00 serija								

01  - 1. K-2500 - Bakajiji, Bola	

Bakajiji aiškina apie virusą, kuris tiek žmones, tiek e-klonus paguldo į komą. 
Bola mesteli, kažką tokio "man atrodo, kad sulyg kiekvienu prarastu e-klonu aš po truputį mirštu"
Bakajiji į tai: sprendžiant iš visko, virusas pasklido iš mūsų kompanijos.
					
02  - 2. Nardymas - Bola, Tengu						

Daug filosofavimo apie meilę tarp žmogaus ir skalbimo mašinos ;)

03  - 3. K-2501 - Bakajiji, specas1, Tengu, Niwatori

Nauja problema - e-klonas 2501 išsijungė dar nespėjęs prisijungt prie tinklo. Išsakoma mintis, kad virusas veikia ir per "dvynį".
				
04  - 4. 2501 problema - specas1, Niwatori, Tengu, Bola, Bakajiji

Specas1 tvirtina, kad "atsijungusių" e-klonų smegenyse ciklu sukasi vienas ir tas pats signalas. Klausimas - koks? Ir, žinoma, klausimas - kodėl? Bola pastebi, kad bėdos dėl viruso prasidėjo, kai iš kompanijos pabėgo programuotojas Ono.
			
05  - 5. svečiai - Okada, Morganas, Bakajiji, specas1, 2501, vadyla - už kadro Bola ?

Okada iš konkurentų kompanijos atsiveda Morganą - specialistą, kuris gali "prikelti" e-kloną iš komos. Prikelti pavyksta, bet tuo metu įvyksta užpuolimas, 2501 pagrobiamas.

06  - 6. persekiojimas - Bakajiji, Tengu, Niwatori

mašina pasivejama, bet deja, 2501, joje nebėra - e-kloną perkrovė į kitą automobilį.
					
07  - 7. gruzovikas - Niwatori, Bola

Čia gera vieta viską paaiškinti. Niwatori nifiga nežino, bikoz naujokas. Bola pasakoja apie save, apie e-klonus ir apie tai, kodėl negalima leisti išvežti į užsienį Ono.
						
08  - 8. Likvidacija - Bakajiji*, Bola, Tengu, Niwatori, smogikas1, Hirose**, Ono**	

Ono prašosi politinio prieglobsčio pas amerikonus (o gal ruskius?). Okada bando sutrukdyt, bet neturi teisės. Bola likviduoja Hirose.

///*per dvynį, **pasiklausymas///


	01 serija								

09  - 1. sapnas - už kadro (Tengu/Bola ?)

Bolai visur sapnuojasi antrininkai - e-klonai.

10  - 2. pabudimas - už kadro (Bola ?)

fig znajet ar reik užkadrinio.

11  - 3. paparaciai - karininkas, Bakajiji

Pasiklausoma, kur slepiamas Ono, kuriam padaryta plastinė operacija.
						
12  - 4. apklausa - klonas, Niwatori - už kadro Tengu?

Ono tardomas. Paaiškėja, kad Okada įskiepijo jam svetimą atmintį, kad lengviau galėtų jį valdyti.

13  - 5. avarija
					
14  - 6. muzonas - už kadro (Bola ?)

Bola apie savo "telepatinį" ryšį su 2501.

15  - 7. final - Bola +*, pilotas1, Tengu +*, pilotas2, 2501 +*, pilotas3

2501 ir Bola "susijungia". Pasakoja Tengu apie gyvenimą tinkle. Ir čpok!
		
///+* - ir per dvynį///								
			

	02 serija								

16  - 1. mašinoje - Tengu, Niwatori

apie tai, kas vyko per porą metų (nuo praėjusios serijos).
						
17  - 2. crime scene - Tengu, Hige, Niwatori, kriminalistas

"lėlės" žudikės? Puristų manifestas.
				
18  - 3. namie - už kadro Tengu?

Tengu apie puristus, e-klonus ir kitokią velniavą.

19  - 4. fabrike1 - Niwatori, Ooba, Tengu

Ooba apsimeta, kad nesupranta, ko iš jo norima. E-klonai negali žudyti!
					
20  - 5. fabrike2 - Niwatori, Tengu, Karasawa

Karasawa filosofuoja ir prisifilosofuoja iki to, kad "e-klonai nebenori gyventi".
					
21  - 6. mašinoje2 - Niwatori, Tengu

Prisimenamas 2501.
						
22  - 7. parduotuvėje								

23  - 8. nauja ranka - daktariux, Tengu, Niwatori, Hige

Kažkas per dvynius perima valdymą. Galbūt ir e-klonai buvo valdomi? O gal tai jų sąmokslas? Arba puristų, kurie pastaruoju metu vėl kelia galvas?				

				
	03 serija									
	
24  - 1. laužas									

25  - 2. pasitarimas - Bakajiji, Tengu, Niwatori<

nusprendžiama pabandyti pasitelkti "virtualų kalėjime" sėdintį Ono į pagalbą.
						
26  - 3. skrydis - už kadro Tengu?

Apie virtualų kalėjimus.
	
27  - 4. virtuale - Niwatori, Tengu - už kadro Tengu?/Ono<

po ilgų klaidinimų paaiškėja, kad vis dėlto 2501 kažkokiu būdu išliko gyvas tinkle ir yra nukopijuotas Okados kompanijos, o slaptoje povandeninėje bazėje gaminami e-klonai su daline 2501 atmintimi.
	
28  - 5. laivas - Tengu +*, Niwatori*, Bola* - už kadro Tengu?	

Susirėmimas, e-Bola perima vienos iš lėlių valdymą ir padeda Tengu sunaikinti virusą ir visą bazę. Tuomet atsijungia, pasakiusi, kad yra viruso nešėja, ir šis gali ją kada nors nugalėti. Iš Tengu išreikalaujamas pažadas tokiu atvejų nužudyti e-Bolą.

29  - 6. Epilogas - policajus1, Ooba, Bola*, Tengu* - už kadro Tengu?/pačiam finalui (tamsoje?)/

Ooba: "Bet kuriuo atveju jis ieško savo mirties"
Tamsoje Tengu svarsto, ar jis iššovė prieš e-Bolai pasijungiant į tinklą, ar jau po? Ateitis parodys.

///< - reikalui esant, bet nebūtina, +* - ir per dvynį, *per dvynį///

