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— Și acum, spuse Charl când Max reveni în încăpere și se 
așeză la masa circulară, este timpul să vă cunoașteți 
competitorii.

Fata care mănâncă numai plante ridică mâna.
— Da, Hana? zise Charl.
— Noi deja ne cunoaștem. Cu excepția fetei celei 

noi, zise, arătând spre Maxine. Cea care aproape a ple-
cat. Numele tău este Max?

— Este o poreclă, prescurtarea de la Maxine, ex-
plică Max.

— Interesant.
— Vă cunoașteți numele unii altora, spuse Isabl. 

Acum este timpul să știți mai multe. Să aflați punctele 
tari și abilitățile, ca să știți împotriva cui concurați.

Max deja avea o vagă idee cine erau cei împotriva 
cărora concura. Unii dintre acești copii deja absolvi-
seră facultatea. Nu s-ar fi mirat dacă unii dintre ei ar 
fi avut deja doctoratul. Dar ea luase deja o decizie. Nu 
avea să părăsească lupta.
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— Este bine să vă reamintim, zise domnișoara Kap-
lan, pentru continua voastră siguranță și securitate, 
aici la IFS folosim doar primul vostru nume.

Domnișoara Kaplan arătă cu telecomanda spre ecra-
nul 3D.

— Să revenim, fără să avem o ordine prestabilită, 
iată cine sunt concurenții noștri!

O imagine rotativă a unei fetițe cu o mulțime de pis-
trui și păr roșu de foc plană deasupra mesei. Existau 
adnotate o serie de informații cum ar fi locul nașterii, 
vârsta, GPA1, premiile, pasiunile și activitățile sportive.

— Siobhan, spuse domnișoara Kaplan, pronunțând 
numele Sha-von. Țara natală: Irlanda. Este expertă în 
științe ale pământului. Ea vede planeta ca pe un bol-
nav ale cărui boli pot fi diagnosticate prin examinare 
științifică și eventual vindecate. Ea speră că într-o zi 
va putea să prevină evenimentele majore precum cu-
tremurele, uraganele, inundațiile.

Max era impresionată. Iar Siobhan era numai pri-
mul concurent.

— Toma, spuse domnișoara Kaplan în vreme ce 
ima ginile care se roteau se schimbaseră pentru a-l înfă-
țișa pe băiețelul cu păr șaten care stătea lângă Siobhan.

Purta un tricou pe care era inscripționat GRAVI-
TATEA ESTE DEPRIMANTĂ.

— Țara natală: China. Toma este astrofizician în de - 
venire, obsedat de natura corpurilor celeste și de cum 
1. În limba engleză, grade point average. (N. trad.)
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studierea lor poate conduce la înțelegerea găurilor 
negre, a materiei negre și a gărilor de vierme.

— Sunt de asemenea interesat de călătoria în timp, 
ca și de originea universului, completă Toma. Sunt un 
fel de pasiuni ale mele.

Max se simțea înrudită cu aceste pasiuni. Într-un 
fel, erau și pasiunile ei.

— Să mergem mai departe, spuse domnișoara Kaplan. 
Hana. Țara de origine: Japonia. Este specialistă în bota-
nică, știința vieții vegetale…

Hrana ei de toate zilele, se gândi Max, cu un zâm-
bet ușor.

— Hana este foarte interesată de selecția soiuri lor — 
aducând o nouă hrană sustenabilă pe masa ome nirii, 
în timp ce are o imagine de ansamblu a ecosistemului 
global. Următorul este Vihaan, din Mumbai.

Un băiat care purta kurta, o cămașă lejeră fără gu-
ler, zâmbi și făcu cu mâna grupului.

— El și-a luat diploma universitară în mecanică 
cuan tică. Speră ca, într-o zi, să dezvolte o teorie unifi-
cată despre orice, care va explica toate aspectele fizice 
ale universului.

Următoarea imagine proiectată îi aparținea iubito-
rului de cârnați cu pielea palidă.

— Klaus, spuse domnișoara Kaplan.
Și, ca o aluzie, băiatul râgâi.
— Țara de origine: Polonia. Este expert în robotică, 

ceea ce combină diferite domenii de studiu: inginerie 
electronică, inginerie mecanică, știința computerelor.
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— Și inteligența artificială, adăugă Klaus. Ați uitat 
să menționați inteligența artificială, exact cu ceea ce 
m-ați comparat voi cu toții: cu o presupusă inteligență.

Domnișoara Kaplan îl ignoră și trecu la următorul 
candidat.

— Tisa.
Era fata care stătea lângă Max.
— Biochimistă din Kenya. Studiind felul în care 

chi mia interacționează cu componenții biologici, ase-
menea celulelor, Tisa poate spune cum funcționează 
ființele vii și cum apar ele.

Max se întreba dacă Tisa nu ar putea să-și folosească 
aceste cunoștințe de biochimie și inteligența pentru a o 
ajuta să afle cum se face că ea, Max Einstein, fata cu un 
trecut misterios și necunoscut, a venit pe lume.

— Tisa ar vrea de asemenea ca voi să știți că, deși 
tatăl ei este unul dintre cei mai bogați industriași din 
toată Africa, acest lucru nu are nimic de-a face cu fap-
tul că ea a fost selectată pentru acest program.

Tisa dădu din cap.
— Am vrut doar să menționez…
Domnișoara Kaplan atinse butonul telecomen-

zii. Imaginea trecu la o fată cu părul foarte scurt, 
blond-închis.

— Annika. Țara de origine: Germania. Este specia-
listă în logică formală, despre care spune că este un tip 
de știință, chiar dacă nu se bazează pe observații, do-
vezi empirice sau date.

Klaus pufni de dezaprobare.
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— Pui la îndoială dezvoltarea umană adusă la lu-
mină de Aristotel și silogismele lui? îl întrebă Annika.

— Haideți să păstrăm tema dezbaterii pentru mai 
târziu, spuse Charl. Domnișoară Kaplan, te rog, conti-
nuă. Prezintă-i pe cei doi concurenți americani.

— Mai întâi, îl avem pe Keeto, din Oakland, Cali-
fornia — un oraș situat aproape de Silicon Valley. Keeto 
este un informatician care intenționează să schimbe 
lumea prin intermediul algoritmilor și al codurilor.

— Puteți conta pe asta, dădu asigurări Keeto, 
care era cam încrezut, nu chiar precum Klaus, dar 
pe-aproape. De fapt, intenționez să devin primul afri-
can-american Steve Jobs sau Bill Gates. Poate amândoi.

— Și, în sfârșit, o avem pe Maxine.
— Doar Max, vă rog.
— Foarte bine. Max. Este ultima sosită și, de aceea, 

nu am avut timp să-i încărcăm datele biografice în 
pre zentarea noastră software. Este suficient să spu-
nem că ea, ca voi toți, merită să se afle aici.

— Firește că merită, spuse Klaus în vreme ce pro-
iectorul hologramei se stinse. De fapt, cu toții vă îns-
crieți în categoria asta. De ce? Pentru că trebuie să am 
pe cine să înving.




