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WTffiE I]AW YOU BEEN? ITS il.R'GIITWE I<NOW WTERE YOUE BEEN.

PINK FLOYD: WH-COUE TO THE A4ACI.TINE
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Amltal Etzlonl (hrludl«araktår)

Din mor offrade din lillebror till den onde guden när du var i tioårsåldern. Ni bodde
i ett hdgt wart torn och allavar klädda i kåpor. Ibland kan du höra skiken. Ibland kan
du se blodet påväggarna. Tre är det heliga talet, allt måste göras tre gånger, rubba
mönsfret octr världen äller salnman.

Du bor i ett litet rum i ett hus där vaktnästarna har vlta kläder. Dina grannar sMker
hela nätterna octr du trivs inte särskilt bra. Du har 6rsökt säga upp hlneskontraktet
flera gånger, men uppsägningstiden är lång, mycket lång.

För någon månad sedan dök en hrinnlig vaktnästare upp, en som du faktiskt ät-
tade §cke 6r. Hon tog sig tid att prata med dig och tittade ofta in till dig 6r att se
att lägenheten var i ordning. Hon verkade lite underlig emellanåt, hon sa att du var
Schizofren, men du talade lugnt om 6r henne att hon blandade ihop dig med nå-
gon annan och att ditt namn var Etzioni.

Julie, som vaktrnåistaren hette, tipsade dig om hur du skulle skriva din uppsägning
av hyreskonkaktet och vad du skulle säga till hyrewåirderi iiär han frågade var6r du
ville flytta. Hon gav dig också en adress dåir du skulle söka .:pp henne när du flyttat.
Hennes tips visade sig fungera alldeles utnärkt och nu ska du bara skriva under
upPsägningskontraktet. Sedan kan du ta din resväska och bege dig hem till kollpackan
Segerstedt, ja vaktnästaren julie bor där. Ah, det ska bli skönt att komma ut,
gnnhhhggnn... måste, måste hålla igen, fär inte skrika...
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Mark Ratner (huvudkaralrtlir)

Du har så länge du kan minnas sökt efter en förklaring till din exlstens. Ju fler frågor
du ställt ju mindre svar har du fått. Ditt sökande efter ditr inre jag har intensifierats
under åren och för närvarande är du en av de drivande I«afterna bakom Universal
Family of Love (LIFL). UFL är en liten sekfliknande §rka där tantricyoga, hallucinogena
droger och själsfränder är nyckelbegrepp. Er tro grundar sig på att alla människor är
ena halvan av en gudomlig entitet och nyckeln till att uppnå denna gudom är att
hitta sin själsfuände. Sekten driver ett caf€ som heter Atomic. Det ligger i en källar-
lokal och i direkt anslutring ligger ett gammalt s§ddsrum som ni brutit er in i och
använder for ritualerna inom UFL.

Nu är det inte riktigt så enkelt att bara hitta sin andra halva, det krävs månader,
kanske år, av sexuella ritualer, meditation och i vissa fall inrnundigandet av kosmiska
kåirleksbrygder. Du har flera gånger käffat både män och kvinnor du trott vara din
själsfrände, men alltid funnit att ni inte varit på samma vågihgd. En hsäll på ert caf6
dök en huinna upp, Julie. Du kände direkt atr det fanns någon fcrm av band mellan
er och du tog kontakt. Det visade sig att hon forstod precis vad du menade med
sökandet efter sig själv och hon blev väldigt intresserad av UFL.

Du tog henne som din lärjunge octr initierade henne i cie gruiloräggande meditations-
teknikerna och ni mediterade tillsammans flera nätrer. Så småningom visste du att
det var din andra halva du funnit. Du initieracie julie i steg wå, den sexuella magin,
och hon tvekade inte en sekund. Efter åtta timrrrars rituelir sa:nlag nådde ni ett
tillstånd av total klimax. Det var inte bara en simpel orgasrn, det var mer. Ni delade
en uppenbarelse, en värld där kärleken band er tillsamnr:aris o:h forodelsen omkring
er var total. Visionen varade bara några koria sekunder, men var så överväldigande
att du förlorade medvetandet. När du vaknade var julie bor-ra.. Da.gen efter träffades
ni på ca€et och Julie sa att hon var tvungen att lämna. dig, hon sa inte varför. Din
desperation var total, din själsfrände lämnade dig, den enda so:r kunde väcka din
gudomlighet, den enda du någonsin älskat. Ditt llv har varil er helvete allt sedan
dess, fast du har lyckats hålla masken utåt. Du skulle göra rra.,J som helst 6r att få
käffa henne igen, VA[) SOM HELST, annars blir du aldrig hel igen.
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Llonel fones (hrwudkaraktlir)

Du är LionelJones, en lätt alkoholiserad privatdeckare. Du säck hemifrån tidigt på
grund av att du inte pallade med dina föräldrar och flyttade till den här staden. Du
hankade dig i början fram som fabriksarbetare på ett lokalt förpackningsföretag,
men tröttnade efter ett tag och sökte in på polishögskolan. Du kom in, men det
kändes fiel foån början och efter ett år kände du dig så obehaglig till mods att du
hoppade av, började supa och startade eget.

Du har nu mer en egen firma med kontor i din lilla trerummare. Normalt sett jobbar
du ensam, men ibland tar du hjälp av Paul, en kompis som är fotograf. På sistone
har affärerna inte gått så §sande och du har jäkligt ont om pengar. Nu är det ju dock
inte så illa ståillt att du inte har råd ati gå ut och'ia några öl och Whis§s en sex-sju
huällar i veckan.

Att alltid ta ett allvarligt snack med din polareJim Beam innan du går och lägger dig
har blivit en nödvändig åtgärd för att du skall kunna somna och trots det vaknar du
varje natt av mardrömmen som du har haft ända sedan du började på skolan: Du går
genom ett öde landskap, vid horisonten s§rmrar tornet. Plötsligt hörs ett avlägset
skrik, du vänder dig om och precis bakom dig ligger elc barn, skrikande. Plötsligt
har du en gigantisk nål i din hand, du pålar barnet medan luften fflls av ångest-
laddade h,ridande. Precis när du kastar ansiktet bakåt för att utstdta ditt triumfuråI,
vaknar du med ett skrik, badande i svett.

För några dagar sedan träffade du en huinna, Julie Screiber, på en nattklubb någon
stans i sta'n. Det var väl i och för sig ingenting märkvärdigt med det, om det inte
hade varit för det faktum att du nästan inte gjort annat än tänkt på henne sedan
dess. Du känner en intensiv saknad, men ändå ett lugn i din själ du aldrig känt
tidigare. Förälskad? Du? Ni fann varandra i alla fall, det var en välbekant känsla i
hennes omfamning, som om hennes kropp passade i din. Mitt i alla dessa starka
känslor glömde du att be om hennes telefonnummer.
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fohn Cranlner, konsfuär (huvudkaraktiir)

Du ärJohn C:ardner, en rätt misslyckad konstnär. Sen den där dagen då du lämnade
6rädrahemmet och sökte dig hit har du 6rsökt änga dinavisioner på duken, men
det är som att 6rsöle fång en dröm. Att det inte gått så bra bekråiftas av det wala
intresset från allmåinheten, det åir precis som om firlk inte vågar ge sin fantasi spel-
rum. Ja, ibland undrar du om ficlk överhwudtaget har någon formåga att drömma
om andra tider, andra världar. Men vänä bara, 6rr eller senare skall du lyckas skapa
det perfekta konstverket,'det där som ängar dina inre visioner octr projicerar dem
så att andra kan 6rstå.

Du har inte många vännec faktiskt inga alls när du tänker efter. Forutom Julie örstås,
hon som jobbar på en pqykiatrisk akutnottagning dit du våint dig de gånger du hälit
på att drunkna i din inre värld. Första gången som du fråiffiade henne slogs du av en
blixt glasklar inspiration. Du fick en Msion av en mörk värld, dä livwiljan octr kärle-
ken trots mörkret levde octr §stes upp av Julie. Seda"'r dess har du ofta uppehälit
dig nära kliniken eller i väntrummet 6r att få en s§mt av henne octr visionen. Nu är
det liinge sedan du träffade henne, men 6n eller senare kommer hon tillbaka... det
måste hon göra.
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fulte Streiber (huvudkaraktlir)

Så länge du kan minnas har du sökt, efter kärleken, efter trylggheten, efter själslig ro.
Du sökte dig till psylorården för du kodde att du skulle lära dig något om din egen
sjäI, så ful man kan ha. När du träffade Daniel kändqs det som du hittat rätt. Han
gjorde allt för dig och tillsammans fick ni din dotter Amanda, som nu är 11e år
gammal. Men ditt sökande var inte dver för det, du sjönk återigen in i depressioner.
Det var då du började flörta med andra män för att försöka få Daniel wartsjuk, du
hade fått för dig att han inte älskade dig. Den förste, Robert, kirurgen på sjukhuset,
var du aldrig ens förälskad i... du har alltid varit bra på att lura dig själv och s§lla
misstagen på andra.

John Gardner var den forste man som rdrde vid din sjäI. Du kände dig på något
underligt sätt dragen till honom, han såg lika fdrvirrad och sorgsen ut som du kände
dig. Det skrämde dig och du intalade dig att det aidrig kunde inleda ett förhållande
med en pqykisktsjuk person. Gardner brukade sitta imottagningsrummet och stirra
på dig varje kväll, hans blickar fick dig att Iängta tillbaka. Du orkade snart inte med
ditt arbete på akufrnottagningen och tog tjänstledigt för att läsa en grundkurs i
pqykologi. I samma veva började du gå i terapi för att försöka få klarhet ivarför din
själ kändes så orolig och vad dina drdmmar kunde besda.

Niels, en av lärarna på skolan, brukade hänga på ett caf6 och det var där du träffade
Mark. Han berättade om Universal Family of Love (UFL) och deras filosofi. Du kände
nästan ögonblickligen en samhörighet med Mark och du träffade honom så gott
som varje kväll efter det. Enda smolket i bägaren var det där svinet Erik som för-
sokte få dig i säng. Du avärdade honom, du gav honom inte ens ditt telefonnun-
mer. Sara var initerad på att du struntade i dina srudier och ni grälade ofta och länge.
Det hela ledde till att du tog ditt pick och pack för act flytta in till Mark. Han initierade
dig i UFL och ni mediterade tillsammans. Mark var uppenbarligen din själsfrände
och tillsammans skulle ni väcka den gudomliga entitet ni båda var vars en halva av.
Tillsammans fick ni en vision av en sönderkrigad värld där endast kärleken band er
tillsammans. Känslan av hopplöshet och ångest var så overväldigande att du nästan
inte kunde andas, det var sammavision du haft i dina mardrommar och naturligtvis
flydde du..

Du sökte och fick jobb som'sköterska på ett sinnesjukhus. Du hoppades att patien-
ternas ångest och smärta skulle kunna döva dina egna srnärtor. En hyäll anlände en
patient som förflyttaG från en öppen anstalt, hans namn var Amitai Etzioni. Hans
sorgsna ogon stirrade på dig oavbrutet medan ni bar in honom till hans cell, han sa
ingenting, han bara stirrade. Återigen kände du en stark attraktion till en vilt främ-
mande människa, men den här gången hade du full kontroll över situationen och du
tog kontakt. Etzioni visade sig vara en mycket belevad herre, lugn och sansad så
länge du var hos honom. Ingen annan på avdelningen kunde prata eller få kontakt
med honom förutom du. Nispenderade timmar tillsammans och han berättade om
sin värld, en mörk och fasansfullvärld där han växt upp. Han berättade om demoner
som jagade honom och om blodiga offur utförda av hans föräldrar.

Han berättade om ett svart torn och hans beskrivning av det stämde exakt överens
med dina drdmmar. Insikten om att han sett dina drömmar skrämde dig, men du
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insåg också att det inte längre var du som påverkade andra med dina drömmar. Du
var tvungen att få ut Etzioni från sjukhuset. Efter några veckors samtalande med
honom förhörde du dig hos ledningen om det fanns någon chans till permission. Du
gav Etzioni klara instruktioner om hur han skulle bete sig, svara på frågor och hur
han skulle Slla i permissionsansökningen. Sedan sa du upp dig och innan du låim-
nade sjukhuset gav du Etzioni din adress och sa aft han skulle söka upp dig när han
kom ut.

Ditt riktiga namn är Amanda Ormond.

Du har så länge du kan minnas varit den av er som sökt sig själv intensivast. Det är
dock inte så att du slutit dig inom dig själv, utan du har alltid varit först med att
prova allt. Det var innan du hamnade i den andra världen förstås, där verkar det som
ditt sökande förändrades till att söka efter vem du egentligen var. Nu kan du se
tillbaks och se vilken idiot du varit som svikit så många, inte minst din dotter som du
näst intill förskjutit av rädsla

Du minns att du och de anilra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar
bland ruinerna för dverlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats
för de svaga. För att dverleva var man tvingad all ära kotr från fallna fiender och
kamrater, i kampen föröverlevnad var ingenting heligr. Att odla sakervar bara möj-
ligt i väldigt begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom
måste vara lättförsvarad. Det du minns båist är kamratskapen mellan dig och de
andra, ni var oskiljaktiga. Ni kåimpade, blddde, skrattade och grät tillsammans, allt
med samma intensitet. När du tänker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten
familj. Peter var din bäste vän och älskare, ni var gjorcia för varandra. Det märktes att
de andra var förtjusta i dig och du §lckte om det, det var du som höll gruppen
tillsammans.

Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett hogt torn dit kriget inte
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att
den stod atl finna söderut. Mike var den soi'n rnest rog tili sig hans budskap och
hans entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en
av de andra klanernas fönåd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte
hade något att föilora, så ni gav er av fdr att finna Friheten.

Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majestätiskt reste det
sig ur ruinerna, som ett löfie om en bättre tiilva.ro och ni ökade farten. Plötsligt
ändrades landskapet och ni befann er på ett storc fält, bortom vilket ni kunde skönja
en stad, men tornet var borta. Ni var totalt förvinade när några mörklädda figurer
dök upp och förde er till staden och ner iett underjordiskt komplex.

Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Nej, nej, inte oss...

NauNusTA
fohn ----- Mike
Mark ---- Tom
Amitai -- Gordon
Lionel --- Peter
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fohn
Ditt riktiga namn är Mike Bison.

Du minns att du och de andra 6r länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar
bland ruinerna 6r overlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats
för de svaga. Fdr att overleva var man Mngad att äta kött från fallna fiender och
kamrater, i kampen för dverlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möj-
ligt i väldigt begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom
måste vara lättförwarad. Det du minns båist är kamratskapen mellan dig och de
andra, ni var oskiljaktiga. Ni kåimpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt
med samma intensitet. När du tänker efter var ni nog §ckliga i allt elände, en liten
famili. Julie var den som band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla varväl
smått foräskade i henne. Peter och Julie var tillsamman och ni andra var väl lite
avundsjuka, men det märktes att de var gjorda för varandra.

Så kom dagen då ni tråifäde den gamle som talade om ett hogt torn dit kiget inte
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att
den stod att finna stjderui. Du var den som mest tog till sig hans budskap och din
entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en av
de andra klanernas 6nåd och hnn er klan slaktad till siste man, insåg niatt ni inte
hade något att förlora, så nigav er av for att finna Friheten.

Efter en lång och mödosam rssa siktade ni så till slut tornet, majesätiskt reste det
sig ur ruinerna, som ett Iöfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt
ändrades Iandskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skdnja
en stad, men tornet var borta. Ni var totalt forvinade när några mörklädda figurer
dök upp och 6rde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex.

Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Lögn.lögn,lögn...

N,npTNI-ISTA
Julie --- Amanda
Mark ---- Tom
Amitai -- Gordon
Lionel --- Peter
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Ditt riktiga narnn är Tom Fraser.

Du minns att du och de andra for Iåinge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar
bland ruinerna för dverlevnad. Det var ett krig där den särke overlevde, utan plats
för de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och
kamrater, i kampen för överlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara mdj-
ligt i vädigt begråinsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom
måste vara lättforsvarad. Det du minns b:ist:ir kamratskapen mellan dig och de
andra, ni var oskiljaktiga. Ni kimpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt
med samma intensitet. När du tänker efter var ni nog §ckliga i allt elände, en liten
hmilj. Julie var den som band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var vä
smått förälskade i henne. Peter och Julie var tillsamman och ni andra var väl lite
avundsjuka, men det märktes att de var gjorda för varandra.

Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kriget inte
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det for Friheten och sa att
den stod att finna söderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap och
hans entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en
av de andra klanernas fönåd och fann er kian slaktad till siste man, insåg ni att ni inte
hade något att förlora, så nigav er av för att finna Friheten.

Efter en lång och mödosam resa siktade ni sa till slut tornet, majestätiskt reste det
sig ur ruinerna, som ett löfte om en bätfre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt
ändrades landskapet och ni befann er på ett stort fält, bortom vilket ni kunde skdnja
en stad, men tornet var borta. Ni var totalt förvinade när några mörklädda figurer
dök upp och förde er till staden och ner i ett unrlerjordiskt komplex.

Det sista du minns då nålen kåingde in idin tinning är tanken: Satan, satan, satan...

Ne,TUNLISTA
julie ---- Amanda

John --'-- Mike
Amitai -- Cordon
Lionel --- Peter
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Amltal

Ditt riktiga narnn är Gordon Cramer.

Du minns att du och de andra för länge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar
bland ruinerna för overlerrnad. Det var ett kig där den starke överlevde, utan plats
for de svaga. För att överleva var man tvingad att äta kött från fallna fiender och
kamrater, i kampen 6r dverlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara moj-
ligt i iäldigt begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom
måste vara lättforsvarad.'Det du minns bäst är kamratskapen mellan dig och de
andra, nivar oskiljaktiga. Ni kimpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt
med samma intensitet. När du änker efter var ni nog lyckliga i allt elände, en liten
famili. Julie var den som band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var väl
smått 6räskade i henne. Peter och Julie var tillsamman och ni andra var väl lite
avundsjuka, men det märktes att de var gjorda för varandra.

Så kom dagen då ni träffude den gamle som talade om ect högt torn dit kriget inte
nådde, eh plats där man kunde vara säker. Han kallade det ör Friheten och sa att
den stod att finna sirderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap ochr
hans entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en
av de andra klanernas fönåd och fann er klan slakiad tilisiste man, insåg niatt ni inte
hade något att förlora, så ni gav er av för att finna Friheren.

Efter en Iång och mddosam resa siktade ni så tillslut torner, majestätiskt reste det
sig ur ruinerna, som ett Iöfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt
ändrades landskapet och ni behnn er på ett storl fält, bortom vilket ni kunde skonja
en stad, men tornet var boi-ta. Ni var totalt förvinade när några mörklädda figurer
dök upp och örde er till staden och ner i ett underjordiskt komplex.

Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Inte ge sig, inte ge
efter... och det gjorde du aldrig.

Du vet att det ställe ni fördes till var Gordons Sjukhus for Pqykiskt störda där du suttit
inspärrad hela tiden för att du vägrade anpassa dig.

Ner"rNI-IsrA
Julie ---- Amanda

John ---- Mike
Mark ---- Tom
Lionel --- Peter
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Ditt riktiga narrrn är Peter Dash.

Du minns att du och de andra 6r Iåinge sedan tillhörde en av klanerna som kämpar
bland ruinerna for överlevnad. Det var ett krig där den starke överlevde, utan plats
6r de svaga. Fdr att dverleva var man tvingad att äta kdtt från fullna fiender och
kamrater, i kampen för dverlevnad var ingenting heligt. Att odla saker var bara möj-
ligt i väldigt begränsad skala då det var ont om odlingsbar mark som dessutom
måste vara lättförsvarad. Det du minns båist åir kamratskapen mellan dig och de
andra, ni var oskiljaktiga. Ni kimpade, blödde, skrattade och grät tillsammans, allt
med samma intensitet. När du tänker efter var ni nog tyckliga i allt elände, en liten
familj. Julie var den som band er tillsammans, hon var en god kamrat och alla var väl
smått föräskade i henne. Du och Julie var tillsamman och de andra var vä lite av-
undsjuka, men det var ni som var gjorda för varandra.

Så kom dagen då ni träffade den gamle som talade om ett högt torn dit kiget inte
nådde, en plats där man kunde vara säker. Han kallade det för Friheten och sa att
den stod att finna siiderut. Mike var den som mest tog till sig hans budskap och
hans entusiasm smittade sakta av sig. Så när ni en dag kom hem efter en räd mot en
av de andra klanernas fönåd och fann er klan slaktad till siste man, insåg ni att ni inte
hade något att förlora, så ni gav er av för att finna Friheten.

Efter en lång och mödosam resa siktade ni så till slut tornet, majesätiskt reste det
sig ur ruinerna, som ett Iöfte om en bättre tillvaro och ni ökade farten. Plötsligt
ändrades Iandskapet och ni befann er på ett ston fält, bortom vilket ni kunde skdnja
en stad, men tornet var borta. Ni var totalt förvinade när några mörklädda figurer
dök upp och 6rde er till staden och ner iett underjordiskt komplex.

Det sista du minns då nålen trängde in i din tinning är tanken: Amanda, dom får
inte, AMANDA...

N^e.r'rNlIsrA
Julie --- Amanda

John --- Mike
Mark ---- Tom
Amitai -- Gordon
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