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Mentre la mnemosina ajuda a esfondrar les barreres entre la seva ment i la dels seus companys
pacients, també debilita les barreres entre els compartiments de la seva pròpia ment. Records,
somnis, llibres, pel·lícules –tot això pot barrejar-se. Per ajudar-lo a distingir els fets reals de la
ficció, hem preparat aquesta guia del món on viu. Pot considerar com a veritables les consideracions següents respecte al món:
• Va ser descobert després d’una batalla contra un horror terrible més enllà de la comprensió de l’home. Quan va arribar, no recordava res de la terrible destrucció que havia tingut
lloc, de les vides perdudes, res del seu passat. Tot i que teníem l’esperança que podria viure
la resta de la seva vida en pau sense els records de la seva antiga vida, s’apropa una gran crisi.
Tancat dins la seva malmesa psique hi ha el coneixement que podria ajudar la humanitat en
els temps que s’acosten.
• Som a principis del segle vint. La tecnologia humana –cotxes de combustió, telègraf, fanals
elèctrics, ràdio, etc.– no ha avançat més enllà del que vagament recorda, ni la humanitat ha
caigut en una edat obscura. Si entren en la seva ment imatges de sinistres armes alienígenes,
portals a llocs ultramundans, horrorosos mètodes de cirurgia o altres coses inhumanes, és
perquè no tenen un origen humà.
• Per a la majoria de gent, el món és un lloc mundà. Les seves meravelles i terrors provenen
de coses simples i personals, com ara el naixement d’un nadó o la mort d’un ésser estimat.
Però més enllà d’aquesta calma hi ha una veritat desaprensiva i cruel: hi ha coses més enllà del
temps i de l’espai que volen esclafar aquest món sense cap sentit de remordiment humà. Pocs
saben d’aquestes coses, i encara menys viuen per explicar-ho. Si recorda esperits, monstres,
alienígenes i déus terribles en la seva teràpia, no doni immediatament per descomptat que es
tracti de fantasies.
• És una persona normal i corrent. Això no vol dir que no pugui ser un individu remarcable, ja
que ha lluitat contra tenebres de malson i encara és viu, però gestes com saltar entre els terrats
o manipular la ment de la gent són impossibles sense la intervenció de forces sobrehumanes.
Esperem que aquest document l’ajudi a recuperar la seva identitat i ens ajudi a defensar-nos.
Sisplau, tingui en compte que estem supervisant el seu progrés durant el tractament; tanmateix,
per les raons que ja s’han explicat, no podem intervenir mentre duri. Si accidentalment recuperés
falsos records, reuniríem, una vegada acabat el procés, un nou grup de teràpia i intentaríem altre
cop el tractament amb ells. Sàpiga, sisplau, que si els seus records són massa durs de suportar,
l’ajudarem i continuarem el seu tractament a les nostres instal·lacions.
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Requereix

Recordi una victòria contra
el terrible desconegut.

1¢

Quan penso en

1¢

, recordo:

A què deu la seva victòria?
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Requereix

Recordi una horrible derrota a
mans del terrible desconegut.

Quan penso en

1¢

1¢

1¢

, recordo:

Què va perdre en aquesta derrota?
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Recordi els esdeveniments
que van esmicolar-li la ment
i van provocar que perdés la
       memòria.

Quan penso en

Requereix

1¢

1¢

1¢

1¢

, recordo:

Què podem fer per combatre contra aquest horror?

elrecordesmort.nofaciscapcasalvius
Vol recordar el seu passat?
Si tria recordar, potser encara tenim una oportunitat contra aquesta tenebrosa amenaça.
Si no pot suportar aquests records, ho entendrem, i, si ho desitja, permetrem que passi els seus darrers dies com a
pacient en aquest Institut.
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