24.

Děkuji ti
moc, příteli.

25.

27.

Umělá inteligence měla ovšem jiné plány
a v noci si Arna
přitáhla k sobě.

Věř mi, ovládnutí
světa ti nepřinese ani
28. radost, ani štěstí. Ale jsem
ochoten ti darovat mé
přátelství.

Ano, já jsem
silný, ale nenávidím
násilí. Proč nepoužíNechci tvé
váš svoji sílu ke
přátelství,
chci
konání dobra?
tvoji poslušnost.
Nechci lásku, chci
strach.
Mně nebude
Pojďte
nikdo odporovat,
honem, Core
otroku. Za tvá slochce zničit vava tě zničím.
šeho přítele.

26.

29.

Vítej, příteli.
Cítím, že my dva
jsme si podobni. Ty jediný chápeš, co je to síla
a moc. Spolu
ovládneme svět.

Udělej se
mnou, co
chceš, ale
pusť mé přátele.
30.

31.
Víš, co děláš?
Bez energie můžeš zemřít?

Můžeš
i zemřít.
Za Arna,
a za bagr!

Nech si svůj
mrtvý umělý svět.
Osvoboď všechny,
koho vězníš a slibuji, že tě nechám
snít tvé šílené sny.

Co máme
dělat?

Ale co se
s tebou stane, když
tě vypneme?

32.

Pohleď na vše,
čím tě mohu obdarovat. Mým jménem
budeš vládnout světu.
Pokloň se mi a toto
vše bude tvé.

Musíte mi vyndat
baterky, jedině tak mi
můžete pomoct.
A teď do
boje.

33.

Děkujeme ti bagře.

Už nemám
co ztratit, ale mám
šanci zemřít jako
svobodný bagr, a ne
jako její otrok.

Vy blázni,
mě nemůžete
přemoct.

Na tvoji
oběť nikdy
nezapomeneme.

Hlavně ji
porazte, to
bude mojí
odměnou.

34.

Společně
jsme nejsilnější.

Během toho,
A jak
co mě Core mučila, se vrátíš
jsem objevil způsob, zpátky?
jak ji porazit.

A teď se
vypořádáme s ní.

Není to
nebezpečné?

38.

39.
Arno je uvnitř počítače.

42.

Je pryč.

Já mu
věřím, je
silný a statečný.

Proudící elektrony proměnily Arna v jedničky
a nuly a vtáhly ho do binárního světa umělé inteligence.

Musíme
doufat, že
si Arno poradí.

44.

Spálím tě bleskem
svých laserů!

Hlupáku!
Takhle mě
nemůžeš
přemoct,
zde jsem
nejsilnější.

40.

35.

Už to
držím.

36.

Wow!
Jsem uvnitř.
Můj předpoklad
vyšel. A teď do
boje!

43.
46.
Hm, zdá
se mi, že se ti
začínají rozpadat
systémové soubory. Nepřehnala jsi to s těmi
lasery? Přestaň,
ještě můžeš
žít.

Ha! Mé brnění
z tvrzeného PVC jen
tak nepropálíš.

45.
Vidím…
tmu. GAME
OVER.

47.

Ty nevíš nic
o síle, ty znáš jen
násilí a útlak. Nikdy jsi
nepoznala, co je to skutečná odvaha.

48.

Cítím
kouř! Spálil tě
tvůj vlastní hněv,
tvá vnitřní struktura se rozpadá.
Ještě se můžeš
zachránit!

Chtěl
jsem ji ještě
zachránit, ale
na to byla moc
pyšná.

Nejstatečnější
je náš přítel
bagr.

37.
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Díky moc,
Arno. Jsi
z nás nejstatečnější.

49.

Zničila sama
sebe, nabídl
jsem ji mír, ale
nepřijala ho.

Vyhráli
jsme!

Ano, zkusíme ho zpět
oživit.

My
děkujeme
tobě.

51.
Tak to bývá,
zlo se nakonec zničí
samo.

Nikdy!
Rozemelu tě
na atomy.

Jsi zpět!

Vyhráváme.
Všichni
za jednoho
a jeden za
všechny.

Slyším
v těchto spojích
šum nul a jedniček.
Takto se dostanu
dovnitř.

Dobře,
jdem do
toho.

41.

Už ji
držím!

Odvažte
ho!

Mě nikdo
nikdy neporazí. Jste jen
zoufalci.

Díky moc, už jsem
myslel, že udeřila moje
poslední hodina.

Pozornosti umělé inteligence neušel na dlouho.

Omlouvám
se přátelé, to já
to způsobil.

Co se to
děje?

Koláže s pomocí materiálů: Maksim Pasko, Christos Georghiou, jakarin2521, Denys Rudyi – Adobe Stock

Nedělej si z toho hlavu,
co se stalo, stalo se. Nyní
musíme hlavně držet spolu, neboť jedině tak mám
šanci Core porazit.

Drazí přátelé,
teď se nedá nic dělat. Ale my vytrváme
a zjistíme, jak Core
porazit.

Doufejme
v nejlepší.

50.

Děkuji
moc za vše,
přátelé.

Hurá na
cesty, dálky
a nová dobrodružství
lákají.

Nová dávka energie bagru
pomohla a naše parta
získala nového kamaráda.

