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Anekdota
Z ostrakizmom, »črepinjsko sodbo«, so Atenci lahko poslali v izgnan-
stvo katerega koli državljana. Neki kmet je stopil k Aristidu (530 do 
468 pr. n. š.), ki so ga cenili zaradi njegove poštenosti, in ga – ker je bil 
sam nepismen – prosil za pomoč. Na vprašanje, katero ime naj zapiše 
na črepinjo, je kmet odgovoril: »Aristid«. Državnik je pošteno napisal 
lastno ime, potem pa vprašal kmeta, zakaj hoče izgnati ravno njega.
Dobil je odgovor: »Zato ker sem že sit tega, da mu vsi pravijo Pra-
vični!«
Dejansko je moral Aristid za pet let v izgnanstvo

JOHN LE CARRÉ

Najbolj iskani človek
Prevedel Radovan Kozmos

97

V našem poslu jim rečemo hrošči, 
mu je zaupal Lantern in ga pripravil 
na njihov prihod.

Najstarejši od moških je imel dva 
gusarska zlata zoba.

»Gospod Brue?« je vprašal in po-
kazal zaklad v ustih.

»Kaj bi radi?«
»Poslali so nas, da pregledamo 

vaš sistem, gospod,« je dejal v izu-
metničeni angleščini.

»No, pa dajte,« je zagodrnjal Brue 
po nemško. »Naredite, kar pač mo-
rate. Samo ometa mi, prosim, ne 
poškodujte.«

Lanternu je ničkolikokrat pove-
dal, da so po vsej banki in okoli nje 
napeljane številne videokamere. 
Če jih morajo njegovi hrošči res 
namestiti še več, naj vsaj uporabijo 
obstoječo napeljavo. Toda za ljudi, 
ki jim je Lantern po novem rekel 
»naši nemški prijatelji«, to ni bilo 
sprejemljivo. Brue je tako debelo 
uro nemočno ždel v svoji pisarni, 
da so možje opravili svoje delo: v 

veži, recepciji, na stopnišču, v raču-
nalniški sobi, kjer sedijo blagajni-
čarke, v sobi za tajnice, v straniščih 
in v kleti, ki jim jo je Brue odklenil 
z lastno zbirko ključev.

»Zdaj pa, prosim, še vašo pisarno, 
gospod Brue. Če dovolite,« je rekel 
možakar z zlatozobim nasmehom.

Brue je jezno odšel v pritličje in 
jih pustil, da v miru opremijo nje-
govo pisarno. A naj je v pritličju in 
kleti še tako napenjal oči, nikjer ni 
opazil niti najmanjšega znamenja, 
ki bi pričalo o njihovem delu. In ko 
se je previdno vrnil v svojo pisarno, 
je bila tudi ta, po vsem sodeč, nedo-
taknjena.

Štirje moški so se z nesmiselnim 
izrazom spoštovanja poslovili in se 
odpeljali in Brue je ostal sam. Sedel 
je za pisalno mizo in se ni mogel pri-
praviti, da bi segel po katerem izmed 
dokumentov o lipicancih, ki mu jih 
je pripravila gospa Ellenberger. Ne-
nadoma pa je v njem prevladal dru-
gačen Brue, bodisi odločnejša stara 

različica ali povsem nova, tega niti 
sam ne bi mogel z gotovostjo reči. 
Vedel je le to, da se je v njem nekaj 
zganilo. Zakorakal je po sobi in se z 
rokami v žepih zastrmel v izvirno, 
z roko poslikano družinsko drevo 
Bruejevih, ki ga je že petintrideset 
let dan za dnem opominjalo na nje-
govo nedoraslost, nezmožnost. So 
naši nemški prijatelji tudi vanj skri-
li kakšnega hrošča? Ali tudi veliki 
ustanovitelj banke preži na sleher-
no njegovo potezo? No, kar naj. Čez 
nekaj tednov bo lahko vohunil le še 
iz zelenega smetnjaka ob cesti.

Odločno se je obrnil na petah in 
s pogledom premeril sobo: moja 
pisarna, pisalna miza moje sodelav-
ke, moj leseni obešalnik za obleke, 
izdelane pri Randallovih iz Glasgo-
wa, moj knjižni regal: ne očetov, 
ne dedov, ne pradedov, moj. Tudi 
knjige v njem, pa čeprav jih nikdar 
ne vzamem v roko, so moje. In čas 
je, da to izvedo tudi oni; čas je, da 
to izvem tudi jaz. Moje so, z njimi 
lahko naredim, kar hočem. Lahko 
jih zažgem, lahko jih prodam ali pa 
poklonim v suženjstvo zakletim.

K vragu torej z njimi. Tako kot so 
hrošči malo prej tudi mene brez be-
sed poslali k vragu, ha, ha.

Za trenutek je razmislil o svoji 
domislici, se prepričal, da drži, nato 
pa jo izrekel še na glas, vljudno in v 
razločni angleščini, najprej za Lan-
terna, nato za njegove nemške pri-

jatelje in nazadnje še za vse druge 
poslušalce. Ga že poslušajo? K vra-
gu tudi z njimi!

Po tehtnem preudarku je začel 
pripravljati prizorišče: Isa bo sedel 
tukaj, Abdulah tukaj, jaz pa za svojo 
pisalno mizo.

In Annabel?
Nihče je ne bo posadil v zadnjo 

klop. V moji hiši že ne.
Tukaj bo moja gostja, zato bo de-

ležna tolikšne pozornosti, kot bom 
hotel jaz.

Med tem razmišljanjem je zapa-
zil stol svojega deda, stoječ v naj-
temnejšem kotu sobe, kamor ga je 
sam postavil: ogaben, izumetniče-
no izrezljan leseni prestol z Orkne-
yjskih otokov, z emblemom Brueje-
vih na vrhu naslonjala in oblazinjen 
z bruejevskim škotskim karirastim 
blagom, izvezenim na obledelem 
sedežnem delu. Z okenske police je 
vzel dve blazini, ju vrgel na mogoč-
ni prestol, naredil nekaj korakov 
nazaj in si zamislil, kako bo sedela 
na njem: prav tako, kakor ji je naj-
ljubše – popolnoma vzravnano, 
mirno in zbrano –, in naj si je nihče 
ne drzne zmotiti.

Nazadnje je stopil še k hladilniku 
pri oknu, iz njega vzel steklenici mi-
neralne vode in ju postavil na čajno 
mizico, da bo imela pijača do takrat, 
ko bodo prišli, sobno temperaturo. 
Hotel si je že natočiti kozarec škot-
skega viskija, a si je premislil. Pred 

njim je bilo še zadnje ključno deja-
nje pred začetkom večerne konfe-
rence in zelo se ga je veselil.

***
Brue je vztrajal, da se z Annabel 

srečata v Atlantiku, in Lanternu, ofi-
cirju za zveze, ni preostalo drugega, 
kot da se je uklonil. Tudi tokrat se 
bosta dobila ob sedmih, tako kot sta 
se prvič. Hotelsko vežo je preveval 
isti vonj, v službi je bil isti gospod 
Schwarz, za točilnim pultom je stal 
isti točaj in isti nepriznani pianist je 
igral ljubezenske melodije, ko je Brue 
zavzel svoj položaj ob istem mar-
mornatem stebru in pod isto sliko 
hanzeatske ladje in se zastrmel proti 
istim nihajnim vratom. Le vreme je 
bilo drugačno. Ulico je osvetljevalo 
zgodnje spomladansko sonce, zato 
so bili mimoidoči videti višji. Ali pa 
se je Brueju tako samo zdelo, ker se 
je tudi sam počutil višjega.

Prišel je nekoliko prej, Lantern in 
njegova fanta pa še bolj zgodaj: ka-
kor trije uspešni poslovneži so sede-
li med Bruejem in nihajnimi vrati, 
verjetno zato, da bi ga prestregli, če 
bi jo hotel ucvreti z Isovim potnim 
listom. Na drugi strani prehoda sta 
blizu vhoda v jedilnico sedeli žen-
ski, ki sta dan prej prihiteli Annabel 
na pomoč v restavraciji Louise.

� 2008, David Cornwell; za izdajo 
v slovenščini Mladinska knjiga 
Založba d.d.
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Mrežo izpolnite tako, 
da v navpičnem stolpcu 
in vodoravni vrstici le 
enkrat uporabite vsako 
številko od 1 do 9. Ena-
ko velja za vsakega od 
malih kvadratov 3 x 3. 
Možna rešitev je vedno 
le ena. Nobena številka 
se torej v vrstici, stolpcu 
ali malem kvadratu ne 
sme pojaviti dvakrat.

Stalni prebivalci otoka so ostareli, 
ob koncih tedna in med dopustom 
pa se jim pridružijo njihovi potom-
ci, ki se posvečajo zlasti ribolovu ter 
skrbi za nasade oljk in vinograde. 
Starcem vse leto dela družbo Miku-
la, mladenič postavnega in zagore-
lega telesa, ki se preživlja z lovom 
na hobotnice. V bližini Žirja, ki ga 
na zemljevidu najdete med Kornati 
in Visom, je otoček Blitvenica s sve-
tilnikom, zgrajenim za časa Franca 
Jožefa. V njegovi bližini so še otočki 
Kameni, Ravna, Poklandica, Kosmr-
ka in Balkun. 

Ob Kosmrki je v globini od 60 do 
100 m kraljestvo ribice, ki ji doma-
čini pravijo lipa Mare, slovensko 
ime zanjo pa je kirnjica. V naspro-
tju z veliko in grdo kirnjo je kirnjica 
(Anthias anthias) majhna, saj po 
dolžini ne preseže četrt metra. Je 
rdeče barve in ima občudovanja 
vredne plavuti.

Tabla 315  
z upodobitvijo kirnjice

Med zapuščino rodbine Zois, ki 
jo hrani Biblioteka SAZU, so tudi 
trije veliki ročno pobarvani bakro-
rezi morskih rib. Na enem od njih, 
označenim s št. 315, je upodobljena 
kirnjica. 

V desnem zgornjem vogalu ba-
kroreza so tri imena: latinsko Anthi-
as Sacer, nemško Der Röthling in 
francosko Le Barbier. Hrvati tej 
prekrasni ribici najpogosteje reče-
jo jera ali matuljić barjaktar, njeno 
angleško ime je swallowtail sea-
perch, za prebivalce Žirja pa je, kot 
sem že omenil, lipa Mare. Hrbet je 
rdeče barve, trebuh rožnat, boki pa 

so rdeči z zlatim odtenkom. Prepo-
znamo jo po repni plavuti srpaste 
oblike, katere spodnji rogelj je pri 
odraslih primerkih mnogo daljši od 
zgornjega. Tudi trebušni plavuti sta 
zelo dolgi.

Bakrorez ni bil pravilno pobar-
van. Sive lise na luskah, ustih, škr-
žnem in predškržnem poklopcu na-
mreč ne ustrezajo resnici. Kakor v 
svoji knjigi Pod gladino Mediterana 
pravi odlični poznavalec podmor-
skega življa Tom Turk, je kirnjica 
ena najlepših rib Sredozemskega 
morja. Najdemo jo povsod ob str-
mih kamnitih obalah v globinah, 
večjih od 30 m, kjer živi v večjih 
ali manjših jatah. Zadržuje se v lu-
knjah navpičnih sten in pred njimi. 
Na seznamu slovenskega živalstva 
pa je ne bomo našli, ker je v sever-
nem Jadranu žal ni. 

Na bakrorezu s kirnjico je še ne-
kaj, kar pritegne našo pozornost – 
napis »Gestochen auf Kosten von 
B. S. Z. in Laibach« pod sliko ribice. 
Kdor zna nemško, ve, da to pomeni 
»Vrezano na stroške B. S. Z. v Lju-
bljani«. Kdo neki je bil ta Ljubljan-
čan, ki je iz lastnega žepa plačal 
stroške vrezovanja slike kirnjice v 
bakreno ploščo, a ni želel, da bi bilo 
njegovo ime na njej izpisano v celo-
ti? Ni dvoma, da gre za barona Žigo 
Zoisa, ki ga sicer imenujemo Žiga, a 
se je sam podpisoval Sigmund. Tudi 
ugovor, češ da so nosilce baronske-
ga naslova v Zoisovem času označe-
vali z besedo Freiherr, ne drži. Upo-
rabljala sta se oba nemška izraza za 
naslov baron, Freiherr in Baron. B. 
S. Z. je torej treba razvozlati kot Ba-
ron Sigmund Zois. 

Delo berlinskega zdravnika 
in naravoslovca Blocha

O Zoisovem mecenstvu je zna-
nega že veliko, tukaj pa imamo do-
kaz, da je znameniti baron finanč-
no podprl tudi izdelavo ilustracije 
neke razkošne publikacije. Le kate-
re? Na spletu ni bilo težko ugotovi-
ti, da gre za najlepšo publikacijo o 
ribah iz 18. stoletja, katere avtor je 
bil Jud Marcus Elieser Bloch, prilju-
bljeni berlinski zdravnik, ki je tako 
kot marsikateri drugi premožni iz-
obraženec tistega časa sprva zbiral 
rastline, živali in minerale. Pozneje 
pa se je odločil, da se bo omejil na 
zbiranje sladkovodnih in morskih 
rib z vsega sveta. Ko se jih je na-
bralo že lepo število, okrog 1400, je 
sklenil, da bo zbirko predstavil tudi 
vsem tistim, ki niso imeli možnosti, 
da bi si jo prišli ogledat na njegov 
dom, in hkrati v njej ovekovečil 
svoje bogato vedenje o ribah. 

Zato je napisal obsežno publika-
cijo v dvanajstih delih z naslovom 
Splošni prirodopis rib (Allgemeine 
Naturgeschichte der Fische). Prvi 
trije deli so posvečeni ribam Nemči-

je, nadaljnjih devet pa tujim ribam. 
Celotna publikacija, ki je izhajala v 
Berlinu več kot deset let, od 1782. 
do 1795., je bila ilustrirana s skupno 
432 tablami – ročno pobarvanimi 
bakrorezi. Ker pa je bilo besedilo 
v nemščini, je bilo nerazumljivo 
številnim učenim Evropejcem. Da 
bi krog bralcev razširil, se je Bloch 
odločil, da bo poleg nemške pripra-
vil še izdajo v enem od romanskih 
jezikov. Izbral je francoščino. Prvi 
del francoske izdaje je izšel že tri 
leta po prvem delu nemške. Lahko 
si mislimo, da sta bila zlasti pripra-
va bakrorezov in tisk velik finančni 
zalogaj. 

Čeprav je imel Bloch precej pod 
palcem, mu je med izdajanjem 
zmanjkalo denarja. Zato je posku-
sil pridobiti več mecenov, fizičnih 
oseb in ustanov. Pri tem je bil kar 
uspešen, saj sta na seznamu tudi 
obe pruski kraljici – kraljica vdova 
in vladajoča kraljica. Mecenom se 
je oddolžil tako, da je njihova ime-
na navedel na enem ali več bakro-
rezov, verjetno v sorazmerju z viši-
no prispevka. Vsi meceni so bili iz 
nemških dežel, z eno samo izjemo: 
baronom Žigo Zoisom iz prestolni-
ce avstrijske dežele Kranjske.

Koliko upodobitev kirnjice je 
dobil Zois, ne vemo. Vsekakor naj-
manj dve, poleg tiste v Biblioteki 
SAZU je še ena v Grafičnem kabi-
netu Narodnega muzeja Slovenije. 
Zois jo je podaril svojemu prijatelju 
baronu Jožefu Kalasancu Erbergu iz 
Dola pri Ljubljani, ki je med drugim 
več let vzgajal cesarjeviča Ferdi-
nanda na dunajskem dvoru. Šele od 
lanskega decembra pa je v Ljublja-
ni še tretja, ki je drugače pobarva-
na, izvrstno ohranjena in od vseh 
treh najlepša. K nam je »priletela« 
z druge strani luže, potem ko jo je 
pri spletnem antikvariatu s starimi 
umetniškimi grafikami in zemljevi-
di FineAntiquePrints v Philadelphii 
(Pensilvanija, ZDA) kupila Narodna 
galerija. 
Dragan Božič

Zoisova kirnjica, lepotica morja

Dopust na otoku Žirju in  
»zlata ribica« v jadranskih globinah
Ob Kosmrki je kraljestvo ribice, ki ji domačini pravijo lipa Mare – Med zapuščino rodbine Zois, ki jo hrani 
Biblioteka SAZU, so tudi trije veliki ročno pobarvani bakrorezi morskih rib in na enem je prav kirnjica
Apartma družine Bačić je kar pravšnje okolje za pisanje zgodbe o baronu 
Žigi Zoisu in kirnjici, lepotici jadranskih globin. Nekaj deset metrov od hiše 
z dvema apartmajema je zalivček Pečenja z betonskim pomolom, h kate-
remu je privezanih nekaj čolnov in ribiških ladjic. Na dnu zalivčka je plaža, 
katere večji, a manj privlačni del je neudobno zaobljeno kamenje različnih 
velikosti in oblik, manjši, privlačnejši pa gladka poševna kamnita ploščad, 
očitno ostanek nekdanjega kamnoloma. Kopalcev ni prav veliko, saj je to 
ena od redkih naravnih plaž turistično popolnoma nerazvitega dalmatin-
skega otoka Žirje, do katerega nas po uro in tri četrt vožnje pripelje traj-
ekt iz Šibenika.

Portret berlinskega zdravnika 
Marcusa Elieserja Blocha iz leta 
1794 je natisnjen v zadnjem delu 
njegove publikacije o ribah.
Vir: NarodNa iN uNiVerzitetNa kNjižNica

Bakrorez s kirnjico, tabla 315 Blochove publikacije Splošni priro-
dopis rib; vrezovanje v baker je plačal baron Žiga Zois
Vir: BiBlioteka Sazu

Baron Žiga Zois na vozičku, ki si ga je zamislil sam in ki je shranjen 
v Mestnem muzeju v Ljubljani Vir: NarodNi muzej SloVeNije

Bloch je Zoisu poklonil še dva bakroreza iz svoje publikacije o 
ribah, na katerih sta morska lastovica ali morski kokot (na sliki) 
in rumenorepi hlastač Vir: BiBlioteka Sazu

A če je bil šahovski uspeh raču-
nalnika svojevrstna potrditev su-
periornosti mehanicističnih algo-
ritmov na področju strategije, kjer 
gre za sicer obsežno, a opravilno 
preprosto preigravanje ogromno 
možnih rešitev, je računalniško 
napovedovanje priljubljenosti ne-
česa tako intimnega in obenem 
množičnega, kot je uspeh glasbe-
nih del, nekaj čisto drugega.

Tu se zgodba o ugotavljanju ver-
jetnosti – ali v naslednji fazi celo 
določanja – uspeha z računalni-
škimi algoritmi šele začne. Druž-
ba Hit Song Science je leta 2002 z 
navzkrižno primerjavo obsežnih 
podatkovnih bank, pri čemer sta 
bila zvočni zapis in vsebina posa-
meznih skladb shranjena v obliki 
binarnega zapisa in usklajena z 
zgodovinsko bazo glasbenih uspe-
šnic, napovedala, da ima osem od 
14 skladb na albumu malo znane 
glasbenice možnost, da doseže ve-
likanski uspeh. Album Come Away 
With Me je avtorici Norah Jones 
prinesel nesluteno svetovno slavo 
in prepoznavnost – prodala ga je 
več kot 10 milijonov izvodov.

Nekaj podobnega se je zgodilo 
z glasbeno skupino Maroon 5, ki s 
singlom Harder to Breathe sprva ni 
dosegla želenega uspeha. Njen me-
nedžer se je za pomoč pri izbiri na-
domestnega singla, ki naj bi skupi-
ni in založbi prinesel pričakovani 
uspeh in zaslužek, obrnil na druž-
bo Hit Song Science. Njihova me-
toda računalniške obdelave glasbe 
je pokazala, da največ obeta sklad-
ba This Love. V skladu z napovedjo 
so jo kmalu začeli predvajati na 
vseh radijskih postajah – odločitev 
je bila torej pravilna. Poslušalce je 
zajela evforija, posledica pa je bila 
trikratna platinasta izdaja albuma 
Songs About Jane.

Nezanesljivost računalniških 
napovedi zvezdništva

A ne glede na ta dva uspeha po-
slovni model napovedovanja uspe-
šnosti posameznih skladb ome-
njeni družbi ni prinesel bogastva, 
saj je večina naslednjih poskusov 
pokazala precejšnjo nezanesljivost 
računalnika. Algoritem je denimo 
znamenito uspešnico Michaela 
Jacksona Billie Jean razglasil za 
popolnoma nezanimivo oziroma 
flop, šestminutno instrumentalno 
skladbo neznanega avtorja pa za 
naslednjih veliki hit. Eden izmed 
soustanoviteljev Hit Song Science 
je pozneje povedal, da potencial 
ostaja, saj je za splošno nenatanč-
nost kriva nedozorelost tehnologi-
je, ki pa bo sčasoma napredovala.

Kot nazorno kaže zgoraj opisani 
primer, je ugotavljanje najprimer-
nejše šahovske poteze nekaj čisto 
drugega kot napovedovanje uspe-
ha oziroma priljubljenosti. Prilju-
bljenost in zvezdništvo sta socialna 
pojava, na katera vpliva množica 
izrazito intimnih in po drugi stra-
ni množičnih, skoraj trendovskih 
spremenljivk. Do tega spoznanja 
se je dokopal tudi glavni razisko-
valec pri ameriških družbi Yahoo 
Duncan Watts, ki je leta 2006 še 
kot profesor na univerzi Columbia 
skupaj s študenti izpeljal poskus, 
ki je potrdil domnevo, da smo lju-
dje razmeroma labilni, saj mnenje 
in zgledi drugih ljudi pomembno 
vplivajo na naše odločitve.

Priljubljenost  
je socialni fenomen

Wattsova skupina je od 14.000 
prostovoljcev zahtevala, naj oce-
nijo popolnoma neznane skladbe. 
Nekateri za to niso imeli nobenih 
primerjalnih podatkov, zato so se 
morali zanesti zgolj na svoj okus, 
drugi pa so bili seznanjeni z mne-
njem in ocenami drugih. Rezultati 
so potrdili dvoje, in sicer, da je pri-
ljubljenost česar koli močno odvi-
sna od preferenc drugih ljudi in da 
nekakšne inherentne in neodvisne 
kakovosti ni. Watts zato trdi, da na 
podlagi analize zgodovinskih po-
datkov sicer lahko približno ugo-
tovimo, katere lastnosti in kvali-
tete so v povprečju pomembne za 
uspeh in priljubljenost, vendar je 
vse skupaj še zelo daleč od zane-
sljive znanosti.

Seveda dokončnost tovrstnih 
ugotovitev vztrajno razveljavlja čas 

oziroma razvoj tehnologije. To velja 
zlasti za splet in številna socialna 
omrežja, kjer nepregledno število 
uporabnikov do praktično vsega in 
vsakogar odkrito izraža svoje mne-
nje in okuse. Zato se raziskovalci 
fenomena napovedovanja uspeha 
in splošne priljubljenosti čedalje 
bolj posvečajo analizi spletnih vse-
bin in socialnih omrežij. Tako je 
eden izmed vodilnih razvijalcev 
tehnologije pri Hewlett Packardu 
Bernardo Huberman, v začetku 
tega leta analiziral posamezne obja-
ve na socialnem omrežju Twitter, ki 
so se nanašale na še nepredvajane 
filme. Rezultati njegovega poskusa 
so bili presenetljivo natančni, saj je 
na primer film Dear John po prvem 
vikendu predvajanja zaslužil 30,46 
milijona dolarjev, medtem ko mu 
je Huberman s svojim modelom 
napovedal zaslužek 30,71 milijona. 
A. K.

Priljubljenost

Računalniško ugotavljanje 
verjetnosti uspeha
Napovedovanje uspeha skladb in filmov z računalniškimi algoritmi  
je še nezanesljivo – Inherentne in neodvisne kakovosti ni
Računalniška in informacijska tehnologija že dolgo nista več zgolj naši vsakodnevni spremljevalki, temveč nam 
tehnološki napredek v marsičem že določa in oblikuje resničnost. Postopno preoblikovanje dojemanja realnosti 
računalnikov in s tem sestop človeka s piedestala vrhovnega (pre)oblikovalca svojega okolja sta postala najočitnej-
ša v poznih devetdesetih, ko je superračunalnik IBM Deep Blue v šahovskem dvoboju matiral velemojstra Garija 
Kasparova. Veliki šahist je o silicijevem nasprotniku pozneje zapisal, da ima skrajno brezdušen odnos do kraljevske 
igre, s čimer zanemarja stoletja šahovske dediščine, a to je bilo kvečjemu izraz nemoči ob bolečem spoznanju ar-
hetipskega strahu sodobnega človeka, da lahko stroj preseže svojega stvarnika. 

Posebni računalniški algoritem za ugotavljanje verjetnosti 
uspeha je albumski prvenec Norah Jones razglasil za potencialno 
uspešnico Foto ePa

Šahovski velemojster Gari Kasparov je moral konec devetdesetih 
let priznati premoč računalnika IBM, ki je pravilno predvidel veči-
no njegovih potez in ga na koncu premagal Foto aP Photo


