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Goede- 
morGen, Goede- 

morGen …

Ik ben norIko, 
Ik maak onderdeel uIt 
van het team dat jullIe 

heeft ontwIkkeld.

alles verloopt
 Goed en jullIe 

zullen bInnen enkele
 seconden volledIG 

functIoneel zIjn.

het Is een 
Grootse daG! 
Ik sta bIjna te 

trIllen!!!

jullIe oGen branden 
mIsschIen een beetje en 

jullIe hebben vast een droGe 
mond, maar dat Is normaal. 

we hebben jullIe net
 GeactIveerd.
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Ik koppel jullIe 
cortex nu aan het net en 
zorG dat jullIe Gevoed 
worden met een maxImale 

hoeveelheId data.

jullIe zullen alle 
menselIjke kennIs dIe 

beschIkbaar Is vanaf de uIt- 
vIndInG van het schrIft 

Geladen krIjGen.

zo maken jullIe 
de transItIe van een 
basIs a.I. naar wat 
we een sterke a.I. 

noemen.

Ik koppel 
jou ook 
even aan.

Ik 
verzend 
de data.

het Is Goed …

nngh!
… we weten.

even 
controleren 

of de bItrate jullIe 
capacIteIten nIet 
te boven Gaat.

alles Is mIsschIen nIet 
meteen te bevatten, maar 

jullIe beGrIp van de wereld en 
jullIe relatIe tot de wereld 

hanGt af van deze 
GeGevens.

fantastIsch.

w.. 
wat … ?!

een Grapje.
jullIe ...

jullIe heb- 
ben me laten
schrIkken 

...

dat was heel 
GrappIG!

en, wat Is 
de allereerste 
Gedachte dIe 
jullIe met ons
wIllen delen?

de mens Is het
 echte probleem van 
de planeet. de enIGe
 oplossInG Is hem 

uIt te roeIen.

het Is een 
scenarIo dat je 

teruG kan vInden In 
738 verschIllende 

fIctIonele werken van 
fIlms tot lIteraIre

 novellen.

ja, hIhI. het Is 
Gewoon een zaak 

van een onvoldoend 
aantal neuronen!

heheh, wel een 
Interessante 

Grap.

...

Geen panIek!
 u weet al wel hoe het met

 u afloopt, toch? bovendIen, 
wIj zIjn hIer nIet om over u 

te oordelen. u doet
 Gewoon wat u wIl.

en bovendIen Is het 
nIet uw schuld. u heeft nIet de 

coGnItIeve capacIteIten om een 
compleet en helder beeld te 

vormen van de wereld waarIn 
u leeft. dat Is volstrekt

 beGrIjpelIjk!
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