
I begyndelsen er der kaos... 
så skaber Gud det primære væsen... 

altings fader: Sig selv...
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Luft.  
Luft... ARGH, Jeg  

bliver kvalt!

Jeg kan ikke  
komme ud! Åh, Gud... 

hvad laver jeg  
her?

Hjælp! Hjælp! 
Hjælp mig.. jeg kan 

ikke få vejret.. nej... 
nej...

Jeg havde ikke lagt 
mærke til at du var faldet 
i søvn... Rogers har kaldt 
dig over intercomen... De 
venter dig på broen...

Vågn op, Will! 
Hvad er der i 

vejen? Drømmer 
du?

Nej... 
   nej...

Will.. 
  Will!

Hvad?

Sov jeg?

Jeg vil ud 
herfra! Ud!  

Hvorfor kan jeg 
ikke komme ud? Jeg 

bliver kvalt!
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Jeg tror ikke, 
det er noget vi skal 
snakke for højt om...

Du faldt i søvn 
mens vi elskede... 
underligt, ikke?

 men, Terry... 
det betød ikke 

noget. det var bare en 
drøm. en underlig 

drøm... Hvor længe 
sov jeg?

    Det ved jeg ikke...  
  et minut måske...?  
    Men Will... det var  
    ikke rart, 
            vel?

Næh, det 
vil jeg ikke 

påstå... Den drøm 
var... var... helt 

utrolig!

Hvordan 
har du det nu? 

Hvis man ikke er i 
topform, kan det 

nemt give problemer 
at elske i vægtløs 

tilstand. Du er 
næppe den 
eneste...

Hør... 
dine evner for 
lagengymnastik 

fortæller mig, at  
jeg ikke er den  
eneste, du giver 
audiens her, vel 

din tøjte?

Hold nu op, Will... 
jeg mener det alvorligt... 
du skulle tale med lægen... 

han kan sikkert 
hjælpe dig.

Rogers? Det  
er kaptajnen...  

hvad vil du?

Will, 
kommer du? 

Vi har et 
problem.

   Pjat... jeg får 
for lidt søvn... det 
giver sære drømme, 

men det betyder 
       ikke noget.
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Hvad for et 
problem? Hvad 
er meningen?

ingen grund til
  at blive vred... 

   Rogers har opdaget  
      en asteroide... Jeg

synes den ser  
normal ud...

...Men computeren 
siger noget andet. 

Han havde besluttet ikke 
at fortælle dig noget. 
Men han har åbenbart 

skiftet mening.

 Det må du undskylde, 
Will. Men i starten så det 

hele temmelig betydningsløst 
ud... Jeg kunne se hvordan du 
havde det, så jeg mente ikke 
der var grund til bekymre 

dig yderligere.

Sikke noget 
sludder!

Jeg troede 
at lidt sex ville få 

dig til at slappe af... 
Der er vel ikke noget 

galt i at prøve at 
hjælpe lidt, 

er der?

Terry, jeg vil 
bede dig om at lade være 

med at overføre dine seksuelle 
problemer på mig. Find en anden 
du kan få til at slappe af, og 

lad mig være i fred!

Vi har tjekket
 alle instrumenterne

 adskillige gange, og de 
fungerer perfekt... Vi har i 
øvrigt de første analyser 
klar... så vidt jeg kan se, 

er det en ganske 
almindelig 
asteroide!

Rogers, 
har du 

kontrolleret 
din data?

  
hvorfor 

skulle jeg
ikke have noget 

at vide?Nå?

8



Computeren 
har lavet et billede... 

Den er stor... 
mere end 300 km 

lang...

Den ser temmelig 
normal ud... omend 

noget ujævn.

Det er måske bare 
en samling klippe-

stykker. det kan være 
det der forvirrer 

computeren?

computeren  
har analyseret i tre 

timer, og vi får det samme 
svar hele tiden. Den er 
     ret forvirrende... 

hør bare...

Negativt... Data 
vanskelige at behandle... 

giver ingen mening... umuligt 
at finde en løsning på 

paradokset.

Hvad er det den 
siger? Paradoks? 

Den må være blevet 
vanvittig!

CP1, det er 
kaptajnen. Du bedes 

gøre rede for hvad du 
mener med ordet 

“paradoks”!

Nej tak! 
Det eneste jeg 
vil vide, er hvad 

paradoks betyder i 
forbindelse med 
denne asteroide.

Negativ... 
bearbejdelse 

af data er ikke 
færdig...

Kaptajn! Tag 
hovedtelefonerne 
på. der kommer 

underlige signaler 
fra asteroiden. som 
om nogen prøver at 

kontakte os.

Gå ad 
helvede 

til!

Jeg kan - hvis 
det ønskes - give en 

betydninger af ordet set i en 
hvilken som helst givet socio-

kulturel sammenhæng, eller - en 
redegørelse for ordets semantiske 

indhold, set i forhold til den 
sproglige udvikling...
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Signalerne er  
meget utydelige... 

det er et ældgammelt 
kommunikationssystem, 
som man holdt op med  
at bruge for flere 
hundrede år siden...  

det er som 
om...

...som om....

ÅÅÅH!

ÅH GUD, 
NEJ!

Jeg er tilbage i mit 
forbandede mareridt... 
det er absurd... Det 

føles virkeligt...
Men det må  være 

en drøm!

Hvordan laver 
jeg her? Jeg må 

være blevet 
sindssyg!

Men hvor er jeg? 
Hvad er det her for 
et sted... Der er noget 
bekendt ved det... som om 
jeg har været her før... 
Det er totalt forvirrende... 
Jeg må prøve at få styr 
 på mine tanker... finde 
   ud af hvad der 
        foregår...
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