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Välkommen till
den globala historiska databanken

»Renässans«.

Obs!
Aktuell cell innehåller enbart privata brev och dokument.

Aktuell cell är arrenderad på 120 år med förlängningsrätt.

Endast arrendatorn äger tillträde till aktuell cell.

Arrendatorn ges tillträde till aktuell cell
först vid åtta års ålder.

Ange Er inkod.

Tack,
inkoden korrekt. 

Lägg Ert elektroniska inkort
mot den lysande delen av skärmen.

Tack,
kortet korrekt. 



Lägg Er vänstra hand 
mot den lysande delen av skärmen.

Identifikation nekad. 

Obs!
Kontrollera att Ni vidrör 

den lysande delen av skärmen
med hela handflatan,

upprepa därefter försöket.

Identifikation nekad. 

Tyvärr,
tillträde till aktuell cell nekat.

Den globala historiska 
databanken »Renässans«

kommer att överföra information
till POT om försök till …

Obs! 
Sessionen avbruten.

Ni har angivit POT-accesskod av första graden.

Första gradens accesskod korrekt.

Andra gradens accesskod korrekt.

Tredje gradens accesskod korrekt.

Den trefaldiga POT-koden bearbetas …

Aktuell cell innehåller enbart privata brev och dokument.

Banken garanterar inte att 
den i aktuell cell bevarade informationen

är korrekt.

Obs!
Den trefaldiga koden är färdigbearbetad.

Den trefaldiga koden är korrekt.

Ni kan nu öppna cellen som gäst.

Vi önskar Er trevlig läsning.

Ingen död.
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första delen

Hanna

Dokument nr 1 
(arrendatorns personliga anteckningar)

September år 439 e. F.
Första dagen efter fullmåne

… Läkaren som tagit mina prover verkade först inte allt-
för orolig. Han sade bara att uppkopplingen krånglade, att 
han skulle få göra om alltihop, bad till och med om ur-
säkt för att jag fick vänta. Han stelnade till, och utan att 
blinka såg han förbi mig, genom mig. Hans pupiller drogs 
samman och utvidgades ryckigt, liksom utan rytm. När de 
sedan hittade rytmen blundade han av någon anledning. 
Som om han fick anstränga sig för att hålla tre skikt – men 
det skulle ju aldrig en läkare behöva … Han måste alltså 
ha gått ännu djupare, men varför …? Det luktade starkt av 
svett i undersökningsrummet, jag försökte hålla andan. Jag 
lade märke till hur hans ögonlock, panna och näsvingar 
glänste, alldeles fuktiga. Jag tänkte: nåt är fel, med honom, 
med läkaren, det är han som krånglar, uppkopplingen fun-
kar som den ska …

När han slog upp ögonen igen såg han ut som om han 
hade sett inkoden till Slaktarens son, eller inte bara inko-
den förresten, utan Slaktarens son i egen hög person, trött 
leende efter sitt tunga värv och med en stinkande nedblo-
dad yxa i handen, precis som i serien »Den evige mörda-
ren«.

»Jag måste göra om undersökningen en gång till«, sade 
han, och jag lade märke till att hans händer darrade.
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»En tredje gång?«
Han svarade ingenting, utan kopplade bara bort en sen-

sor från min mage och ersatte den med en ny, precis lika-
dan.

Vi satt tysta en stund: jag i den väldiga kalla stolen, han 
mittemot. Jag tänkte: om jag har nån på Svarta listan där-
inne, i mig, nån galning i stil med Slaktarens son eller Miffot, 
då kommer jag ändå aldrig att få se honom, inte en enda 
gång, och på Korrektionshemmet kommer de att hålla 
honom i isoleringscell, de kommer att ge honom mat tre 
gånger om dagen och aldrig säga ett ord till honom, intill 
den dag han dör kommer de inte att säga ett enda ord till 
honom, och han kommer aldrig att förstå vare sig ut eller 
in. Jag tänkte att det var hyckleri att det kallades för Kor-
rektionshem. Det var ingen som blev bättre på nåt vis där. 
De hölls bara förvarade. Mätta och tysta …

Sedan pep sensorn till, och läkaren läste av resultatet 
ännu än gång, av allt att döma var det samma som sist.

Jag frågade:
»Är det nåt som är fel?«
Han teg.
»Är det nåt som är fel med barnet?«
Han reste sig upp och gick av och an i rummet.
»Hans far …« Hans röst skramlade som en ölburk som 

rullar på asfalt. »Vet ni vem han är?«
»Nej. Det är ett festivalbarn.«
»Klä på er.« Han såg förbi mig. »Och vänta ute i korrido-

ren. Jag har kallat på en POT-agent.«
»Har han gjort nåt fel?«
»Ursäkta mig?«
»Mitt barn. Min Allrakäraste. Finns min Allrakäraste på 

Svarta listan?«
»Aha … Nej …« Till sist såg han på mig, men med en un-

derlig min, som om han såg på mig från långt håll, genom 
en kikare, som om jag avtecknade mig nånstans långt borta 
vid horisonten, som om jag befann mig på socio och inte 
här, mitt framför ögonen på honom. »Nej då. Ert barn finns 
inte med på Svarta listan.«

»Varför en agent i så fall? Vad har jag gjort? Vilket brott 
har jag begått?«

»Det ligger utanför min kompetens«, sade han tankspritt 
och glömde omedelbart bort mig. Uppenbarligen var han 
inbegripen i ett annat samtal, i ett djupare skikt. 

Agenten gjorde sig ingen brådska. Han dök upp efter fyr-
tio minuter, och hela denna tid satt jag i korridoren och såg 
på hur de andra honorna gick in genom dörrarna till under-
sökningsrummen, spända, irriterade, ofta skärrade inför det 
förestående beskedet. De försökte bereda sig på det värsta, 
samtidigt som de envist hoppades på det bästa. Detta hopp. 
Det formligen strålade om dem, likt radioaktivitet. Vågor 
av förgiftat hopp sköljde genom korridoren. Det ordnar sig 
säkert. Det är säkert inget i dag. Jag är säkert tom. 

När de kom ut ur rummen var de annorlunda. De tom-
ma gick med en danserskas jämna och raska gång, det var 
som om de blivit smalare, som om de blivit lättare av tom-
heten som svävade inuti dem.

De andra gick med tunga steg, som om de med ens gått 
upp i vikt. Deras blick var vänd inåt – o, denna välkända, 
resignerade blick, som försökte få syn på, bedöma, begripa 
detta obehövda som nu växte där inuti dem. 

Resignation, ansvar, plikt – det var vad de skulle få höra 
av psykoterapeuterna i morgon. Resignation inför Naturen. 
Ansvar för sina Allrakäraste. Och plikt mot Den levande. Ja, 
det är tungt. Dessa tre beståndsdelar av harmonin är en 
börda för er. Men trösten finns i de andra tre. Njutning, 
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stabilitet, odödlighet. Kom nu så ställer vi oss i ring och tar 
varandras händer – de som så önskar kan ta på sig kontakt-
handskar, de är sterila – och så säger vi i kör: »Den levan-
des harmoni har sex beståndsdelar: resignation, ansvar, 
plikt, njutning, stabilitet, odödlighet.« Och så säger vi alla 
tillsammans: »Och Den levandes harmoni hänger på mig 
personligen.«

Min psykoterapeut anser att taktil kontakt och körläs-
ning är den bästa training som finns. Den är smärtsam 
men nyttig. Han brukar säga att kören och ringdansen är 
ett slags modell. I ringdansen är man mycket synligare än 
på socio, man förstår att man är en del av Den levande … I 
ringdansen känner man sig skyddad. I ringdansen är man 
inte ens rädd för Fem sekunder mörker.

»… Ingen död!« Gendarmen sjönk tungt ner i den lediga 
fåtöljen bredvid min och ställde ner en fyrkantig svart port-
följ vid sina fötter; spegelmasken som satt klistrad vid hans 
ansikte var en smula grumlig och hade fläckar. »Varmt i 
dag …«

»Vad har jag begått för brott?«
»Inget alls.«
»Varför tänker ni förhöra mig i så fall?«
»Det är mitt arbete.« Gendarmen såg på mig uppmärk-

samt och, av uttrycket på hans mask att döma, med avsmak. 
»Ta på den här är ni snäll.«

Han räckte fram en annan spegelmask åt mig, inte alltför 
ren den heller. 

»Måste vi använda ›pratkvarnen‹?«
»Samtalsapparaturen är obligatorisk.« Han hötte otåligt 

med masken. »Var så god. Den är steril invändigt. Just så, 
tack så mycket, Hanna … Det är bara ett samtal. Det är inte 
alls nåt förhör …«

Masken var kall. Kall och klibbig, som om man råkat röra 
vid ett djuphavsvidunder. 

»… Då ska jag bara ansluta er mask till samtalsapparatu-
ren … sådär … och så min egen … sådärja. Det är bara för 
att spela in samtalet, inget annat.«

Hans röst förvandlades plötsligt under masken, och blev 
till ett motbjudande entonigt surrande. 

»… Efter vårt samtal kommer ni att erhålla en kopia av 
stenogrammet. Varken ni eller er … ähum … avkomma 
riskerar att skadas av samtalsapparaturen, den är utförd i 
högekologisk …«

»Vad har jag begått för brott?« Även jag surrade som en 
trasig elektrisk ringklocka från forntiden. 

»Inget alls.«
»Jag förstår inte vad det är som pågår.«
»Inte jag heller.« Han log med sin spegelmun. »Inte jag 

heller. Det är därför ni kommer att bli tvungen att berätta 
allt som har med er … ähum … avkomma att göra, så de-
taljerat som möjligt.«

»Det är ett festivalbarn.«
»Så detaljerat som möjligt, tack …«

Önskar ni avbryta arbetet med dokument nr 1?

ja                   nej

Arbetet med dokumentet avbrutet

Växla till ett annat dokument eller avsluta arbetet 
med denna cell?

Växlar till dokument nr 3 …
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Dokument nr 3 
(kopia av stenogram av samtal mellan arrendatorn 

och POT-agent den 10.09.439 e. F.)

POT-agent: Ni kommer att bli tvungen att berätta allt som 
har med er avkomma att göra, så detaljerat som möjligt.

Samtalspartner 3678: Det är ett festivalbarn.
POT-agent: Så detaljerat som möjligt, tack.
Samtalspartner 3678: I dag, första dagen efter fullmåne, 

infann jag mig på Vårdcentral nr 1015 i enlighet med lagen 
om månatlig kontroll av folkmängden. Läkarna konstate-
rade att jag var gravid …

POT-agent: Har ni tidigare infunnit er på Vårdcentralen 
regelbundet?

Samtalspartner 3678: Naturligtvis. Jag går hit en gång i 
månaden. 

POT-agent: Har läkarna någon gång tidigare konstaterat 
att ni varit gravid?

Samtalspartner 3678: Nej, det är första gången. 
POT-agent: Har ni inte haft sexuella kontakter tidigare?
Samtalspartner 3678: Jo.
POT-agent: Har ni haft fertilitetsproblem?
Samtalspartner 3678: Nej.
POT-agent: Hur kan det då komma sig att detta är er första 

graviditet?
Samtalspartner 3678: Jag har skyddat mig. 
POT-agent: Det är förbjudet.
Samtalspartner 3678: Jag har tillstånd. 
Samtalspartner 3678 rotar i handväskan. Sensorn registrerar 

kroppstemperaturhöjning 0,3 grader, pulsökning till 130 slag i mi-
nuten, pupillstorlek 6,3 mm, vilket överskrider normalstorlek vid 
aktuella ljusförhållanden med 2,8 mm.

Samtalspartner 3678: Här. 

Samtalspartner 3678 uppvisar följande dokument för POT- 
agenten: Tillstånd att bruka preventivmedel, utfärdat på grund-
val av medicinskt konstaterad lättare psykisk indisposition. 

POT-agent: Berätta lite mer om festivalen. 
Samtalspartner 3678: Barnet blev till på den lokala Hjälp 

naturen-festivalen föregående nymåne, inom ramarna för 
programmet för kontroll av folkmängden, i enlighet med 
lagen om planmässig …

POT-agent: Skulle ni känna igen fadern?
Samtalspartner 3678: Skämtar ni?
POT-agent: Jag gör mitt arbete. 
Samtalspartner 3678: Hur skulle jag kunna känna igen fa-

dern? Jag säger ju att barnet blev till på festivalen, hur skulle 
jag kunna veta vem av …

POT-agent: Minns ni hur många partner ni hade under 
festivalen?

Samtalspartner 3678: Fem … sju … Jag vet inte.
POT-agent: Enligt våra data vistades under den senaste 

Hjälp naturen-festivalen 1 352 män i Reproduktionszonen. 
Vi kommer att kalla samtliga till konfrontation med er. Skul-
le ni kunna känna igen era partner bland dem?

Samtalspartner 3678: Jag vet inte. Jag är osäker … Jag är inte 
tvungen att göra det. Lagen om sexuella kontakters konfi-
dentialitet gäller väl fortfarande. 

POT-agent: Naturligtvis är ni inte tvungen. Vi ber om er 
hjälp bara. Planetära ordningstjänsten ber om er hjälp. 

Samtalspartner 3678: Och jag ska hjälpa er om ni kan för-
klara för mig vad det är som händer.

POT-agent: Då så, då ska jag försöka förklara det för er. 
Under den Hjälp naturen-festival som ni deltog i var det 
610 personer i Pauszonen som temporärt upphörde att fin-
nas till. Samtidigt koncipierades i  Reproduktionszonen 611 
människor. Av dem är det 610 som utgör direkta inkarna-
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tioner av dem som blev kvar i Pauszonen, alla inkoder 
överensstämmer till punkt och pricka. Alla utom ett – ert 
festivalbarn …

Samtalspartner 3678: Och bara för det skrämmer ni upp 
mig såhär?! Jappp!1 Det här är ju skrattretande! Det är ju 
allmänt känt att festivalbarnen bara reproducerar de pau-
sade till nittiofem procent, i resterande fem kan inkoden 
tillhöra vem som helst. Har ni verkligen krängt på mig 
den här mojängen bara för att underrätta mig om att min 
Allrakärastes inkod inte sammanfaller med någon av de 
pausades? Än sen då? Mig gör det detsamma vems inkod 
barnet har, mei,2 så länge den inte tillhört nån brottsling … 
Det är väl ingen brottsling, eller hur?

POT-agent: Jag vet inte. 
Samtalspartner 3678: Men det gör jag. För doktorn sa att 

min Allrakäraste inte finns med på Svarta listan. 
POT-agent: Det stämmer. Er avkommas inkod återfinns 

inte bland inkoderna på Svarta listan. 
Samtalspartner 3678: Vad är problemet då?
POT-agent: Problemet är att er avkommas … att er Allra-

kärastes inkod inte återfinns nånstans över huvud taget.
Samtalspartner 3678: Jag förstår inte. Vad menar ni?
POT-agent: Jag menar vad jag säger. Barnets inkod mot-

svarar inte en enda av de inkarnationskoder som finns i 
världsbasen: inte en enda av tre miljarder. Strängt taget har 
ert barn ingen inkod alls. I stället för en inkarnationskod 
visade apparaturen för livmodersdiagnostik båda gånger-
na på »noll«.

Samtalspartner 3678: Noll?

POT-agent: Noll. Zero. Han saknar inhistorik. Er Allrakä-
raste har aldrig levt förut.

Samtalspartner 3678: Men i så fall … vem är han då … i 
stället för vem? Då måste nån av dem som temporärt upp-
hört att finnas ha låtit bli att reproduceras? Nån av dem 
måste ha försvunnit? Eller hur?

POT-agent: Inte alls. Det är ingen som försvunnit. Det har 
tillkommit en ny. 

Samtalspartner 3678: Det är omöjligt! Som agent vid Pla-
netära tjänsten borde ni skämmas! Ni är väl ingen sekterist? 
Vad är det här för hädelse? Det är ju sagt: »Den levandes 
antal är oföränderligt, Den levande är tre miljarder levande, 
och icke en skall falla från, och icke en skall komma till, ty 
i den eviga återfödelsen består …«

POT-agent: Å, tack, det behövs inte, jag har också läst Li-
vets bok och lärt mig de viktigaste avsnitten utantill. Men 
faktum kvarstår. Den levandes kvantitet har förändrats, och 
uppgår nu till tre miljarder plus en. Och denne »plus en« är 
er Allrakäraste med sin nollkod. Jag är rädd att ni inte inser 
hur allvarligt detta är. Det är det förresten ingen som gör. 

Samtalspartner 3678: Skulle han … min Allrakäraste kunna 
utgöra en fara för Den levandes harmoni?

POT-agent: Det är inte uteslutet. 
Samtalspartner 3678: Kommer han att hamna på Korrek-

tionshem? Varför skakar ni på huvudet? Han … Kommer 
man inte att låta honom födas? Kommer jag att bli tvungen 
att göra abort?

POT-agent: Det är inte upp till mig att avgöra. De närmas-
te sju dagarna kommer »Problemet Zero« att tas upp till 
behandling på allra högsta nivå. Under tiden kommer ni 
att vara inlagd och stå under läkaruppsikt. Ni kommer inte 
att få lov att lämna er avdelning förrän De åttas råd med-
delat sitt beslut. I morgon kommer man att föra de första 

1 jappp! – förkortning, populär på socio-chattar: »jag pissar på pausen!«; 
upptogs i början av det andra århundradet e. F. i ytspråket. 
2 mei – förkortning, populär på socio-chattar: »[vid] min eviga inkod!«; 
upptogs i början av det tredje århundradet e. F. i ytspråket.
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300 männen från festivalen till er för konfrontation. Har ni 
förstått allt?

Samtalspartner 3678: Ja.
POT-agent: Då har jag en sista fråga till er. Om ni har till-

stånd att använda preventivmedel, varför skyddade ni er 
inte på festivalen?

Samtalspartner 3678: För att jag ville bli med barn. 
POT-agent: Vad menar ni?
Samtalspartner 3678: Jag menar vad jag säger. Jag ville ha 

ett barn.
POT-agent: Kan ni förtydliga er?
Samtalspartner 3678: Mitt medicinska intyg ger mig lov 

att skydda mig, men det befriar mig inte från den högsta 
plikten inför Den levande. Nu har jag fullgjort min plikt. 
Har ni något att invända?

POT-agent: Men snälla ni. Er ståndpunkt förtjänar tvärt-
om all respekt … Jag tackar för samtalet.

(slut på stenogrammet)

Växla till annat dokument 
eller avsluta arbetet med denna cell?

kerberos: vad säger du en öl eller?

Obs! Ni bör nu växla till annat dokument 
eller avsluta arbetet med denna cell.

»Kom igen F, det räcker, avsluta nu! Så går vi och tar en öl. 
I den här jävla lådan är det lika kvavt som i röven på Den 
levande. Och den här jävla masken kommer att smälta mitt 
i trynet på mig om jag inte får ta en kall klunk snart!«

Växla till annat dokument 
eller avsluta arbetet med denna cell?

»Okej, du har övertalat mig.« F trycker kraftlöst på »av-
sluta« med sin bandagerade hand. »Vi tar väl en öl då.«

Den ansiktslöse

De är ensamma på gatan. Det har ännu inte mörknat helt, 
men lyktorna som sitter inbyggda mellan trottoarplattorna 
lyser redan upp kvällsdimman och den milt rosa, fint vit-
ådriga marmorn med sitt gyllene sken. 

kleo: ingen död f är du där
F:s skor lämnar svarta sotspår på marmorn, och det hörs 

ett tyst klick när den elektroniska mirakelstäderskan som 
står orörlig på trottoaren slås på. I bikini och gummihand-
skar går hon ner på alla fyra för att torka bort hans fotspår. 
Förföriskt putande med baken och stönande tyst och en-
tonigt kryper hon raskt efter dem. Tanken är att hon och 
hennes gelikar ska väcka lusten att fortplanta och föröka 
sig hos de förbipasserande. 

Kerberos vänder sig om och spottar njutningsfullt på den 
rosa marmorn. Städerskan sträcker lydigt ut trasan mot 
loskan.

»Dra åt skogen!« skrattar han och ger henne en lätt spark 
i ansiktet med sin spetsiga sko. Städerskan stelnar till, och 
utan att hon ens särar på sina plastläppar slinker ett vällus-
tigt »wow« ur henne: hon är programmerad att reagera på 
beröring.

kerberos: det finns schysst bärs om hörnet
kerberos: hör du vad jag säger?
kerberos: f!
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»Det finns schysst bärs på hörnet till Harmonin«, säger 
Kerberos högt. »Vad är det med dig, är du offline eller?«

f: nej förlåt tänkte bara på annat. ok. vi går till harmonin
De går till vänster. Harmonins aveny ligger tom; den 

konkreta skulpturen – en enorm bronshand – ser ensam ut, 
som om den förgäves väntade på att någon skulle ta emot 
dess handslag … Bara den sinnesrubbade Matvej, en lång 
och mager gubbe, irrar runt sockeln till konkretionen. Han 
skakar på en bjällra av något slag och ropar med spänd röst: 

»Han har dött för oss! Han har dött för våra synder! För 
oss dog han!«

kleo: är allt som det ska?
»Hur var det här då?« fräser Kerberos åt Matvej. »Vad 

ska det betyda?«
»O, han är begynnelsen och slutet!« gnyr Matvej. »Och 

hans namn är Zero! Han dog för oss! Han gick upp i en 
flammande låga …!«

kleo: jag blir orolig när du är grå för länge ☺
»… Han dog, för oss dog han!«
»Käften!« snäser F. »Du ska vara glad att jag är sugen på 

öl. Annars skulle jag se till att du hamnade på korrektion 
fortare än kvickt!«

»O ni, blodbesudlade helveteshundar! Djävulslakejer! 
Människor med spegelansikten! Människor utan ansikten! 
Människor utan röster! Darra, ty nu är tiden inne! Och till-
komme hans rike! Och ske hans vilja! Såsom i himlen och 
såsom på jorden! Ty ned skall ni störtas! Och ned skall ni 
störta! Ty han har dött för oss! Ty han är Frälsaren! Och 
hans namn är Zero …!«

kleo: kan det vara nåt fel med din uppkoppling? jag ska höra 
med supporten

… Ölet smakar järn. Kanske gör det verkligen det, kan-
ske är det masken som ger drycken denna smak av metall, 
där den klibbar fast vid näsa och läppar. Med tungspetsen 
känner F efter längs insidan av kinden. Nej, det är inte mas-
ken. Kinden har slagits upp mot tänderna och blöder, det 
är förklaringen. 

Kerberos kommer tillbaka med sin andra öl och faller 
tungt ner på stolen mittemot. Han tömmer en tredjedel av 
glaset i en enda klunk och vänder sedan sina spegelögons 
mjuka och meningslösa ovaler mot honom. De visar F en 
spegelbild av hans egna spegelögon, som i sin tur visar en 
spegelbild av dem, som i sin tur visar … F börjar må illa, 
han känner sig sjösjuk; han sänker huvudet och ser ner i 
glaset. Ölskummet reflekterar ingenting. 

kerberos: men sa han nåt den här zero innan han … Kerbe-
ros ser sig om mot de tomma borden runtom och lutar sig 
försiktigt närmare.  … innan han … du vet … förintade sig?

f: jag vill bara vara som alla andra.
kerberos: vad är det du vill f?!
f: jag? ))) jag vill sova. men den här zero, innan han dog sa han: 

jag vill bara vara som alla andra.
kerberos: säg inte så!!!
»Säg inte så, F!« Kerberos är nervös, det hörs. Han är så 

nervös att det jämna surrandet av hans röst i »pratkvar-
nen« faktiskt stigit en ton. »Prata inte om döden. Det finns 
ingen död.« Kerberos nickar menande mot »pratkvarnen« 
under bordet och pekar med fingret mot tinningen. Som 
för att säga att den spelar in allt, din idiot.

support_197: problem med uppkopplingen? den tekniska sup-
porten justerar er uppkoppling när som helst på dygnet, snabbt, 
effektivt, säkert. personlig kontakt inget krav!

»För honom fanns den, döden«, säger F trött. »För Zero. 
Du vet ju att han inte hade nån inkod när han föddes. Och 
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i går dog han. Han sprängde en mirakelsol och dog. Och 
några fler nollor finns det inte, Kerberos. Han har ingen 
fortsättning – det har slagits fast av samtliga befolknings-
kontrollcentraler. Det är ingen paus. Det är döden.«

kerberos: det är en sak jag inte begriper bara hur kunde han 
krossa en mirakelsol MED BARA HÄNDERNA?? det övergår alla 
mänskliga krafter … kanske var han ingen människa egentligen?

f: visst var han det, enligt alla biologiska kriterier )) jag tror att 
han bara hade pillat med den i förväg, skruvat dit nåt eller så … 
eller så var den trasig bara det händer också.

kerberos: nåja hursomhelst är det på det hela taget bäst så. för 
Den levande. 

Kerberos ölfuktiga spegelläppar spricker upp i ett leende 
och han surrar taktfast: »För ›Den levandes antal är oför-
änderligt, Den levande är tre miljarder levande, och icke en 
skall falla från, och icke en skall komma till …‹ Och några 
fler nollor behöver du inte tänka på. Så du är väl glad du?«

»Jag är glad«, säger F. »Jag är mycket glad. Jag är bara 
fruktansvärt trött. Och så har jag ont i händerna.« Han vif-
tade svagt med de bandagerade fingrarna. 

»Du brände dig rejält va?«
»Hela huden flagar.«
kerberos: jappp … ansiktet då?
f: nej inte ansiktet jag hade ju masken på den är eldsäker
kerberos: visa mig
f: vad ska jag visa dig?
»Ansiktet. Du håller på med kinden hela tiden. Kanske 

du har bränt dig i alla fall? Ta av dig masken så jag får se.«
F reser sig häftigt. Så sätter han sig ner igen. 
»Agent Kerberos. Ni har alldeles nyss uppmanat mig att 

bryta mot Planetära ordningstjänstens reglemente. Era ord 
har spelats in av min samtalsapparatur, och min ansvars-
känsla tvingar mig att …«

POT-service: tredje gradens access: signalen bearbetas: önskar 
ni inkomma med en officiell anmälan?

f: tills vidare inte
»Ja ja ja! Varför hoppar du upp sådär, som en loppa? Jag 

ville bara testa dig. Jag skämtade!« surrar Kerberos förson-
ligt.

»Hur ska du ha det? Testade du eller skämtade du?«
kerberos: åpz!3 det var ett skämt förstås! kompis!
F betraktar sin spegelbild i Kerberos spegelansikte och 

känner illamåendet komma vällande på nytt. Han tar en 
klunk öl. Blundar. Han mår bara sämre och sämre.

Men det blir inte mörkt, i stället för mörker ser han struk-
turen. Det är som om han stått på näsan ner i en krossad 
termitstack … Hundratals små ovala celler, en porös rörlig 
massa. De flesta cellerna lyser tillgängligt eller upptaget 
och pulserar lätt. De övriga är mattgrå och orörliga, de ser 
övergivna ut. Kerberos cell låtsas också vara obebodd …

kerberos: lägg av du har ju känt mig i hundra år!
f: okej vi glömmer det
kleo: f!!
En av de tillgängliga cellerna sväller upp och öppnar sig 

på vid gavel, som om den förvandlats till en glupsk mun.
kleo: f jag vet att du är där
Han öppnar ögonen. Kerberos spegelmask reflekterar 

hans spegelmask, som reflekterar Kerberos mask … Han 
börjar kippa med underkäken, med tungan också. Han ru-
sar upp.

»Vad är det med dig?«
»Jag behöver kräkas.«

3 åpz! – förkortning, populär på socio-chattar: »[dra] åt pauszonen!«; 
används som förolämpning, kan vänner emellan användas skämtsamt. 
Upptogs i ytspråket i början av det första århundradet e. F., kort efter 
det att den första Hjälp naturen-festivalen genomfördes.
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autodoktor: slappna av. andas in djupt – och andas u-u-u-t. 
andas in – andas u-u-u-t. ni är överansträngd. ni behöver sova. 
ni avrådes från alkohol. ni rekommenderas vätska och promena-
der i friska luften.

»Mår du bättre?« undrar Kerberos medlidsamt. »Lite mer 
öl kanske?«

»Jag är överansträngd«, säger F. »Jag behöver sova. Jag 
behöver inte alkohol. Jag behöver promenera i friska luf-
ten … Ingen död!«

Han går mot utgången. 
»Ingen död«, svarar Kerberos och rapar diskret med han-

den för spegelläpparna. »Pratkvarnen« bearbetar hans rap 
till ett kort olyckligt jämrande.

——

ämne: lyckobrev
från: en oliktänkande
Du har ett skitarbete nu, och du hade ett skitarbete före pausen, 

och du kommer att ha ett skitarbete efter pausen. Egentligen vill 
du vara manusförfattare eller designer. Följ Zero – han har kom-
mit för att förändra ditt liv.

!varning! detta kan vara spam
markera detta meddelande som spam?     

ja                   nej

F markerar det som spam, även om det inte gör någon 
skillnad: »lyckobrevet« har redan skickats vidare från hans 
adress till tio av hans vänner. Processen går inte att hejda. 
Han om någon vet. 

I samma ögonblick kommer det ett nytt meddelande:

ämne: viktigt
från: en oliktänkande vän
Tro inte på lögnen. Leo/Lot-strålen kunde lysa åt båda hållen, 

bakåt och framåt …

Redan innan han hunnit läsa färdigt meddelandet kän-
ner F hur ännu ett skikt bildas mellan ansiktet och masken 

– en kall hinna av svett. Han markerar meddelandet som 
spam, trots att han vet att det inte är det; sedan raderar han 
det; texten lägger han på minnet. Hjärtat bultar i fingertop-
parna, i öronen, i struphuvudet. Det känns som om det har 
slitits sönder i hundratals dvärghjärtan, som nu förs runt i 
kroppen med blodet. 

kanske ni känner fruktan? inflikar autodoktorn.
Kanske det kanske. Men det har inte du med att göra.

När F svänger in på Harmonin börjar det regna – abrupt, 
utan några första varnande stänk, som om en desinfektions-
dusch satt igång på full styrka. 

Den blekrosa marmorn skiftar färg när den blir våt och 
påminner om rå lever. I ljuset från de inbyggda lamporna 
i trottoaren ser regndropparna ut som svärmar av insekter 
som kommer flygande vid lukten av blod. 

kleo: supporten har kollat din uppkoppling du står bara på 
invisible

Regndropparna kittlar de elektroniska städerskornas plast-
kroppar, och städerskorna stönar lydigt. Regndropparna 
slår mjukt mot F:s spegelmask, men utan att friska upp ho-
nom, utan att lindra. Tänk om man skulle ta av den. Tänk 
om man skulle ta av den, så att man kunde känna det kalla 
vattnet …

»Darra, ty tiden är inne … Darra, ty tiden är inne … Dar-
ra, ty tiden är inne …« Den gänglige Matvej ställer sig bar-
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fota rakt på en lampa, han står i en gyllene pelare av ljus. 
Gyllene rännilar rinner ner över ansiktet, de toviga grå 
lockarna, halsen på honom.

»Människor utan röst!« ropar gubben upplivad när han 
får syn på F. »Människor med spegelansikten!«

F saktar in stegen.
»Ingen död, Matvej. Du är ju genomvåt. Gå hem med dig!«
Han hade tänkt låta mjuk på rösten, men »pratkvarnen« 

idisslar orden och spottar ut dem som en order.
Matvej spärrar upp sina mattblå ögon på vid gavel och 

brister ut i ett gällt gapskratt, han visar tänderna, de är ruttna 
och långa som på en häst. Sedan gnyr han till och sätter sig på 
huk. Han för ett knotigt finger över den grälla våta marmorn:

»Ser du vilken färg jorden egentligen har? Ser du vilken 
färg det egentligen är?«

»Gå hem med dig«, upprepar F. Sedan stänger han av 
»pratkvarnen« och tillägger: »Jo jag ser.«

kleo: vad är det du gör 
»Du hör röster i huvudet«, viskar Matvej, och hans blick 

blir i ett slag klar. »Främmande röster, eller hur?«
»Naturligtvis gör jag det.«
»Det är demoner!« Matvej lägger armarna om knäna och 

gungar från den ena sidan till den andra. »Det är demoner. 
Stäng av. Demonerna. Stäng av. Demonerna. Stäng av …«

——

stäng min uppkoppling
vill ni verkligen stänga er uppkoppling till socio?

ja                   nej

bekräfta:
f: ja

obs: i nedkopplat läge kommer ni inte att kunna se listan 
över era kontakter på socio, umgås på socio, ta del av infor-
mation på socio eller dela med er av den till andra socio-an-
vändare. vill ni stänga er uppkoppling?

ja                   nej

obs: i nedkopplat läge kommer ni inte att vara en aktiv 
del av socio. vill ni stänga er uppkoppling?

ja                   nej

Ja.

Ni befinner er inte längre på socio.
Var inte orolig, ni kan när som helst koppla upp er till socio igen.
Obs: ni avrådes från att vara nedkopplad från socio längre än 

trettio minuter. Om ni inte kopplar upp er igen manuellt kommer 
tvångsuppkoppling till socio att ske efter fyrtio minuter.

Zero

… Jag vill bara vara som alla andra. Jag vill inte ta på mig 
för mycket. Jag vill vara som alla andra. Om inte nu så se-
dan. Efter Pausen.

Hallå där! Hallå där, du där i framtiden! Jag hoppas att 
du faktiskt finns. Jag hoppas att du faktiskt är jag. Jag hoppas 
att jag faktiskt kommer att finnas. Om du är min fortsätt-
ning, om jag är du, förlåt mig då för denna idiotiska inkod 
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som du fått i arv av mig … Jag för min del fick mitt liv för-
stört av den, jag hoppas verkligen att det ska gå bättre för 
dig. Att det på något vis ska gå bättre för mig, där i framti-
den. Om en åtta år sådär … För du är väl åtta nu?

Förmodligen är jag bara feg. Förmodligen är det bara att 
fly undan problemen. Förmodligen är det fusk. Men om 
du är där, om du finns, förlåt mig då för det som jag snart 
kommer att göra. Förlåt om jag gör dig (eller borde jag 
skriva »mig«?) ledsen? Förlåt om jag ställer till med pro-
blem för dig (eller mig, ha-ha-ha). Jag vill att du ska förstå 
mig. Jag tänker ta livet av mig – ja, ja, förlåt mig, så säger 
man ju inte, jag vet att jag borde uttrycka mig annorlunda. 
Jag tänker »temporärt upphöra att finnas«, »göra en paus«, 
men jag är ju ingen idiot, jag vet ju att det är alla de andra 
som har pauser, jag har inget annat än »stopp«. Så om du 
finns, om du är där – ja lahd,4 i så fall betyder det att du och 
jag har nått vårt mål, det betyder att vi är som alla andra. 
Jag är som alla andra. Jag är en del av Den levande. 

Men om du inte är där, om du helt enkelt inte finns, om 
jag inte finns längre – om jag försvinner, om jag dör för 
alltid, som folk gjorde förr i tiden, innan Den levande föd-
des … Ja, då är jag bara ett biologiskt misstag. En genetisk 
störning. En sjukdom. En finne på Den levandes kropp. 
Och då är det bättre om jag inte finns. Riktigare. Enklare. 
Hur det här än slutar blir det kort sagt bättre än det är nu …

Jag har alltid velat vara som alla andra. Men de gjorde en 
gud av mig. De gjorde en djävul av mig. De gjorde mig till 
en fluga i ett experiment. De gjorde mig mycket farlig. De 
visste inte själva vad de gjorde.

De jagade in mig i ett hörn. De gjorde mig alldeles allde-
les ensam. 

I dag kommer han hit igen. F, mannen i masken. För att 
hitta skavanker, ställa sina tarvliga frågor, rota i mig som 
om jag var en hög med saker som ingen ägde.

Och då tänker jag tända eld på mig. Då ska de få se alli-
hop hur mirakelsolen brinner!

Jag är säker på att du vill förstå. Om du är jag, då kommer 
du naturligtvis att vilja förstå … för jag ville det så gärna. 

Jag tänker skriva allt jag vet till dig. För du kommer att 
behöva det.

För att jag själv behöver veta. Jag kommer själv att behö-
va veta allt.

Min mamma hette Hanna. Jag tänker inte skriva att hon 
inte längre finns, för så säger man inte. För naturligtvis finns 
hon. Hon lever vidare … Jag tänker bara skriva att jag sak-
nar henne. Saknar henne som om hon inte längre fanns. 
Och har gjort det ända sen hon gick in i Pauszonen på Hjälp 
naturen-festivalen.

Hanna var hennes dåvarande namn. Hennes eviga namn 
är Mija-31, men det tycker jag inte om, det låter som en 
tvättmaskinsmodell. Hon tyckte inte heller om det, hon 
presenterade sig alltid som Hanna. Hur hon presenterar sig 
nu vet jag inte. Och jag vill inte veta det heller.

Hon hade ljus hy. Ljus och ren, nästan genomskinlig, det 
är sällan globaloider har en sån hy. 

Hennes ögon var sammetsmjuka, som vingarna på en 
nässelfjäril.

När jag skulle somna sjöng hon alltid en vaggvisa för mig 
– den där gamla, om djuren du vet, den ingår fortfarande i 
programmet »Den levandes barndom«. Den installeras 
när man är tre, tror jag. Du minns den säkert:

4 lahd! – förkortning, populär på socio-chattar: »Leve [Den levande och] alla 
Hans delar!«; upptogs i slutet av det andra århundradet e. F. i ytspråket.



· 32 · · 33 ·

Vildsvinet sover, och hjorten med
Varanen han sover, och bocken med
Tigern och kvigan i djupan sömn
Alla de drömmer en sorglig dröm
En dröm om ett vatten mörkt och stort
En dröm om en sorg som är bittert svart
De drömmer en båt utan årors par
Skuggor som inte har ansiktet kvar …

Jag var nästan nio, men jag ville alltid att hon skulle sjunga 
den för mig. Jag kunde inte somna utan den. Hanna sade 
att det inte var bra, att så stora barn sjöng man inte vaggvi-
sor för, att så stora barn skulle inte ens bo hos sin mamma, 
de skulle bo på internat, och där sjöng man inga vaggvisor. 

»Men jag bor ju hos dig«, sade jag.
»Det gör du«, nickade hon.
»Sjung då.«
Och hon sjöng. Hon hade en vacker röst:

I tystnaden hörs bara vargens yl
Kattan som sover och gråter tyst
Hästen som frustar i djupan sömn
Alla de drömmer en sorglig dröm
En dröm om ett vatten mörkt och stort
En dröm om en sorg som är bittert svart
På dess kalla mörka strand
sov alla djuren, och dagarna svann …

»Du tänker väl inte skicka mig till nåt internat?« frågade 
jag.

»Det tänker jag inte«, svarade Hanna.
»För du och jag kommer alltid att vara tillsammans, eller 

hur?«

»Det är omöjligt, Allrakäraste«, sade Hanna. 
Hon använde aldrig mitt namn – senare förstod jag var-

för: det skrämde henne, det tvingade henne att se ner i en 
avgrund, ett intet, en vit tomhet innesluten i en svart ring … 
Hon kallade mig aldrig för Zero. Hon kallade mig bara för 
Allrakäraste.

»Men varför?« gnydde jag. »Varför kan vi inte alltid vara 
tillsammans? Vi är ju odödliga? Kan vi inte bara komma 
överens om att när den ena av oss dö- …«

»Allrakäraste du!«
»Jag menar att när den ena av oss temporärt upphör att 

finnas, då ska den andre bara leta upp den, och så blir allt 
som förut.«

»Det är tyvärr omöjligt, Allrakäraste«, sade Hanna och 
skakade på huvudet.

Och det är det. Hon hade rätt. Jag trodde inte på det förr-
än F gick med på att följa med mig till henne. Den tjocka 
flickan som hon hade förvandlats till hade jag ingen glädje 
av. Och hon hade ingen glädje av mig.

Det är inga som har någon glädje av varandra, min vän. Jag 
hoppas det inte gör något om jag kallar dig för »min vän«? 
Att du inte tycker att det är påfluget? För när allt kommer 
omkring är det ju mig själv jag talar till. Eller ingen alls …

»Säg att du älskar mig«, bad jag Hanna.
»Det behövs inte, Allrakäraste.« Hon drogs liksom sam-

man hela hon.
»Varför?«
»Det har jag ju redan berättat. För att Den levande är full 

av kärlek, och varje del av Honom älskar varje annan del 
lika mycket.«

»Så då älskar du mig alltså?«
Och hon sade:
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»Ja.«
Och så tillade hon, knappt hörbart:
»Jag älskar dig så som jag älskar varje annan del av Den 

levande.«
»Så du älskar mig lika mycket … lika mycket som du äls-

kar dåren Matvej som går runt på gatan och skriker?!«
Hon teg. Jag blev arg.
»Säg att du älskar mig mer än alla andra!«
Hon teg.
»Sjung i stället då!«
Och hon sjöng.

På dess kalla mörka strand
sov alla djuren, och dagarna svann …
Dagarna svinner och nätterna flyr
Och vi kan inte hjälpa er, djur …

Samma dag som jag såg henne för sista gången, samma 
dag som hon skulle till sin sista festival, sade hon att jag 
fick gå och lägga mig utan henne. Hon sade att hon skulle 
komma hem sent. Och därför skulle hon sjunga sången för 
mig i förväg.

Dagarna svinner och nätterna flyr
Och vi kan inte hjälpa er, djur …
Kära min katta, kära min get
nu närmar sig slutet för er, för er …
Det är bara du kvar som sover så tryggt
Du min Den levande, sovande knytt,
Du ler i din sömn, ja du ler i din sömn
För det finns ingen, finns ingen död …

»Ingen död!« sade hon när hon gick ut.

»Ingen död!« svarade jag.
»Jag älskar dig«, sade hon. »Jag älskar dig mer än nån an-

nan.«

Hon var trettiofyra.
Ett helt år till hade hon haft rätt att besöka Reproduk-

tionszonen på Hjälp naturen-festivalen. Den reproduktiva 
åldern upphör officiellt vid trettiofem års ålder. 

Elva år till skulle ha gått innan hon hade börjat få med-
delanden från Befolkningstalkontrollcentralen med en 
mild rekommendation att besöka Pauszonen. Dessa med-
delanden börjar komma vid fyrtiofem års ålder. 

Sexton år till skulle ha gått innan hon börjat få meddelan-
den från Befolkningstalkontrollcentralen med en sträng 
rekommendation att besöka Pauszonen. Dessa meddelan-
den börjar komma vid femtio års ålder. 

Tjugosex år till skulle hon ha kunnat leva innan det hade 
blivit aktuellt med Tvångspaus. Denna åtgärd tillämpas på 
dem som fyllt sextio och inte följer rekommendationerna 
frivilligt.

Ett helt år till hade hon haft rätt att besöka Reproduktions-
zonen på Hjälp naturen-festivalen. 

Men hon gick till Pauszonen.
Det var på grund av mig hon gjorde det. För att de inte 

tagit mig till internatet utan låtit mig bo kvar hos henne. 
För att hon sjöng sånger för mig. För att hon älskade mig 
mer än nån annan.

Den ansiktslöse

Inga utsvävningar, det var hans åsikt. En POT-agents 
bostadsblock bör vara strängt funktionellt.


