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d. 20/3 - 2417.
 -kl. 21.15. Et tåbeligt uheld i las trummet: Dickson havde taget tabs igen og 
kørte høj en last-truck ind i en fragt-con tainer. Heldigvis slap lasten vist med 
skrammerne, men trucken træn ger til en hovedrenovation. Idioten brækkede selv en 
arm. Det vil forhåbentlig få ham til at tænke sig lidt bedre om næste gang. Må 
huske at indberette ham, når vi kom mer frem. 

 -kl. 23.50. Doktor Avalon siger at Dick sons benbrud er ukompliceret og vil 
være over stået om ca. 3 dage. Hun mener dog, at han må ha’ fået et kraftigt chok, 
for han er begyndt at virke diffus, para noid og lidt aggressiv. Hun vil gerne 
tjekke ham grundigere i morgen tidlig. Det latterlige fæ, måske skulle jeg statue re 
et ek sempel og gi’ ham et ordentligt lag tæsk?

d.21/3 - 2417.
 - kl. 3.30. Jeg blev vækket midt om natten af doktor Avalon og styrmand 
Knudsen. De vir kede meget ophidsede og råbte og skreg om, at Dickson var gået 
amok og havde skudt omkring sig. Jeg måtte smække Knudsen en på hovedet, før 
han faldt så meget ned, at han kunne forkla rer, hvordan Dickson havde hugget 
Sams pistol og skudt ham i fjæset. Deref ter var Dickson væl tet ind i soverum D, 
hvor han vist nok skød Sarah og Patricia for derefter at forskanse sig med Ilse 
og Helena. Jeg havde sovet elendigt og måtte bruge lang tid på at stresse så meget 
ned, at jeg kunne låse våbenskabet op og dele skyderne rundt. Nu skal Dickson 
satme få det svin, jeg har længe haft lyst til at pløkke ham en kugle for panden. 
Nu skal ingen stoppe mig!
 
 - kl. 5.30. Jeg er så træt, men de får mig ikke. Nej. Ingen forbandet mytterist 
skal få Kap tajn Nicholos ned med nakken  Jeg har sat autopi loten mod Nep ton 
og behøver kun holde ud i en time endnu. Svinene fik mig i benet, men det fortrød 
de bittert, da jeg fik fat i ri flen...Ha! Den skide bitch til Avalon må de skrabe 
ned af væ ggen..
 
 - kl. 6.. Hvad har jeg gjort?  Hvordan kunne jeg? Det var kun frygten for at 
skibet skulle lande i et be boet område på planeten, der holdt mig fra at begå selv-
mord var jeg virkelig så langt ude? Heldigvis har jeg det meget bedre nu, Måske 
kan alt blive godt igen? Måske?
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 Et tåbeligt uheld...øh...i lastrum nr. 7. La germed ar bejder 
Nichelson..nej, det var vist Dick son...kører galt og brækker 
ar men. Forbin der hans brud, der er ukompliceret. Da han 
virker påvirket af et eller andet ta ger jeg også en blod prøve. 
Hvis jeg senere skulle finde noget, kan jeg altid gå til kapta-
jnen. Må huske testen i mor gen..
- D. 20. marts. år 2417. se kvens afsluttet kl. 23.05. Rumski-
bet Ac heron.

 Jeg har opereret i en ti me nu og har lige taget en 
CoxStim for at holde søvnen væk, det er den fjerde i 
nat...shit...Løjtnant Sam er væk, der var intet at gøre..det 
kommer til at tage timer at få sengetøjet rent...han var nu 
et ubeha geligt mandschauvinistisk svin... sagde jeg virke-
lig det? ..må se at få noget søvn... hvor  kom jeg nu fra.. 
nå ja... Patricia tror jeg nok vil klare det.. armen er dog 
fuld stændig lost, men de fås jo efterhånden så gode som 
nye...fandens /Break/ ..Nu er jeg klar igen... Sarah har kun 
mistet hån den, som kom i klemme i døren.. hun er dog helt 
i chok.. så vist nok hvad den psykopat til Dickson gjorde 
ved He lena.. Hvorfor så jeg det ikke komme?.. der må ha’ 
været tegn jeg har over set. Ingen bli ver psykopat på en 
nat... damn, damn, damn... Det kunne selvfølge lig være 
noget han har ta get.. må tjekke blodprøven i morgen... nej, 
jeg bliver fan deme nød til at gøre det nu. Må ha’ vished.. 
Argh.. Det svin til Knudsen hundser rundt med os alle og 
leger boss, kaptajnen er et sløvt læs... hvis det var mig 
havde de fået en kugle hele bun det... shit...
- D. 21. marts. år 2417. se kvens afsluttet kl. 04.45. Rumski-
bet Ac heron.

 Kaptajnen har mistet kontrollen, testene viser klart at 
det allerede er for sent.... jeg må stoppe den selviske lort.. 
heldigvis er flere andre endnu ved for nuft... christ.. hvad 
sker der med os... JEG VIL IKKE DØ!
- D. 21. marts. år 2417. se kvens afsluttet kl. 05.15. Rumski-
bet Ac heron.
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