puskis în dosarele duplicat. Exista totuşi o diferenţă interesantă. 
Pe marginea paginii opt a declaraţiei era o notă scrisă de 
mână. Scria „A nu fi  contactat – Dersch“. O săgeată era în-
drep tată spre numele Feral Basu, care era menţionat de 
DeGraffenreid ca fi ind bărbatul care i-a făcut cunoştinţă cu 
Prosnicki. În dosarul din dreapta era scris cu cerneală verde. 
În dosarul din stânga, cerneala era albastră. 

Se uită mai atent. Scrisul de mână era aproape identic, dar 
nu întru totul. În scrisul cu cerneală albastră codiţa lui n se 
vedea, pe când în scrisul cu verde, n se termina brusc. La fel 
era şi cu unghiul din care fuseseră trase săgeţile – era puţin 
diferit. Părea că cineva copiase nota de pe un dosar pe altul cât 
mai exact posibil. Sau nu chiar atât de exact. Studie cele două 
note, încercând să bănuiască intenţia falsifi catorului care îi 
rămase necunoscută, renunţând în cele din urmă, din cauza 
lipsei de informaţii.

Finalmente, ajunse la fotografi i. Fotografi a din partea stângă 
(dosarul mai vechi) era a unui bărbat cu ochii adânciţi în orbi-
te, cu un nas cârn şi strâmb şi cu un început de chelie. Gura îi 
era întredeschisă, lăsând să i se vadă puţin din dinţii sparţi şi 
încovoiaţi. Parcă ar fi  fost pocnit cu o cană. Fotografi a din 
dosa rul din dreapta înfăţişa un cu totul alt bărbat. Acesta avea 
trăsături alungite, obraji supţi pe care încerca să-i ascundă cu 
perciuni foarte lungi și părul rar şi subţire cu cărare pe mijloc. 
Ce îl surprinse pe Puskis era privirea bărbatului, care nu părea 
să fi e conştient că e fotografi at, cu toate că aparatul nu putea fi  
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la o depărtare mai mare de trei metri. Lui Puskis i se părea că 
e o stafi e.

Aceasta era o situaţie ciudată. Puskis puse mâna pe telefon 
şi, pentru prima dată după mai bine de un deceniu, sună la 
comandament.

Puskis se simţi în biroul comandantului şi mai inconfortabil 
decât de obicei. Rareori devia de la traseul lui obişnuit cu trei 
opriri: apartamentul lui, la şapte străzi depărtare de Arhive; 
magazinul din colţ; şi, desigur, Arhivele. Dacă mergea oriunde 
altundeva îşi dădea seama cât de excentric – chiar grotesc – 
arăta după cele trei decenii petrecute în Arhive. Era îngrozitor 
de slab şi gârbovit ca urmare a faptului că ani întregi citise 
do  sare în lumina slabă a Arhivelor. Faţa îi era palidă şi trans-
pira abundent atunci când era în aer liber. Purta ochelari cu 
lentile și rame groase, din cauză că cititul permanent aproape 
că îl lăsase orb. În interiorul Arhivelor nu avea nevoie să vadă 
mai departe de unu sau doi metri.

Comandantul se uită la Puskis cu un fel de consternare 
blajină. În primii săi ani ca arhivist, Puskis venea din când în 
când cu câte o cerere – un anumit tip de hârtie, o instalaţie 
modernă împotriva incendiilor, o uşă cu cheie între Arhive şi 
lift, o baie – cereri pe care comandantul nu le putea îndeplini. 
Cu timpul, lipsa constantă a unui răspuns la aceste cereri puse 
capăt vizitelor lui Puskis. Acum, după aproape un deceniu, era 
din nou în biroul comandantului. Dar de data asta era ceva cu 
totul diferit.

– Două dosare identice? Maxilarul comandantului tremură 
atunci când vorbi.

– Da, domnule. Două dosare la seria C4583R. Un individ 
pe nume Reif  DeGraffenreid.
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– Şi care e problema? Comandantul își lustruia cu cravata 
o insignă.

– Păi, fotografi ile sunt diferite. Dosarele sunt pentru aceeaşi 
persoană, dar fotografi ile înfăţişează două persoane diferite.

– Nu sunt sigur că înţeleg problema, domnule Puskis.
– Problema, domnule, e că nu pot exista doi Reif  

DeGraffenreids în acelaşi oraş, cu acelaşi număr de identifi -
care a FAPTEI, cu aceeaşi adresă şi tot restul. E pur şi sim-
plu imposibil.

De fapt, într-o anumită măsură, nici măcar Puskis nu cre-
dea ceea ce spunea acum. Dar atât de mare încredere avea 
în acurateţea infailibilă a Arhivelor, încât nu părea să existe o 
altă explicaţie.

Comandantul oftă.
– Domnule Puskis, mi se pare destul de evident că cineva a 

îndosariat greşit una din fotografi i.
– Şi atunci de ce ar exista două dosare, domnule? În cei 

douăzeci şi şapte de ani la Arhive nu am întâlnit niciodată un 
dosar duplicat, iar acum, când găsesc o dublură, fotografi ile 
din ele sunt diferite.

– Nu ştiu ce să-ţi spun, domnule Puskis, zise comandantul 
scuturând din cap.

– Exact asta e şi ideea, domnule, zise Puskis cu disperare în 
voce. Exact asta e şi ideea pe care vreau să v-o transmit, dom-
nule. Nici eu nu ştiu ce să fac. Vă aduc situaţia la cunoştinţă 
pentru a putea iniţia o anchetă.

– Să anchetez cine a îndosariat greşit fotografi a?
– Nu. Vă rog nu nesocotiţi această problemă. În acest oraş 

există doi Reif  DeGraffenreids, domnule. Sunt diferiţi, dar sunt 
aceeaşi persoană.

– Nu sunt sigur că înţeleg ce vrei să spui.
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– Nici eu nu înţeleg, domnule. Asta e ideea pe care încerc 
să v-o transmit. Nici eu nu ştiu exact ce spun. Nu are niciun 
sens, dar totuşi are. Domnule…

– Poate sunt greşite dosarele, sugeră comandantul cu o 
voce joasă.

– Nu. Mă tem că nu e aşa. Dosarele nu pot fi  greşite.
Puskis nu menţionă nimic despre cerneala de culoare 

dife rită, nici despre diferenţa de vechime a hârtiei. Primul 
indi ciu era un detaliu a cărui importanţă i-ar fi  scăpat coman-
dantului. El nu ar fi  înţeles cum funcţionează sistemul după 
care lu crează scribii. Nu ar fi  înţeles importanţa dramatică a 
notei identice care apare de două ori, dar în culori diferite. Și 
mai în grijorător pentru Puskis era faptul că el însuşi înţe legea 
că acest detaliu era foarte important, dar nu reuşea să-i desci-
freze sensul.

Comandantul luă un dosar de pe birou şi-l răsfoi. Puskis se 
uita la modul stângaci în care comandantul mânuia hârtiile, 
degetele lui groase răsfoind câte două foi în loc de una.

– Domnule Puskis, când ţi-ai luat ultima dată o vacanţă?
Întrebarea îl luă prin surprindere pe Puskis şi, înainte să 

răspundă, se bâlbâi puţin:
– Nu sunt sigur. Nu demult, dar nu înţeleg…
– Domnule Puskis, îl întrerupse comandantul zâmbind 

blând şi înţelegător, s-a întâmplat în anul 1917. Acum aproape 
18 ani.

Puskis încuviinţă tăcut.
– Îţi ordon să îţi iei liber săptămâna următoare. Du-te la 

Arhive, strânge-ţi lucrurile, şi nu te întoarce decât peste o 
săptămână.

– Dar, domnule.
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– Nu, domnule Puskis. Nu se va întâmpla nimic cu Arhivele 
într-o săptămână. Acordă-ţi un pic de timp liber. Relaxează-te. 
Arhivele sunt greu de suportat. Optsprezece ani. Dumnezeule!

Aşa cum se întâmpla de fi ecare dată când venea la co man-
dament, Puskis era condus înapoi la Arhive într-o maşină de 
poliţie. Prin fereastră se vedea cum ploaia posomorâtă lovea 
carosabilul, lăsând o pojghiță lucioasă pe trotuare. Oa menii se 
grăbeau ghemuiţi sub umbrele.

– Ce vreme urâtă, spuse ofi ţerul de la volan. 
Puskis nu-şi bătuse capul să-i reţină numele atunci când se 

prezentase, aşa că nu-l asculta nici acum.
– Nu cred că vă deranjează prea mult acolo jos, la Arhive, 

mai făcu ofi ţerul o încercare. 
Puskis nu răspunse nici de data asta. Ofi ţerul, care auzise 

toate zvonurile, oftă şi renunţă.
Pe bancheta din spate, Puskis îşi pipăia pălăria aşezată pe 

genunchi. Nici nu încercase să-şi şteargă picăturile de ploaie 
de pe ochelari. Se gândea cum va sta departe de Arhive o săp-
tămână întreagă. Optsprezece ani – zisese comandantul – de 
la ultimul lui concediu. Era corect, și el îşi amintea foarte clar 
ultima abatere de la ritmul normal al vieţii lui. Începuse să re-
zolve integrame şi-şi dăduse repede seama că putea să iden ti-
fi ce zece cuvinte-cheie şi să rezolve restul rebusului fără indicii. 
Trebuia doar să ştie cum să combine literele. Când nu mai 
fusese pasionat de asta, începuse să adauge propriile cuvinte în 
spaţiile libere, încercând să le umple pe toate fără să şteargă 
nimic. După ce stăpâni şi această tehnică, începu să pună li-
tere la întâmplare în rebus, doar pentru a găsi cuvinte pe care 
să le incorporeze. Toate acestea se întâmplaseră luni şi marţi. 
Miercuri se întorsese la Arhive şi nu mai lipsise de atunci, nici 
măcar un singur weekend.
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Maşina de poliţie parcă lângă trotuarul din faţa primă-
riei. Arhivele erau la subsol. Puskis îşi puse pălăria şi coborî 
din maşină fără să-i spună nimic şoferului. În timp ce urca 
treptele înguste din granit, ploaia îi uda haina şi pantalonii. 
Când ajunse înă untru, îşi atinse borul pălăriei ca să-i salute pe 
paznicii de la poartă, după care se îndreptă spre lifturi. Unul 
dintre liftieri, un bărbat ca o veveriţă pe nume Dawlish, îl 
strigă pe Puskis, care intră în liftul decorat cu catifea.

– Spre Arhive, domnule? îl întrebă Dawlish, ca de obicei.
– Mmm, răspunse Puskis.
În timp ce liftul cobora, îşi scoase ochelarii şi îi şterse.
– Am ajuns, zise Dawlish deschizând întâi uşa liftului şi 

apoi uşa masivă de oțel.
– Da. Da, într-adevăr.
Puskis ieşi din lift, după care şovăi un moment.
– Pot să vă ajut cu ceva, domnule Puskis?
Accentul englezesc al lui Dawlish se putea simţi încă destul 

de bine, mai ales în cuvinte precum „ceva“.
– Mmm, de fapt, da. Da, e ceva ce ai putea face pentru 

mine. Voi fi  ăăăă, voi fi  plecat timp de o săptămână sau cam 
aşa ceva.

Dawlish ridică din sprâncene.
– Nu v-am văzut niciodată lipsind de la muncă, domnule.
– Într-adevăr. Într-adevăr, aşa e. Dar adevărul e că nu voi 

fi  aici timp de o săptămână şi speram… Ezită.
– Ce speraţi, domnule Puskis?
– Da, speram ca tu să poţi ţine o evidenţă a tuturor celor 

care intră în Arhive cât timp lipsesc eu. În afară de curierul de 
la Comandament, bineînţeles. Exceptându-i şi pe oamenii 
de serviciu.

– Mă bucur să vă ajut cu asta, domnule Puskis. O să scriu 
o listă. Cu toate că, după cum ştiţi, nimeni nu coboară acolo în 
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afară de dumneavoastră şi de curieri, şi, bineînţeles, de oamenii 
de serviciu.

– Eşti sigur? Eşti absolut sigur că nimeni nu mai coboară 
acolo?

Dawlish, simţind tonul imperios al lui Puskis, se concentră, 
încercând să-și amintească.

– Domnule Puskis, spuse el în cele din urmă, nu îmi vine în 
minte nici măcar o singură persoană.




