
Boj o princeznú Toshibu 

 

 

V ďalekom kráľovstve -  zvanom Industria -  vládol mocný kráľ Philips svojím hard diskom. Spolu 

s kráľovnou Nokiou sa radovali z prekrásnej princeznej Toshiby. Toshiba bola taká nádherná ako 

dvadsaťjeden palcový štvorjadrový notebook s posvietenou klávesnicou. Všetci ju obdivovali a keď 

ju raz zazreli, už na ňu nezabudli. 

 

Princeznička nesmierne rada surfovala na internete a vyhľadávala nové externé informácie. Jedného 

dňa sa stala obeťou najhoršieho vírusu všetkých čias, ktorý sa volal Trójsky kôň. Dostal sa do 

všetkých jej pamätí a šarapatil tam tak, že princezná stratila pamäť. Nič a nikoho si nepamätala. 

Kráľovský rodičovský pár dal vyhlásiť počítačový smútok a tomu, kto princeznej vráti pamäť, ju 

dajú za ženu aj s polovicou Industrie. 

 

Vystriedalo sa u nich veľa princov, mechanikov, IT odborníkov, n Trójsky kôň sa nedal odstrániť. 

Ďalej ničil princeznú. 

 

Po mnohých neúspešných pokusoch sa na hrade objavil princ Asus, ktorý chcel princeznej pomôcť 

nájsť stratenú pamäť. vytiaholUSB kľuč s moderným, aj keď kreknutým antivírovým programom 

a pokúšal sa premôcť Trójskeho koňa. Ten stále odolával a princezná si nič nepamätala. Asus 

nevedel čo má ďalej robiť. Neostávalo mu nič iné, iba použiť externý disk, na ktorom bolo okolo 

desať antivírov a zapojil ho do jej pamäte. Zapojil však aj svoju programátorskú myseľ. Spomenul 

si na prvý počítačový kurz u strýka Acera, kde sa učil ako malý chlapec. Použil strýkov starý trik 

s letovačkou a preletoval Toshibe všetky plošné spoje. Na poslednom sedel Trójsky kôň. Tým, že 

Asus použil starodávnu techniku, voči ktorej sa vírus nemohol brániť, ho odstránil. 

 

Princeznej Toshibe sa refrešla celá interná pamäť a opäť začala spoznávať svet okolo seba. Kráľ 

svoj sľub dodržal a vystrojil veľkú svadbu. Asus vložil princezne Toshibe do interného disku 

všetkých desať antivírov, aby mohla naďalej surfovať po internete. 
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