Cum mi-am ales echipa
Am fost aleasă de NASA să conduc o
echipă specială pentru o nouă misiune pe Marte.
Misiunea constă în colectarea unor probe de sol,
analizarea lor, explorarea unui perimetru nou al
planetei și realizarea de imagini, dar îmi trebuia o
echipă puternică și antrenată. Era prima mea
misiune ca și căpitan și voiam să iasă bine. Nu știam ce mă așteaptă pe faimoasa
planetă roșie.
M-au lăsat să-mi aleg echipajul. Puteam selecta pe oricine, dar echipa avea un
maximum de 14 poziții și doi roboți. Procesul de selecție a durat trei săptămâni și, în
final, am decis cine vor fi cele 13 persoane și roboții.
Primul membru al echipajului pe care l-am selectat a fost colegul și prietenul
meu bun, Mark Watney. Mereu am fost o admiratoare a lui și l-am respectat pentru
modul cum a reușit să supraviețuiască pe Marte. M-am gândit că ar fi perfect, în caz
că rămânem fără provizii sau dacă ne-am rătăci. Când l-am întrebat dacă vrea să mi se
alăture, răspunsul lui a fost da. Nu a ezitat niciun moment.
A doua persoană pe care am selectat-o a fost Jaylah, pentru că m-am gândit că
ne-ar prinde foarte bine un mecanic care se pricepe de minune să improvizeze și să
repare. Dacă, de exemplu, ar veni o furtună și ne-ar distruge parțial baza, eu aș paria
că ea ar putea s-o repara înainte ca oxigenul să se termine. E cea mai bună femeie
mecanic pe care o cunosc și, în plus, e foarte curajoasă. După ce i-am zis că va primi
un salariu imens, a fost de acord.
A treia persoană la care m-am oprit se numește Star-Lord, deoarece am auzit
cât de rapid găsește soluții pentru problemele stresante. Deși nu îl cunoscusem în
persoană, eram sigură că va fi încântat să participe la o misiune pe Marte și am avut
dreptate. Eu una sunt convinsă că venirea lui ne-ar ajuta să formăm o echipă și mai
puternică. În plus, știe să lupte.
A patra persoană pe care am hotărât s-o contactez a fost Jake Sully, el e un
coleg de încredere și îl consider un bărbat curajos deoarece și-a asumat riscuri imense
pentru a se integra și a înțelege o societate extraterestră. Chiar dacă el a rămas să
trăiască acolo în noua structură socială, vine în vizită și a zis că i-ar face plăcere să mă
ajute în prima mea misiune pe Marte.
A cincea persoană cu care am vorbit a fost Neytiri, care a fost de acord să vină
și să fie ghid și să ne consilieze ca să avem un impact cât mai mic asupra planetei în
timp ce o cercetăm și realizăm testele. În afară de aceste obligații, ea e o fată
descurcăreață și cred că locul ei este în echipa mea. A fost entuziasmată de expediție,
dar era tristă că urma să plece de acasă. Totuși s-a bucurat mult atunci când i-am spus
că va veni și Jake.
A șasea persoană aleasă este Steven, un pilot înnăscut și curajos. Deși e
dependent de fumat, ceea ce mă neliniștește puțin, a acceptat misiunea pentru soția și
copilul lui. Cred că dacă vom avea probleme, el va avea curajul să se lupte cu
extratereștrii, dacă va fi nevoie. Steven, în afară de curajul lui infinit, este și un pic
nebun, cum ar spune alții. El a fost de acord să vină, deoarece dorința lui cea mai
mare este să exploreze universul.
Am decis să mai iau încă doi membri în echipa mea. Cei doi sunt David
Levinson și Julius Levinson. David e un geniu înăscut. Poate descifra orice cod sau
limbaj, dar are nevoie de tatăl său pentru a-i povesti lucruri fără sens ca să-și dea

seama de răspunsurile problemelor lui. Ei fac o echipă grozavă! Deși Julius e,
întotdeauna, un pic băut, iar David aduce mai mult cu un tocilar singuratic, cei doi se
potrivesc perfect. Au fost de acord, după o zi sau două, doar atunci când soția lui
David a insistat.
Apoi am mers la buna mea prietenă Gamora. Eu cred că ea ne-ar ajuta foarte
mult, deoarece este foarte puternică. Dacă, de exemplu, s-ar petrece o alunecare de
teren, Gamora ar putea să țină o stâncă cu degetul mic. Bine, am exagerat un pic, dar
totuși ar putea să salveze pe toată lumea de acolo în mai puțin de un minut. Așa că am
decis să o rog să mă însoțească în misiune și ea a fost de acord.
Apoi, am mers la Kirk. Îl admir foarte tare deoarece nu își lasă niciodată
echipajul în urmă și cred că ar fi o influență foarte bună pentru mine. Atunci când
l-am întrebat, a zis că o să vină cu o singură condiție, ca prietenul lui bun Spock să fie
acceptat în echipă.
Spock este un vulcanian și percepe lumea
diferit. Mie una mi se pare că e chiar un pic
amuzant faptul că nu percepe sentimentele foarte
bine, deși, uneori, e trist. Cred că el ne-ar putea
ajuta foarte mult datorită cunoștințelor sale
aproape infinite. Când l-am întrebat dacă vrea să
vină și el a spus cu o voce foarte serioasă că mă va
însoți pe misterioasa planetă Marte.
După ce am terminat cu cei doi, am mers la următoarea persoană pe care o
aveam în minte. Ea este Jupiter Jones. Cred că ar fi un membru bun pentru echipă,
deoarece este foarte curajoasă. E nevoie de mult curaj și încredere ca să devii o
prințesă galactică dintr-o biată femeie de serviciu. Ea a fost foarte entuziasmată să ia o
pauză de la noua ei viață simandicoasă și să vină cu mine.
Robotul pe care l-am ales este Eve. Am luat-o pe ea pentru că este programată
să găsească orice formă de vegetație și rezolvă orice tip de probleme. Cred că Eve ar
completa echipa noastră și că ne-ar ajuta foarte mult. Când am vorbit cu ea, părea
entuziasmată și după ce i-a spus și lui Wall-E a venit de grabă să mă anunțe că nu va
pleca fără el. I-am explicat că o să îl luăm și pe el și s-a decis să vină.
Așa că l-am invitat și Wall-E. Cred că, deși el nu a fost una
dintre alegerile mele pentru această aventură, va reprezenta o influență
bună pentru Eve și se va descurca foarte bine cu sarcinile pe care le va
primi. Bineînțeles că a acceptat din prima, deoarece, practic, el mi-a
cerut permisiunea de a face parte din echipă.
La final, trupa mea era completă și pregătită de drumul cel lung
și de riscanta expediție. Așteptam cu nerăbdare să plec în prima mea
misiune și, deși știam că eu voi conduce, eram sigură că voi învăța
câteva lucruri importante despre cum este să fii lider de echipaj.
Acesta e modul în care mi-am ales echipa pentru prima mea misiune pe Marte.
Sper să ne îndeplinim misiunea și să facem un pas important pentru colonizarea
planetei. Chiar dacă pământenii nu se vor stabili niciodată definitiv pe Marte, măcar
această planetă va fi un bun poligon de încercare pentru a ne obișnui să ne adaptăm la
condițiile vitrege din galaxie.
Vă rog, urați-ne succes!
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