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SHËNIM I AUTORIT 
 

 

 

 

Ndonëse shumë elemente i ka të përbashkët me Misterin e kriptës së magjepsur dhe me 

vazhdimin, Labirintin e kokrrave të ullirit, që të dy të botuar para tij, libri Asnjë lajm nga Gurbi pa 

dyshim është më ekscentriku nga ata që kam shkruar, ndoshta ngaqë s’është libër në kuptimin e 

rreptë të fjalës, ose ngaqë nuk lindi prej vullnetit për të qenë i tillë. Miku im Xavier Vidal-Folk, 

asokohe shef i redaksisë së të përditshmes El Pais për Kataloninë, e kish zakon të më propozonte nja 

dy herë në vit që të shkruaja diçka për gazetën e tij, gjë që sistematikisht nuk e pranoja, sepse 

gjithherë më hynte frika gjer në palcë nga elementi më karakteristik i gazetarisë: nga afati i 

paapelueshëm i dorëzimit të shkrimit. Shkruaj shumë ngadalë dhe më se një herë më ka ndodhur ta 



mbaroj një libër dhe ta filloj sërishmi nga fjalia e parë sepse nuk më ka pëlqyer rezultati, e vonesa 

mund të merret me mend lehtësisht. Ky është një privilegj prej të cilit kurrë s’kam dashur të heq 

dorë, po më se një herë kam hequr dorë prej tij, pa arritur të përligjesha për çfarë më shtynte ta bëja 

këtë; ndoshta një zell i marrëzishëm për ta vënë veten në provë. Dhe, në të gjitha rastet kur kam 

vepruar kështu, në kundërshtim me dëshirën time, rrjedhojat kanë qenë më të këqija nga sa 

druhesha. Sidoqoftë, në njërin nga këto raste të shumta, nxitja e Vidal-Folkut më gjeti më të 

gatshëm, ose më mirë pa asgjë ndër duar, dhe i premtova, më së paku, që ta mendoja këtë punë. 

Shumë vite më parë, në Nju Jork, në një nga ato periudha të gjata shterpësie letrare që i 

përjetojnë të gjithë shkrimtarët, kisha filluar të shkruaja një histori fantastiko-shkencore me 

ngjyrim humoristik, pa kurrfarë qëllimi, më tepër nga domosdoshmëria për të nxirë letër sesa nga 

ndonjë tjetër arsye. Nuk jam i dhënë pas gjinisë fantastiko-shkencore; madje, ç’është e vërteta, e 

urrej. Ndërkaq, më pëlqejnë filmat fantastiko-shkencorë (ndonëse, ashtu si romanet e këtilla, 

zakonisht përfundojnë duke rënë në ezoterizëm, në milenarizëm apo në variante të tjera të 

banalitetit) dhe, tek u vura ta shkruaja atë fabul, sapo kisha parë një nga këta filma, temën e të cilit 

s’e kisha kuptuar, veçse pamjet e tij më kishin përftuar një kënaqësi të madhe. Ma do mendja se 

pikërisht këto pamje më shtynë ta vegoja atë histori të shkurtër, tema e së cilës, gjithsesi aspak 

origjinale, kishte më shumë afri me fabulat moralizuese të shekullit XVIII (për shembull, me 

udhëtimet e Guliverit) sesa me romanet e mirëfilltë fantastiko-shkencorë: një udhëtar i hapësirës 

kozmike, si kthehet në Tokë, u tregon miqve gjërat e çuditshme që ka parë gjatë udhëtimeve, duke i 

lënë gojëhapur, ndërsa ata, në kohën e kësaj mungese të tij, kanë kryer punë rutinë dhe kanë bërë 

një jetë krejt monotone e konvencionale. Vrulli shteroi shpejt dhe rrëfimi u ndërpre në faqen njëzet, 

ose një çikë më tej, çka është, sipas përvojës sime, pika ku ngecin pothuaj të gjitha rrëfimet, për 

mjerimin e atij që i pati nisur duke qenë i mbushur me entuziazëm. Tani, i zotuar që të shkruaja një 

histori që mund të copëzohej në fashikuj dhe mund të kishte një strukturë mjaft të epshme, e 

shpluhurova atë fabul të vjetër dhe iu ktheva nga a para. 

Në atë kohë, Barcelona ndodhej në një gjendje të pazakontë: vigjilja e Lojërave Olimpike e kish 

kthyer përmbys qytetin, po humori i qytetarëve, me gjithë bezditë e shumta, ishte i hareshëm dhe 

shpresëplotë. Dhe, si përherë, kur diçka e prish monotoninë, qerratallëku i nxirrte turinjtë në çdo 

qoshe. 

Pasi e kisha përvijuar skenën, pasi e kisha përcaktuar personazhin (edhe një herë pa emër) dhe 

pasi e kisha skicuar embrionin e një peripecie të vogël (të kërkonte shokun e tij, Gurbin), gjeta një 

teknikë rrëfimi që duhej të ma lehtësonte punën së tepërmi: ndarja e kohës së rrëfimit në copëza sa 

më të imta. Më tej, s’më mbetej veçse të shfrytëzoja ato që rastësia më nxirrte përpara: një ëmbëltore 

pranë shtëpisë më çoi në mendje se jashtëtokësorit ia kishte ënda aq shumë për churros1; lajmet që 

shfaqeshin në shtypin e përditshëm më sugjeronin sa e sa situata e hollësi të tjera. 

Kështu, e përmbusha zotimin, ama jo pa vuajtje: m’u desh të shkruaja duke luftuar me kohën dhe 

fashikujt e fundit ia dërgova gazetës faqe pas faqeje. Në fund, u ndjeva shumë krenar që ia kisha 

dalë mbanë me vështirësitë, por ndihesha i trishtuar ngaqë më ishte dashur të shkruaja pa u 

përsiatur dhe të botoja pa rishikuar asgjë. Më vonë, kur ky rrëfim doli në trajtë libri, bëra ca 

ndryshime, po fare pak. Ç’është e vërteta, kur më propozuan t’i bashkoja fragmentet e ndryshme të 

rrëfimit dhe t’i botoja në trajtë libri, nuk shfaqa asnjë fije interesi. Nga pikëpamja vetjake, e quaja të 

përfunduar këtë aventurë, siç më ndodh sa herë mbaroj një libër, ndërsa, nga pikëpamja komerciale, 

nuk besoja se ndokush do të shkonte të blinte një rrëfim që kishte dalë në një gazetë me tirazh të 

madh pak muaj më parë dhe, për më tepër, aty bëhej fjalë për gjëra shumë specifike të jetës lokale 

në një moment shumë të veçantë, të papërsëritshëm dhe të pazhvendosshëm gjetiu. Natyrisht, u 

gabova: Asnjë lajm nga Gurbi është ndoshta më i shituri nga librat e mi. U përkthye edhe në gjuhë 

të tjera, çka ishte edhe më e habitshme. 

Duke e vështruar tani, pasi kanë shkuar disa vjet që kur u botua, arsyeja e suksesit shpjegohet 

lehtë: është një libër i shkurtër dhe tejet i lehtë në të lexuar. S’ma merr mendja se në letërsinë e 
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tanishme ka ndonjë libër më të lehtë në të lexuar, për arsyen e thjeshtë se ky është shkruar në një 

gjuhë bisedore, ka një përmbajtje zbavitëse dhe përbëhet nga pjesë që zgjasin pak rreshta. 

Gjithashtu, është libër gazmor, siç kanë qenë edhe rrethanat në të cilat u shkrua: një pranverë plot 

premtime. Ndryshe nga rrëfime të tjera humoristike që kam botuar (Misteri i kriptës së magjepsur 

dhe Labirinti i kokrrave të ullirit, të cilat i kam përmendur tashmë), ky nuk ka as edhe një pikë 

melankolie. Është një vështrim i habitur i botës, një vështrim paksa i frikur, por jo i ngarkuar me 

tragjedi, as me qortim ndaj saj. Për këtë ka ndikuar fakti se e kam shkruar me mendimin që do të 

kishte një jetë shumë të shkurtër, që do të shuhej dita-ditës, dhe se, prandaj, nuk duhej të kishte më 

shumë peshë se një muhabet mes shokësh. 

 

Barcelonë, shkurt 1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITA 9 
 

 

 

 

00.01   (ora lokale)  Ulje e kryer pa vështirësi. Shtytje reaktive konvencionale (e zgjeruar). 

Shpejtësia e uljes: 6.30 e shkallës konvencionale (e ngushtë). Shpejtësia në çastin e zbritjes në tokë: 

4 e shkallës Baho-U1 ose 9 e shkallës Molina-Kalvo. Vëllimi kubik: AZ-0.3. 

Vendi i uljes: 63Ω (IIβ) 28476394783639473937492749. 

Emërtimi i vendit të uljes: Sardanjola2. 

 

07.00 Duke zbatuar urdhrat (e mia), Gurbi përgatitet të vihet në kontakt me format e jetës 

(reale dhe potenciale) të zonës. Duke qenë se udhëtojmë në formë jo-trupore (inteligjencë e pastër – 

faktori analitik 4800), urdhëroj që të marrë formë trupore të ngjashme me banorët e zonës. 

Objektivi: të mos tërhiqet vëmendja e faunës autoktone (reale dhe potenciale). Pasi këshillohem me 

Katalogun Yjor Tokësor Udhëzues të Formave të Pranueshme (KYTUFP), zgjedh për Gurbin pamjen 

e qenies njerëzore të quajtur Marta Sançes. 
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07.15 Gurbi del nga anija nëpërmjet baxhës 4. Mot i kthjellët me erë të lehtë nga jugu; 

temperatura, 15 gradë Celsius; lagështia relative, 56 për qind; det i qetë.  

 

07.21 Kontakti i parë me një banor të zonës. Të dhënat që vijnë nga Gurbi: Madhësia e 

qenies së identifikuar, 170 centimetra; perimetri i kafkës, 57 centimetra; numri i syve, dy; gjatësia e 

bishtit, 0.00 centimetra (nuk ka). Qenia komunikon nëpërmjet një gjuhe me thjeshtësi të madhe 

strukturore, por me zëshmim shumë të ndërlikuar, sepse duhet të artikulohet me anë të përdorimit 

të organeve të brendshme. Konceptim shumë i dobët. Emërtimi i qenies: Ljuk Puxh i Roxh (ndoshta 

marrje e mangët ose jo e plotë). Funksioni biologjik i qenies: profesor që ka në ngarkim një katedër 

(punë me kohë të plotë) në Universitetin Autonom të Bejaterrës. Niveli i butësisë, i ulët. Zotëron një 

mjet transporti me thjeshtësi të madhe strukturore, po shumë të ngatërruar për t’u drejtuar që 

quhet Ford Fiesta. 

 

07.23 Gurbi ftohet nga qenia që të hipë në mjetin e tij të transportit. Kërkon udhëzime. E 

urdhëroj ta pranojë ftesën. Objektivi kryesor: të mos tërhiqet vëmendja e faunës autoktone (reale 

dhe potenciale). 

 

07.23 Asnjë lajm nga Gurbi. 

 

08.00 Asnjë lajm nga Gurbi. 

 

09.00 Asnjë lajm nga Gurbi. 

 

12.30 Asnjë lajm nga Gurbi. 

 

20.30 Asnjë lajm nga Gurbi. 

DITA 10 
 

 

 

 

07.00 Vendos të dal në kërkim të Gurbit. 

Para se të dal, e fsheh anijen për të shmangur kontrollin dhe inspektimin e saj nga ana e faunës 

autoktone. Këshillohem me Katalogun Yjor dhe vendos ta shndërroj anijen në trup tokësor të 

emërtuar banesë familjare e bashkëngjitur, ngrohje, 3 dho. fjet., 2 bnj. Ballkon. Pishinë komunit. 2 

vnd. parkm. Lehtësi maksimale. 

 

07.30 Vendos të përvetësoj pamjen e një qenieje njerëzore të individualizuar. Si 

këshillohem me katalogun, zgjedh kontin-dukë De Olivares. 

 

07.45 Në vend që të dal nga anija nëpërmjet baxhës (tashmë e shndërruar në derë me panele 

me thjeshtësi të madhe strukturore, po shumë të vështirë për t’u përdorur), parapëlqej të 

natyralizohem aty ku përqendrimi i qenieve të individualizuara është më i dendur, me qëllim që të mos 

bie në sy. 

 



08.00 Natyralizohem në vendin e emërtuar Diagonal – Shëtitorja e Grasies3. Shtypem nga 

autobusi numër 17 i linjës Barseloneta – Valj d’Ebron. Duhet të rimarr kokën, që iku duke u 

rrokullisur si rezultat i përplasjes. Operacion i vështirë për shkak të dyndjes së automjeteve. 

 

08.01 Shtypem nga një Opel Corsa. 

 

08.02  Shtypem nga një furgon shpërndarësish. 

 

08.03  Shtypem nga një taksi. 

 

08.04  E rimarr kokën dhe e laj në një çezmë publike që ndodhet pak metra më tej se vendi i 

përplasjes. Përfitoj nga rasti që të analizoj përbërjen e ujit të zonës: hidrogjen, oksigjen dhe kakë. 

 

08.15  Ndoshta do të jetë ca e vështirë ta gjej Gurbin thjesht me të parë, për shkak të 

dendësisë së madhe të qenieve të individualizuara, por ngurroj të vihem në kontakt shqisor, sepse nuk 

i di pasojat që mund të ketë kjo për ekuilibrin ekologjik të zonës dhe, rrjedhimisht, për banorët e saj. 

Qeniet njerëzore janë gjëra me madhësi të ndryshme. Më të vegjlit mes tyre janë aq të vegjël sa, 

nëse të tjera qenie njerëzore më shtatlarta nuk do t’i mbanin në ndonjë karrocë, nuk do të vononin të 

shkeleshin (e ndoshta do të mbeteshin pa kokë) nga ata më trupmëdhenjtë. Më shtatlartët rrallëherë e 

kalojnë gjatësinë prej 200 centimetrash. Një e dhënë e habitshme është se, duke ndenjur shtrirë, 

vazhdojnë të kenë saktësisht të njëjtën madhësi. Disa mbajnë mustaqe; disa të tjerë, mjekër e mustaqe. 

Pothuaj të gjithë kanë nga dy sy, që mund të ndodhen në pjesën e parme ose të pasme të fytyrës, varet 

se nga e sheh. Në të ecur, zhvendosen nga mbrapa-para, gjë për të cilën duhet ta kundërpeshojnë 

lëvizjen e këmbëve me një lëvizje të fuqishme krahësh. Më të nguturit e përforcojnë lëvizjen e krahëve 

nëpërmjet çantash prej lëkure ose plastike ose me anë të disa valixheve të vogla, të quajtura 

“Samsonite”, prej materiali që vjen nga një planet tjetër. Sistemi i zhvendosjes së automobilave (katër 

rrota të çiftëzuara dhe të mbushura me ajër të qelbur) është më i arsyeshëm dhe lejon të arrihen 

shpejtësi më të mëdha. Nuk duhet të fluturoj, as të vërtitem në trajtë rrethore, nëse nuk dua të më 

shohin si të çuditshëm. Vërejtje: të mbaj gjithmonë në kontakt me tokën njërën këmbë – cilado qoftë 

nga të dyja, vlen – ose organin e jashtëm me emrin bythë. 

 

11.00  U bënë pothuaj tre orë që pres të shoh Gurbin të kalojë. Pritje e kotë. Dyndja e qenieve 

njerëzore në këtë pikë të qytetit nuk pakësohet. Madje, përkundrazi. Përllogarit gjasat që Gurbi të 

kalojë këtej pa e parë unë dhe del se janë të rendit shtatëdhjetë e tre me një. Ndërkaq, kësaj 

përllogaritjeje i duhen shtuar dy ndryshore: a) që Gurbi nuk kalon këtej, b) që Gurbi kalon këtej, por 

ka modifikuar pamjen e tij të jashtme. Në këtë rast, gjasat që të mos e shoh arrijnë te nëntë trilionë me 

një. 

 

12.00  Ora e lutjeve angelus. Lutem me vete për disa çaste, me besimin që Gurbi nuk do të 

kalojë pikërisht tani para meje. 

 

13.00  Pozicioni vertikal, të cilit po ia nënshtroj trupin tashmë prej pesë orësh, po fillon të 

më duket i lodhshëm. Ënjtjes muskulore i shtohet përpjekja e vazhdueshme që duhet të bëj për të 

thithur dhe nxjerrë ajër. Një herë që harrova ta bëja për më se pesë minuta, fytyra më mori një 

ngjyrë manushaqe dhe sytë më dolën vendit, për çka m’u desh të shkoja e t’i merrja që përposh 

rrotave të makinave. Kështu siç e kam nisur, do të arrij të tërheq vëmendjen. Duket se qeniet 

njerëzore thithin e nxjerrin ajër automatikisht, gjë që e quajnë frymëmarrje. Këtë automatizëm, që i 

sjell neveri çdo qenieje të qytetëruar dhe që po e përshkruaj këtu për arsye thjesht shkencore, 

njerëzit e përdorin jo vetëm në frymëmarrje, po edhe në shumë funksione të tjera trupore, si 
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qarkullimi i gjakut, tretja, pulitja e syve – e cila, në dallim nga dy funksionet e përmendura para saj, 

mund të kontrollohet nga vullneti, e në këtë rast quhet shkelje e syrit, – rritja e thonjve, etj. Aq të 

varur janë njerëzit nga funksionimi automatik i organeve (dhe organizmave) të tyre sa që do të bënin 

edhe gjëra të shëmtuara, nëse nuk do t’u mësohej që në fëmijëri që natyrën t’ia nënshtrojnë dekorit. 

 

14.00  Kam arritur në cak të qëndresës sime fizike. Çlodhem duke i mbështetur të dy 

gjunjët në tokë dhe duke e përkulur këmbën e majtë prapa dhe këmbën e djathtë përpara. Një zonjë, 

tek më sheh në këtë pozicion, më jep një monedhë njëzetepesë peseta, të cilën e kapërdij menjëherë, 

që të mos dukem i pasjellshëm. Temperatura, 20 gradë Celsius; lagështia relative, 64 për qind; era 

fryn nga jugu; gjendja e detit, pa dallgë. 

 

14.40  Dendësia e trafikut, automobilistik dhe këmbësor, zvogëlohet paksa. Ende asnjë lajm 

nga Gurbi. Ndonëse duke rrezikuar të cenoj ekuilibrin e brishtë ekologjik të planetit, vendos të 

vihem në kontakt shqisor. Duke përfituar nga rasti që nuk po kalon asnjë autobus, e zbraz mendjen 

krejt dhe lëshoj valë me frekuencë H76420ba1400009, që shkoj duke e ngritur gjer në 

H76420ba14000010. 

Me përpjekjen e dytë, marr një sinjal, të dobët fillimisht, pastaj më të qartë. E deshifroj sinjalin, 

që duket se vjen nga dy pika të ndryshme, ndonëse shumë pranë njëra-tjetrës në raport me boshtin e 

Tokës. Teksti i sinjalit (i deshifruar): 

Nga po merrni, zonja Kargols? 

Nga Sant Joan Despi4. 

Përsëriteni dhe njëherë? 

Nga Sant Joan Despi. Nga Sant Joan Despi. Nuk më dëgjoni? 

Duket se kemi një problem të vogël këtu në studio, zonja Kargols. Na dëgjoni mirë? 

Si thatë? 

Thashë, a na dëgjoni mirë? Zonja Kargols? 

Po, po. Unë ju dëgjoj shumë mirë. 

Më dëgjoni, zonja Kargols? 

Shumë mirë. Ju dëgjoj shumë mirë. 

Nga po merrni, zonja Kargols? 

Nga Sant Joan Despi. 

Nga Sant Joan Despi. A na dëgjoni mirë atje në Sant Joan Despi, zonja Kargols? 

Unë ju dëgjoj shumë mirë. Po ju, si më dëgjoni? 

Ju dëgjoj shumë mirë, zonja Kargols. Nga po na merrni? 

 

Kam frikë se gjetja e Gurbit do të jetë më e vështirë nga ç’e mendoja. 

 

15.00  Vendos të eci vazhdimisht nëpër qytet, e jo të rri në një pikë fikse. Kështu, gjasat për 

të mos e gjetur Gurbin i pakësoj në një trilion, po pavarësisht nga kjo, rezultati mbetet i pasigurt. 

Eci duke ndjekur planin heliografik ideal që e instalova në qarqet e mia të brendshme tek po dilja 

nga anija. Bie në një kanal të hapur të Kompanisë Katalane të gazit. 

 

15.02  Bie në një kanal të hapur të Kompanisë Hidroelektrike të Katalonisë. 

 

15.03  Bie në një kanal të hapur të Kompanisë së Ujërave të Barcelonës. 

 

15.04  Bie në një kanal të hapur të Kompanisë Shtetërore të Telefonave. 

 

15.05  Bie në një kanal të hapur nga shoqata e banorëve të lagjes në rrugën Korsega. 

                                                           
4. Rrethinë e Barcelonës (shën. i përkth.). 

 



 

15.06  Vendos të heq dorë nga plani heliografik ideal dhe të eci duke parë se ku shkel. 

 

19.00  Kam katër orë që po eci. Nuk di ku jam dhe këmbët nuk më mbajnë. Qyteti është 

shumë i madh; turma, e përhershme; zhurma, e madhe. Habitem që s’po i ndesh monumentet e 

zakonshme, sikurse Kenotafi i së Bekuarës Nënë Pilar, që mund të më shërbenin si pika referimi. 

Ndala një këmbësor që dukej se kishte një nivel të lartë butësie dhe e pyeta se ku mund të gjeja një 

njeri që ka humbur rrugën. Më pyeti ç’moshë ka ai njeri. Si iu përgjigja se është gjashtëmijë e 

pesëqind e trembëdhjetë vjeç, më tha që ta kërkoja në El Corte Inglés5. Më e keqja është se duhet të 

thith këtë ajër të mbushur me grimca shumë të shijshme. Dihet se në disa zona urbane ajri është i 

atillë që banorët e tyre e fusin nëpër këllëfë dhe e eksportojnë me emërtimin suxhuk. Sytë i kam të 

mahisur, hundën të bllokuar, gojën të tharë. Ku e ku më mirë në Sardanjolë! 

 

20.30  Me perëndimin e diellit, kushtet atmosferike do të përmirësoheshin shumë, nëse 

qenieve njerëzore nuk do t’u binte ndër mend të ndiznin fenerët. Duket se u nevojiten që të mund të 

vazhdojnë të rrinë rrugëve, sepse qeniet njerëzore, paçka se më të shumtët kanë një fizionomi të 

vrazhdë, madje thjesht të shëmtuar, nuk mund të jetojnë pa u parë me njëra-tjetrën. Edhe veturat i 

kanë ndezur fenerët dhe mësyhen me to. Temperatura, 17 gradë Celsius; lagështia relative, 62 për 

qind; erë e dobët nga juglindja; gjendja e detit, e trazuar. 

 

21.30  Mjaft. Nuk hedh dot më asnjë hap tjetër. Kam pësuar dëmtime të mëdha fizike. Njëri 

krah më ka rënë, njëra këmbë, të dy veshët dhe gjuha më varen aq shumë sa m’u desh t’i lidhja në 

brez, ngaqë tashmë kam ngrënë katër racione çorbe për qen dhe kushedi sa bishta cigareje. Në këto 

kushte, më mirë t’i shtyj për nesër kërkimet. Fshihem poshtë një kamioni të parkuar, shpërbëhem 

dhe natyralizohem në anije. 

 

21.45  Karikim me energji. 

 

21.50  Vesh pizhamet. Mungesa e Gurbit më rëndon në shpirt. Duke qenë se i kemi kaluar 

bashkë të gjitha mbrëmjet prej tetëqind vjetësh, nuk di si t’i shtyj orët para gjumit. Mund të shihja 

televizionin lokal, ose të lexoja një fashikull të aventurave të Lolita Galaktikës6, por nuk kam qejf. 

Nuk e shpjegoj dot mungesën e Gurbit dhe ca më pak heshtjen e tij. Kurrë s’kam qenë i rreptë si 

shef. Përherë i kam lënë ekuipazhit, domethënë Gurbit, liri të plotë për të hyrë e për të dalë kur t’i 

tekej (brenda orarit të liridaljes), por, në qoftë se e di që s’do të kthehet, apo që do të vonohet, më e 

pakta që mund të bënte, për respekt, do të ishte të njoftonte.     

 

 

                                                           
5. Supermarket i madh spanjoll (shën. i përkth.). 

 
6. Botim i shpikur nga autori. Me sa duket, përmban një lojë fjalësh ndërmjet titullit të romanit “Lolita” të Nabokovit dhe faktit 

që ky roman është ekranizuar nga Stanley Kubrick, i cili është i famshëm ndër të tjera edhe për filmin fantastiko-shkencor “2001: 

Odiseja kozmike” (shën. i përkth.).  

 


