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Hon smekte sakta med ringfingret längs med hans ryggrad. Han var vacker som en dröm. Han 

låg orörlig i den stora, breda sängen och hon vände sig på rygg och tittade upp på stjärnorna. 

Han gnydde. Drog sin nakna kropp närmare hennes. Så verklig. Stjärnljuset gjorde honom 

inte rättvisa. 

 Hon undrade hur lång tid hon hade sovit, hur länge de hade flutit ut i tomheten. Hon 

försökte navigera sig rätt med hjälp av stjärnorna, tyckte sig kunna identifiera kliso-stjärnan i 

norr. Det betydde att de bara kunde ha drivit på autopilot i några timmar. Det var fortfarande 

långt kvar tills de skulle närma sig Pytorias och hon behövde inte oroa sig för återinträdet i 

planetens smog atmosfär än. Hon hade fortfarande tid kvar med honom. När de landade skulle 

allt bli annorlunda. Hon lät honom ta henne i sin hårda men iskalla famn. Men det var då, när 

hon kände hanns kalla, metalliska hud omfamna henne som verkligheten träffade henne. Han 

var inte verklig. Bara en kopia av något som inte längre fanns, en tillverkad kopia av det som 

hon någon gång haft. Kopian kände av hennes tvekan. Viskade något som skulle vara 

personligt. Men hennes ögonblick var förbi.  

”XY90672 av”. Hennes röst ekade i det tomma sovrummet och hans röst dog bort. Hon 

steg upp ur sängen och gled in i duschen för att bli av med den skumma känsla som hon alltid 

drog på sig vid längre resor. Två år i kryo-sömn, några dagar i vakenhet, stillhet och tomhet 

för att återanpassa kroppen i rörelse. Det sades att man inte drömde i kryo-sömn. Hon visste 

att det var en lögn. Mardrömmarna om händelserna som utspelat sig sist hon var på Pytorias 

hemsökte varje gång hon slöt ögonen. Nu hade hon kallats tillbaka till sitt egna privata 

helvete. Det var konstigt. Kopian av allt hon förlorat låg avstängd i sängen.  

Vattnet sköljde över henne. Hon steg ur duschen och in i garderoben. Svarta byxor och 

svart tröja. Hon var hungrig. Hon hade fortfarande inte vant sig vid alla rörelser och att 

navigera sig runt på skeppet var inte helt oproblematiskt. Hon klättrade upp i kontrollrummet 

och slog av autopiloten. ”God morgon Nina” sa den datoriserade rösten, skeppet. ”Har du 

sovit gott?” frågade rösten. ”Ja, känner mig lite stel bara”, svarade Nina. ”Hur lång tid kvar 

till inträde?” frågade Nina. ”Uppskattningsvis 18 standardtimmar”, svarade datorn tillbaka. 

”Hur ser alla värden ut?” fortsatte Nina. ”Allt ser bra ut”, svarade datorn. ”Bra”.  

18 standarstimmar. Nina gjorde en snabb kalkyl över hur lång tid 18 standartimmar 

innebar i distans. Det var konstigt att alla fortsatte att envisas med att räkna tid på samma sätt 

som människorna gjorde på gamla jorden trots att forskare konstaterat att tid egentligen inte 

existerade som annat än ett relativt begrepp. Det var drygt trettio år sedan hon besökt Pytorias 

sist, men hon hade bara åldrats tio år i standardtid. Resten av tiden hade hon spenderat 

nerfryst, på resande fot. Hon tänkte på gamla jorden. Hon hade besökt den en gång, som barn, 

innan Profeten hade bestämt sig för att skrota den, förstöra den. Protesterna från 

miljöaktivisters och historikers håll hade varit stora men planerna hade fortgått ändå. 

Befolkningen hade ändå sedan länge omplacerats till andra mer beboeliga platser. Hon hade 

inte förstått varför alla brydde sig så mycket om gamla jorden.  



Själv var hon från Fiueria, Eld-planeten, formad av eld. Passionerad. Hennes far hade 

varit senator men blev mördad för någon politisk småsak, han lämnade efter sig tillräckligt 

mycket pengar för att hon skulle kunna införskaffa sig ett eget skepp och leva gott i några 

hundra år framöver. Det var efter det hon tog sig till Pytorias för att försöka glömma. Det var 

där hon mötte honom. Han var missionär för Profeten. Pratade om jakten på himmelriket. 

Trodde att det fanns därute och väntade på att upptäckas. Hon hade dränkt sina sorger i dyr 

sprit. Han hade räddat henne, hade omfamnat henne, berättat om kärlek och Profetens ord. 

Om livets mening. Om hur vetenskapen inte kunde ge svar på allt. Hon mindes hur de hade 

legat på en äng och tittat upp mot Pytorias tre månar och filosoferat om alltets varande. Hur 

de älskat i skogen med de sjungande blommorna. Men sedan kom kriget. Invasionen. De som 

stödde Profeten och de som inte stödde Profeten. Grannar och tidigare vänner hade vänt sig 

emot varandra. De som stödde Vänstra överheten hade invaderat, oförutsägbart och ingen 

hade hunnits evakueras. Han hade släpats ut ur sitt hus mitt i natten. En dödsstråle hade riktats 

mellan ögonen. Hon hade av någon anledning skonats, lämnats ensam kvar i en vaporiserad 

stad. Stridigheterna hade dött ut. Hon hade lyckats ta sig ombord på sitt skepp, åkt iväg, kryo-

sömn, säkerhet, ensamhet. Nu dövade hon åter sorgen med berusningsmedel och substitut.  

Alkohol hade inte längre någon effekt, nyaste försöken innefattade innedrogen Phantom, 

hon hade till en alldeles för hög kostnad opererat in sensorer som kunde svepa bort henne till 

fantastiska platser bortom medvetandet. Men över allt dök han upp. Det var därför hon hade 

fått XY90672 tillverkad. När illusionen inte räckte till tog han vid. Efter vad som hände på 

Pytorias lämnade hon Profeten och hans läror bakom sig. Vad fanns det för Gud som hade 

låtit det som hände hända? Därför hade hon blivit förvånad när hologramsamtalet från 

Profetens undersekretariat hade nått henne. Profeten ville ha hennes hjälp att tyda några gamla 

inskriptioner på Pytorias. Hon var expert på gamla språk som 2000-talets engelska innan 

cyberrevolutionen och det som tidigare var känt som standardarabiska men, det fanns andra, 

utan samma smärtsamma bindning till Pytorias som han kunde valt att fråga. Nu visste hon 

inte varför hon tackat ja. Kanske för att plåga sig själv ännu mer en vanligt, precis som hon 

plågade sig varje gång hon insåg att XY90672 inte var verklig. Bara en kopia.  

Bara en kopia var vad hon tänkte när hon hörde det öronbedövande pipet från 

kontrollrummet. ”Varning, varning, lufttycket fallet” hörde hon datorn upprepa. ”Varning, 

varning”, fortsatte den mekaniska rösten. Vad hade hon missat? Nyss hade allt varit bra. Hon 

såg ut. Den stjärnklara himlen lystes upp av rödgula eldklot. Eldregnet från Pytorias 

brinnande sol föll över fartyget. Hon grabbade tag i den manuella styrmekanismen. ”Kom 

igen, vi fixar detta”, skrek hon till datorn. Nina hörde paniken i sin egen röst. Datorn svarade 

inte. Kontrollpanelen slocknade. Hon slängde på sig rymddräkten, förberedde sig på det värsta 

samtidigt som hon försökte återta kontrollen över skeppet. Det snurrade okontrollerbart nu. 

Eldregnet hade bränt sig igenom det yttre höljet, gjort hål i skrovet, motorerna hade smält. 

Hålet växte sig större och större. Sög ut inredningen. Hon höll sig kvar med alla krafter som 

gick att uppbåda. Då såg hon honom. Hans oskyldiga nakna kropp. Han flöt ut, såg oberörd 

ut, hans vackra kropp svävade mot hålet. Rörde sig bort från henne. Hon kunde inte låta 

honom dö, kunde inte låta honom försvinna igen. Hon släppte taget. Sträckte sig efter honom. 

Efter kopian. Bråtet i rummet skar stora hål i rymddräkten. Men hon nådde honom. Med 



handskarna på kände hon inte hanns kalla metalliska hud. Han såg så fridfull ut. De flöt ut i 

tomrummet. Hon bar honom i sin famn. Hon höll honom hårt. Han var så vacker, precis som 

hon mindes honom.  

 


