[Katalog reklamowy STU na sezon 2029/2030. Wybór ofert: Oferty 
Robotyka;  Kategoria: Sprzęt Wyposażenia Domowego]
Grupa [wybierz]: Androidy Partnerskie
Androidy Służące
Gosposie Elektroniczne
Roboty Wielofunkcyjne
*KLIK! Wybierasz grupę: Roboty Wielofunkcyjne*
*Po przejrzeniu wielu podobnie wyglądających modeli zwracasz uwagę na ten, którego
nazwa brzmi najbardziej swojsko. Tak miał na imię Twój sąsiad z wioski. KLIK!*
*Na monitorze widzisz korpulentnego robota przypominającego otyłą cyfrę osiem w wersji
trójwymiarowej. Jego część górna jest zdecydowanie większa, złożona z przezroczystego
klosza i dwóch fałdzistych półkul w środku. Poniżej są dwa przyciski: OPIS oraz
FUNKCJE*
OPIS:
Tu STU, witamy Szanownego Klienta. Oto jeden z naszych najnowszych modeli Robotów
Wielofunkcyjnych, ADAM – samodzielna jednostka bioniczna, stworzona przy użyciu
najnowocześniejszej bio-nanotechnologii, z własnym układem regulującym i systemem zasilania.
Nie potrzebuje ani baterii, ani bezpośredniego doładowania z gniazda. Nie zużywa
konwencjonalnych paliw stałych, ciekłych i gazowych ani też biopaliwa w żadnej postaci. Własny
system napędu, oparty o samopowtarzalny cykl celowo spowalnianych, kontrolowanych reakcji
termojądrowych czerwonej rtęci, zapewnia mu samowystarczalność na okres nawet pięćdziesięciu
lat. Mocna obudowa, z użyciem między innymi tytanu, ołowiu i metalu optimum, użytkowanego na
mocy patentu jedynie przez STU, zapewnia osłonę przed ewentualnym promieniowaniem.
Chwytne, sprężynowe ręce robota mogą samodzielnie i szybko korzystać z podręcznego
wyposażenia stymulacji fizycznej, zaś bioniczny główny regulator wyposażony jest w
energooszczędne lampki sygnałowe. Zaawansowana SI umożliwia spersonalizowany, daleko idący
kontakt z robotem, zaś własny system wentylacji i chłodzenia umożliwia przechowywanie ADAM-a
nawet w warunkach skrajnego zimna i ciepłoty. Dzięki dwóm trybom poruszania się:
gąsienicowemu i kołowemu, robot ADAM porusza się z łatwością po wielu typach nawierzchni.
Zaawansowana inteligencja pozwala ADAM-owi na dostosowanie się do rytmu dobowego
właściciela, a także monitorowanie jego postępów w nauce i zwalczaniu niezdrowego,
nieproduktywnego eskapizmu. Specjalnie dla kobiet i młodszych użytkowników, klosz ochronny
robota, wykonany z tysiąckrotnie wzmacnianego włókna szklanego, udostępniono w kolorach
zieleni i różu landrynkowego.
*Krzywisz się pewnie, jeśli jesteś kobietą. Postanawiasz sprawdzić funkcje.*
FUNKCJE:
Witam Szanownego Klienta. Nazywam się Advanced Demotivator of Antistress Mistifications,
czyli: ADAM [Zaawansowany Demotywator Mrzonek Antystresowych, czyli ZDAM] i jestem
wielofunkcyjnym urządzeniem wspomagającym osoby nastawione eskapistycznie i neurotycznie do
brutalnej rzeczywistości. Moim szczególnym zadaniem jest wspomaganie wysiłku umysłowego i sił
witalnych, traconych przez eskapistycznie i neurotycznie nastawionych klientów na lenistwo i
ucieczkę od prawdy życia w grach komputerowych, co skutecznie uniemożliwia rozwój umysłowy.

*Rozumiesz, że to nowa technologia, zastępujące studenckie ZZZ. Przewijasz i czytasz
dalej.*
Moimi twórcami są naukowcy z Zespołu Robotyki Użytkowej Bionicznych Technologii
Optymalizacji Slavonic Technologies,, pod przewodnictwem dra Miroslava Kolackova. Dzięki
zaawansowanej technologii STU, połączonej z naukową precyzją umysłu ludzkiego i wrażliwością
specyficzną dla homo sapiens sapiens, udało się naukowcom ZRUBTOST wyposażyć mnie w
zróżnicowany i wszechstronnie działający układ stymulujący pracowitość i trzeźwość myślenia, a
także system różnicowania, w tym optymalizacji, zwiększania i zmniejszania dyscypliny. Jako
jednostka bioniczna, posiadam stałą świadomość prakseologicznej, ideologicznej i wychowawczej
przesłanki swojego istnienia.
*Stwierdzasz, że masz dość wiedzy naukowej, by czytać dalej tę jakże przejrzystą dla
rozwiniętego umysłu ulotkę. Klikasz na kolejną partię tekstu.*
Oddziałuję na klienta zarówno umysłowo, jak i fizycznie, nie powodując uzależnień i niezdrowych
nawyków. Aby przetestować mnie i sprawdzić moje rozliczne zalety, Drogi Kliencie, obejrzyj film
instruktażowy.
*Manipulujesz przyciskami na terminalu dotykowym i włączasz animację. Po chwili widzisz,
jak Robot Wielofunkcyjny ADAM, Jednostka 3, ustawia się w pozycji gotowości, co
sygnalizuje czerwone światło, podświetlające jego klosik. Następnie na ekranie majaczą
jakieś wzory, by po chwili, po serii kolorowych kwiatków o dużym wskaźniku ziarnistości
obrazu, wyświetlić listę dostępnych poleceń:*
STYMULACJA FIZYCZNA
STYMULACJA UMYSŁOWA
STYMULACJA EMOCJONALNA
*Postanawiasz sprawdzić, co to takiego: Stymulacja fizyczna*
*Dostępne opcje:*
IGŁA INJEKCYJNA
KOPNIAK W OKO
PISTOLET WSTRZYKUJĄCY
PODBRÓDKOWY
SILNE KOPNIĘCIE
SZYBKIE KOPNIĘCIE
UDERZENIE MŁOTA
*Stwierdzasz, że to dobrze, iż masz do czynienia z katalogiem reklamowym, nie
rzeczywistym robotem. Ciekaw, co oznacza drugi sposób stymulacji eskapistów… Tym
razem, o czym informuje Cię instrukcja, formą stymulacji są filmiki połączone ze zmianą
pracy pól mózgowych, wywołaną delikatnymi elektrowstrząsami.*
JEDNOŚĆ *Na ekranie widać, jak Twoje uczenie się zamiast grania w gry komputerowe,
przynosi korzyści demokracji i państwu obywatelskiemu. Zastanawiasz się tylko, dlaczego w
animacji produkcji STU majaczy flaga USA. Hm… Następnie pokazuje się mózg wrzucony
do bramki i radość kibiców, ubranych w opończe z kapturem. Hm.. Uznajesz, że twórcy
robota mieli wyjątkowy pomysł, jak pokazać użyteczność jednostki dla ogółu.*
MÓDL SIĘ *Na ekranie widzisz siebie wstępującego po schodkach do nieba. Wita Cię
mężczyzna ubrany w garnitur i ciemne okulary. Ma złote zęby. Wydaje Ci się, że inhalator w

jego lewej dłoni i ponętna blondynka po prawej, to wystarczające powody do wiary – jako
środka ucieczki od mrzonek. (Na pewno?)*
SŁUCHAJ *Pokazuje się ludzik w dziwacznym nakryciu głowy, przypominającym
„hełmofon” od EEG. Na twarzy ma wyraz odprężenia i mówi z dużą szybkością słowa po
chińsku. A zatem jest to wersja stymulacji dla słuchowców i środek do nauki języka.
Chyba…*
*Stwierdzasz, że chyba wypróbujesz stymulację emocjonalną. Wyświetla się lista pozycji.
Formą są hasła połączone z silnym bodźcem bólowym.*
WOJNA… WOJNA NIGDY SIĘ NIE ZMIENIA. *Ludzik z animacji, odarty z uczelnianej
togi, zostaje przyodziany w mundur. Tęgi sierżant (jakimś cudem w animacjach STU
figurują zwykle sierżanci), wkłada mu w ręce wielką spluwę, a pomarszczona, stara kobieta,
żegna we łzach, machając chusteczką. Znaczy się, chyba lepiej się uczyć, a nie grać…*
ŚWIEŻE MIĘSO! *Ludzik z animacji musi pracować w rzeźni. Niewdzięczna robota, trzeba
przyznać, biedne szczury.*
PRZYŁĄCZ SIĘ ALBO GIŃ! *Jest grubo. Nie uczysz się, nie znasz fraz typowych dla prasy.
Nieznajomość prasy brukowej i portali plotkarskich czyni cię odludkiem i dziwadłem.*
DZIADEK CHCE ZNAĆ KOLOR TWOJA POSOKA. ZRUB TOST. *Widzisz ludzika
schylonego nad zeszytem z wielką czerwoną jedynką. Obok podpis: „Zła konstrukcja zdania,
totalna nieznajomość gramatyki. Ort.” Chyba jednak wstyd doprowadzić się do takiego
analfabetyzmu…*
*Zdegustowany prawie setką podobnych złotych myśli, już masz wyłączyć filmik
instruktażowy, kiedy zauważasz wykrzyknik na pasku menu:*
SILENT SPEC-FUNCTION
*Co to?*
*Animacja ukazuje ludzika pokazującego środkowy palec ADAM-owi, który, znieważony
takim przejawem braku etykiety, tak bardzo przestrzeganej przez jednostki bioniczne, robi
głośne „Brzzzt!” i popełnia samobójstwo.*
*Dochodzisz do wniosku, że właśnie zaatakowano prężnie działającą firmę STU. Nie chcąc
mieć z tym nic wspólnego, wychodzisz z terminala. Podejrzewasz, że STU zajęła się
konkurencja, pewna firma, zaczynająca swą karierę od produkcji walizek…*

!!! Uwaga, Szanowni Klienci! Do końca bieżącego roku zostało zaledwie 3,500 tys. modeli ADAM-a! Nie zwlekajcie i już dziś uniezależnijcie
swoje dzieci od gier komputerowych!!!
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