
  הפורובוטים
  

קראו להם כך משום שבדרך כלל נהגו . קֹונֹוקֹו הייתה פורובוטית עצבנית
וכשלא נהגו במהירות מופרזת זה היה מפני שהגיעו למקום , במהירות מופרזת
הם היו פורצים , לאחר שלא נותרו להם טילים למטולי האנרגיה. שאותו רצו לפוצץ

 זה אזל הם היו גם מאומנים היטב ולמקרה שגם, פנימה חמושים בנשק בליסטי קל
  .פנים-אל- בקרב פנים

המצב לא היה רצוי לאף . היו רק שני תאגידים שייצרו פורובוטים עצבניים
. כיוון שכל אחד מהם שאף שיהיה רק תאגיד אחד המייצר פורובוטים, אחד מהם

הם נשלחו תמיד , הדבר הביא לכך שבמקום למכור את הפורובוטים המיוצרים
  . להשמיד את התאגיד השני שמייצר פורובוטים- משימה לאותה ה

הדבר עמד כמובן בניגוד לאחד מעקרונות היסוד הידועים של הכלכלה 
הנלמד במסגרת התואר הראשון במנהל עסקים בכל מכללה ראויה , החופשית
  .לעולם לא לשלוח מוצרים כדי להשמיד מפעל המייצר אותם: לשמה

, וזים שלך כדי להשמיד את הפרדס השכןלשלוח את התפ, למשל, לא יעזור
לשגר טילים לעבר , באותו אופן. מכיוון שתפוזים אינם מסוגלים להשמיד דברים

מאחר שמפעלים כאלו מוגנים , מפעל צבאי לייצור טילים תהיה פעולה חסרת תכלית
לשלוח פורובוטים כדי להשמיד מפעל לייצור פורובוטים . י סוללות של טילי יירוט"ע

 כדי להביס את השומרים לפני 1:6כיוון שדרוש יחס של , עולה מטומטמתהיא פ
  .שמיוצרים שומרים חדשים

שיהפוך את שני התאגידים , חכם בהרבה היה להתאגד בהסדר כובל
שני הארגונים דנו בהצעה אך דחו אותה . למונופול ענקי אחד לייצור פורובוטים

דאי שלא היה מאשר הסדר כזה בטענה כי הממונה על ההגבלים העסקיים קרוב לוו
שהוא לשלוח , מוזר שלא חשבו בהקשר זה על הפתרון הפשוט. בחשד לקרטל

שמשרדו ככל , פורובוטים עצבניים להשמיד את הממונה על ההגבלים העסקיים
  .הידוע אינו מייצר פורובוטים

פני -האופנוע שלה חלף ביעף על. קונוקו נסעה במהירות מופרזת, כרגע
שנעצרה בפתאומיות לפני מעבר חציה בכדי לאפשר לצב חולף , בנה ל4Bסובארו 

ונדמה , בתגובה נשמעה צפירה מתוך הסובארו. להשלים בבטחה את חציית הכביש
היא ". עבריינית תנועה"היה לקונוקו שהיא שמעה קול עמוק ממלמל מתחת לשפם 

בר אך גרמה לצב לרוץ לע, ירתה צרור מאחורי גבה לעבר הסובארו והחטיאה
  .המדרכה כשהוא חבוי למחצה בתוך שריונו

על הסובארו שלעברה ירתה לא . רק היה נדמה לה שהיא שמעה זאת, למעשה
היא . ולמעשה איש לא נהג בה, "מיכה"ניתן היה למצוא בשום מקום את המילה 

שזה בערך הנהג היחידי שעושה דברים כמו לאפשר לצב , הייתה על טייס אוטומטי
הדגם הזה של הטייס האוטומטי עדיין אינו מסוגל ,  מצד שני.לחצות את הכביש

בשל צירוף מקרים מדהים , עם זאת. לעשות דברים כמו להעיר לעברייני תנועה
  .אוטו טייס אוטומטי קרא לעצמו בסתר מיכה גרסטל, לחלוטין

טייסים אוטומטיים אינם (זינק מיכה בשלישי , ברגע שהצב הגיע למדרכה
לא הצליחה , מפני שהייתה בעליה). שני מתוך עיקרון-ראשוןמשתמשים בהילוכים 

, )JATO) JET ASSISTED TAKE OFFהסובארו לזנק בשלישי ולכן הפעיל מיכה יחידת 
ומיד החל , הוא נחת בערך שני מטר לפניה. והמריא מעל לאופנוע הדוהר של קונוקו

ש באותו " קמ30 - שהוגבלה ל , להאט במטרה לא לנסוע מעל המהירות המותרת
  .קטע של עבודות בכביש

עקפה את הסובארו בחדות , שגישתה לעבודות בכביש הייתה שונה, קונוקו
קיר בטון לפניך ! זהירות"מימין תוך כדי דריסת אדם שהיה עסוק בהתקנת שלט 

פורובוטים בנויים . וכעבור שתי שניות התנגשה בקיר הבטון שהיה לפניה, "'  מ100
כך שקונוקו קמה על רגליה ובחנה את מצב ,  גבוההלהתנגש בדברים במהירות

  .הוא בהחלט נראה כמו משהו שהיה פעם אופנוע. האופנוע
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, הוא האט לעשרה. ש"התקרב לשם מיכה במהירות שלושים קמ, בינתיים
טייסים אוטומטיים אינם . (ובמהירות זו דרס את קונוקו והתנגש בקיר הבטון

וכן לא היה , קירות שנבנו לרוחב הכבישיודעים לקרוא שלטים המספרים אודות 
  ).בסביבה תמרור עצור

שנכתבה בפרולוג (שמערכת המומחה שלו , ההתנגשות בלבלה את מיכה
למרות שהוא ידע שזה , טענה בתוקף שהוא עלה על מדרכה") פעמון אשכבה"העברי 

המחזיר כפלט הודעת שגיאה אקראית של (הוא הריץ אלגוריתם חירום . לא ייתכן
י "המופעלות גם הן ע, כריות האוויר. תקלה כללית: וגילה שהבעיה היא, )98נות חלו

ומיכה , "?האם אתה בטוח"עדיין היו במצב , אלגוריתם חירום של מייקרוסופט
 .כיבה אותן
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