
En neurokirurg i Toronto opdagede 
ved et tilfælde en helt ny måde at 

stimulere hukommelsen på. Kort efter 
lykkedes det professor Patrick Douglas 

at genskabe omstændighederne på 
Maine Medical Center - netop 

her i Augusta!

Professor
Douglas er en

god bekendt. Jeg kan 
ringe og diskutere

dit tilfælde.

Tak, 
doktor.
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Hj... hjælp! Vi 
skal...

Min ven! Vi 
må have ham 

ud!

Mit ben!
Det sidder... 

mmpf...
fast...!

Bare rolig, 
Phil! Vi klarer 

det...

Jeg prøver at tvinge instrumentbrættet op. 
Er du klar til at hive ham ud?

Så kom benet fri! 
Træk!

Vi skal væk! 
Og det skal 
være nu!
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Så sandt som jeg 
bliver kaldt Big Joe, så 

skal du få en hel tønde 
Budweiser og en solid 
"Clambake" til tak, når 
vi er på benene igen! 
Hvis jeg ellers lige 
kan få at vide, hvad 

du hedder...

MacLane! 
Han hedder 

Jason 
MacLane!

Og nu må det også være nok! Siden han kom 
til Bar Harbor, har ulykkerne haglet ned 

over os!

Hvad fabler 
du om, Herb? 
Har du fået 

kuk?

Øh... Ulykken var 
ikke hans skyld, 

Chief. Han reddede 
dem ud...

Kan I ikke huske ham? Han har været i 
fjernsynet hele tiden. Han havde noget 

at gøre med attentatet på præsident 
Sheridan, og han boede hos Abe og Sally 
Smith, da de blev slået ihjel*... for slet 

ikke at nævne Martha... Der er ikke 
andet end død og ødelæggelse 

omkring den fyr, Joe!

Sludder og vrøvl, Herb! 
Han har lige reddet Phil og 
mig! Du burde hellere se at 
få gjort noget ved jeres 
elendige, hullede veje! Og 

hvad Martha angår,
kan du...

Tag det roligt,
Joe. I skal have din 

ven til lægen, og jeg 
klarer det nok...

Medmindre De vil
arrestere mig for at 

hjælpe uskyldige i nød, 
Chief? Ellers tager jeg 

hjem.

* Se bind 1, "Den dag solen gik i sort".
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Nu kommer han. Har 
du fundet nogle 

hårprøver? ... Fint. 
Jeg tager mig af

hans bil...

Godaften, 
mr. MacLane.

Jeg gik ind fra 
terrassesiden. Jeg 
ville ikke vække 

opmærksomhed ved 
at vente udenfor.

Hvem er 
Du? Og ikke 
mindst: hvad 

vil du?

Jeg hedder 
Julianne. Jeg er 
kommet for at 

give Dig en chance 
for at genvinde 

Din værdighed som 
amerikaner, mr. 

MacLane.

Jeg arbejder for 
Usafe incorporated. 
Vores organisation 

udbyder mange 
forskellige 
tjenester på 

sikkerhedsområdet. 
Selv hæren 
benytter sig

af os.

Så du arbejder altså for et firma 
ligesom Blackwater og rekrutte-

rer lejesoldater. Lad mig spare 
dig noget tid ved med det 

samme at sige, at jeg ikke 
er interesseret, og at I 
godt kan glemme alt

om mig!

Glemme dig? Der 
er mange ting, 

jeg kunne gøre 
for dig, Mr. "Xiii". 
Men at glemme én 

som dig...

Det er for meget 
forlangt!
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Jason? Det er dr. 
Levinson! Jeg fik fat i 

professor Douglas, og han 
gik med til at lave et forsøg 
med dig. Det skal helst være 
i morgen kl. 11, ellers skal 
vi vente en måned, mens 
han er i udlandet...

Jo før, des bedre! Jeg overnatter 
i Augusta, og så møder jeg op på 

hospitalet kl. 10.30 i morgen. 
Og... tak, doktor!

Det er hos 
MacLane. Læg 
en besked.

Hallo, min kæreste Xiii! Det er 
Jones, din yndlingsoberst! Jeg 

ville bare sige, at hvis du keder 
dig og vil kontakte mig, 
skal du ikke ringe til 

Washington...

Jeg skal på mission i Afghanistan 
fra i morgen. Du hører fra mig, 
lige så snart jeg ved, hvordan 
man kan få fat på mig dernede. 

Hej, hej!

Perfekt! Mikrofonerne fungerer! Notér ned, at vi skal 
kontrollere, hvad Løjtnant Jones' udstationering går 

ud på.

Gps-chippen
under jeepen virker 

også. Den kører i retning 
af Augusta. Jeg giver 

hovedkvarteret besked
om at sende et team

dertil.
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Der er intet
farligt i det, mr. MacLane. FDA* 

godkendte kraniel elektro-
stimulation som behandling for 

over 15 år siden. Først og fremmest 
til behandling af depression, 
Parkinsons syge eller for at 
modvirke overvægtiges trang

til at overspise...

Det var i den forbindelse, at en overvægtig patient fik stimuleret 
hypothalamus. Efter behandlingen kunne han pludselig huske en 

oplevelse fra sin barndom i alle detaljer, som han ellers havde glemt 
alt om. Og oplevelsen viste sig at have fundet sted ganske

som han beskrev. 

Det viser sig, at den ventromediale 
kerne i hypothalamus, som styrer 

appetitten, ligger lige op ad den 
mammillothalamiske nervebane, 

som spiller en vigtig rolle i 
vores hukommelsesprocesser. 
Man havde "ramt ved siden af" 

hypothalamuskernen og stimuleret 
nervebanen, og dermed dukkede 

barndomsminderne så at sige op 
til overfladen igen.

Dette "vådeskud" reproducerede 
jeg og mit team så med vilje 
og med god effekt på et par 

Alzheimerpatienter. Dem lykkedes 
det også at få til at huske 

barndomsminder! Men De er den 
første patient med traumatisk 

fremkaldt hukommelsestab, som 
jeg afprøver teknikken på, så 
jeg kan ikke love, at det har 

nogen effekt.

Jeg har 
ikke noget 
at tabe, 

professor. 
Gå bare i 

gang!

Brad?
Hans bil holder 

stadig på 
P-pladsen...

Nu har vi 
ventet i to 

timer...

Bliv, hvor I 
er. Giv besked, 
så snart han 
kommer ud.

Er alle klar?
Så sætter jeg

første serie i gang!

Maine General Medical 
Center, Augusta,
den 8. april
kl. 11.15

* Den amerikanske Fødevare- og Lægemiddelstyrelse
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