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Ókei. Í draumnum er ég semsagt dauður. Ég meina, ég er bara nýdáinn. Og ég er í einhverju 
skrítnu herbergi. Sem er beisikklí hreinsunareldurinn. Og það er fullt af fólki þarna, og við 
erum öll að bíða eftir því að fá að vita, þú veist, hvort við færumst upp á næsta plan. Já og 
pabbi er þarna. Því hann var líka að deyja. Og það kemur að honum. Og allt í einu breytist 
herbergið í vinnuherbergið hans pabba. Og það er einhver manneskja sem byrjar að skanna 
kjölinn á öllum bókunum í hillunum hans pabba með svona lítilli skannaragræju. Og 
manneskjan rennir skannanum yfir allar bækurnar hans og á endanum heyrist BÍBB BÍBB 
BÍBB í einni bókinni og það þýðir að pabbi fær að halda áfram upp til himna. 
Og svo er komið að mér. 
 
Og allt í einu er ég umkringdur endalaust mörgum hillum og í hillunum er ég hver einasta 
bíómynd sem ég hef séð, og svo er mér réttur skanninn og ég fatta, þú veist, ég fatta að það 
er ákveðið hvort maður kemst inn í himnaríki með því að bara skoða allar myndirnar sem 
maður hefur horft á, og finna út hvort það var ein mynd sem maður virkilega, virkilega 
elskaði. Þú veist, ein mynd sem er táknræn fyrir allt lífið þitt. Og ég hugsa hjúkk, ég elska 
bíómyndir þetta verður ekkert mál, og ég byrja renna skannanum yfir hillurnar. Og við förum 
yfir mörghundruð myndir. Virkilega góðar myndir, og skanninn pípir ekki. Og ég er farinn að 
verða stressaður. Það eru bara tvær, þrjár hillur eftir. Og ég renni skannanum hægar yfir 
en... ekkert gerist. Og þá hugsa ég með mér: Ég fer til helvítis.  
 
Og svo er ég kominn að síðustu hillunni og ég er algjörlega búinn að missa vonina en þá allt í 
einu fer skannin að pípa og ég kíki á myndina sem fékk hann til að pípa og það er einhver 
eldgömul VHS-spóla með Honeymoon in Vegas. 
Honeymoon in Vegas?  
Það er alveg hörmuleg mynd frá svona 1989.  
Þetta er alveg virkilega, virkilega vond mynd.  
Og fyrst er ég alveg bara, what?  
En svo er ég bara, bíddu, það skiptir ekki máli. Ég hlýt að hafa gert  eitthvað rétt í lífinu fyrst 
ég kemst til himnaríkis. Og þessi tilfinning að... að bara vita að ég valdi rétt, það var alveg 
besta tilfinningin sem ég hef upplifað.  
 
 


