
23 september
Ingen kontakt med Ledningsplats Adam i dag heller. Det har 
gått veckor nu. Har den blivit utslagen? Väljer de att igno-
rera oss? Har de allierat sig med våra fiender?

17 oktober
All kontakt med andra ledningsplatser har upphört. Varför 
kommer ingen till vår undsättning? Är det bara vi kvar? Vi 
har tvingats halvera matransonerna. De civila hungrar.

1 november
Kontakt igen! Våra tekniker fångade i dag in en signal från 
en annan ledningsplats. Främlingar. De kallar sig Elysium, 
den eviga vårens land. De säger att de tillhör en allians av 
skyddsrum och bunkrar, början på en ny nation. De säger att 
de kommer att undsätta oss. För första gången på månader kän-
ner jag hopp.

6 november
Det är tyst igen. Elysium svarar inte på anrop. Vad har hänt? 
Har de också övergivit oss? Har de själva råkat ut för något? 
Eller var det bara en grym bluff? 

19 november
I dag demonstrerade civila utanför ledningscentralen. Krävde 
mat. Jag ville gå ut och prata med dem. Major Hendrik stop-
pade mig. För farligt, sade han.

23 november
De civila är i uppror. Jag ser dem på våra monitorer. De ro-
par slagord, slår sönder möbler. De måste förstå att major 
Hendriks män inte hade något val. Några civila hoppade på dem 
för att ta deras vapen. Det kan vi inte acceptera. Olyckligt 
att det slutade med ett dödsfall. Major Hendriks har mitt 
fulla stöd för att stoppa denna revolt. Mitt ansvar är inte 
bara att hjälpa de civila. Det är större än så - att bevara 
det som återstår av vår nation. Vår kunskap, vår kultur, vår 
civilisation. Mitt ansvar är det största av alla. Varför för-
står de inte?

4 december
Det är snart över nu. Detta blir det sista jag skriver i den-
na bok. Jag hör deras hammarslag mot dörren. Det dröjer inte 
länge nu. Så många har dött. Snart även jag. Men jag tänker 
inte låta de jävlarna ta mig. Jag ångrar inget. Jag gjorde 
min plikt. Historien får fälla dom över mig. Om det nu blir 
någon människa kvar att döma.





5 MARS.
Fas 1 avklarad. Allt g†r enligt plan. F”reslagna 
platser f”r Projekt Edens arker „r granskade och 
godk„nda. F”rs”ksobjektens tillv„xt f”ljer projicerade 
v„rden. De m†ste planteras ut i l†g †lder f”r att stu-
dera den toxiska milj”ns inverkan p† deras celldel-
ning. Vi „r m„nsklighetens hj„ltar. Professor Crake 
var m„nsklighetens r„ddare, inte dess b”del. N„r vi 
slutf”r hans arbete kommer Mimer att f”rst†. Alla kommer 
att f”rst†. Historien kommer att ge mig r„tt ■

21 MAJ.
Testsubjekten uppvisar ov„ntat och ober„kneligt bete-
ende. Upproriskhet och v†ldsamma utbrott, i kombination 
med deras hypergenetiska f”rm†gor, utg”r en direkt 
s„kerhetsrisk. Jag har instruerat doktor Sebedius att 
installera skyddsmekanismer i Eden med bed”vningsgas, 
h”gsp„nning och mikrovågor till skydd f”r oss i forskar-
laget. Sannolikt en ”verg†ende fas ■
 

7 JUNI.
Testsubjektens upproriskhet eskalerar. Doktor Aylo 
avled i morse av skador fr†n g†rdagens attack av ett 
f”rs”ksobjekt som exhalerade brinnande gaser mot ho-
nom. Tre f”rs”ksobjekt terminerade av doktor Sebedius 
skyddsf„llor. God funktionalitet ■

9 JUNI.
23 f”rs”ksobjekt har nu terminerats totalt. N†gra 
av chefsforskarna uppvisar bristande lojalitet. Jag 
avsl”jade i dag den genetiska s„kerhetssp„rr jag byggt 
in i Projekt Eden: f”rs”ksobjekt som n†r k”nsmogen 



†lder f”rblir genetiskt of”rm”gna att reproducera sig 
med varandra, f”r att f”rhindra okontrollerad tillv„xt 
i populationen. Doktor Sebedius uppvisade oprofessio-
nell k„nsloaktivitet ■

17 JUNI.
Mitt beslut „r fattat. F”rs”ksobjekten m†ste termi-
neras. Efter nattens revolt som kostade nio forskare 
livet finns det inget annat val. F”rs”ksobjekten „r 
alltf”r labila f”r att planteras ut i milj”n. Felet „r 
mitt. Vi m†ste b”rja om p† nytt. Projekt Eden „r f”r 
viktigt f”r att ta n†gra risker ■

18 JUNI.
Chefsforskarna protesterar mot mitt beslut. Deras 
k„nslom„ssiga band till f”rs”ksobjekten har vuxit sig 
alltf”r starka. Jag kommer inte att „ndra mig. De kan 
inte stoppa mig. V†ra forskarassistenter kommer att 
lyda order. I morgon inleds termineringen ■

19 JUNI.
Myteri. Under natten har hela gruppen av chefsforskare 
- doktor Sebedius, doktor Barnabas, doktor Taddeus, 
doktor Lukas och doktor Nathanael - l„mnat Eden med 
samtliga f”rs”ksobjekt och n„stan alla forskarassis-
tenter. Bara ett f†tal trogna „r kvar vid min sida. Vi 
kunde inte stoppa dem ■

23 JUNI.
Efter utv„rdering av l„get „r beslutet fattat: Projekt 
Eden forts„tter. Nya f”rs”ksobjekt, med f”rb„ttrad ge-
netisk kod, ska framodlas ■
 




