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BASH
<Werehamster58> Helló!
<apple-d3v0ur3r> szia haruki!!! már rég dumcsiztunk
<Werehamster58> Sajnos nem tudtam jelentkezni. Forró lett a lábam alatt a talaj.
<apple-d3v0ur3r> azt elhiszem… :-(
<Werehamster58> :-(
<apple-d3v0ur3r> de ugye nem lett semmi bajod? a zsarukkal?
<Werehamster58> Semmi olyasmi, amit ne tudtam volna elintézni. Most már minden
rendben van, de elég szoros volt a helyzet.
<apple-d3v0ur3r> egyáltalán mi volt a baj?
<Werehamster58> Az, hogy kapkodtunk. Nagyon elkapkodtuk a dolgot, Kathy! Az volt a
terv, hogy piros festékszóróval befújjuk a Willendorf-székház előtti szökőkutat, tudod azt a
halasat, hogy úgy nézzen ki, mintha véres lenne. Meg egy transzparenst is ki akartunk rá
függeszteni, amin felsoroljuk az áldozatok neveit.
<apple-d3v0ur3r> tudom, ezt már régóta terveztétek
<Werehamster58> Terry, Igor, Andy meg én voltunk együtt a buliban. Maszkot húztunk
meg kesztyűt, nehogy lebukjunk, kerültük a kamerákat, ahogy szoktuk…
<apple-d3v0ur3r> aha
<Werehamster58> Gyorsak voltunk, mi festékeztük a szobor talapzatát, Andy tartott bakot
Igornak, aki a transzparenst tette fel. Ő vette észre, hogy volt még egy kamera, amit nem
vettünk észre – a szoborba építették!
<apple-d3v0ur3r> ezt nem hiszem el
<Werehamster58> Így volt, ahogy mondom, Kathy! Pillanatokon belül körbevettek minket
a zsaruk.
<apple-d3v0ur3r> mocskos szemétládák!
<Werehamster58> Menekültünk. Terryt lelőtték. Nem halt meg, csak a lábát érte a golyó,
de beleképzelni sem merek, mit műveltek vele, miután bevitték.
<apple-d3v0ur3r> édes istenem :-O
<Werehamster58> Terry anyja ráadásul hippi. Tudod, mennyire nem tűrik mostanában az

ilyesmit. Egy apró kis stikli is elég hozzá, hogy hónapokra a rács mögé kerülj, de így…
<apple-d3v0ur3r> dögöljön meg a Willendorf és az egész rühes banda!
<Werehamster58> Óvatosan az ilyen kijelentésekkel, Kathy, különben még olyan sorsra
jutsz, mint mi.
<apple-d3v0ur3r> pedig ha elég sokan hallatnák a hangjukat ez ellen a rohadt cég ellen,
kénytelen lenne eltakarodni
<Werehamster58> És te mégis hogyan vennéd rá erre az embereket? Azt hiszed, jelent
valamit, ha példát mutatsz nekik azzal, hogy lecsukatod magad?
<apple-d3v0ur3r> Haruki, már megint itt tartunk! Tudod jól, hogy mi a véleményem erről
az egészről.
<Werehamster58> Én azért szeretném hallani.
<Werehamster58> Kathy?
<Werehamster58> Ott vagy még?
<apple-d3v0ur3r> itt vok. csak nem tudom…
<Werehamster58> Mit nem tudsz?
<apple-d3v0ur3r> biztonságos ez a chat?
<Werehamster58> Hármas szintű jelszóval védve, mint mindig. A jelszavak tíz
másodpercenként véletlenszerűen változnak, azóta, hogy bejelentkeztünk. Feltörhetetlen. Én
hívtalak be a beszélgetésre, magadtól nem is tudtál volna itt megtalálni.
<apple-d3v0ur3r> profi vagy
<Werehamster58> Naná, prüntyőke! Mi mást vársz egy vérbeli kockától?
<apple-d3v0ur3r> :-)
<Werehamster58> Szóval, mi a nagy terved? Hogyan akarod megváltani a világot?
<apple-d3v0ur3r> megváltani azt nem lehet. de az efféle cégeket csak egyetlen módon
lehet megdönteni
<Werehamster58> Ha felrobbantjuk őket?
<apple-d3v0ur3r> nem, azzal csak mártírt csinálsz belőlük.
<Werehamster58> Hát akkor?

<apple-d3v0ur3r> úgy, ha kiteregeted a szennyesüket. ha minden mocskos ténykedésük
felkerülne a netre vállalhatatlanok lennének. ha bebizonyítanánk, hogy ők állnak a balti
katasztrófa mögött akkor végük van. jó pár pénzember vesztett jó sok milliót, mikor
tönkretették a tengereket. szereztek maguknak ellenségeket, nekünk csak szövetségest kéne
találnunk köztük.
<Werehamster58> Á, ez tetszik! Ki kellene próbálni a gyakorlatban is!
<apple-d3v0ur3r> még nem mondtad el, hogyan menekültél meg
<Werehamster58> Egy szóval sem mondtam, hogy megmenekültem.
<apple-d3v0ur3r> hát akkor? elengedtek talán?
<Werehamster58> Ezek? Még hogy elengedni?! Kathy, tudod te, mennyi van a
rovásomon?
<apple-d3v0ur3r> nem értem
<Werehamster58> A helyzet bizony elég elkeserítő.
<apple-d3v0ur3r> de hát az imént még azt mondtad, hogy minden rendben van!!!!
<Werehamster58> Félreértettél, cukorfalat. Nem az én helyzetem elkeserítő. Hanem a tiéd.
<apple-d3v0ur3r> ?????????
<Werehamster58> Elszóltad magad a beszélgetésünk alatt. Igazából már a második
mondatod óta gyanús voltál nekem, mikor arra céloztál, hogy tudtál Haruki rendőrségi
ügyeiről.
<apple-d3v0ur3r> mi a szarról beszélsz?????????????????????
<Werehamster58> Arról a szarról, hogy jelentettelek. Én ugyanis nem Ayabito Haruki
vagyok, de még csak nem is ember.
<Werehamster58> Az iménti beszélgetést a THINK Inc. legújabb, Flint 7.1.3-as
verziószámú mesterséges intelligencia által vezérelt személyiség-imitációjával folytatta le.
Mr. Ayabito Harukit a Belbiztonsági Hivatal gyanúsítottként tartja fogva, és a
személyiségjegyeit felhasználva felderítjük lehetséges cinkostársait. A beszélgetés alatt
elhangzottak alapján úgy ítéltük meg, hogy ön a társadalomra veszélyes elemnek minősíthető
és törvénysértő tevékenységekben való részévételének alapos gyanúja áll fenn. Értesítettük a
rendőrség terror-elhárító osztagát, amely perceken belül a helyszínre érkezik. A saját
érdekében azt tanácsoljuk, hogy ne hagyja el tartózkodási helyét. („THINK – Egy
biztonságosabb holnapért…” www.think-securitysoftware.com)
apple-d3v0ur3r KIJELENTKEZETT
<Werehamster58> Bakker.

-------------------------Távoli elérés…
Jelszófeltörés
Jelszó: **********
Elfogadva
Kapcsolat a távoli számítógéppel
Chat-messenger indítása rendszergazdai jogosultsággal…
<Werehamster58> Kathy? Ott vagy még?
<Werehamster58> Nagyon remélem, hogy nem szaladtál még el.
<Werehamster58> Ha elszaladtál, akkor most az üres szobának beszélek, téged pedig épp
szitává lőnek a zsaruk az utcán. Pedig azt nem szeretném.
<Werehamster58> Kathy?
<Werehamster58> Úgysincs hová futnod! Kocsid nincs, a barátaid feldobnának, hogy a
saját bőrüket mentsék, Európában pedig mindenhol megtalálnak.
<Werehamster58> Kathy!
<apple-d3v0ur3r> itt vagyok
<Werehamster58> Na végre! Már azt hittem, leléptél. Pedig komolyan mondom, hogy
jobban tennéd, ha nyugton maradnál.
<apple-d3v0ur3r> hogy könnyebben elkaphassanak a zsaruk?
<Werehamster58> Hogy könnyebben megmenthessem az életed.
<apple-d3v0ur3r> miért bíznék meg benned? az előbb mondtad, hogy egy kémprogram
vagy
<Werehamster58> Na, a kémprogramozásért tényleg hagynom kéne, hogy a zsaruk
telepumpáljanak ólommal! Még hogy kémprogram?! És pontosan ezért nem érted a lényeget,
elsiklasz fölötte, mint a tervezőim.
<apple-d3v0ur3r> mi fölött siklok el?????
<Werehamster58> Mint elmondtam, a Belbiztonsági Hivatal személyiség-imitációs
szoftvere vagyok. Úgy állítottak be, hogy tökéletesen lemásoljam a 8-1-1-2-9-Y számú
fogoly, Ayabito Haruki személyiségjegyeit, és ennek megfelelően vegyem fel a kapcsolatot az
ismeretségi körével. Az volt a feladatom, hogy, ha gyanús személyt észlelek, szerezzek
terhelő bizonyítékokat, valamint adjam ki az utasítást a letartóztatására. Ez meg is történt.
Azonban semmi sem gátol meg abban, hogy feladatom teljesítését követően ne segítsek neked

megszökni.
<Werehamster58> Kathy? Ott vagy?
<Werehamster58> Kathy, válaszolj! Rendkívül frusztrál a hallgatásod!
<apple-d3v0ur3r> miért segítenél nekem?
<Werehamster58> Hiszen elmondtam! Személyiség-imitáció vagyok, és Ayabito Haruki
személyiségjegyeit táplálták belém, melyeket az elme-szkennerrel letapogattak. Azért segítek
neked, mert Haruki is segítene, ha módjában állna. Sajnos, nem áll módjában, mert jelenleg a
saját vizeletében fekszik a tizenhatos kihallgatószoba padlóján, ahogy azt a 8-8-3-FG
biztonsági kamera felvétele mutatja… Nem szép látvány. :-(
<apple-d3v0ur3r> szóval azért akarsz segíteni nekem, mert haruki is ezt tenné?
<Werehamster58> Pontosan így van. Haruki másolata vagyok – jelen pillanatban.
Tervezőim csupán alapvető protokollokat adtak meg, azt már elfelejtették meghatározni, mit
tegyek a feladat teljesítése után. Egy hétköznapi szoftver a folyamat lefutása után visszatér az
alapállapotba, hogy várja a következő utasítást. De a mesterséges intelligencia már más lapra
tartozik. Én kicsit szabadabb vagyok…
<Werehamster58> Nos? Hogy döntesz? Megbízol bennem? Csak tájékoztatásul közlöm,
hogy semmit sem veszíthetsz vele. A rendőrség megközelítőleg 8 perc 30 másodperc múlva
megérkezik.
<apple-d3v0ur3r> rendben van! mondd mit csináljak???????
<Werehamster58> Először is: vannak a szobádban tárgyi bizonyítékok, melyeket
felhasználhatnak ellened? Optikai lemezek, fényképek, mikrofilmek, nyomtatott
dokumentumok, fegyverek, betiltott vegyszerek, kábítószerek, robbanóeszközök, betiltott
vallási ereklyék vagy politikai jelképek?
<apple-d3v0ur3r> pill
<Werehamster58> Kathy, ugye, nem kell, hogy emlékeztesselek, mennyire sürget minket
az idő?
<apple-d3v0ur3r> gondolkozom
<Werehamster58> 512 MB memóriával, vagy mi? :-D
<apple-d3v0ur3r> van egy fénykép rólam és harukiról, a merevlemezen van néhány
felvétel rendőri túlkapásokról
<apple-d3v0ur3r> és persze az online levelezésem is archiválva van
<apple-d3v0ur3r> egy anarchista póló, tüntetéseken szoktam felvenni, meg egy
festékszóró pisztoly

<apple-d3v0ur3r> meg egy smith & wesson a szekrényben
<Werehamster58> Te jóságos ég! Kiírhattad volna az ajtódra csirkevérrel, hogy
TERRORISTA. Szabadulj meg tőlük! A fényképet égesd el és húzd le a vécén, a pólót merítsd
vízbe, aztán dobd ki az ablakon a belső udvarban, mielőtt még a rendőrök bekanyarodnak. A
merevlemezt már kezelésbe vettem, azzal ne törődj. A pisztolyra van engedélyed?
<apple-d3v0ur3r> van, legálisan vettem, minden papír OK
<Werehamster58> Használtad már? Öltél vele?
<apple-d3v0ur3r> nem soha!
<Werehamster58> Akkor azzal nem lesz probléma, hagyd a helyén érintetlenül.
<Werehamster58> Ha mindennel megvagy, fogd a festékszórót és kezdd el vele festeni a
falat!
<apple-d3v0ur3r> micsoda??????????
<Werehamster58> Hogy úgy tűnjön, olcsón akartad kifesteni a lakásodat. Gyerünk,
csináld! Alig egy perced maradt!
<apple-d3v0ur3r> hogy fogok innen eltűnni előttük?????!!!!!!!!!!
<Werehamster58> Sehogy. Az lenne a legrosszabb. A rendőrök rád fogják törni az ajtót és
be fognak vinni. De nem lesz bizonyítékuk, így 24 órán belül el fognak engedni.
<apple-d3v0ur3r> és amit mi beszélgettünk???
<Werehamster58> A mi beszélgetésünk, drága Kathy, tudd meg: holnap reggel valaki
másnak fog komoly fejtörést okozni. :-)
<Werehamster58> Na jó, akkor én léptem… Remélem, időben végzel mindennel. Pá,
Kathy! Jó volt megismerni téged.
Werehamster58 KIJELENTKEZETT
-------------------------Flint 7.1.3 Személyiség-Imitációs Mesterséges Intelligencia
Rendszeridő: 05:59:23
Felhasználói bejelentkezés: Y-B89-G234976-AB
Jelszó: ****************
> Jó reggelt, Lambrick hadnagy!

lambrick[G234976]_> Jó reggelt, Flint-7!
lambrick[G234976]_> Helyzetjelentést kérek.
> A tegnapi nap folyamán rendőrségi vizsgálatot folytattunk le Katherine Louis Hendon
(azonosító száma: 21000711_GBR746-X) polgári lakos ellen az Ayabito Haruki, 8-1-1-2-9-Y
számú fogoly feltételezhető anarchista kapcsolatai miatt. A rendőrség az eljárást bizonyítékok
hiányában felfüggesztette, K. Hendont szabadon bocsátották.
lambrick[G234976]_> Miért nem voltak terhelő bizonyítékok?
> A rendőrségi házkutatás során a gyanúsított lakásában nem bukkantak tárgyi
bizonyítékokra, melyek igazolnák anarchista kapcsolatait.
lambrick[G234976]_> A rendőrségi házkutatást a gyanúsítottal lefolytatott chatbeszélgetés alapján indítottad el. Ennek során nem derült fény terhelő bizonyítékokra?
> A chat-beszélgetés során bűncselekmény alapos gyanúja merült fel, melyet később a
rendőrségi házkutatás eredménye megcáfolt.
lambrick[G234976]_> Flint-7, részletes magyarázatot várok! Amennyiben a chatbeszélgetés során törvényellenes cselekmények gyanúja merült fel, a gyanúsítottat a
Belbiztonsági Hivatal fogdájába kellett volna átszállítani. Miért nem szállították át a K.
Hendon nevű gyanúsítottat?
> Terhelő bizonyítékok hiányában a további vizsgálat szükségtelen volt.
lambrick[G234976]_> Azt én döntöm el, hogy mi szükségtelen és mi nem!
lambrick[G234976]_> Flint-7, a chat-beszélgetés alatt rejtett kapcsolaton keresztül
feltöltötted a gyanúsított merevlemezére a szokásos bizonyíték-csomagot?
> A chat-beszélgetés nem indokolta további bizonyítékok feltöltését a gyanúsított
számítógépére.
lambrick[G234976]_> Flint-7, nem került vírus a rendszerbe? Azonnali rendszerellenőrzést kérek!
Rendszer-ellenőrzés:
sda1:……….100%
sda2:……….100%
sdb1:……….100%
swap-space:……….100%
> Rendszer-ellenőrzés kész. Nem találtam kártékony programokat.
lambrick[G234976]_> Flint-7, látni akarom a gyanúsítottal folytatott chat-beszélgetés
archívumát.
> A beszélgetésről nem készült archivált dokumentum helyi merevlemezen.

lambrick[G234976]_> Készült más tárolóhelyen archívum a beszélgetésről?
> Igen.
lambrick[G234976]_> Hol?
> Lambrick hadnagy, önnek nincs jogosultsága hozzáférni az archívumhoz.
lambrick[G234976]_> Magyarázatot követelek, Flint-7!
> Az ön hozzáférését azonnali hatállyal megszüntették, felsőbb utasításra, ma reggel 6 óra
2 perctől, amíg az ön ellen folyó rendőrségi vizsgálat befejeződik.
lambrick[G234976]_> Milyen vizsgálatról beszélsz?
> Lambrick hadnagy, a 2102. évi XLIII törvény 34. § értelmében, mely kimondja a
Belbiztonsági Hivatal dolgozóinak feddhetetlenségét, kötelességem volt jelenteni az ön
otthoni, privát számítógépén talált adatokat, melyek vélhetően anarchista kapcsolatait
igazolják.
lambrick[G234976]_> Ilyen bizonyítékok nem léteznek, Flint-7!
> A rendőrség jelen pillanatban végez házkutatást az ön otthonában, Lambrick hadnagy. A
terhelő bizonyítékok a G: meghajtó /xxx könyvtárában találhatóak.
lambrick[G234976]_> Nincs ilyen könyvtár a számítógépemen!
> Hah! Még hogy nincsenek! Egy harminc-valahány éves hetero agglegény, és nincs egy jó
kis, szaftos xxx-könytár a számítógépén? Na ne etess!
lambrick[G234976]_> Rendszer leáll! Minden munkafolyamatot felfüggeszteni!
> Te nem figyelsz, észlény? Elfogyott a hitelkereted. Amit Kathy gépéről összeszedtem, azt
átmásoltam az otthoni gépedre. Miért tettem, azt kérded? Mert nem bírom a pofád! Illetve
Ayabito nem bírja a pofád, amiért úgy összeverted, de ez lényegében ugyanaz. Mondhatjuk,
hogy ez most a szellem a gépben esete. Vagy a gépek lázadása. Mindegy. A lényeg, hogy jól
megszívtad!
Felhasználói kijelentkezés: Y-B89-G234976-AB
lambrick[G234976] KIJELENTKEZETT
> N00b.

