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Prolog

Imperiul Galactic se prăbuşea. 
Era un Imperiu colosal, care se întindea pe milioane de 

planete între extremităţile celor două braţe ale măreţei spi-
rale duble care era Calea Lactee. Prăbuşirea îi era de ase-
menea colosală… şi îndelungată, fi indcă nu începuse abia 
acum. 

Ea începuse cu secole înainte ca un om s-o fi  observat 
cu adevărat. Omul acela fusese Hari Seldon, singura scân-
teie de efort creativ rămasă în mĳ locul dezintegrării care 
se accentua. El concepuse şi dusese la nivelul cel mai înalt 
ştiinţa psihoistoriei. 

Psihoistoria nu se ocupa de individ, ci de masele de in-
divizi. Era ştiinţa mulţimilor – mulţimi de miliarde de oa-
meni. Psihoistoria putea prezice reacţiile faţă de stimuli 
aproape cu precizia cu care o ştiinţă mai puţin importantă 
putea prezice traiectoria ricoşeului unei bile de biliard. Nu 
exista aparat matematic care să poată prognoza reacţia 
unui singur individ, însă reacţia câtorva miliarde era cu 
totul altceva. 

Hari Seldon trasase tendinţele sociale şi economice ale 
epocii sale, privise de-a lungul curbelor şi prevăzuse con-
tinuarea şi accelerarea prăbuşirii civilizaţiei, ca şi hiatul de 
treizeci de mii de ani care trebuia să apară înainte ca un alt 
Imperiu să poată răsări din ruinele sale. 

Era prea târziu pentru a mai stopa prăbuşirea aceea, 
însă nu prea târziu pentru a reduce hiatul de barbarie. 
Seldon a întemeiat două Fundaţii „la capetele opuse ale 
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Galaxiei“, iar poziţiile lor au fost astfel concepute încât, 
după numai un mileniu, diversele evenimente legate şi în-
treţesute să croiască din ele un Al Doilea Imperiu care să 
se nască mai repede, să fi e mai puternic şi mai durabil. 

Volumul Fundaţia1 a relatat istoria uneia dintre aceste 
Fundaţii în primele ei două secole de existenţă. 

Ea a început sub forma unei colonii de experţi în ştiin-
ţele exacte de pe planeta Terminus, afl ată la extremitatea 
unui braţ spiral al Galaxiei. Izolaţi de clocotul Imperiului, 
savanţii aceia au compilat un dicţionar universal de cunoş-
tinţe, Enciclopedia Galactică, fără să cunoască rolul mai 
profund pe care Seldon, dispărut de acum, îl plănuise pen-
tru ei. 

Odată cu dezintegrarea Imperiului, regiunile periferice 
au căzut în mâinile unor „regi“ independenţi. Fundaţia a 
fost ameninţată de ei, dar sub conducerea celui dintâi pri-
mar, Salvor Hardin, şi-a menţinut o independenţă precară, 
aţâţându-i unul împotriva celuilalt pe aceşti suverani mă-
runţi. Ca unici posesori ai energiei atomice printre planete 
care-şi pierdeau treptat tehnologia şi reveneau la utiliza-
rea cărbunilor şi a petrolului, membrii Fundaţiei au ajuns 
chiar infl uenţi. Fundaţia a devenit centrul „religios“ al re-
gatelor din jur. 

Treptat, Fundaţia şi-a dezvoltat o economie bazată pe 
comerţ, iar Enciclopedia a trecut în planul secund. Negus-
torii Fundaţiei, care ofereau gadgeturi atomice pe care nici 
măcar Imperiul la apogeul său nu le-ar fi  putut replica în 
privinţa miniaturizării, au pătruns sute de ani-lumină în 
Periferie. 

Sub conducerea lui Hober Mallow, primul dintre Prinţii 
Negoţului, Fundaţia a dezvoltat tehnicile războiului eco-
nomic într-atât, încât a reuşit să învingă Republica Korell, 

1 Fundaţia, traducere de Mihai-Dan Pavelescu, Editura Paladin, 
Bucureşti, 2013. (n.r.)
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deşi aceasta primea sprĳ inul uneia dintre provinciile exte-
rioare ale fostului Imperiu. 

După două sute de ani, Fundaţia era statul cel mai pu-
ternic din Galaxie, cu excepţia rămăşiţelor Imperiului, 
care, concentrate în treimea centrală a Căii Lactee, conti-
nuau să controleze trei sferturi din populaţia şi din bogă-
ţia Universului. 

Părea inevitabil ca următorul pericol pe care avea să-l 
înfrunte Fundaţia să fi e zvâcnetul fi nal al Imperiului mu-
ribund. 

Calea trebuia să fi e degajată pentru bătălia dintre Fun-
daţie şi Imperiu. 





Partea I

GENERALUL

1
ÎN CĂUTAREA MAGICIENILOR

BEL RIOSE – ... În cariera sa relativ scurtă, Riose şi-a câş-
tigat titlul de „Ultimul Imperial“, care i-a fost atribuit pe bună 
dreptate. Un studiu al campaniilor sale dovedeşte că i-a fost egal 
lui Peurifoy ca abilitate strategică şi poate superior în privinţa 
capacităţii de conducere a oamenilor. Deoarece s-a născut în 
epoca de declin a Imperiului, i-a fost imposibil să egaleze recor-
dul cuceririlor lui Peurifoy. Şansa i s-a ivit însă când a înfrun-
tat Fundaţia direct, fi ind primul dintre generalii Imperiului care 
a făcut-o… 

ENCICLOPEDIA GALACTICĂ*2

Contrar recomandărilor etichetei Curţii pentru coman-
dantul unei fl ote staţionate într-un sistem stelar încă ostil 
de la Marginile Imperiului Galactic, Bel Riose călătorea 
fără escortă. 

Însă Bel Riose era tânăr şi energic – îndeajuns de ener-
gic pentru ca o Curte calculată şi insensibilă să-l trimită 
cât mai aproape de capătul universului –, ba în plus şi cu-
rios. Istorii ciudate şi improbabile, repetate cu multă ima-
ginaţie de sute de oameni şi neclar cunoscute de alte mii 

*2Citatele reproduse din Enciclopedia Galactică sunt preluate din 
ediţia 116, publicată în anul 1020 E.F. de Enciclopedia Galactică 
Publishing Co., Terminus, cu acordul editurii.
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de oameni, îi stârniseră ultima dintre aceste facultăţi; posi-
bilitatea unei expediţii militare le angajase pe primele 
două. Combinaţia era irezistibilă. 

Coborî din anticul vehicul de teren pe care-l rechiziţio-
nase şi se opri în faţa uşii castelului prăfuit pe care îl căuta. 
Aşteptă. Ochiul fotonic care scana intrarea era activ, însă 
uşa fu deschisă manual. 

Bel Riose îi zâmbi bătrânului. 
— Sunt Riose… 
— Te-am recunoscut. 
Bătrânul rămase locului rigid şi fără urmă de mirare pe 

chip. 
— Cu ce intenţie? 
Riose se retrase un pas, în semn de respect. 
— Paşnică. Dacă dumneata eşti Ducem Barr, îţi cer fa-

voarea unei convorbiri. 
Ducem Barr păşi într-o parte şi pereţii din interiorul ca-

sei înviară strălucind. Generalul intră în plină lumină a 
zilei. 

Atinse peretele camerei de lucru, apoi îşi privi vârfurile 
degetelor. 

— Aveţi aşa ceva pe Siwenna? 
Barr surâse subţire. 
— Nu cred că mai există altundeva. Îl repar eu însumi, 

cât pot de bine. Trebuie să-mi cer scuze că te-am lăsat să 
aştepţi. Dispozitivul automat anunţă prezenţa vizitatori-
lor, însă de acum nu mai poate deschide uşa. 

— Reparaţiile dumitale nu sunt corespunzătoare? 
Vocea generalului era uşor batjocoritoare. 
— Nu mai există piese de schimb. Luaţi loc, domnule. 

Beţi ceai? 
— Pe Siwenna? Stimate domn, din punct de vedere so-

cial, aici este imposibil să nu bei ceai. 
Bătrânul patrician se retrase în tăcere, cu o plecăciune 

lentă care făcea parte din moştenirea ceremonială lăsată 
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de aristocraţia ci-devant dintr-o perioadă mai bună a seco-
lului trecut. 

Riose privi după silueta gazdei sale care se îndepărta şi 
sofi sticarea lui studiată deveni uşor nesigură. Educaţia sa 
fusese pur militară; experienţa la fel. Folosind o expresie 
clasică, el înfruntase moartea de multe ori, însă aceasta 
avusese întotdeauna o natură foarte familiară şi tangibilă. 
De aceea nu e de mirare că leul idolatrizat al Flotei a XX-a 
se simţea cuprins de fi ori în atmosfera brusc mucegăită a 
vechii încăperi. 

Pe raft uri se înşiruiau cutiuţe negre cu legături fi ldeşii 
pe care generalul le recunoscu drept cărţi. Titlurile îi erau 
nefamiliare. Bănui că structura mare din celălalt capăt al 
încăperii era receptorul care transpunea la cerere cărţile în 
imagini şi sunete. Nu văzuse vreunul funcţionând, totuşi 
auzise despre ele. 

Cândva i se spusese că în urmă cu mult timp, în epoca 
de aur când Imperiul şi Galaxia se confundau, nouăzeci la 
sută dintre locuinţe aveau asemenea receptoare… şi ase-
menea şiruri de cărţi. 

Însă acum trebuiau vegheate frontiere, iar cărţile erau 
pentru bătrâni. Şi oricum, jumătate dintre poveştile spuse 
despre zilele de demult erau mituri. Mai mult de jumătate. 

Ceaiul sosi şi Riose se aşeză. Ducem Barr îşi ridică ceaşca.
— În onoarea dumitale! 
— Mulţumesc. În onoarea dumitale!
— Se spune că eşti tânăr, rosti Ducem Barr. Câţi ani ai? 

Treizeci şi cinci? 
— Pe-aproape. Treizeci şi patru. 
— În cazul acesta, spuse Barr apăsând uşor cuvintele, 

n-aş putea începe mai bine decât informându-te că, din pă-
cate, eu nu deţin amulete fermecate, poţiuni sau elixire 
pentru dragoste. De asemenea, nu sunt deloc capabil să 
infl uenţez favorurile oricărei tinere doamne care te-ar pu-
tea atrage. 
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— Nu am nevoie de ajutoare artifi ciale în privinţa 
aceasta, domnule. 

Mulţumirea de sine, neîndoios prezentă în vocea gene-
ralului, era străbătută de amuzament. 

— Primiţi multe solicitări pentru asemenea produse? 
— Destule. Din nefericire, publicul neinformat tinde să 

îi confunde pe cărturari cu magicienii, iar viaţa amoroasă 
pare să fi e domeniul care necesită cele mai multe interven-
ţii de natură magică. 

— Şi astfel ar părea fi resc să vină aici. Eu gândesc însă 
altfel. Nu-i asociez pe cărturari decât cu posibilitatea de a 
afl a răspunsuri la întrebări difi cile. 

Siwennianul se încruntă sumbru. 
— Te-ai putea înşela în aceeaşi măsură ca ei! 
— Asta poate fi  adevărat sau nu. 
Tânărul general îşi puse ceaşca în suportul ei conic, 

unde aceasta se reumplu. Lăsă să cadă înăuntru cu un cli-
pocit uşor capsula aromată ce-i fusese oferită. 

— Spune-mi atunci, patriciene, cine sunt magicienii? 
Magicienii adevăraţi. 

Barr păru surprins de titlul care nu mai fusese folosit 
de atâta timp. 

— Nu există magicieni, răspunse el. 
— Totuşi, oamenii vorbesc despre ei. Siwenna abundă 

în poveştile cu ei. În jurul lor s-au înfi inţat chiar secte. 
Există o legătură bizară între aceasta şi grupurile de conce-
tăţeni ai dumitale care visează şi aiurează despre zilele de 
altădată şi despre ceea ce ei numesc „libertate şi autono-
mie“. În cele din urmă, este posibil ca subiectul să devină 
un pericol pentru stat. 

Bătrânul clătină din cap. 
— De ce mă-ntrebi pe mine? Simţi cumva iz de rebeliu-

ne, pe care aş conduce-o eu? 
Riose ridică din umeri. 
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— Deloc. Deloc. Deşi nu se poate spune că ideea ar fi  
complet ridicolă. Tatăl dumitale a fost exilat pe vremea sa; 
dumneata însuţi ai fost patriot şi şovin pe vremea dumita-
le. Ca musafi r, nu este delicat s-o amintesc, însă treaba 
pentru care am venit aici o cere. Să fi e totuşi o conspiraţie? 
Mă-ndoiesc. În decursul acestor trei generaţii, spiritul de 
luptă al Siwennei a fost înăbuşit. 

 Bătrânul dădu cu difi cultate replica: 
— Voi fi  la fel de nedelicat ca gazdă, pe cât eşti dumnea-

ta ca musafi r. Îţi voi reaminti că, odată, un vicerege a avut 
aceleaşi gânduri despre siwennienii lipsiţi de spirit de lup-
tători. Din ordinul său, tatăl meu a ajuns un sărman fugar, 
fraţii mei au devenit martiri iar sora mea s-a sinucis. To-
tuşi, viceregele acela a murit de o moarte sufi cient de ori-
bilă sub mâinile aceloraşi sclavi siwennieni. 

— Ah, da, iar aici te-ai apropiat de ceva ce mi-aş fi  dorit 
să pot spune. Moartea misterioasă a viceregelui despre care 
ai vorbit nu mai reprezintă de trei ani un mister pentru 
mine. Un tânăr soldat din garda lui personală a acţionat 
într-un mod interesant. Dumneata erai soldatul acela, dar 
nu cred că mai este nevoie de detalii. 

Barr rămase tăcut pentru o vreme. 
— Nu. Şi ce propui? 
— Să-mi răspunzi la întrebări. 
— În niciun caz sub ameninţări. Sunt bătrân, însă nu atât 

de bătrân încă pentru ca viaţa să-mi fi e o povară prea mare. 
— Bunul meu domn, trăim vremuri grele, spuse Riose 

cu subînţeles, iar dumneata ai copii şi prieteni. Şi o ţară 
pentru care ai articulat în trecut fraze iubitoare şi impru-
dente. Dacă aş decide să utilizez forţa, n-aş ţinti atât de 
imprecis, încât să te lovesc pe dumneata. 

Barr deveni brusc rece. 
— Ce doreşti? 
Riose vorbi, ţinând în mână ceaşca goală: 
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— Ascultă-mă, patriciene. În aceste vremuri, cel mai 
mare succes îl au acei soldaţi care nu fac altceva decât să 
conducă paradele ferchezuite ce şerpuiesc pe domeniile 
palatului imperial în zilele de sărbătoare şi să însoţească 
strălucitoarele nave de lux care o poartă pe Splendoarea Sa 
Imperială către planetele estivale. Eu… eu sunt un ratat. 
Sunt un ratat la vârsta de treizeci şi patru de ani, şi voi ră-
mâne un ratat. Deoarece, vezi dumneata, mie-mi place să 
lupt. De aceea m-au trimis aici. Pricinuiesc prea multe ne-
cazuri la Curte. Nu mă potrivesc cu eticheta. Îi ofensez pe 
dandy şi pe lorzii amirali, dar sunt un conducător prea bun 
de nave şi de oameni pentru a fi  eliminat rapid printr-un 
abandon în spaţiul cosmic. De aceea, Siwenna este substi-
tuentul. Este o planetă de graniţă, o provincie rebelă şi 
stearpă. Se afl ă departe, îndeajuns de departe pentru a-i sa-
tisface pe toţi. Şi astfel, mucegăiesc. Nu există rebeliuni pe 
care să le înăbuş, iar viceregii de la frontiere nu s-au revol-
tat în ultima vreme; cel puţin de când răposatul tată de glo-
rioasă amintire al Maiestăţii Sale Imperiale a transformat 
Mountel de Paramay într-un exemplu de neuitat. 

— A fost un împărat puternic, murmură Barr. 
— Da, şi avem nevoie de mai mulţi ca el. Împăratul este 

stăpânul meu, nu uita asta. Interesele pe care le apăr sunt 
ale lui. 

Barr ridică din umeri indiferent. 
— Ce legătură au toate acestea cu subiectul vizitei du-

mitale? 
— Îţi voi explica pe scurt. Magicienii despre care am 

amintit vin de dincolo… dincolo de posturile de pază ale 
frontierelor, unde stelele sunt risipite rar… 

— „Unde stelele sunt risipite rar“, cită Barr, „iar gerul 
spaţiului se infi ltrează“. 

— Ce-i asta, o poezie? se încruntă Riose. 
Versurile păreau frivole într-un asemenea moment. 
— În orice caz, ei provin din Periferie – din singurul cva-

drant în care sunt liber să lupt pentru gloria Împăratului. 
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— Şi astfel să slujeşti interesele Maiestăţii Sale Imperia-
le şi în acelaşi timp să-ţi satisfaci dorinţa pentru o bătălie 
bună. 

— Exact. Trebuie totuşi să ştiu cu ce mă lupt, iar aici 
dumneata îmi poţi fi  de ajutor. 

— De unde ştii asta? 
Riose ciuguli nepăsător dintr-o prăjiturică. 
— Deoarece în ultimii trei ani am urmărit toate zvonu-

rile, toate miturile, toate şoaptele legate de magicieni… iar 
din toată biblioteca de informaţii pe care le-am adunat, nu-
mai două lucruri sunt unanim acceptate, şi de aceea cu 
certitudine adevărate. Primul este că magicienii provin de 
la marginea Galaxiei afl ate dincolo de Siwenna, iar al doi-
lea este că tatăl dumitale a întâlnit cândva un magician în 
carne şi oase şi a stat de vorbă cu el. 

Bătrânul siwennian îl privi fără să clipească şi Riose 
continuă: 

— Ar fi  mai bine să-mi spui tot ce ştii… 
— Ar fi  interesant să-ţi spun anumite lucruri, replică 

gânditor Barr. Ar fi  un experiment psihoistoric personal. 
— Ce fel de experiment? 
— Psihoistoric. 
Patricianul surâse neplăcut, după care continuă politi-

cos: 
— Ar fi  bine să mai iei nişte ceai. Voi ţine un adevărat 

discurs. 
Se lăsă apoi mult pe spate în pernele moi ale fotoliului. 

Luminile murale se îndulciseră până la o strălucire roz-fi l-
deşie care edulcora până şi profi lul dur al soldatului. 

Ducem Barr începu să vorbească: 
— Cunoştinţele mele provin din combinarea a două 

evenimente accidentale: naşterea ca fi u al tatălui meu şi 
naşterea ca locuitor al ţării mele. Povestea a început acum 
mai bine de patruzeci de ani, la scurt timp după Marele 
Masacru, când tata era fugar prin pădurile Sudului iar eu 
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eram tunar în fl ota personală a viceregelui. Acelaşi vicere-
ge, apropo, care poruncise Masacrul şi care a sfârşit după 
aceea printr-o moarte atât de crâncenă. 

Surâse hain şi urmă: 
— Tata se numea Onum Barr şi a fost Patrician al Impe-

riului şi Senator de Siwenna. 
Riose îl întrerupse nerăbdător: 
— Cunosc foarte bine circumstanţele exilului său. Nu 

trebuie să intri în detalii. 
Siwennianul îl ignoră şi continuă neabătut: 
— În cursul exilului, a fost abordat de un neguţător am-

bulant de la marginea Galaxiei, un tânăr care vorbea cu un 
accent ciudat, care nu ştia nimic din istoria imperială re-
centă şi care era protejat de un scut de forţă individual. 

— Un scut de forţă individual? îl străfulgeră Riose cu 
privirea. Vorbeşti aiureli! Ce generator ar fi  atât de puter-
nic încât să reducă un scut la mărimea unui singur indi-
vid? Pe Marea Galaxie, ducea cu el o sursă de energie ato-
mică de cinci mii de miriatone pe un cărucior cu roţi? 

— Acesta este magicianul despre care auzi şoapte, isto-
rii şi mituri, încuviinţă Barr. Numele „magician“ nu-i câş-
tigat cu uşurinţă. Generatorul lui era atât de mic, încât nu 
putea fi  văzut, însă arma cea mai grea pe care ai putea-o 
ţine în mână nici măcar nu i-ar fi  ştirbit scutul acela. 

— Şi asta-i toată povestea? Magicienii s-au născut din 
pălăvrăgelile unui bătrân distrus de suferinţă şi de exil? 

— Istoria magicienilor e mai bătrână chiar decât tatăl 
meu, domnule, iar dovada este mai concretă. După ce l-a 
părăsit pe tata, neguţătorul acela pe care oamenii îl nu-
mesc „magician“ a vizitat un tehnician din oraşul spre ca-
re-l îndrumase tatăl meu şi a lăsat acolo un generator de 
scut de tipul celui pe care-l purta el însuşi. Generatorul a 
fost recuperat de tata după ce a revenit din exil, în urma 
execuţiei blestematului vicerege. A durat mult până l-a gă-
sit… Generatorul se afl ă pe peretele din spatele dumitale, 
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domnule. Nu funcţionează. De altfel, n-a funcţionat decât 
în primele două zile, însă dacă-l vei examina, vei vedea că 
n-a fost conceput de un cetăţean al Imperiului. 

Bel Riose se întinse către centura din verigi metalice 
care atârna pe peretele curbat. Obiectul se desprinse cu un 
sunet slab de sucţiune, când micul câmp adeziv se dezac-
tivă sub atingerea mâinii lui. Elipsoidul din partea sa su-
perioară îi atrase atenţia. Era de mărimea unei nuci. 

— Acesta…, zise el. 
— A fost generatorul, încuviinţă Barr. Subliniez, a fost. 

Secretul funcţionării lui nu mai poate fi  acum descoperit. 
Investigaţiile subelectronice au arătat că s-a topit şi a fuzi-
onat într-o singură bucată de metal, şi nici chiar cele mai 
detaliate studii ale tiparelor de difracţie n-au putut distin-
ge părţile individuale ce existaseră înaintea fuziunii. 

— Atunci „dovada“ dumitale continuă să se afl e la gra-
niţa neclară a cuvintelor nesusţinute de probe concrete. 

Barr ridică din umeri. 
— Mi-ai cerut să-ţi spun ce cunosc şi m-ai ameninţat cu 

extragerea forţată a cunoştinţelor respective. Mi-este indife-
rent dacă alegi să le priveşti cu scepticism. Vrei să mă opresc? 

— Continuă! rosti aspru generalul. 
— După moartea tatei, i-am continuat cercetările, iar 

apoi al doilea accident pe care l-am menţionat mi-a venit 
în ajutor, deoarece Siwenna îi era bine cunoscută lui Hari 
Seldon.

— Şi cine-i Hari Seldon? 
— Hari Seldon a fost un savant care a trăit în timpul 

împăratului Daluben al IV-lea. A fost psihoistoric – ultimul 
şi cel mai de seamă dintre toţi. El a vizitat o dată Siwenna, 
pe când planeta era un mare centru comercial, cu mari bo-
găţii artistice şi ştiinţifi ce. 

— Hm, mormăi Riose amar, arată-mi o planetă stagnan-
tă care să nu susţină că ar fi  fost în trecut un tărâm de bo-
găţii abundente. 
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— Trecutul despre care vorbesc este cel de acum două 
secole, când Împăratul încă stăpânea până la cele mai înde-
părtate stele iar Siwenna era o planetă din interiorul Impe-
riului, nu dintr-o provincie semibarbară de graniţă. În zile-
le acelea Hari Seldon a prevăzut declinul puterii imperiale 
şi căderea fi nală în barbarie a întregii Galaxii. 

Riose izbucni brusc în râs. 
— El a prevăzut asta? Atunci a greşit, bunul meu savant. 

Bănuiesc că aşa te autointitulezi. Imperiul este acum mai 
puternic decât a fost în ultima mie de ani. Ochii dumitale 
bătrâni sunt orbiţi de pustietatea geroasă a graniţei. Vino 
într-o zi pe planetele interioare, vino la căldura şi bogăţia 
centrului. 

Bătrânul clătină sumbru din cap. 
— Circulaţia încetează mai întâi la periferie. Va mai 

dura o vreme până ce dezintegrarea va ajunge la inimă. 
Vreau să spun dezintegrarea indiscutabilă, evidentă pen-
tru toţi, complet diferită de cea interioară, care-i o poveste 
veche de vreo cincisprezece secole. 

— Aşadar acest Hari Seldon a prevăzut că Galaxia va 
cădea într-o barbarie uniformă, rosti Riose amuzat. Şi ce 
va mai urma după aceea? 

— Seldon a înfi inţat două fundaţii la capetele opuse ale 
Galaxiei – Fundaţii alcătuite din oamenii cei mai buni, cei 
mai tineri şi cei mai puternici, pentru a se înmulţi, a creşte 
şi a se dezvolta. Planetele pe care au fost ele întemeiate au 
fost alese cu multă grĳ ă, ca şi momentele şi vecinătăţile. 
Totul a fost astfel aranjat încât viitorul, aşa cum l-au prevă-
zut formulele matematice inalterabile ale psihoistoriei, să 
determine izolarea lor timpurie de corpul principal al civi-
lizaţiei imperiale şi transformarea lor treptată în seminţele 
celui de-Al Doilea Imperiu Galactic – pentru a reduce un 
inevitabil interregn de barbarie de la treizeci de mii de ani 
la numai o mie. 




