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Zakończenie

Późne zimowe popołudnie. Przygarbieni rodzice chodzą smutni między regałami.
- Błagam Cię Mieszko, zdecyduj się w końcu. Masz już tablet, smartfon, PlayStation, Xbox’a, Nintendo i
sto tysięcy gier do nich. Czy naprawdę potrzebujesz jeszcze jednej? - mówi mama do syna z trudem łącząc
wyrazy w sensowną całość.
- Wykupiłeś już wszystkie gry z całego województwa. Czy myślisz, że w tym jednym sklepie, na totalnym
odludziu, znajdziesz coś nowego? - dodaje tata ocierając pot z bardzo pomarszczonego czoła.
- Przejrzałem już wszystkie regały. Pozostaje mi zapytać sprzedawcy. Może w tym sklepie pracownik
będzie mądrzejszy od stonki. - odpowiada głośno syn podchodząc do jedynego sprzedawcy w sklepie,
wykładającego towar na ostatnią, najbardziej oddaloną w sklepie półkę. - Przepraszam Pana.
- W czym mogę pomóc młodzieńcze? - odpowiada grzecznie sprzedawca.
- Szukam nowej gry. Musi być wyjątkowa, niezwykła, jedyna w swoim rodzaju a do tego działająca na
wszystkich moich urządzeniach. Zaskocz mnie czymś czego jeszcze nie mam.
- Grałeś już w Galaktyczne Mrówki 7?
- Tak!
- A co powiesz na Zielone glonojady? To nowość. Świetnie się sprzedaje.
- Skończyłem ją tydzień temu.
- Trudna sprawa. Poczekaj tu chwilę. Myślę, że mam coś odpowiedniego. Jutro mieliśmy ją wystawić w
naszym sklepie. To światowa premiera. Jest nią tak duże zainteresowanie, że dopiero teraz udało nam się
ją zamówić.
Sprzedawca zniknął na chwilę w magazynie po czym wrócił z prostokątnym, zielonym pudełkiem w ręku.
- Proszę. Oto ona.
Mieszko obejrzał dokładnie opakowanie i środek.
- Ale tu nie ma żadnego opisu co to jest. Żadnej wkładki, nic. Tylko obrazek jakiegoś drzewa na okładce.
Ona ma w ogóle jakiś tytuł?

- Nie będę Ci zdradzała fabuły, ale uwierz mi na słowo, że nigdy w coś takiego nie grałeś. Tworzysz tam
świat, tak realny jak rzeczywistość, albo bardziej. Prowadzi Cię sztuczna inteligencja. Zaawansowany
super algorytm, który ma za zadanie polepszyć życie ludzkości na Ziemi. Ta gra nazywa się: Idealny Świat
Kariny.

