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Această carte se dedică tuturor exploratorilor lumii, 

de azi şi din viitor.
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Îşi ridică ochelarii pe frunte. „Da, pot să jur că am citit un roman care 

începe aşa….”, spuse el.  „Dumneavoastră aveţi numai acest început 

şi aţi dori să găsiţi urmarea, nu-i aşa? Problema este că pe vremuri 

toate romanele începeau aşa. Cineva mergea pe o stradă pustie şi 

vedea la un moment dat ceva ce îi atrăgea atenţia, ceva ce părea 

să ascundă un mister sau o premoniţie. Atunci cerea explicaţii şi i se 

istorisea o poveste lungă…”

— Italo Calvino, Dacă  într-o noapte de iarnă un călător
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1. COMPLETEAZĂ ACEASTĂ CARTE ÎN ORDINEA 
PAGINILOR. NU SĂRI PESTE NIMIC (CU EXCEPȚIA 
SITUAȚIILOR ÎN CARE PRIMEȘTI INSTRUCȚIUNI ÎN ACEST 
SENS). VEI CĂPĂTA SARCINI PE MĂSURĂ CE VEI AVEA 
NEVOIE DE ELE.

2. NU DIVULGA DESCOPERIRILE TALE PÂNĂ ÎN 
MOMENTUL ÎN CARE ȚI SE VA SPUNE SĂ O FACI.

3. ÎN ORICE MOMENT, DACĂ NU TE SIMȚI ÎN STARE SĂ 
ÎNDEPLINEȘTI SARCINILE PRIMITE, DĂ CARTEA MAI DE-
PARTE CUIVA DESPRE CARE CREZI CĂ AR FI ÎN STARE SĂ 
O DUCĂ LA BUN SFÂRȘIT.
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 Această carte a ajuns cumva în mâinile tale. Poate că 

 ai ales-o în timp ce cotrobăiai prin rafturile bibliotecii plictisit 

 de celelalte cărți şi atras în mod special de ceva legat de această carte. 

 Poate ai primit-o cadou. Indiferent de motiv, ideea de bază te intrigă.  

 Este desigur ridicol să achiziționezi o carte care nu e terminată 

 (de ce ar publica cineva de la bun început o carte neterminată?). 

 Ceva din tine îți spune, pe de altă parte, că aceasta ar putea fi cartea „ta” –

 cartea pe care ți-a fost hărăzit s-o termini. Îți dai seama că trebuie 

 s-o iei acasă cu orice preț.

 Marchează pe harta de mai jos locul unde ai găsit această carte 

 (dacă harta nu e corectă, eşti liber să o corectezi).
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sus (vizibil)
jos (invizibil)
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