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UNU

A doua rundă de foc antiaerian le fu aproape fatală.
Prima rundă trecuse lejer pe lângă aripa stângă, dar a doua lovi 

partea de jos a carlingii avionului Fieseler Fi 156 Storch. Runda de 
gloanţe care pătrundeau prin blindaj tăie prin flancul aparatului, 
nimerindu‑l pe Robert Ritter von Greim în piciorul drept, împroş‑
cându‑l cu şrapnel fierbinte. Acesta strigă, dând drumul fără să vrea 
la manşă şi încercând cu frenezie să stingă metalul arzând care tre‑
cuse prin cizma de piele şi îi ardea piciorul şi gamba.

Hanna Reitsch îşi dădu imediat seama de pericol.
Îşi desfăcu centura din scaunul de ejectare, se aplecă peste von 

Greim şi controlă avionul.
Acesta deja era înclinat cu disperare spre dreapta, spre sol, încât 

în câteva secunde avea să se prăbuşească pe străzile din Wilmersdorf 
de sub ei.

Folosindu‑şi toată puterea, scoase Fieselerul din picajul brusc, 
îndreptându‑l spre nord‑est şi evitând ruinele în flăcări care se 
întindeau până la marginea Grunewaldului. Se afla la mai puţin de 
un kilometru de Heerstrasse. După pădure fură asaltaţi cu şi mai 
multe focuri de la sol, gloanţele ricoşând de fuzelaj. În faţă văzu 
linia Heerstrasse şi viră spre dreapta ca să o urmeze, lăsând în urmă 
focul inamic.

Von Greim se ridică să recapete controlul, dar fără să se uite la 
el, ea se răsti:
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– Mă descurc, Robert. Apoi, mai încet: Lasă‑te pe spate şi 
bucură‑te de drum.

Mormăind, el se lăsă la loc pe scaun.
Pe măsură ce strada înainta spre Siegessaule, văzu întinderea 

deschisă a Tiergartenului spre stânga. Primăvara era cea mai bună 
perioadă pentru Tiergarten, coroanele copacilor adăposteau monu‑
mentele de marmură şi îndrăgostiţi ascunşi, pâraiele în care puii 
de lebădă şi de raţă se scăldau pentru prima oară, straturile bogate de 
flori care se trezeau la viaţă – dar nu şi în acest an. Acei copaci 
odată magnifici fuseseră reduşi la cioturi urâte, carbonizate de luni 
întregi de bombardamente şi atacuri. Statui, poduri, toate zăceau în 
ruină, pâraiele şi straturile de flori poluate şi murdare, lebedele şi 
gâştele de mult mâncate de un oraş înfometat, tinerii îndrăgostiţi 
separaţi de război şi moarte.

Hanna se îndrepta spre axa est‑vest, unde Unter den Linden se 
intersecta cu Friedrichstrasse, Reichstagul se vedea spre stânga, iar 
în faţa sa, Poarta Brandenburg. Ridică uşor manşa, îndreptă avionul 
şi apoi apăsă în jos controalele, pregătindu‑se de aterizare. Avionul 
se clătină puţin. Știa că făcea totul puţin prea repede, dar nu avea 
încotro. Avea un spaţiu limitat de aterizare şi nicio şansă să se ridice 
şi să mai încerce o dată. Reitsch se străduia să facă totul perfect.

Hanna se lăsă pe spătarul scaunului şi împinse în jos manşa. 
Roţile Fieselerului atinseră pământul, sărind imediat în sus. Cu 
mare efort, apăsă din nou manşa. De data asta avionul atinse solul 
şi rămase acolo. Unter den Linden era plin de moloz şi roţile avio‑
nului aruncară în aer pietre şi cărămizi. Frână puternic, dar capaci‑
tatea ei de a controla aterizarea dispăru când roata dreaptă se lovi 
de o bucată mare de beton. Roata se sparse. Imediat Fieselerul o luă 
spre dreapta şi şasiul începu să se frece de drum, scânteile zburând 
peste tot.

Avionul începu să se învârtă larg, iar Reitsch îl lăsă. Acum nu 
mai putea controla Fieselerul. Inerţia împingea avionul spre un post 



AMERICA ÜBER ALLES       11

de santinelă consolidat. Aripa dreaptă spulberă cabina santinelei 
înainte să se desprindă complet. Acum avionul se înclină spre 
stânga, aripa rămasă proiectând un nor de noroi şi pietre, iluminat 
de scântei în timp ce se târâia de pământ. Prin fereastra murdară 
Reitsch văzu cum Poarta Brandenburg se apropia din ce în ce mai 
mult, până când în final botul se lovi de zidărie. Se zdrobi, un acor‑
deon de metal, dar chiar când se gândi că o să‑i înghită cu totul pe 
ea şi pe von Greim, se opri locului.

Se auzi un geamăt jos de la companionul ei şi o şoaptă slabă:
– Și de aceea, draga mea, nu vei fi niciodată în Luftwaffe.

*

Cei trei băieţi priviseră cum avionul picase din cer în tranşeele 
lor de la marginea Tiergartenului. După însemn îşi dădură seama 
că era unul de‑al lor, dar când se apropiară de resturile fumegânde, 
fură surprinşi să vadă o femeie ieşind din carlingă.

– Este Hanna Reitsch, strigă băiatul cel mare.
– Cine? întrebă unul dintre ceilalţi în timp ce alergau spre epavă.
– Cea mai bună femeie pilot din Reich. Dumneata eşti, nu‑i 

aşa, Frau Reitsch?
Ea îl măsură din priviri. Nu avea mai mult de treisprezece ani, 

iar ceilalţi doi păreau chiar şi mai tineri. Purtau haine de stradă, 
murdărite de luni de zile de bombardamente aeriene, o banderolă 
pe braţ, cu svastica fiind singurul însemn de uniformă. Deci aceştia 
erau ultimii apărători ai Berlinului, băieţi care ar fi trebuit să fie la 
şcoală. Volkssturmul în toată gloria sa.

– Chiar eu, bine ochit. Băieţi, am nevoie de ajutorul vostru. 
Generalul a fost rănit. Hai, să nu pierdem vremea, am nevoie de aju‑
torul vostru aici.

Băieţii alergară spre avion şi se străduiră din răsputeri să îl 
scoată pe von Greim din Fieseler.

– Te‑am văzut când ai zburat cu acel Fa‑61 în Deutschlandhalle, 
în treizeci şi opt, tata m‑a dus, spuse băiatul cel mare.
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– Da, îmi amintesc. A fost o zi glorioasă. Robert, lasă‑mă să‑ţi 
scot cizma asta.

Von Greim tresări de durere când ea desfăcu ce mai rămăsese 
din cizmă, mare parte din piele fiind arsă. Avea piciorul grav ars, 
aproape carbonizat pe alocuri.

– Și tata a fost pilot, în Luftwaffe. Englezii l‑au omorât. N‑am mai 
văzut pe nimeni aterizând cu un avion pe Unter, nu‑i aşa, băieţi? 
Dumneata l‑ai aterizat, Frau Reitsch?

Ea încuviinţă.
– Poţi merge? îl întrebă pe von Greim.
– Eu… a, sunt doar nişte mici arsuri, o să fiu bine, spuse el şi 

apoi lăsă piciorul înnegrit pe sol. Aaah!
Strigătul fu involuntar – la fel şi când se îndoi la mijloc şi căzu 

spre sol, oprit de braţele întinse ale lui Reitsch.
– Nu sunt doar arsuri. E şrapnel acolo. Trebuie să‑l scoatem. 

Înainte să pierzi piciorul. Nu, nu poţi să mergi.
– Atunci o să mă târăsc până la Cancelarie.
Reitsch se întoarse spre băieţi.
– Voi... sunteţi membri în Volkssturm, da.
– Da, Frau Reitsch, grupul Volkssturm Mitte. Suntem aici ca să 

apărăm Reichstagul de barbarii comunişti. Vom lupta până la moarte! 
spuse băiatul cel mare.

– Până la moarte! răspunseră ceilalţi doi în cor.
– Cu ce?
Se uitară unul la altul.
– Cu orice ne cade în mână! strigă din nou cel mare, iar ceilalţi 

doi aclamară.
– Aşa, bravo. Reichul va triumfa dacă toată lumea are atitudi‑

nea voastră. Cum vă cheamă?
– Karl, Karl Dahrendorf. Iar acesta este Wilf, vărul meu, şi pri‑

etenul nostru Paul. Mergeţi la Cancelarie să îl vedeţi pe Führer?
Reitsch se uită la von Greim şi răspunse:
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– Da. Führerul a trimis o telegramă în care ne cere să venim 
să‑l vedem şi – după cum ştiţi – trebuie să ne supunem întotdeauna 
Führerului.

– Heil Hitler! spuse Wilf, ridicând braţul.
– Heil Hitler, răspunse von Greim, un zâmbet subţire iţindu‑se 

pe buze, care îl dureau. Zâmbetul fu întrerupt de explozia unei 
bombe pe o stradă apropiată. Reitsch observă că niciunul dintre 
băieţi nu tresări, cu atât mai puţin acordă atenţie exploziei.

– Băieţi, trebuie să ajungem la Cancelarie cât de repede posibil, 
dar trebuie să‑l ajutăm pe general, nu poate să meargă.

– Avem o maşină, spuse Karl cu mândrie. Am capturat‑o ieri.
– Aţi capturat‑o?
Paul vorbi.
– A fost recompensa noastră.
– Recompensa voastră?
– Da, recompensa noastră pentru că am spus Feldjandarmeriei 

despre Genscher, fiul băcanului. Era un dezertor şi tatăl lui încerca 
să‑l protejeze. Ne‑au dat Volkswagenul.

– Unde este acest Volkswagen?
– În faţa magazinului său.
Reitsch şi von Greim schimbară un zâmbet.
– Și acesta unde este?
– O, chiar lângă Friedrichstrasse. Haide, te duc acolo.
– Nu voi lipsi mult, îi spuse ea lui von Greim.
– Nu‑ţi face griji, Paul şi Wilf mă vor apăra, spuse el zâmbind.
Reitsch şi Karl porniră pe strada bombardată. Acum lumina scă‑

dea. Trebuie să fie cam şapte şi jumătate, se gândi ea. Pentru prima 
oară putea să vadă Berlinul aşa cum era, un oraş asediat. Ultima 
oară fusese acolo în urmă cu puţin peste un an, chiar după bombar‑
damentele teribile din martie 1944. Apoi se gândise că oraşul nu mai 
putea rezista prea mult, dar bombele continuară să cadă timp de un 
an, noapte după noapte de devastare, cu puţine pauze. Iar apoi, 
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ultima lună adusese o rundă proaspătă de anihilare. Nimic nu fusese 
cruţat, se părea. Dar nu o impresionară clădirile fantomatice, pe 
jumătate distruse, ci aerul acru, plin de fum, negru. Pe măsură ce 
alergară pe străzi, sărind peste grămezi de resturi de clădiri prăbu‑
şite şi de case de mult pierdute, îşi dădu seama că gustul constant din 
gură era cauzat de praful de zidărie din aer. Era ca şi cum clădirile se 
dizolvau în atmosferă, luând cu ele viaţa oraşului, fără să lase nimic 
în urmă în curând în afară de amintiri şi fantome. Căderea unui 
proiectil îi întrerupse nepoliticos reveria.

– Or să vină din nou în curând, strigă Karl. Mai întâi trimit 
rachete Katyuşa, apoi vin obuzele adevărate. Dar acum nu sunt 
avioane. Nu pentru încă cinci nopţi. Pentru că britanicii şi ameri‑
canii lasă ruşii să intre. Laşii. Stai să îi vedem aici, pe străzile noas‑
tre. Uite, iată‑l.

Băiatul arătă spre un Volkswagen gri parcat. Printre moloz şi 
distrugere, era ciudat de intact, stratul subţire de praf îl acoperea ca 
o hârtie de împachetat cadouri. Era parcat în faţa băcăniei, care avea 
ferestrele sparte, rafturile goale. Fusese jefuit. Afară, de pe un felinar, 
atârnau două cadavre, la doar câteva zeci de centimetri de sol. De 
gâtul unuia atârna un semn scris în grabă: „Wer kämpft, kann sterben. 
Wer sein Vaterland verrät, muss sterben. WIR MUSSTEN STERBEN.“: 
„Oricine luptă poate muri. Oricine trădează patria trebuie să moară. 
Noi a trebuit să murim!“

– Familia Gensher, spuse băiatul fără emoţie. Uite, cheile sunt 
încă aici!

– Atunci am face bine să mergem la plimbare, răspunse ea, fără 
să îi privească pe Genscheri prea mult.

Parcurseră cu maşina un drum de câteva minute până la von 
Greim. Îl puseră pe general pe locul din faţă al pasagerului, cei trei 
băieţi se înghesuiră în spate, iar Reitsch conduse. Obuzele înce‑
pură să cadă intermitent în număr mare, iar drumurile erau presă‑
rate cu de toate, de la zidărie căzută la maşini răsturnate, dar nu le 
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luă mult să conducă de la locul prăbuşirii la Cancelaria Reichului 
de pe Vossstrasse.

– Generale, ne vei prezenta Führerului? întrebă Paul.
– Führerul este mereu ocupat, nu are timp pentru amabilităţi. 

Are de organizat armata, marina, Luftwaffe, apărarea Reichului. Nu 
cred că altcineva ar putea să gestioneze o asemenea responsabilitate, 
răspunse von Greim.

– Aş, generale. Sunt sigură că Führerul va fi prea onorat să 
cunoască asemenea bravi apărători ai Berlinului precum aceşti băieţi.

– Se spune că generalul Wenck şi A Douăsprezecea Armată sunt 
la nu mai mult de o zi distanţă de a trece de ruşi şi apoi îi vom alunga 
definitiv pe porcii de comunişti, spuse din nou Paul.

Reitsch privi drept înainte. Von Greim ezită.
– Este un mare general şi A Douăsprezecea Armată este una dintre 

cele mai bune armate ale noastre… dacă cineva o poate face, acesta 
este generalul Wenck. Führerul ne spune că va fi aici în curând, aşa 
că trebuie să credem că aşa va fi.

Reitsch opri brusc maşina la stânga unui tun bine apărat din faţa 
uşilor mari de alamă ale Cancelariei. Ea deschise portiera şi strigă la 
cei patru soldaţi din post:

– Heil Hitler! Sunt Hanna Reitsch, deţinătoarea Crucii de Fier 
Clasa Întâi. Sunt aici cu Generaloberst Ritter von Greim, care a pri‑
mit ordine de la Führerul însuşi să vină la o conferinţă urgentă. 
Generaloberstul este rănit. Am nevoie să veniţi repede să îl ajutaţi 
să ajungă în Cancelarie!

Soldaţii se uitară unul la celălalt, confuzi. Aveau ordine stricte să 
nu îşi abandoneze postul, dar tonul insistent al femeii îi intimidă.

– Ce mai aşteptaţi? Haideţi! strigă ea, dându‑se jos din maşină.
Acum bărbaţii alergară în faţă şi îl ridicară pe von Greim, 

ducându‑l repede de la maşină în Cancelarie, urmaţi de Reitsch. 
Când deschiseră uşile, Reitsch se opri. Karl, Wilf şi Paul stăteau lângă 
Volkswagen, muţi.
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– Hei, băieţi, credeam că vreţi să îl cunoaşteţi pe Führer, ce mai 
aşteptaţi?

Văzu zâmbetele apărând pe chipurile băieţilor, dar plăcerea ei 
fu tulburată de un sunet jos, ca un bâzâit. Știa ce era. Se aruncă la 
pământ înainte să lovească obuzul. Se auzi un torent de zgomot, iar 
apoi praful şi betonul formară un nor greu, resturi mici din pavajul 
stradal căzând pe lângă trupul ei, o ploaie crudă. Se ridică încet. 
Volkswagenul dispăruse, înlocuit de un crater lat de cinci metri.

Era ca şi când Karl, Wilf şi Paul nu existaseră niciodată.



DOI

– Dragă Generaloberst, Hanna!
Erau în camera medicală a lui Ludwig Stumpfegger, adânc, în 

buncărul de sub Cancelarie. Von Greim era întins pe un pat de pânză, 
piciorul lui fusese tratat de chirurg, iar analgezicele îi aduseseră ali‑
nare. Uşa se deschise şi în cadrul ei apăru silueta eminentă şi impună‑
toare a Magdalenei Goebbels. O îmbrăţişă cu căldură pe Reitsch.

– Magdalena, ce mai faci? Copiii sunt cu tine şi Joseph?
– Da, dragă Hanna. Sunt mândria Reichului. Suportă totul atât 

de bine, înţeleg sacrificiile care trebuie făcute. Dacă restul naţiunii 
ar fi la fel de îndrăzneaţă şi de curajoasă, nu am fi în situaţia asta 
groaznică. Laşi, laşi peste tot, acei bătrâni prusaci din armată l‑au 
trădat pe Führer. Sunt trădători – vocea ei coborî într‑un registru 
mai încet – chiar şi aici, în buncăr. Unii dintre ei au început deja să 
fugă. Nu l‑am mai văzut pe Fegelein de două zile.

– Probabil se adăposteşte cu una dintre curvele lui în locul 
acela pe care îl are la Charlottenburg, contribui von Greim.

– Generaloberst, am auzit că aţi fost rănit. Sunteţi mereu atât de 
cutezător, de curajos. Venind aici, i‑aţi înveselit pe toţi. Führerul va 
fi foarte bucuros. Dar piciorul dumitale?

– Ah, nu e nimic, răspunse el, referindu‑se la talpa şi piciorul ban‑
dajat. Zgârieturi, draga mea, simple zgârieturi. Herr Stumpfegger şi 
asistentele sale s‑au ocupat. Ar trebui să‑i mulţumeşti Hannei că 
suntem aici, ea a aterizat avionul.
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– Serios? Tu l‑ai aterizat? Hanna, trebuie să îmi spui totul, iar 
copiii vor fi atât de entuziasmaţi să te revadă.

Dintr‑odată se auzi agitaţie dincolo de uşă. Aceasta se deschise 
din nou şi după un moment pe ea apăru o siluetă mică, parcă intrată 
la apă. Dură o secundă până ca atât von Greim, cât şi Reitsch să îl 
recunoască pe cel din faţa lor.

– Mein Führer, spuse generalul, încercând să se ridice în 
picioare.

– Dragă Generaloberst, te rog, stai jos. Eu ar trebui să mă las în 
genunchi în faţa ta. Ai venit. Aţi venit amândoi. Dragă Hanna, îi luă 
mâna şi i‑o sărută.

Ea îi observă braţul stâng tremurând, rezultatul tentativei per‑
fide de asasinat din iulie trecut. Vocea lui era slabă, extenuată, chi‑
pul palid, ochii roşii, îndureraţi. Atâta tristeţe, se gândi ea.

– Führerul meu. Reitsch simţi cum i se umplură ochii de lacrimi.
Hitler se lăsă încet pe scaunul de lângă patul lui von Greim.
– Amândoi sunteţi emblemele neamţului ideal. Chiar şi un sol‑

dat are dreptul de a nu asculta de un ordin atunci când este inutil şi 
fără speranţă. Dar voi, voi aţi venit aici riscând totul. Nu aţi ezitat în 
iubirea voastră pentru patrie şi pentru bietul ei servitor, Adolf 
Hitler. Dacă aş avea o sută de legiuni alcătuite din Greim şi Reitsch, 
ah! Am fi alungat hoardele slave. Dar poporul german s‑a dovedit a 
fi slab, Herr Generaloberst, slab!

– Führerul meu, suntem mai onoraţi ca niciodată să fim cu tine. 
Dar hai să te ducem din Berlin. Dacă ai zbura spre sud, de acolo 
poţi comanda forţele noastre în siguranţă din nou. În Berlin este 
prea riscant, bolşevicii sunt prea aproape. Trebuie să pleci. Poporul 
german are nevoie de tine în siguranţă. Trebuie să plecăm în 
Bavaria, să continuăm războiul pentru civilizaţie.

– Generaloberst, sunt Führer doar atât timp cât pot conduce. Și 
nu îmi pot conduce trupele şi poporul german în timp ce stau undeva 
izolat într‑un vârf de munte. Trebuie să am autoritatea asupra 
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armatelor care mi se supun. Trebuie să fiu în miezul luptei. Mi s‑ar 
părea de o mie de ori mai laş să mă sinucid pe Obersalzberg decât să 
stau şi să cad aici cu un pistol în mână. Lasă‑mă să câştig o victorie 
aici, oricât ar fi de dificilă, oricât de dură, oricât de imposibilă ar 
putea părea în acest moment. Apoi deţin autoritatea, autoritatea de a 
confrunta forţele lente care ne ţin înapoi. Apoi voi lucra cu generalii 
care şi‑au dovedit meritele. Generali ca tine. Și vom fi victorioşi.

Se ridică, încet, dureros şi ţinu mâna lui von Greim într‑a lui.
– Doar aici pot obţine acea victorie. Chiar dacă este numai una 

morală, este cel puţin victoria de a câştiga timp. Doar printr‑o atitu‑
dine eroică putem supravieţui acestor vremuri grele. Dacă noi câşti‑
găm bătălia decisivă, îmi va fi dat dreptate. Și chiar dacă aş pierde…

– Nu! strigă Magdalena Goebbels.
– Și chiar dacă ar fi să pierd, atunci voi fi pierit decent, nu ca un 

refugiat lipsit de glorie, care stă în Berchtesgaden şi dă ordine inutile 
de acolo. Dacă părăsim scena lumii în dizgraţie, vom fi murit pentru 
nimic. Prefer să pun capăt luptei cu onoare decât să continui în 
ruşine şi dezonoare câteva luni sau ani. Nu sunt făcut să fug. Victoria 
mea va veni aici în Berlin, sau va veni moartea mea onorabilă.

Se lăsă din nou pe scaun, iar o privire gânditoare i se citi pe chi‑
pul palid. Von Greim îl studie pe Hitler. Culoarea morbidă, transpi‑
raţia curgând de pe el, mâna stângă tremurând neîncetat, acesta nu 
era omul pe care îl ştia din 1920, când von Greim dusese un propa‑
gandist pe atunci necunoscut, de treizeci de ani, la Berlin ca să fie 
martor la Kapp Putsch. Nici bărbatul care îl fermecase din barurile 
din München până pe câmpurile din Nürnberg. Acum acel bărbat 
părea terminat. Dar Adolf Hitler se trezi brusc la viaţă, încă o dată 
se citea acea pasiune de neconfundat în vocea lui, un ecou al orato‑
rului animat care îl transfigurase pe von Greim în München cu 
douăzeci şi cinci de ani în urmă.

– Dar nu e totul pierdut! Situaţia din Berlin arată mai rău decât 
este de fapt. Armata lui Wenck este lângă Potsdam, e pe drum. Va fi 
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aici poate în seara asta, mâine sau cel târziu în două zile. Se vor ală‑
tura Armatei a Noua şi apoi vom pune monstrul bolşevic cu botul 
pe labe! Vom apăra Berlinul şi apoi americanii şi britanicii vor înţe‑
lege că va exista o singură cale de a înfrânge căpcăunul rus: o alianţă 
cu Germania nazistă. Și singurul om care va conduce o asemenea 
alianţă sunt eu. Aşa că, vedeţi, victoria este încă în destinul nostru.

– Și mai avem o singură carte de jucat, cartea supremă, produsul 
superiorităţii noastre ştiinţifice, cartea care va demonstra lumii că 
naţional‑socialismul este cel mai mare vehicul pentru captarea pute‑
rilor imaginaţiei umane. Acum, în cel mai grav moment, când ina‑
micii noştri ne înconjoară, ne batjocoresc, ne umilesc, acum, când 
întunericul pare complet, vom ieşi triumfători în lumină!

Von Greim ridică privirea:
– Deci este adevărat? Avem această armă pentru a pune capăt 

războiului, aşa cum ai promis?
– Da, o avem. Și acesta este motivul pentru care v‑am ordonat să 

veniţi la Berlin, amândurora. Pentru că sunt slăbit…
Reitsch murmură contradictoriu.
– Nu, sunt slăbit, draga mea, trupul meu mă dezamăgeşte. Această 

armă s‑ar putea să fi sosit prea târziu pentru ca eu să pot beneficia de 
puterile ei. Dar sunt binecuvântat cu agenţii perfecţi pentru livrarea sa, 
şi cu asta vom avea parte de victorie. Generaloberst – Hitler se ridică 
în picioare încă o dată. În numele poporului german, îţi dau mâna 
mea. Un trădător nu trebuie niciodată să mă urmeze ca Führer. Te 
vei asigura ca asta să nu se întâmple. Nu mai pot avea încredere în 
armată. În Luftwaffe, da, dar armata: trădători, laşi, idioţi, toţi! Chiar 
şi cei din conducerea SS s‑au dovedit a fi necredincioşi: laşi, gunoaie! 
De aceea apelez la tine. Te promovez la Generalfeldmarschall. Vei 
conduce un grup din cei mai buni oameni ai noştri în această misi‑
une. S‑au antrenat timp de şase luni. Cea mai bună şi loială divi‑
zie SS a noastră. Mândria noastră. Sunt cei mai buni din Reich şi te 
aşteaptă să preiei comanda.
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Este puţin timp la dispoziţie. Trebuie să călătoreşti acum, cu 
Reichsminister Goebbels, la Dahlem, la Institutul Kaiser Wilhelm. 
Ruşii sunt disperaţi să captureze institutul, dar vei ajunge acolo 
înaintea lor şi vei lansa această armă. Goebbels îţi va explica detali‑
ile planului. Și tu, Hanna Reitsch, e important să mergi şi tu. Veţi 
înţelege totul când veţi sosi.

– Vă aşteaptă o maşină blindată. Generalfeldmarschall, ştiu că 
rănile tale sunt dureroase, dar trebuie să pleci în clipa asta.

– Rănile mele nu sunt nimic, mein Führer. Voi prelua cu mân‑
drie această misiune. Cred că ne vom reîntâlni în viitor şi vom săr‑
bători în cele din urmă victoria.

– A! Și eu la fel, Robert von Greim, şi eu la fel!
Și cu asta, liderul poporului german a făcut stânga‑mprejur şi 

a ieşit din încăpere cât de iute a putut, nu mai era silueta deznădăj‑
duită care intrase.

Magdalena Goebbels puse ceva în mâinile lui Reitsch.
– Dragă Hanna, ia asta. Te rog. Un simbol al afecţiunii mele pen‑

tru tine. Te rog, gândeşte‑te mereu la mine când îl vezi.
Era un inel frumos, de aur, cu un caboşon mare de safir albastru, 

înconjurat de zece diamante perfect tăiate. Strângând atât mâna, cât 
şi inelul, Magdalena privi în ochii prietenei sale şi spuse:

– Aş vrea să plec în această călătorie. Atât Joseph, cât şi eu ne 
dorim să fi fost aleşi de Führer. Tu şi Robert sunteţi binecuvântaţi.


