
 

Comunicat important pentru ţară 

Zombii au atacat Romania 
Apocalipsa a ajuns în România si ea a fost adusa de zombi. Cadavrele reanimate au 
pus stapânire, încet dar sigur, pe toate marile orase ale tarii. De la Constanta 
la Satu Mare, de la Iasi la Turnu-Severin, mortii au iesit din morminte cu miile. În 
cele mai izolate catune, batrânii cu frica de Dumnezeu si-au vazut cu ochii cele 
mai oribile cosmaruri.  

Cu moarte pe moarte calcând, spune Cartea Sfânta,  
însa nimeni nu s-a gândit vreodata ca ziua aceea va veni. 

A P E L 
Orice apocalipsă are nevoie de cronicari, iar tu te numeri printre puţinii 

supravieţuitori. Aproape că nu ai de ales decât să consemnezi iadul prin care a 
trecut şi mai trece această „gură de rai” numită România. Memoria omenirii – cât 
va mai fi să rămână din ea – ţine numai şi numai de tine. 

Iată ce ai de făcut: 
Scrie o proză scurtă (nu mai mult de 40.000 de semne, cu spaţii cu tot) care să 

ofere cititorului o viziune românească asupra apocalipsei aduse de morţii-vii. Ai 
libertate deplină în alegerea temei, a modului de abordare, a timpului povestirii. 
(Fără parodii, însă. Cu moartea nu e de glumă!) Ne interesează ca textul să creeze 
un univers credibil, în care ameninţarea zombilor să inspire teamă. Apreciem, cu 
atât mai mult, personajele bine conturate, bine motivate, cu o evoluţie firească. 
Orice proză bună cu zombi se bazează şi pe subtext; prin urmare, încurajăm 
folosirea temei subsidiare şi descurajăm gratuitatea şi efectul facil. 

Textele vor fi culese cu caractere Times New Roman, folosind obligatoriu 
diacriticele. Vor fi salvate în format DOC şi vor fi trimise via e-mail la 
adresa next @ millenniumpress.ro pînă cel tîrziu la data de 1 august 2011, miezul 
nopţii. 

Pentru strădania ta, în afară de recunoştinţa viitoarelor generaţii, Millennium 
Books (editură care se angajează să tipărească această adevărată Biblie a noii ere) 
oferă: 

• un răspuns fiecărui participant, pînă la data de 31 august 2011; 
• drepturi de autor pentru prima publicare, în cuantum de 2 euro 

(echivalentul în lei) / pagina standard (2000 semne cu spaţii) pentru textele 
publicate; 

• un număr de 2 exemplare de autor (şi posibilitatea achiziţionării unui 
număr nelimitat cu discount de 50%) pentru fiecare text publicat. 

 
Aştept cu înfrigurare cronica ta, 

Mircea Pricăjan 


