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for at miste vores intellekt, vores seksualitet og en frygt for at skulle leve et liv som mere eller mindre
selvskabte robotter. Da den tilsyneladende priviligerede Jost omsider kommer til bevidsthed efter at have tjent
en af de mest betroede og avancerede maskiner, samfundet råder over, er det eneste, han længes efter, at se
blomster, og det eneste, der betyder noget for ham, er en kat. På sin flugt fra det både avancerede og dybt
primitive samfund, Jost befinder sig i, arbejder han i et bageri, hos en skrædder og blandt chauffører, der

kører med delikatessebageriets kager. Men alle vegne er han en fremmed, og den galskab, der tilsyneladende
hersker overalt, står han fuldstændig uforstående overfor, indtil han en dag igen sidder ved en datamaskine og

forsøger at fjerne David Rafn fra magten.
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