
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:

•	És	un	agent	secret	del	govern	dels	Estats	Units. En algun moment durant la seva 

darrera missió,  el vam perdre i el vam donar, presumptament, per mort. Va ser 

trobat més tard, tot i que havia perdut la memòria.

•	L’objectiu	de	la	seva	darrera	missió	implicava	encarregar-se	d’un	objectiu: Un 

objecte o una persona. Malauradament, a causa de la natura del tractament, no podem 

informar-lo dels detalls. Hem perdut el rastre de l’objectiu i creiem que la infor-

mació sobre la seva localització està tancada dins el seu inconscient. És de vital 

urgència que vostè recuperi la memòria. La nostra seguretat nacional en depèn.

•	No	estem	segurs	del	que	ha	causat	el	seu	estat. Pot ser degut a un trauma fisiològic 

o psicològic. Es pot haver produït accidentalment o pot haver estat capturat per 

agents enemics i que li hagin rentat el cervell.

•	Som	a	principis	el	segle	vint-i-u. Com a agent secret té accés a tecnologia que 

no és de coneixement públic; tanmateix, són modificacions senzilles d’artefactes 

corrents, com ara petits ginys informàtics, armes ocultables, etc. Raigs mortals, 

plats voladors, o altres tecnologies fantasioses pertanyen al reialme de la ficció.

•	El	món,	en	conjunt,	és	un	lloc	mundà. Les seves meravelles provenen de coses 

simples, com el naixement d’un nadó o la sensació de ser al seu país fora de perill. 

Els seus terrors, tanmateix, són per a vostè a gran escala –trames terroristes amb 

les quals ha de tractar per tal que aquesta nació pugui dormir bé durant la nit. O 

sigui, aquests són encara terrors ben mortals, però estigui segur que no està sent 

perseguit per esperits ni és vostè un déu grec. 

•	És	un	agent	secret	altament	entrenat	en	infiltració,	recopilació	i	anàlisi	

d’informació,	combat	i	molt	més. Segons els nostres registres, quan va marxar a la 

seva darrera missió estava en el pic de les seves condicions físiques i mentals. 

Tanmateix, no s’equivoqui amb les imatges dels herois de pel·lícules d’acció. No 

pot esquivar bales, sagna quan es talla, i gestes impossibles (com llegir la ment 

d’algú) són, doncs, del tot impossibles.

Esperem que aquest document l’ajudi a recuperar la seva identitat. Si hi té difi-

cultats, pot consultar Com	gestionar	els	records	inconscients	entre	el	grup? en el 

Capítol	tres (pàg. 36). Sisplau, tingui en compte que estem supervisant el seu progrés 

durant el tractament; tanmateix, per les raons que ja s’han explicat, no podem inter-

venir 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. La nostra principal preocupació és aquesta amenaça a la seguretat nacional, 

també volem que recordi l’heroi i el patriota que era vostè i retornar-lo al seu 

legítim lloc.
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	Recordi	una	missió		
anterior	amb	el	seu	mentor.

Quan penso en                                        , recordo:

Què van dir els seus superiors sobre la seva actuació?

2 
	
	Recordi	una	missió	on	es		
va	enfrontar	a	un	dilema	moral.

Quan penso en                                        , recordo:

Què es retreu sobre les seves accions en aquesta missió?

3 
	
	Recordi	la	darrera	missió		
i	la	causa	de	la	seva	amnèsia.

Quan penso en                                        , recordo:

On és ara el seu objectiu?

Orphic Institute
	RESpoSta	pRioRitàRia:	Vol	seguir	treballant	amb	nosaltres?

Si és així, la seva primera missió serà recuperar l’objectiu. 
Altrament, se li reinduirà l’amnèsia i letyouliveout 
therestofyourdaysinthisInstitute.
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