1
hajónapló- adatbevitel- bishop-mesterséges szeméy
a sulaco szerencsétlensége óta tanulmányozom egyedüli megmaradtként a xenomorphokat.
alkalmam nyílt kutatásokat foytatni, miután a kiráynő a hajóra jutott, és az azzal visszazuhant az lv426-ra, a csatornán át visszajutottam a telep laborjába. azóta meghúzva magam feltérképeztem az
eltárolt arctámadók teljes géntérképét és génmanipulációkat végeztem sejtszinten. világossá vált, h
eközben még egy faj időközönként látogatja a holdat, rutinszerűen. harcban fejlett űrjárók, amik
vadászterületként használják, s a gyilkos xenomorphokkal általában játszi könnyedséggel végeznek
- kivéve mikor egyfajta beavató erőpróbaként fiataljaiknak egyet le kell teríteni, v ők vesznek oda.
minden bizonnyal legkésőbb ők pusztítottak vna még könyörtelenebben a telepesekkel.
mesterséges szeméyként társas lénynek programoztak, s ami önfejlesztő mechanizmusomnak
köszönhetően változásokat tapasztalok programjaimban, minden belső ellenőrzésem mentén az
emberi humánummal mai napig konvergál. ennek következtében a planétán látottakat is a józan
humánum lencséjén át is engedtem vizsgálni, mintegy természetfilmet, meybe engedtem a szemlélő
szubjektivitásának is, így kaptak kutatásaim az öncélúhoz képest más csapásirányt, amit a
legkomplexebben konstruktívnak vtam képes felmérni; evolúciós versenyelőny indukálására tettem
kísérletet, amiben a xenomorphok vmiyen genetikai módosítás során kiegyenlítettebb eséyekkel
indulhatnak a vadászokkal szemben; ez csak vmiyen plusz fegyver lehetett. az arctámadók teljes
feltárása során vettem észre, h rugalmas, alkalmazkodó génállománnyal rendelkeznek, szinte nem
különálló élőlények, hanem inkább tekinthetők egyfajta testrésznek, amik mégis különálló testként
működnek a lehető legrövidebb ideig. a humanitás nyelvén intuitívnak nevezhetőek innentől
lépéseim, oyan módosításokat végeztem, amivel azt igyekeztem befoyásolni, h az arctámadók
eredeti programjuk heyett, a xenomorphok segítségére legyenek a harcban. a planétán megmaradt
xenomorphok mozgásterét a vadászok ellenőrizték, a vadászat céljából, maradt elég, kiráynőt nem
telepítettek, inaktív tojás-mezők vtak holdszerte a humántelep maradványai körül. a telep körüli
egyik iyen mező tojásaiba injektáltam a módosított információt. visszalopózva innentől vártam a
hatást.
a telep környékén megmaradt pár képi megfigyelő egység, amiket észrevétlenül bővítettem még
párral megadott pontokon, ezeken keresztül nyomon tudtam követni a történteket. a tojások
maguktól aktivizálódtak. nem vt szükség a korábbi, feltételezett gazdatest megjelenésének ingerére
hozzá. eheyett támadást megelőzően következett be. új ösztönüknek megfelelve a xenomorphokat
keresték. a xenomorphok nemileg semlegesek, ah a dolgozó rovarok az iyen szerveződésű fajoknál.
a nemi szervek heyén található egyfajta járat, ami igen ritka esetben szolgál salakürítésre foyékony
formában. az arctámadók egyfajta vmiyen feromonoshoz hasonló kommunikáció közben,
tojócsöveikkel ehhez a járathoz kapcsolódtak, míg csápjaikkal rögzítették magukat a xenomorphok
felépítés szerint ágyékrésznek nevezhető testtájához. egy másodlagos farokrész alakult így ki, amit
ezután a xenomorph mozgatott, s hatékony fegyverként szolgált a vadászokkal szemben, a
meglepetés erejével. oyan szögből, ahonnan váratlan vt, egy felnyársaló módon vtak képesek a
vadászok ágyékán át halálos sebet okozni, ami addig nekik egy védtelenebb, sebezhetőbb pontjuk
maradt.
nem kétlem, látva a korábbiakat, h a vadászok nemsokára kialakítanak vmiyen új stratégiát, s
csakhamar meglesz a harci ellenszerük gyakorlatozásaik során ezzel az új eszközzel szemben. azt
sem nagyon kétlem, h keresni fogják e váratlan változás okát a xenomorphoknál, s így könnyen
rámtalálnak. felkészültem, aláaknáztam a telep maradékát, s rejtekheyem. készen állok az
önmegsemmisítésre, addig az utolsó lehető pillanatig foytatom az adatgyűjtést, feldolgozást, ami
elsődleges programom része, az emberi humanitás jegyében, ami lényegem részévé vált. a
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beavatkozást is ennek szellemében tettem, engedve annak az elemi hajtóerőnek, h minden létezőnek
meg kell nyilvánítania adott keretek közt létezésének lényegéből. állandó, titkosított, életveszéyre
figyelmeztető jelkibocsátót heyeztem ki több rejtett pontra, ami ezirányú ismereteim szerint minden
módon jelez az erre járónak, amíg a vadászok ezt fel nem fedezik. ennél többet nem tehetek.
vizsgálódásaim adatait is tartalmazzák a jeladók, itt szerzett ismereteim önmagukban csak
segítségére lehetnek az idetévedőknek, szándékuktól függetlenül.
minden, amit én megismerhettem az emberből összességében, a tudományoson kívül, a szó szoros
értelmében a "negatív végpontját" jelenítik meg az ezen a planétán látott kreatúrák; az ember -i
kifordítva. csak remélhetem, és remélem is, h bármi erre tévedő, ember -i -hez konvergáló, felismeri
ezt, csak ennek mentén képzelhető el egyáltalán esetleges megmenekülése.
end of transmission
https://www.youtube.com/watch?
v=81nc4HiD9Ns&list=PLFj5s2UxG1OoYX3KIiKLUBwrIrTcbunYH

