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uden at bekymre sig om, at de nogensinde kom til at møde hinanden. Jacobs 
mundviger trak opad i et smil ved tanken. Det flimrede grønt for hans øjne, 
idet personlighedschippen blev slukket.

Allerede inden Jacob slog øjnene op igen, mærkede han, at der var noget 
galt. Den velkendte summen fra menneskerne i skiftezonen manglede. Hans 
øjne åbnede sig kun modvilligt, og han var desorienteret. Jacob kiggede sig 
omkring og så, at det bestemt ikke var skiftezonen, han befandt sig i. Det, 
han kiggede på, var en sofa og et sofabord med en masse tomme flasker. 
Hele lokalet drejede rundt, og han lukkede øjnene igen, da det begyndte at 
sortne for dem. Hans ene hånd fægtede efter ryglænet på sofaen.

”Hvem er du? Hvor er jeg?”

Jacob drejede hovedet og så op på en lyshåret kvinde, der prøvede at holde 
balancen på et par vaklende ben i høje stilletter. Hendes hår og tøj var i uor-
den, og det ene øje var hævet og mørkt. Hendes bh var revet itu og lå på 
gulvet ved hendes fødder.

”Jeg øøhm ...” Jacobs stemme var sløret, og hans tunge adlød ikke hjernens 
ordrer.

”Hold dig væk fra mig.” Kvinden trådte et skridt tilbage og var lige ved at få 
overbalance. Hendes ene hånd holdt jakken lukket, mens hun bukkede sig 
ned og samlede bh’en op. Hun kiggede sig forvirret omkring og gik baglæns 
mod yderdøren. Mens hun bakkede, holdt hun blikket fæstnet på Jacob, der 
var kommet op på det ene knæ. Døren åbnede sig bag hende, og hun løb ud 
på gaden.

”Vent, jeg ...” Jacob rejste sig op, idet døren lukkede.

Blodet begyndte at løbe rundt i Jacobs krop igen. Hans mave trak sig sam-
men i hidsige kramper, og hans mundvand smagte salt. En ekstra stor kram-
pe fik ham til at falde på knæ igen og kaste indholdet af sin mave ud på det 
vinrøde gulvtæppe.

”Hvad fanden sker der?” Jacob spyttede resterne af mavens indhold ud i 
den store klat, der lå mellem hans hænder.

Smagen af bræk var ulidelig. Jacob kiggede sig omkring efter en dør til no-
get, der forhåbentlig var et toilet. Han rejste sig op og vaklede hen imod en 
dør, som han flåede op. Bagved døren lå et toilet, der så ud som om, det var 
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større end hele hans egen lejlighed.

Jacob kastede sig over håndvasken i et forsøg på at tømme den kolde hane 
for vand. Da maven var fyldt godt op, pjaskede han iskolde håndfulde vand 
i ansigtet. Hovedpinen var aftagende, og smagen af bræk var på et tåleligt 
niveau. Han rankede sig op og studerede sig selv i spejlet. Refleksionen var, 
som den plejede at være, men konteksten var helt ved siden af. Han havde 
et sort jakkesæt på med en lyserød klud i brystlommen, og sideskilningen 
var friseret til den forkerte side. Om hans hals hang en tung guldhalskæde, 
og på håndledet sad et ur, der kostede mindst ti normale årslønninger. Uret 
var gået i stå kvart over otte.

”Den anden bruger må have drukket så meget, at han ikke opdagede, at 
uret var gået i stå.” Jacobs hjerne begyndte langsomt at fungere igen. ”Hvem 
var kvinden? Voldtægt? Det kan ikke være andet end voldtægt. Deler jeg 
krop med en voldtægtsforbryder?” Jacob mærkede en klam fornemmelse 
bevæge sig gennem kroppen. Han trængte til et bad.

Han forlod badeværelset og gik tilbage ind i stuen. Brækklatten lå og dam-
pede på gulvtæppet. Jacobs hænder famlede instinktivt i bukselommerne 
efter tyggegummipakken, men fandt ikke noget. Et stykke papir på sofabor-
det fangede hans opmærksomhed. Det var efterhånden sjældent, at noget 
blev skrevet på papir. Generelt var det kun ting, der ikke tålte at blive lagt ud 
på internettet, der blev skrevet på dette oldtidslevn. Jacob samlede det op.

’Jeg kan hermed bekræfte, at beløbet er modtaget. Ved henvendelse på 
vores klinik vil operationen blive gennemført. Casper Michaelis.’

”Operationen? Hvad for en operation?” Jacob kom ikke i tanker om noget, 
der skulle give anledning til, at de skulle opereres. En snigende frygt krøb op 
langs hans rygrad. Hårsækkene i nakken prikkede. Han samlede en compu-
terskive op fra sofabordet og lagde sin hånd på skærmen. Der lød et bip, og 
skærmen tændte.”Goddag, Edward Jansen.”

”Edward? Hedder den anden bruger Edward?” Jacob satte en pegefinger 
på skærmen og bladrede gennem computerens indhold. ”Bank of Hongkong 
Internet Bank.” Jacob ville bladre videre, men hans underbevidste nysgerrig-
hed fik utilsigtet fingeren til at prikke på ikonet to gange. Netbanken åbnede 
i browseren.

Jacobs hænder rystede, mens han snusede rundt i den anden mands øko-
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nomi. Han bladrede ned til bunden af siden, hvor saldoen stod. 

”Otte milliarder Yen-dollars!” De mange nuller dansede rundt på skærmen, 
og Jacob måtte bruge spidsen af en finger for at holde styr på dem.

Lige oven over saldoen var en overførsel på halvtreds millioner Yen-dollars 
til Casper Michaelis. Computerskiven faldt ud af hænderne på Jacob og lan-
dede på gulvtæppet med et bump.

”Hvilken operation betaler man 50 millioner Yen-dollars for?” Jacob vidste 
allerede, hvilken operation det drejede sig om. ”Han vil fjerne min personlig-
hedschip!” Svaret på hans eget spørgsmål blev gispet ud.

Det var almindeligt kendt, at de superrige betalte store summer til illegale 
neurokirurger for at få fjernet den anden persons personlighedschip. Det var 
ulovligt, hvis det blev opdaget, men mange penge kunne også sørge for, at 
det ikke blev opdaget. På ét punkt ændrede verden sig aldrig. Bestikkelse var 
altid den bedste måde at opnå uopnåelige ting.

”Han vil slå mig ihjel!” Den salte smag var tilbage, og øjeblikket efter skyl-
lede en liter vand op gennem Jacobs hals og ud gennem munden. Vandet 
plaskede ned for fødderne af ham og ramte computerdisken. Den gik i sort 
med en elektrisk knitren, da vandet trængte ind i den. Det sortnede igen 
for Jacobs øjne, og han mærkede, benene gav efter under ham. Hans hoved 
ramte armlænet på sofaen, og han var væk.

Jacob åbnede det ene øje. Det andet sad fast. Han satte sig op på det ene 
knæ og tog sig til hovedet. Fingrene blev røde og klistrede af blod. Han vak-
lede ud på badeværelset og skyllede blodet væk fra ansigtet. Det ene øjen-
bryn var flækket i et åbent kødsår. Hævelsen holdt øjet lukket, men med ét 
var det ikke længere dét, der bekymrede ham. 

I spejlet så han, der hang et ur på væggen bag ham. Det tog ham et par 
sekunder at regne ud, at klokken var spejlvendt; 13:27. Jacob drejde rundt 
og kiggede i mistro på uret. Han havde været besvimet i omkring syv timer, 
og der var kun lidt over en halv time, til hans personlighedschip blev deak-
tiveret. Edward ville vågne op og vide, at han havde været i hans hus. Han 
ville garanteret få gennemført operationen samme dag. Jacob sprang i vejret 
som en gazelle og løb ud af døren. 
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Han var i et område, han kendte, og han vidste, at det ikke tog ham mere 
end femten minutter at komme hjem, hvis han løb. Pulsen dunkede i det 
hævede øje, mens han galloperede ned ad gaden. Han kom forbi flere for-
skellige butikker, men én fik ham til at standse. En idé begyndte at forme sig 
i hans hoved. Jacob lagde en skulder på døren og væltede ind i butikken. En 
mand med beskidte, olierede hænder kiggede på den fremmede mand, der 
kom brasende ind. 

”Jeg skal bruge en kædelås!” Jacob gispede efter vejret.

Der hang organiske bio-cykler ned fra loftet i store jernkroge. Cyklerne var 
af den slags, der laves af et kompositmateriale af levende væv. ’Køb en cy-
kel for livet.’ Sådan lød reklamen. Alle børn fik en, når de fyldte tre år. Den 
samme cykel voksede med dem, og medmindre den blev smidt væk, brugte 
de den også som voksen.

Cykelsmeden kiggede på Jacobs svulmede øje og brugte tid på at vurdere 
ham. Efter noget tid gik han hen til en reol og hev nogle plastæsker ned fra 
hylderne. 

”De her er alle tre godkendt af forsikringsselskaberne og har alle fingeraf-
tryks-genkendelsesskærm.” Han kiggede mistroisk på Jacob. Det svulmende 
øje stod i skarp kontrast til det dyre jakkesæt. 

”Jeg skal bruge én med manuel kombinationslås.” Jacob prøvede at virke ro-
lig. Han kiggede på uret, der hang på væggen bag disken. Klokken var blevet 
13:38. Der var 22 minutter tilbage.

”Det er jeg ikke sikker på, vi har længere. Efterspørgelsen er ikke stor for 
den slags,” sagde cykelsmeden og rodede rundt i sit sorte skæg med en be-
skidt hånd. Der var en lang, ulidelig pause, inden cykelsmeden fortsatte.

”Jeg kan lige sende min lærling i kælderen for at se, om vi har nogle lig-
gende der.” 

Jacob nikkede. ”Ja tak.”

Cykelsmeden kaldte på sin lærling og hviskede noget i hans øre. Lærlingen 
forsvandt ned ad en trappe bag disken. Cykelsmeden lagde armene over 
kors og kiggede på Jacob, der stod og trippede. Jacobs øjne vendte igen og 
igen tilbage til uret bag disken. Efter alt for mange minutter kom lærlingen 
op med en gennemsigtig plastikæske, der var dækket af støv. 




