
JESSICA BRODY

UNREMEMBERED
UDEN GLEMSEL

På dansk ved  
Vibeke Nielsen



UNREMBERED 2: UDEN GLEMSEL

er oversat fra engelsk efter

UNREMBERED by Jessica Brody

Copyright © 2014 by Jessica Brody Entertainment, LLC

By arrangement with the author. All rights reserved

First published in 2014 by Farrar Straus Giroux Books for Young Readers, 

an Imprint of Macmillan, New York

 

Dansk udgave: © 2014 Forlaget Alvilda, København

Redaktion: Nana Klitgaard

Oversættelse af Shakespeares sonet 116: Niels Brunse

Bogen er sat med Times New Roman hos Pamperin & Bech

1. udgave, 1. oplag

Trykt 2014 af CPI Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-87-7105-635-8

www.alvilda.dk



Til Alyson Noël,

fordi hun efter alt at dømme er overmenneskelig



Hvis tidsrejse er muligt,  
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0

A L E N E

Ilden er hed og ubarmhjertig og stiger op fra en tykning af 
ulmende aske. Den smyger sig om mine fødder. Fylder mine 
øjne med nederlagets sviende tårer.
 Flammerne skuler sultent til mig. Som en ulv, der slikker 
sig om munden ved synet af et såret dyr og savler over udsig-
ten til et festmåltid. Giver sig god tid, før det dræbende angreb 
sættes ind.
 Træet knitrer under mig. En efter en kvases grenene og for-
kulles til sort støv på den ubønhørlige ildebrands vej. Jeg er 
dens eneste mål. Dens endelige destination. Alt andet er blot 
trædesten på vejen. Værdiløse ofre, der kan rives ned og kastes 
bort, mens den kæmper sig vej frem mod mig.
 Jeg spejder desperat rundt omkring mig efter hjælp. Men 
der er ikke nogen at se. Mine kvaler mødes af stilhed. Kun 
afbrudt af luernes spottende syden og knitren.
 De kan ikke lade mig dø her. Blot lade deres dyrebare ejen-
del gå op i røg. Blive reduceret til besk aske. Det vil de ikke. 
Det er jeg overbevist om.
 De kommer snart. De sætter en stopper for det.
 Og for første gang, så vidt min overfladiske, beskårne 



hukommelse ved, vil jeg hilse synet af dem velkommen.
 Røgen bølger op og slører alt i en gusten dis. Mit syn – der 
ellers er fejlfrit og fuldendt – bliver blindet. Det svider i min 
ophovnede hals. Jeg vender hovedet væk og hoster halvkvalt. 
Hiver efter vejret.
 En enkelt, stræbsom flamme arbejder sig længere op end de 
andre. Vinder kapløbet mod toppen. Den rækker ud efter mine 
bare fødder med sine lange, krogede fingre. Jeg krummer 
tæerne sammen og trykker mig hårdt ind mod pælen, jeg står 
op ad. Jeg kan allerede mærke min hud begynde at danne blæ-
rer. Boble. Skrige.
 Og så kæmper jeg imod. Åh, hvor jeg dog kæmper imod. 
Kaster mig frem og tilbage for at komme fri. Men til ingen 
verdens nytte.
 Og i det øjeblik går det op for mig … at der ikke kommer 
nogen.
 Ilden vil fortære mig. Smelte kødet af helt ind til knoglerne. 
Forvandle hele min fabrikerede væren til den rene aske, som 
selv den mindste brise ville blæse væk ud over landskabet.
 Vinden slår om, og røgen letter længe nok til, at jeg lige 
akkurat kan ane en høj, kutteklædt skikkelse, der står for sig 
selv på den anden side af floden. Og tavst iagttager mig.
 Så når ilden omsider min hud. Smerten er ulidelig. Som 
tusind sværd, der skærer sig gennem mig på én gang. Skriget 
kommer boblende fra et sted inderst inde. Et sted, jeg aldrig 
har kendt til før. Helt af sig selv åbner min mund sig på vid 
gab. Min mave trækker sig sammen. Og jeg slipper den gen-
nemborende lyd løs ud over en by fuld af døve øren.
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1

F OR T I D

En uge tidligere …

Jeg ruller om på maven og griber fat om sengekanten, mens 
jeg glubende gisper efter luft. Vidunderlig, frisk, ikke-forure-
net ilt fylder mine lunger. Mætter mit blod og min hjerne. Mine 
tanker stiller skarpt. Den knugende klump i maven begynder 
at løsne sig.
 Jeg slår håndfladen mod brystet på jagt efter mit hjerte. 
Venter utålmodigt på dets næste slag. Det føles som flere 
timers stædig tavshed. Min brystkasse, et tomt rum.
 Og så endelig …
 GA-GUNG!
 GA-GUNG!
 GA-GUNG!
 Med et suk falder mit hoved forover, og jeg opsender en 
tavs taknemmelighedsbøn.
 Da jeg igen løfter hovedet, er mit syn atter klart, og jeg kan 
se mine omgivelser.
 Det spartanske træmøblement i vores lille soveværelse, 
indhyllet i et gradvist aftagende mørke. Og Zen der trækker 
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vejret roligt ved siden af mig. Han ligger på maven. Med en lok 
tykt, mørkt hår ned over venstre øje. Den ene arm ligger han 
på. Den anden er udstrakt tværs hen over sengen. Han holder 
pladsen til mig. Helt uvidende om, at jeg ikke længere ligger 
der, men er blevet afløst af et fugtigt aftryk af sved.
 Stadig febrilsk gispende efter luft tørrer jeg mig over pan-
den med hånden. Den bliver helt klam.
 Lyset er netop ved at dæmre udenfor, så rummet får et 
svagt, spøgelsesagtigt skær.
 Jeg lurer på den tomme plads ved siden af Zen. Tanken om 
at lægge mig ned og lukke øjnene igen sender mit hjerte ud i et 
stormvejr af hamren og hiksten.
 Jeg rejser mig forsigtigt, går hen til klædeskabet og linder på 
den tykke egetræslåge. Jeg smyger armene i Zens hørvams og 
knapper den uden på natkjolen. Den sødlige, moskusagtige duft 
af Zen på jakken har straks en beroligende indvirkning på mig, 
da jeg stikker fødderne i mine lædertøfler og lister hen mod 
døren. Gulvbrædderne knirker under mine fødder, og jeg kan 
høre Zen røre på sig bag mig. Da jeg ser mig over skulderen, har 
han allerede slået de uendelig brune øjne op med bekymring i 
blikket. Han ser på mig med rynket pande. “Er der noget galt?”
 “Nej, nej,” hvisker jeg, overbevist om, at min dirrende 
stemme vil afsløre mig. “Jeg …” Men min hals føles tør og 
grødet. Jeg forsøger at synke. “Jeg havde mareridt. Ikke andet.”
 Mareridt.
 Ikke virkelighed.
 Jeg gentager det inden i hovedet. I håb om, at det lyder mere 
troværdigt i anden ombæring. Vel vidende, at det i virkelighe-
den er mig selv, jeg prøver at overbevise.
 Zen sætter sig op. Dynen glider ned om livet på ham og 
afslører hans bare overkrop. Smukt tonet af de utallige timers 
hårdt arbejde, han har udført, siden vi kom hertil for et halvt år 
siden. “Det samme?”
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 Min underlæbe begynder at bæve. Jeg bider hårdt i den og 
nikker.
 “Vil du snakke om det?”
 Jeg ryster på hovedet. Men frustrationen står malet i hans 
ansigt. Hans evige trang til at reparere mig. Og jeg nænner 
ikke at fortælle ham, at han ikke kan.
 “Det var ikke noget særligt,” siger jeg i et luftigt tonefald i 
et forsøg på at lyde let om hjertet. “Det var bare …”
 Grufuldt. Rædselsvækkende. Livagtigt.
 Jeg synker endnu en gang. “Foruroligende.”
 Jeg klistrer et smil om munden og beder til, at Zen ikke kan 
se det sitre i mine kinder fra den anden ende af værelset. “Jeg 
går bare lige udenfor og får lidt frisk luft.”
 Zen skynder sig at sparke dynen helt af. “Jeg går med dig.”
 “Nej!” siger jeg. For højt. For hurtigt. For dumt.
 Jeg forsøger at dække over det med endnu en sølle und-
skyldning for et smil. “Der er ikke noget galt. Bare rolig. Jeg 
har det fint.”
 Han gransker mig et øjeblik. Hans undersøgende blik spør-
ger: Er du sikker?
 Jeg er ikke sikker på noget som helst lige nu.
 Men alligevel finder jeg styrke nok til at sige: “Du skal ikke 
være bekymret. Sov bare videre.”
 Jeg venter ikke for at se, hvad han gør. Det er ikke den 
kamp, jeg har lyst til at tage lige nu – ikke når der foregår nogle 
meget større inde i mit hoved. Jeg vender mig ganske enkelt 
om og går.
 Da jeg først er ude af huset, går jeg op til det højest belig-
gende punkt på grunden. En græsklædt høj med udsigt ud over 
dyrenes græsgange til den ene side og hvedemarken til den 
anden. Jeg synker ned på jorden og sætter mig med benene 
bøjet akavet til siden. Solen har påbegyndt sin langsomme 
opstigning på himlen og minder mig om, at min tid alene 
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herude er begrænset. Jordens ur tikker. Snart vågner verden, 
og så er jeg den, jeg forventes at være.
 I modsætning til den rystende skal af et menneske, jeg er 
lige nu.
 Jeg tvinger mig selv til at fokusere på himlen. På solens 
beslutsomme vandring. Den finder sted hver dag. Uden undta-
gelse. Den samme bue hen over himlen. Uanset land. Uanset 
århundrede.
 Den tanke giver mig en vis portion trøst.
 Jeg tager, hvad jeg kan få.
 Solopgangen er ikke lige så smuk her. Det var en af de før-
ste ting, jeg bemærkede efter vores ankomst. De lyserøde 
nuancer er ikke lige så lysende. De har et gråligt skær. De 
orange farver er mere afdæmpede. Næsten udtonede. Som om 
kunstneren var ved at løbe tør for maling.
 Zen siger, det skyldes, at luften er ren. Bilen bliver først 
opfundet om næsten tre hundrede år. Smog giver flottere sol-
opgange.
 Ikke desto mindre nyder jeg synet.
 Det var ikke løgn, da jeg sagde til Zen, at det var det samme 
mareridt. Det er altid det samme mareridt.
 De kommer i ly af natten. Fanger mig og fragter mig under 
hyl og vilde protester tilbage til deres laboratorium. Der spæn-
der de mig fast til en stol med kraftige, ubøjelige stålbøjler. En 
stor, kringlet anordning rager ned fra loftet. Den klolignende 
arm, forsynet med knivskarpe tænder, krænger min mund op, 
rækker ned gennem halsen på mig og flår mit hjerte ud. Så 
tager en anden maskine over og knokler med at skille det sta-
digt bankende hjerte ad på et koldt, sterilt bord. Halvdelen af 
det bliver skåret af, lagt i en glaskrukke og skyndsomt ført 
bort, mens kloen får den anden halvdel af hjertet tilbage og 
endnu en gang via halsen indfører det i brystkassen på mig.
 Det ufuldstændige hjerte finder på plads igen bag mine 
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ribben. Jeg kan stadig mærke det slå, presse blod ind i og ud af 
mine årer og holde mig i live. Men den procedure har ikke 
længere nogen iboende betydning. En mekanisk handling 
udført pr. rutine; intet andet. Jeg vil nu for evigt være ufuld-
stændig. Et halvt menneske. Et hult skrin tvunget til at skulle 
søge efter den anden halvdel for tid og evighed.
 Mareridt.
 Ikke virkelighed.
 Sagen er bare den, at drømme burde blive uklare, jo læn-
gere man er vågen. Men den her drøm står bare tydeligere for 
hvert øjeblik. Skarpere. Som om jeg bevæger mig hen imod 
den. Nærmer mig.
 Som om de nærmer sig.
 Jeg kniber øjnene i og trækker vejret dybt.
 “De ved ikke, hvor vi er.”
 “De kan ikke finde os her.”
 “Vi er i sikkerhed.”
 “Jeg er i sikkerhed.”
 Jeg fremsiger ordene igen og igen i håb om, at i dag er den 
dag, hvor de ikke længere føles fremmedartede på mine læber. 
Hvor jeg måske kan begynde at tro på dem.
 “De ved ikke, hvor vi er.”
 “De kan ikke finde os her.”
 “Vi er i sikkerhed.”
 “Jeg er i sikkerhed.”
 Men så, som på slaget, kommer det dystre svar fra bagho-
vedet. Den slørede udgave af sandheden, der er meget nem-
mere at tro på.
 Jeg er ikke i sikkerhed.
 Jeg har aldrig været i sikkerhed.
 De vil aldrig holde op med at lede efter mig.
 Jeg stikker hånden ind under kraven på den stadig fugtige 
natkjole og mærker efter mit vedhæng, gnider fingerspidserne 
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forsigtigt hen over den hjerteformede medaljons sorte over-
flade og krummelurerne i sølvmønsteret, der pryder forsiden.
 Knuden uden ende.
 Den er et oldgammelt tegn fra sanskrit, der symboliserer 
tidens gang og bevægelsen i al evighed.
 For mig symboliserer den Zen.
 Jeg insisterede på at gå med den her, til trods for at Zen 
foreslog mig at tage den af. Åbenbart stiller folk i seksten-
hundredetallets England sig ikke velvillige over for ukendte 
symboler, der ikke kan findes i noget, der hedder Bibelen – en 
bog, som alle her lader til at leve efter. Så jeg gik med til kon-
stant at holde den skjult under tøjet.
 Men lige nu har jeg brug for den.
 Jeg har brug for, at den beroliger mig. At den holder de 
gruopvækkende billeder væk fra mit indre øje.
 Jeg hører forsigtige skridt bag mig og springer op med et 
sæt, mens jeg famler febrilsk med at stoppe vedhænget ind 
under natkjolen igen. Jeg drejer hovedet lynhurtigt blot for at 
se Zen stå der fuldt påklædt – minus den vams, jeg stjal – og 
der undslipper mig et gisp. Han holder straks hænderne op i en 
undskyldende gestus. “Undskyld. Det var ikke min mening at 
skræmme dig.”
 Så sætter han sig ved siden af mig. Selv om forestillingen 
på himlen er ovre, vender jeg atter blikket i retning af solop-
gangen. Af en eller anden grund kan jeg ikke se på ham lige 
nu. Jeg skammer mig over min svaghed. Hvert eneste mareridt 
– hver eneste gang jeg lader frygten få overtaget – er som en 
dråbe gift i dette nye liv, som Zen og jeg har arbejdet så hårdt 
for at skabe. Dette paradis, som vi lovede hinanden.
 “Vil du snakke om det?” spørger han.
 Jeg ler. Det lyder lige så falsk, som det føles. “Jeg har det 
fint. Det sagde jeg jo. Det var bare et mareridt.”
 Zen lægger hovedet på skrå og hæver øjenbrynene. Det er 
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det blik, han sender mig, når han ved, jeg lyver. Jeg slår blikket 
ned og piller sløvt ved en græstue.
 “De ved ikke, hvor vi er,” argumenterer han. “Det aner de 
ikke.”
 Jeg nikker, stadig uden at se ham i øjnene. “Det ved jeg 
godt.”
 “Og hvis de gjorde, ville de allerede være her nu.”
 Jeg nikker endnu en gang. Det giver god mening. Hvis de 
på en eller anden måde har fundet ud af, at vi undslap til år 
1609, ville de sporenstregs dukke op. De ville ikke tøve. Hvil-
ket betyder, at jo længere vi bor her uden at støde på nogen af 
dem, desto mere sandsynligt er det, at de ikke har den fjerne-
ste anelse om, hvor vi er.
 Den eneste anden, der vidste, at vi planlagde at tage til år 
1609, var Rio. Og han er …

Jeg ser hans krop hjælpeløst vride sig vildt, med fægtende 
arme, det hvide ud af øjnene, før han styrter til jorden med en 
rædselsfuld, knasende lyd. Og så …
 Stilhed.

Jeg ryster det forfærdelige minde af mig og prøver at dæmme 
op for den velkendte skyldfølelse, der melder sig, hver gang jeg 
tænker på ham.
 Hovedsagen er, at de ikke kan finde os.
 Vi er i sikkerhed.
 Den sidste tanke får mig til at føle mig som en bedrager.
 “Du er nødt til at give slip,” siger Zen blidt. “Glem alt det, 
der skete dengang. Jeg vil aldrig lade dem føre dig tilbage der-
til.”
 Dengang. Dem. Dertil.
 Det er blevet vores kodeord for de ting, vi ikke vover at tale 
om.
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 Det andet liv, som Zen så desperat ønsker at glemme.
 Det andet sted, hvor jeg blev holdt indespærret i et labora-
torium.
 Den anden tid, hvor videnskaben formår at skabe fuldendte 
mennesker ud af den blå luft.
 Dengang, før vi kom hertil.
 Jeg tror, vi begge to er rædselsslagne for, at de måske vil 
kunne høre os, hvis vi rent faktisk siger ordet Diotech højt. 
Vores stemmer vil på en eller anden måde give genlyd gennem 
selve tidens struktur, bevæge sig fem hundrede år frem i tiden 
og kaste ekko imod de høje, sikkerhedsbevogtede mure om 
komplekset og afsløre vores placering.
 “Det hjælper ikke at dvæle ved det,” fortsætter han. “Det 
hører fortiden til.”
 Jeg smiler mat. “Nja, strengt taget hører det fremtiden til.”
 Han puffer til min skulder for sjov. “Du ved godt, hvad jeg 
mener.”
 Det gør jeg. Det er en fortid, som jeg burde glemme. En 
fortid, der burde være slettet af min hukommelse. Jeg har ikke 
nogen egentlig erindring om Diotech, det biotech-firma, der 
skabte mig. Mit sidste ønske, før vi undslap, var, at samtlige 
detaljer om mit liv dér blev slettet fuldstændig fra min hukom-
melse. Det eneste, jeg har nu, er Zens beretninger om det 
tophemmelige kompleks midt ude i ørkenen og et par enkelte 
afkortede minder, som han stjal for at kunne vise mig sandhe-
den om, hvem jeg var.
 Men det er åbenbart nok til at befolke mareridtene.
 “Savner du det på nogen måde?” siger jeg, overrasket over 
min egen ligefremhed.
 Jeg kan mærke Zen stivne ved siden af mig, og han stirrer 
stift frem for sig. “Nej.”
 Jeg burde efterhånden vide bedre end at stille sådan nogle 
spørgsmål. De gør altid Zen i fælt humør. Den fejl begik jeg 
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adskillige gange, da vi lige var ankommet, og jeg prøvede at 
tale med ham om noget som helst, der havde med Diotech at 
gøre – dr. Rio, dr. Alixter, dr. Maxxer – hvilket simpelthen fik 
ham til at lukke af. Nægte at sige noget. Men nu er spørgsmålet 
allerede ude. Jeg kan ikke trække det tilbage. Og desuden vil 
jeg gerne vide det. Det føles, som jeg er nødt til det.
 “Jamen du forlod alt,” fremturer jeg. “Familie, venner, 
hjem. Hvordan kan du sige, du ikke savner det?”
 “Jeg havde ingenting der,” svarer Zen, og den skarpe kant, 
hans tonefald pludselig får, svider. “Bortset fra en mor, der gik 
mere op i sit seneste forskningsprojekt end i sin egen familie. 
Og en far, der gik sin vej af samme grund. Mine venner var 
bekvemmelighedsvenner. Hvem skulle jeg ellers hænge ud 
med, når jeg aldrig måtte forlade komplekset? Du var ikke den 
eneste der, som følte sig spærret inde. Så nej, det savner jeg 
overhovedet ikke.”
 Med det samme kan jeg mærke, at jeg er kommet for tæt på. 
Jeg har gjort ham oprevet. Og det er det sidste, jeg har lyst til. 
Men jeg har heller aldrig fået så meget at vide om Zens foræl-
dre før. Han snakker aldrig om dem. Nogensinde. Hvilket kun 
giver mig lyst til at presse mere på, men hans ubøjelige ansigts-
udtryk advarer mig om, at det ville være uklogt.
 “Undskyld,” siger jeg stille.
 Ud af øjenkrogen kan jeg se, at hans kæber slappes, og til 
sidst kigger han over på mig. “Nej, det er mig, der siger und-
skyld.”
 Det er en oprigtig undskyldning. Det kan jeg se i hans blik.
 Han rejser sig op med lidt besvær, som om bevægelsen kræ-
ver mere af ham, end den burde. Så børster han den fugtige 
jord af buksebagen og rækker hånden ud mod mig. “Kom så, 
Kanel. Folk står op lige om lidt. Du må se at få tøj på.”
 Det, at han kalder mig Kanel, får mig til at klukke og løfter 
stemningen gevaldigt. Det er et almindelig brugt kælenavn i 



denne tidsalder, som vi har taget til os fra manden og konen, 
der ejer det stuehus, hvor vi bor.
 Jeg tager hans hånd, og han hiver mig op at stå. Men han 
giver ikke slip, da jeg er kommet på benene. Han trækker mig 
tættere til sig, indtil vores ansigter blot er få millimeter fra 
hinanden. “Det skal nok blive lettere,” hvisker han og vender 
tilbage til årsagen til, at jeg overhovedet kom herud. “Prøv at 
glemme det.” Han lægger hænderne mod mine kinder og strej-
fer blidt mine læber med sine.
 Smagen af ham visker alt andet ud. Sådan som den altid 
gør. Og lige i dét øjeblik findes der ikke noget der, der findes 
ikke noget dem, der findes ikke noget dengang. Der findes kun 
os. Der findes kun nuet.
 Men jeg ved, at øjeblikket går over. Det gør øjeblikke uvæ-
gerligt.
 Og før eller siden vil jeg igen knuge mig til sengekanten og 
hive efter vejret. For selv om jeg ikke har nogen egentlig erin-
dring om det tidligere liv, der hjemsøger mig, kan jeg ikke 
gøre det, han gerne vil have mig til.
 Jeg kan ikke glemme.


