STORO 4 – ATU ÇEDDO
İeharo 2786 ahu inta atu demelo enterstella hemedra ujva kolenneç jite van hantek
privata ja ume arite. Fetralo heseḥḥek pehe taiumo anumimte umumez zalkefez
livimte. Estito estante seide 1 ure məda ja demela kolnite. Fetralek aşvaka ja konekte
arite diçatus eḥite ja goero eteihatirte retre lasito midavek elho kairue kontinumirte
hes demelez. Urezus çeddo arite heseḥek aṿe ante 1 ieharo goere mėteihatula
gustavo kassano edrez dadatto vitorte. eḥeşorda çedantorula nufa sera(varoka
çedantoro), tamu nemmu (salea çedantoro), atai çelik(savat çedantoro) hes
novgoerek ja tipa gerro aperimte hes novgoera edraforzon adnez naretortes. Plege
hes goero ninek vizile venire diçeç hanetten afheblortes.
Ja tettez goeredro tesson asriek afhite tesso savoihorfloki diçe vese kazpedo keje
holiste. Savoihora floko diçite hes çeddo gala tetvejjek goçistes. Hom zalehirrez
önönek entrises hom ple goeresek kontristes. Munda digez hemma tetemekesresa
edro arus hes atu edrite. Dosema van zalkefez viti mavna hemmek ple abnaxamula
hemmites hes hemmo.
Gustavo kassano demelez ja van amurkivantorite hə kontrek çegebla zaldiamentez
antoro laite. Nida maratha ple ja irvez farizumatimte. Nida maratha kolnezada
mudnilata edroresanite van gustavo vela stelles apaxorte. Enterstella hemedro
mataço di nidan alia kolnek gegerteme con gustavo domez private etevita ja jisîte
lesete nida problemo irite jelenora, çitora je estula nida maratha artige lai gomektare
sijharusna asi diçorte gustavo. Ese hes hesirve afnimte şaban kuşaiak ela hamit kireç
munma də təna favoreta viren alia demellek mataçumimte hom plev alfa sentauriek!
Hes ofşale vantumite por gustavo.
Fetralo meohadumoide aŋek dadeşumore gustavon
Di gustavo ibtekita də vire estullo şabana van hamita alia ja demelek mataçumates
ple di gustavo tekfatemek aitorte. Gustavo demelon savoihorrek bandeç ainekite go
ume umiso çeddon tefniso diçe saborte iepe. Çeddo hes demelez fetraleç arüka ja
ordinşa retrezites. Kolna konseḥez ple vaheson enmanes êa meselite. Diego tomar,
gustavo’a tralezula ja kolna kikonsehite van çedlogubba konseḥez mudçemmes
antezada jankelite. Çeddo hoşeson kesrore, kolna domedrez alçaka vihheç por
mudçi tesgore van loŋa temez demelon fetraleç kisri vanorte. Gustavo daffe
serosumimte hes meselon fetraledrek. Fetrala atu axamoro tamu leşamek daffe
seroso guvore van tetietumorte vese virmenthava ja retno afheblorte. Fetralo vel
gustavo inave sovarto agvez eşrumorte. Gustavo alçaka münnese hes laboron umiro
diçe mentteme tamu leşam ankelorte hes kefek.
Zegâttol gustavo ertteme tamu leşam fetraledra guvitioteç mupragme kolnez
reseggon amrumimte gustavo hes fetralamron anetezumi vanus ple maneç jalo
avnirte lesete hes vahe alleç evna jamrite. konseḥa seihşera kanbe kikonseḥa ple
kanbek serta videse ivdatorte. An gomektare jezuke min holimte konseḥa seihşero
kanbimte. konseḥa vaheso çedda homsenetta manek besimte. Fetralek lada
axamorro arenez resimte.
Fetraledra axamorrula tamu leşam ela reno kireç gustavon fezlege afçila kefez
livoroide avdati haiumese fetralek lado vese çeddese ja mektare munisvidula kerim

ulujezben kikonseḥe misönumimte. Fetralvano eḥek vanita jision ehek eteihhoqo
arite kolennadada gügges amulmitite. Kitteidoro savat çedantoro atai çelikimte.
Gustavo vanire avnire ni atai çelik etevumite umus ple ja baŋo segvespera etevvez
segvimte. Kolna bitakforezzese atai çelik homsentullo ehirez puniaro vitatimte vese
hes seide jome evtata amutdeso diçe porketatimte. Sale, varok an savat kolna
güggek resistenzek entreşortes ieḥe
Omanarsabbo por gustavo demsönatie
Peskito besteme çeddo vanitoide ḟür hörso teipites kontre gustavo omanarsabbo
reoreddo bejinime van edrol gustavo adnato rutez neşerro ertimte. Çeddo ara ja
edron por laumi ganese tetese labororte. Kontine irada zetremessez kerome önulla
gano mudradorte. Gous min kanbumatol goero konseḥa aggezite vese çeddo
paralola goereso inşimtes. Paralola goeresa goerro van eidorro datites;
Kolna goero: rota çelik
Goereidorro: atai çelik, tamu nemmu, nufa sera
Dôrro: zeno kat, nakamen sera, odai mosek
Hes laboro lesete gustavo van iurimmo muarite.
Gustavo: anestisa labori paraloledro inşores an fetralo hes kefon vaçore seide.
Fetralo ço ninani laus tehani anetez firazo çehoro. kikonseḥeidorulaca putoron irimes
goereidore mataçumimes limenettes. Kerim iu goç somnore hes mesellez?
Kerim ulujezbe(kikonseḥo): goero mi go umeblire min bitakforezzek elpazamerron
guvoros soe.
Noşrak tikenlov(novşerfaha umumedroro):goero muo sökire muon çedo sökire çedon
ninek temez menrita çeddese gönaleşo nino mes umi laus meselo mutle muktopise.
Alize kalaç(goereidoro):goero pehe fezle edremptesito adçateblire maine.
Verenidan paşakoş(goereidoro): alize bsuria virro edro elonumites.
Goero: ah mi iuese go umeblire cirve! Mi ple fetralaxamesek ire vidorşako agvirous
avroi!
Gustavo rəle diçiten umimi. Zaledra laboraşrese van fetrale lasito midavek elho
kairue age lipaze nepeşon fetralaxamesez fahimi. Fetralaxamesek irteme daton
diçimi;
“videzesta virron fahitas asneito, hes abniza midaheḥez konseḥseihon kesritas ioşao
diçito, esev artige iotire frato! Aut egon entegra iotese şlusiras aut laborliviso!”
Diçimi. Fetralaxamorro cadek mundese koneveşek besimi bermen öfahumimi.
Fetraleç evita redço poste 1 ito venimi van entegra iotto vel gustavo guvatimi.
Gustavo kanselumore konseḥon çeddo bordakalizore
Gustavo kanselumisi esev antesese kelbon kelbek uege litebri kolnedrez mudçi
avnula nufa sera, tumen nadia van sezar jiallo vela koneveşek besimi. Egühha
birakforzesek tebsato jerdese hes 3 çeddantoro piratra goereson por tefni kolnedrese
öfaheşimi an konseḥa kelledaton kapumimi. konseḥa kelledatupo hes dafe
konseḥana vahesese kapumatimi. Artige entegra ioto ven gustavoi. Nunkus çeda

laborro mudvele keffahimi çeddo hom kolnedrese hom edra amikacora çeddese
getiheşisi.
An hes pelano qasra temez frutten guvisi çeddo saŋo lozimi artige ura borda
makaihhez aruses elune aresi vahese ome digek açgeblireha kefek venimi venus ple
hes tibmidaheḥo teha apretita anetek avnorei. Poste 1 ieharo gala ja tetgeltaro
ordumate goero temratisi. Ca kabarfahon goero ianteç fahimi an ja segomşero
blirumimi. Segantez goereseç arükisehen aperumimus ple ḟutili pretesso kontinumori.
Goeresa jeraihek pedo van ilkonvoliho bejinire. Bejinez urdettek afhumire goero
vesev ebsa horro muihe midaheḥa amûzirizeme gano dadori. Lesete hes
tetgeltarorro ante ja temo goerek azazenedimes goero vundo afhe felhimte.
Azazenoron keteçina diçe ḟurenesese ja homelana ilek apragmo ple guvatimte van
goero çegite digek hemmek sonumite;
“ei çedorro sibrenasus aut sibaŋasus exine sego vel tetasoi savoihorra vanese guzo
alviro klaşğurabbas” diçe retne rumek besteme urdetorro jeraihek pedimtes mannez
vapenno plev arite albede. An gala ja puniaro vitatite tusanne morite ulanso van
gustavo jeraihdeisezada poste tetgeltarorreç entegra tetgeltarorres keteçate
temrateme rutez amrumite nunke ireḥḥo çedkuntese sibe melpimte ieharo 2788’ite
midaheḥo biho şamite.
Fetrala axamorro mato inta zizemese qasra temez imnek besite ḟür hes estallo van
poste peskome estallo volanzese poste tetbato fetralantoro şahin gökkurt kolnek
venimte. Kolna kefo interrageihite serosso fahite dev axamorro van muitteç. Leseteus
gustavo velav öneköne sabite;
+gustavo keralon lerenito hes gala züali an umateme elpazo bliri şerora
-galantoros mi skuzo ḟür iun hes sine lefitoseç ese fetraledro ninon keje çarite plege
jehire mundez kolnosa lövumate ple pesneşatimi hom kolnek inave helgo laite hom
nino heseḥez inoçenta hemmese peçgatitos
+gusvato ivdia hes mesellez mumna kerjisio iustesumatisei ela min. Tua konvikta
vanna falgezoi an hes goçese tun mi mes oslumi. Mundek çentrek çehatisehai exine
nova misönfahek.
-eḥek hu eteihatise?
+areis sastereç julon eteihon mentoros.
Artige gustavo keralon öfahimte jerebo imuforza ja sasteron por eteihi antol el
gustavo ankello gegeratimte van çeddo temşatimte. Dreinez adreo burnire axame
meorte nunke. Gustavo pardvanumite van mundek vihfahite. Koldezus iustesumo
arite. Hes gala çeddeivez lekanta sabbite gecpodese tribunalumimi por findiçço
hoqomoro kerjisiek diço guvimte;
hoqomoro;
ha çidahetumitas an goeresek tetgeltarumitas. Edrek murespektulo vaut ker
muintreçbarjenula zaltetekamra jisia fahiseha arno bliri. İepasa visahek legitos
entegra ni umittas. Ante rota çelik venie ivdina!
-venito goise!

+ulan mik ivdia problema go? Suga mekesfegi tu hantan go mentora goereso
elonumeblora ja ple goereson denias diçe konseḥannek polborhoto guveblora?
-guviro goise huas min io imeze goumisas?
+vidira goumisnan besia nunke vel eḥa
Poste hoqomoro ni mehmet zeno kat;
+be hei samino jeraihek pede jeraihon kesrumek endi an hemmon kaşirumi go diçi ço
aşrora?
-ia teho vahites hoqomora soro
+cek tu io upguveblire fetraledro vahite diçe vurfetralek ço kontrora?
-seide ridoro
+vidisa ridemon besia vel eḥa
Hoqomoro kigire ni alize kalaç;
-amrias hoqomora soro
+gomektare burnada tönadalima gomektare bivsahalimai ia hom kolnedrez muitai
hom çeddek homsenta ari go pedai?
-lai holalo hoqomora soro
+iffia visaha ple akzore besia vel eḥa bivsaho.
Hoqomoro kigire ni atai çelik
-amrumias hoqomora soro
+hoqomora sorime tuk ka’ina soro diçi lipazi maine. İave tu gomektare fonihmastona
virima be ieharrante muzgala ja ofşalteme entegra misönneç pardvanume güfa
çidahetumimai hemmon bereşumimai.
-ia gex diçço iepe jogi hoqomora soro hom goerohon voumteme ganon afçile fehito
mi
+dehnaşero hesmektare madale tun voiste ço io? Pedia besia vel eḥa.
Hesirvez hoqomoro paia jision brohumire an uppon aperire;
Lipaze munitite. Hes inta zizemez(i18 koneveşşero) hes deivez iustesumatulla h 42
koneveşşerrezada semesinto amez demelek vitra umeḥḥez laborçampa arenno
fahek upo guvatimi. Muarenno van fahites temmo;
Rota çelik 2 ieharro
Atai çelik 5 ieharro
Zeno kat 4 ieharro
Tumen Nadia 1 ito
Sezar jiallo 10 ommo
Alize kalaç 33 ommo
Tamu nemmu: 30 ieharro
Alia iustesumatulla moznonno: malaresses %50’n orenez manaiharno
Arenno cirve pluvimi an çidaheta tazalo mebri artige. Demeleç exilumatullo ple nevire
demelek retnisi ple. Artige atu demelo preti por areissamro.

HİKAYE 4 – ATU ÇETELERİ
Yıl 2786 Ahu yıldızının atu gezegeni yıldızlararası cumhuriyetin en genç kolonilerinden birisiydi ve
kendine özgü bir yapısı vardı. Federasyon buralarda pek yatırım yapmamıştı genelde kendi halinde
bırakmıştı. Oldum olası sadece 1 tane şehri olan bir gezegen koloniydi. Federasyona gevşek bir
bağlılığı vardı dense yeriydi bir vali atanırdı gerisi saldım çayıra mevlam kayıra biçiminde devam
ederdi bu gezegende. Kentteyse çeteler vardı. Buraya çok değil 1 sene evvel vali olarak atanmış olan
gustavo cassano idarede sıkıntılar yaşamaktaydı. Yerleşik düzenin çete liderleri olan nufa sera(varok
çetesi lideri), tamu nemmu(sale çetesi lideri), atay çelik(savat çetesi lideri) bu yeni valiye karşı bir nevi
savaş açmıştı bu yeni valinin otoritesini tanımamakta diretmekteydiler. Hatta bu vali bizlere vızıltı
gelir demekten kendilerini alamıyorlardı.
İlk başlarda valilik idaresi bunları ciddiye almadı bunlar çapulcu sürüsü diyerekten ama kazın ayağı
hiçte öyle olmayacaktı. Çapulcu sürüsü dediği bu çeteler büyük baş ağrılarına sebep olacaklardı. Hem
kendi aralarında birbirine girecekler hem de valiliğe karşı olacaklardı. Dünya dışında insanların
başıbozukluk idaresi varsa bu da atu idaresiydi. Düzgün ve kendi halinde yaşamak isteyen insanlara
bile kötü örnek olan insanlardı bu insanlar.
Gustavo cassano gezegende tek ve rakipsiz liderdi onun karşısına çıkabilecek kendi çapında lider
yoktu. Nida maratha bile bir şekilde uzaklaştırılmıştı. Nida maratha kolonideki donanımlı
idarecilerden birisiydi ve gustavo ile yıldızları barışmıyordu. Yıldızlararası cumhuriyet nida’nın tayiyini
başka koloniye çıkarttığında bunu gustavo evinde özel olarak kutlamış bir şahıstı nihayet nida belası
gitti yalancının, entrikacının teki olan nida maratha artık yok ne kadar şükretsek azdır diyordu
gustavo. Fakat bu böyle bitmemişti şaban kuşayak ile hamit kireç adlı iki adet gözde adamını da başka
gezegenlere tayin etmişti hem de alfa centauri’ye! Bu resmen gustavo için bir dezavantajdı.
Federasyon ant içmiş gibi gustavoyu köşeye sıkıştırıyor
Gustavonun çok güvendiği iki adamı olan şaban ve hamitin başka bir gezegene tayin edilmesi bile
gustavo’nun durdurulmasına yetmiyordu. Gustavo gezegeni çapulculara terk etmekten yana değildi
ne yapıp edeceğim çeteleri bitireceğim diye konuşuyordu hep. Çeteler bu gezegende federasyondan
ayrı bir düzen kurmanın peşindeydiler. Koloni meclisinde bile çoğunluğu ele geçirmeleri an
meselesiydi. Diego tomar, gustavo’nun tarafında olan bir koloni meclis başkanıydı ve çete lobilerinin
mecliste söz sahibi olmalarının önündeki tek engeldi. Çeteler asayişi bozuyor, koloni ekonomisinde
illegal yollardan söz sahibi olmak için suç işliyor ve de uzun vadede gezegeni federasyondan
kopartmak istiyordu. Gustavo defalarca rapor etmişti bu meseleyi federasyon yönetimine.
Federasyonun atu temsilcisi tamu leşam’a defalarca rapor veriyor ve başvuru yapıyordu lakin
adamakıllı bir dönüş alamıyordu. Federasyon gustavo’ya yeterli desteği vermemekte ısrar ediyordu.
Gustavo illegal önlemlerle bu işi hallederim diye düşününce de tamu leşam engel oluyordu bu
vaziyete.
Gustavonun şikayetleri artınca tamu leşam federal yönetimin verdiği yetkiden faydalanarak koloni
çapında seçimlerin yenilenmesine hükmetmişti gustavo bu federal emri uygulamamak istese bile
elinden bir şey gelmezdi sonuçta bu daha üstlerden gelen bir emirdi. Meclis aritmetiğinin değişip
meclis başkanının da değişmesine kesin gözüyle bakılmaktaydı. Ve ne yazık ki öyle de olmuştu meclis
aritmetiği değişmişti. Meclisin çoğunluğu çetelerin sempatizanlarının eline geçmişti. Federasyona
sadık temsilciler azınlıkta kalmışlardı. Federasyon idaresinin temsilcileri olan tamu leşam ile reno kireç
gustavoyu daha fazla zor durumda bırakıyormuş gibi görünmemek amacıyla federasyona sadık ama
çetelere de bir miktar toleranslı olan kerim ulucezbeyi meclis başkanı olarak görevlendirmişti.
Federasyonun istediği mevkiye istediği kişiyi atama hakkı mevcuttu koloniler üzerindeki güçleri

sınırsızdı. Başkan yardımcısı da savat çetesi lideri atay çelik olmuştu. Gustavo ister istemez atay çeliği
de tebrik etti etmesine de ilk patlak seçim akşamı kutlamalarında verilmişti. Koloni güvenlik
kuvvetleriyle atay çelik sempatizanları arasında arbede yaşanmıştı ama bu sadece ilk gün yaşanan
tatsızlık diye unutulmuştu. Sale, varok ve savat koloni kuvvetlerine karşı mukavemette girişiyorlardı
yer yer.
Gustavo’nun görevden alınması için mitingler
Birkaç ay geçtiğinde çeteler istediği gibi at koşturduklarından ötürü gustavo aleyhine mitingler
düzenlenmeye başlanmış ve gustavonun idaresinin tanınmaması yönünde propagandalar artmıştı.
Çeteler mevcut bir idareyi yok etmek için canla başla çalışıyorlardı. Sürüp giden gerginliklerde her gün
birilerinin canı tehlikeye giriyordu. Neyse ki valinin değiştirilmesi meclisin gücünde değildi ama
çeteler paralel valilik kurmuşlardı. Paralel valiliğin valileri ve yardımcıları şunlardı;
Koloni valisi: rota çelik
Vali yardımcıları: atay çelik, tamu nemmu, nufa sera
Danışmanlar: zeno kat, nakamen sera, odai mosek
Bu iş neticesinde gustavo ve kurmayları toplandı.
Gustavo: olacak iş değil paralel idare kuruyorlar ve federasyon bu durumu seyrediyor sadece.
Federasyon bizden yana mı yoksa onlardan yana mı anlamakta güçlük çekiyorum. Meclis başkan
yardımcısı olacak pezevengi gitmişler vali yardımcısı tayin etmişler akıllarınca. Kerim sen neden
uyuyorsun bu meselelerde?
Kerim ulucezbe(meclis başkanı): valim ben ne yapabilirim ki güvenlik kuvvetlerine gerekli talimatı
veriyoruz zaten.
Noşrak tikenlov(istihbarat genel müdürü): valim çivi çiviyi söker çeteyi de çete söker. Bize zamanında
yakın olmuş çetelerle işbirliği yapmalıyız yoksa mesele dallanıp budaklanacak.
Alize kalaç(vali yardımcısı): valim pek fazla otorite boşluğu olduğu söylenemez aslında
Verenidan paşakoş(vali yardımcısı): alize saçmalama adamlar hükumet ilan ettiler.
Vali: ah ben sizinle ne yapayım böyle! Ben de federasyon temsilciliğine gidip gözdağı vermezsem
adam değilim!
Gustavo gerçekten dediğini yapmıştır. Kendi yönetiminin iş bilmezliği ve federasyonun da saldım
çayıra mevlam kayıra tutumu gereği soluğu federasyon temsilciliğinde almıştır. Federasyon
temsilciliğine gittiğinde ise şunu demiştir;
“en gözde adamlarımı aldınız ses çıkarmadım, bu kötüleşen ortamda meclis aritmetiğini bozdunuz bir
şey demedim, ama artık yeter kardeşim! Ya beni tam yetkiyle donatırsınız yahut istifa edeceğim!”
Demiştir. Federasyon temsilcileri bunun üzerine dünya ile iletişime geçmiştir meramını anlatmıştır.
Federasyondan beklenen cevap 1 ay kadar sonra gelmiştir ve bütün yetkiler gustavo’ya verilmiştir.
Gustavo meclisi feshediyor çeteler marjinalleşiyor
Gustavo meclisi feshedecektir etmesine de öncelikle iti ite daha iyi kırdırmak için koloni idaresinde
söz sahibi olmak istemeyen nufa sera, tumen nadia ve cesar giallo ile iletişime geçmiştir.
Mensuplarının kolluk kuvvetliğine geçirilmesi şartıyla bu 3 çetenin lideri korsan valiliği bitirmek için
koloni idaresiyle anlaşmıştır ve meclisin kapanmasını onaylamıştır. Meclisin kapanma kararı bu sefer
vekil çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Artık tam yetki gustavodadır. Şimdi ise çete işleri çetrefilli hal
almıştır çeteler hem koloni idaresiyle hem de idare yardakçısı çetelerle uğraşacaktır.

Ve bu plan kısa zamanda meyvelerini verecektir de çeteler kan kaybetmiştir artık şehrin kenar
mahallelerinde varsalar ancak varlardır çoğunluğu gündüz dışarı çıkamaz hale gelmiştir gelmesine de
bu baskı ortamı onların hazırlanmadığı anlamına gelmemektedir. 1 sene sonrasında büyük bir isyan
tertip edilerek vali öldürülecektir. Bunun istihbaratını vali daha evvelden almıştır ve bir seçim takvimi
belirlemiştir. Seçim arifesinde valilikten ayrılacağını da açıklamışsa da nafiledir hazırlıklar devam
etmektedir. Valilik sarayına doğru yürüyüş ve araç konvoyu başlar. Başlangıçta protestolara aldırış
etmez vali fakat geçen saatler boyunca ortamın huzursuzlaşması can sıkmaktadır. Sonuçta bu
isyancılar bir süre evvel valiye suikast girişiminde bulunmuş vali yara almadan kurtulmuştu.
Suikastçiyi yakalayalım diye yanlışlıkla bir vatandaşın aracına zarar bile verilmişti ve vali çıktı dışarıya
insanlara seslendi;
“ey çeteciler çatlasanız da patlasanız da seçime kadar başınızdayım çapulcuların isteğiyle koltuk
bırakmam leş kargaları sizi” deyip dönüp odasına geçince protestocular saraya yürümüşlerdi ellerinde
silahlar da vardı elbette. Ve büyük bir arbede yaşandı binlerce ölüydü bilanço ve gustavo saray
çevresindeki isyancılardan sonra bütün isyancıların yakalanıp öldürülmesi yönünde emir verdi şimdi
sokaklar çete avıyla dolup taşmıştı yıl 2788 yılıydı ve ortalık toz dumandı.
Federal temsilciler mato yıldız sistemiyle kısa sürede temasa geçti bu olaylar sebebiyle ve birkaç gün
sonra olaylar şiddetle bastırıldıktan sonra federasyon lideri şahin gökkurt koloniye gelmişti. Koloninin
hali içler acısıydı raporlar aldı temsilcilerden ve yetkililerden. Sonunda ise gustavo ile birebir konuştu;
+gustavo herşeyi öğrendim bu bir büyük trajedidir ve yapılması gereken bellidir biliyorsun
-Büyük liderimiz sizi bu kadar yorduğumuzdan ötürü özür dilerim lakin federal idare bizi hiç
umursamadı hatta bir ara dünyada kolonimizin lağvedilmesi bile tartışılmış hem koloniye yeteren ilgi
gösterilmedi hem de biz burada masum insanlarla günah keçisi olduk
+gustavo bak bu meselelerde eli olan herkes yargılanacak illa ki. Senin samimi niyetlerinin
farkındayım ve bu sebeple seni azletmek durumundayım. Dünyaya merkeze çekileceksin yeni bir
görev alana kadar.
-yerime kim atanacak?
+areis ailesinden birini atamayı düşünüyoruz
Artık gustavo herşeyi anlamıştı sırf daha nüfuzlu bir aileyi atamak için gustavo’nun önüne engeller
çıkartılmıştı ve çeteler şımartılmıştı. Kurunun yanında yaş yanar misali oluyordu herşey. Şahin gökkurt
ve federasyona bağlı özel taburları şehirde kuş uçurtmaz olmuştu şimdi. Gustavo istifasını verdi ve
dünyaya doğru yol aldı. Sırada ise yargılama vardı. Bu büyük çete davası esnasında efsane konuşmalar
oldu jet hızıyla mahkeme yapılmış son sözler için hakim herkese söz vermişti;
Hakim;
Evet çetecilik yaptınız ve valiliğe karşı isyan tertip ettiniz. Yönetime saygısı olan yahut olmayan her
içten pazarlıklı başınabuyruk kişinin alacağı ceza belli. Hepinizin yüzüne okuduk bütün yaptıklarınızı.
Evvela rota çelik gelsin bakalım!
-Geldim ne olacak!
+ulan bana bak senin derdin ne? Suçun kabarmışta kabarmış sen kendini ne sanıyorsunda valilik ilan
edebiliyorsun bir de valiliğimi tanıyın diye vekillere rüşvet verebiliyorsun?
-Veririm ne olacak siz kimsiniz ki hayır yani ne yapacaksınız?
+görürsün ne yapacağımızı geç şimdi yerine!
Sonra hakim mehmet zeno kat’ı;

+be hey gafil saraya yürüyüp sarayı tahrip etmeye kalkmak ve insanları kışkırtmak ne demek bilmez
misin sen?
-ya onlar da çok oldular hakim bey
+buna sen karar veremezsin federal yönetim çok oldu diyerek yüce federasyona karşı mı geliyorsun?
-sadece gülüyorum
+göreceksin sen gülmeyi geç yerine
Hakim alize kalaçı çağırır
-buyrun hakim bey
+ne yanar döner bir şeymiş ne iki yüzlü bir şeymişsin sen ya hem koloni idaresinde yetkilisin hem
çetelere sempatin var ne ayaksın sen?
-yok öyle bir şey hakim bey
+sus sus yüzün bile kızarmıyor geç yerine mürai seni.
Hakim atay çeliği çağırır
-buyrun hakim bey
+hakim beymiş sana da hain bey demek lazım aslında. Yahu sen ne kadar lağım faresi bir adammışsın
be yıllar evvel başarılı bir memurken tüm görevlerinden istifa edip saçma sapan çetecilik yapmışsın
insanları kırdırmışsın biribirine.
-ya o sözlerin hepsi latifedir hakim bey hem vali beni boğdururken canımı zor kurtarmış adamım
+tekoloji bu kadar gelişmişken seni boğacaktı demi? Yürü geç yerine.
Bu şekilde hakim bayağı kişiyi fırçalar ve kararları açıklar;
Gereği düşünüldü. Bu yıldız sisteminde(i 18 koordinatı) bu davada yargılananların h 42
koordinatlarındaki semes yıldızı amez gezegeninde cam fabrikalarında çalışma kampı cezaları
almasına karar verilmiştir. Ceza alanlar ve aldıkları süreler;
Rota çelik 2 yıl
Atay çelik 5 yıl
Zeno kat 4 yıl
Tumen Nadia 1 ay
Cesar giallo 10 gün
Alize kalaç 33 gün
Tamu nemmu: 30 yıl
Diğer yargılanan sanıklar: mal varlıklarının %50’si oranında para cezası
Cezalar böyle yağmıştır ve çeteciliğin beli kırılmıştır artık. Gezegenden sürgün edilenler de bir daha
gezegene dönemeyecektir bile. Artık atu gezegeni areis’lerin emrine amade olmaya hazırdır.

