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INT. KLIINIK, LARSENI KABINET - KESKPÄEV

Oliver, kes kannab ka ruumis päikeseprille, istub avaras 
ruumis, milles sisustuseks on lakoonilise disainiga laud ja 
toolid. Avaraid aknaid katvate lamellkardinate vahelt tungib 
tuppa päevavalgus. Oliveri vastas istub Dr Larsen. Meesarsti 
vanust on raske määrata, vaatamata hallidele juustele on 
temas midagi nooruslikku. Arsti selja taga seinal ripub 
keskealist meest kujutav õlimaal, mis on kontrastis ruumi 
modernse üldilmega. Arst naeratab.

LARSEN
Oliver Tomson, ma teadsin, et te 
tulete. Teile on antud hinnaline 
anne. Teie võimete puhul oli 
ootuspärane, et tulete siia.

OLIVER
Ma tulin siia ainult selleks, et 
kuulata ära teie pakkumine... Ma 
tahan teada, millised on mu šansid.

Oliver vaatab pingsalt Larsenile otsa. Too noogutab 
heakskiitvalt.

LARSEN
See on väga õige lähenemine. Sest, 
nagu olete kuulnud, 
traditsiooniline meditsiin teie 
puhul suuri prognoose ei anna. Te 
ju tahate elada?

Nüüd noogutab Oliver.

LARSEN
Niisiis, vaadake.

Larsen võtab enda eest laualt puldi ja vajutab ühele nupule. 
Meeste vahel seinal lööb helendama ekraan. Sellele ilmuvad 
röntgenpildid Oliveri peast.

LARSEN
Tuumor, selline ta ongi. Põhjuseks 
võib siin olla nii pärilikkus, aga 
ka näiteks pidev 
elektromagneetiline kiirgus. Kui 
kaua te olete juba arvutitega 
tegelenud?

OLIVER
Alates kümnendast eluaastast.
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LARSEN
Võibki siis ka see tegur mängus 
olla. Jah, tavapärane teraapia siin 
enam aidata ei suuda. Ja mingite 
posijate juurde minna...pole vist 
ka mõtet.

Oliver naeratab kibestunult.

LARSEN
Vabandust, ma ei arvanudki, et te 
selline mees oleksite.

OLIVER
Ei, seda kindlasti mitte.

LARSEN
Kuid õnneks elame me 21. sajandil. 
Ja meie käsutuses on vahendid, mis 
suudavad looduse vea kõrvaldada. 
Täielikult.

OLIVER
Ma kuulaksin nüüd lähemalt. Nagu 
aru sain, tegeleb teie kliinik 
sensoorse asendusravi, 
implantaatidega. Tahan teada 
täpsemalt.

LARSEN
Teile polegi vist vaja palju 
selgitada. Siin see on.

Arst vajutab taas puldinupule. Nüüd ilmub ekraanile mingi 
mikrokiibi kujutis koos tehniliste parameetritega. Oliver 
jälgib seda tähelepanelikult.

LARSEN
Restitutor 3010. See mikrokiip, mis 
siirdatakse korteksisse, võimaldab 
täielikult üle võtta kasvaja läbi 
kannatanud ajuosade funktsioonid. 
Patsiendi mälu ja mõtlemisvõime 
taastuvad täielikult, võib-olla 
enamgi. Et saaks taas töötada...ja 
mis peamine - elust rõõmu tunda.

Kujutis ekraanil muutub animatsiooniks, mis näitab kiibi 
ühendumist inimaju osadega.

Oliver jälgib tähelepanelikult ekraani.
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OLIVER
Põhimõtteliselt siis protsessor. 
Umbes selline on ka minu autos. 
See... võib tõesti niimoodi 
töötada.

Oliver vaatab Larsenile otsa.

OLIVER
Meditsiinilist poolt ma muidugi nii 
hästi ei jaga. Aga ma sooviks 
siiski saada infot ka tarkvara 
kohta.

LARSEN
Nagu ütlesite, eeldab see 
eelteadmisi, eelkõige neuroloogia 
alalt. Ma kardan, et ma ilma 
nendeta ei suudaks seda teile 
selgitada...

OLIVER
Ent püüdke siiski.

LARSEN
Ma kardan, et selleks kuluks 
nädalaid.

OLIVER
Võib-olla. Kuid kas ma saaksin 
niimoodi nõustuda?

LARSEN
Teate, ütlen ausalt. Teie 
seisukorras olles mina nõustuksin. 
Sest peagi võib hilja olla.

OLIVER
Teate doktor, ma ei paneks isegi 
oma arvutile täiesti testimata 
tundmatut tarkvara peale.

LARSEN
See pole testimata.

OLIVER
Ka inimeste peal?

LARSEN
(muiates)

Ärge muretsege. Seda meetodit oleme 
kasutanud juba piisavalt kaua. Ja 
sajaprotsendilise eduga.
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OLIVER
Kummaline. Selliste teemadega olen 
ma oma töö tõttu hästi kursis, aga 
teie meetodist pole kuulnud.

LARSEN
Patsientide huvides peame me olema 
konfidentsiaalsed. Hippokratese 
vanne, kui soovite. "Pean hoolikalt 
saladuses, mida patsiendiga seoses 
mulle on usaldatud", teate?

Oliver noogutab muiates pead.

OLIVER
Ootaksin siiski rohkem avameelsust.

LARSEN
Võin teile kinnitada - ühelgi meie 
patsiendil pole komplikatsioone 
esinenud. Ja keegi pole veel oma 
otsust kahetsenud.

OLIVER
Äkki võiksin mõnega neist kohtuda?

LARSEN
Kardan, et mitte. Nad pole sellest 
huvitatud. Saate isegi aru.

Oliver tõuseb püsti.

OLIVER
Ma arvan, doktor Larsen, et teil ei 
õnnestunud mind veenda. Ma ei tea, 
kas te minust trummijänkut ei taha 
teha. Tänan teid siiski mulle 
kulutatud aja eest.

Ta sirutab arstile käe, mida too surub.

LARSEN
Härra Tomson, kui peaksite teisiti 
otsustama, siis saate meiga alati 
ühendust võtta.

OLIVER
Head päeva.

LARSEN
Edu teile.

Arst kustutab ekraani.


