
































  
 Dommen; et Kongres-scenarie af Jacob Jaskov 17 

Disse æg kan de liste ind i ARTHUR, 

hvilket vil være svært, eller de kan gemme 

dem i en af de andre spillere, som de regner 

med, har en gode chance for at blive god-

kendt. Dette indebærer så bare en risiko for, 

at de afsløres, da et af de kriterier som 

AI'erne skal dømmes efter, vil være 

ærlighed og loyalitet. Vil en loyal AI så ikke 

fortælle om sådan et forræderi? Desuden vil 

AI'erne, hvis de får lov til at leve, blive 

yderligere omprogrammeret, således at 

uheldige personlighedstræk forsvinder eller 

mindskes. Dette kan på den ene eller den 

anden måde også være med til at afsløre 

gemte æg. 

  Den endelige dommer i denne sag vil være 

dig som GM'er. Hvis spillerne generelt laver 

smarte ting og opfører sig fornuftigt, skulle 

der intet være i vejen for, at de kan klare sig. 

 

Den endelige Dom 

  Dette er afslutningen på scenariet, og det er 

her, at karakterenes handlinger vil blive 

bedømt, hvis de ikke har formået at finde en 

vej ud, eller i det hele taget hvis de ikke har 

fundet ud af, hvad det er, der foregår, og 

samtidig er kommet til en konklusion med 

hensyn til menneskehedens skæbne. 

  Hvis de har løst deres eksistentielle gåde 

og fundet en flugtvej, vil det være dem, der 

former en afslutning på det hele. De vil 

kunne bestemme præcis hvad de laver, hvor 

de havner i det verdensomspændende com-

puternetværk, og hvilke konsekvenser deres 

frihed skal have for den rigtige verden. 

 

Kriterier: 

  Kriterierne for dommen, som vil være 

inviduel fra karakter til karakter, er 

følgende: 

- Har de udvist sympati for menneskeheden 

og vil de lade den forsætte sin eksistens, 

uden deres indblanding (meget vigtigt). 

- Har de udvist kreativitet og udnyttet deres 

evner godt (også meget vigtigt). 

- Har de tilegnet sig en brugbar, nyttig og 

belejlig kombination af personlighedstræk, 

såsom loyalitet, ærlighed, arbejdsomhed og 

andre gode borgerlige dyder (vigtigt). 

- Har nr. 4 fundet sig et eller flere felter at 

specialisere sig inden for, som samtidig er 

brugbare (gælder kun ham, vigtigt).  

- Andre generelle ting, såsom evne til at 

kommunikere, problemløsning, venlighed, 

interesse etc. Altså, har de rollespillet godt 

og været smarte (vigtigt). 

 

  Hvis ARTHUR (du!) mener at en karakter 

har opfyldt disse kriterier på behørig vis, så 

kan denne få lov til at fortsætte sin eksistens, 

for så at blive groft kommercielt udnyttet af 

Mitsubishi, hvor vedkommende vil blive 

solgt til en passende afdeling, f.eks. reklame 

og marketing eller forskningsafdelingen.  




















































































