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Ófrjóar fiseindir? 

Strax á fyrstu blaðsíðu er verið að drekkja manni í baðkari og skömmu síðar er David 

Swift, grandalaus prófessor við Columbia-háskólann, yfirheyrður í höfuðstöðvum FBI. 

Síðan rekur hver stóratburðurinn annan og spennan snýst  um eðlisfræði, svonefnda 

samsviðskenningu, sem Albert Einstein varði seinni  hluta ævi sinnar í að rannsaka og 

nokkrir bráðfeigir samstarfsmenn hans þekkja hluta úr. Kenningin gæti reynst 

skeinuhættari við vopnasmíð en sú sem notuð var til að smíða kjarnorkusprengjuna.  

Swift kemst undan á hröðum flótta en rússneska illmennið Simon eltir hann í kapphlaupi 

við herinn og FBI. Forseti Bandaríkjanna er hálfgerður auli og FBI klúðrar öllu enda 

svikarar þar innan veggja. Auðvitað er kona í spilinu, Monique Randall  er gullfalleg og 

leggjalöng, þeldökkur eðlisfræðiprófessor og gamall sjens Swifts. Það er eftirminnileg 

sena í sögunni þegar hann stingur upp á því að hún dulbúist sem ein af konunum sem 

þrífa skrifstofur prófessoranna, en þá segir hún: „Það skiptir ekki máli hversu margar 

gráður ég hef eða hversu margar greinar ég hef skrifað eða hversu mörg verðlaun ég hef 

fengið. Í þeirra augum er ég ekkert nema ræstingarkona“ (143-144).  

Það er bagalegt að þess er ekki getið hvort bókin er þýdd úr ensku eða norðurlandamáli. 

Titill hennar á íslensku er bein þýðing úr dönsku þýðingunni . Á bókarkápu segir að 

bókin minni á DaVinci lykilinn sem er hárrétt, spenna og flókin fræði fléttast saman svo úr 

verður læsilegur reyfari.  Eðlisfræðihugtök eru haganlega þýdd og þýðingin í heild ágæt.  

En í samtölunum er fræðihugtökum og kenningum troðið upp í persónurnar svo þær 

verða ótrúverðugar: „Þetta eru ormagöng, ekki satt? Brú sem tengir fjarlæg svæði 

tímarúmsins? Já, en einungis ófrjóar fiseindir geta stytt sér svona leið“ (313). Bókinni er 

ætlað stórt hlutverk, vefsíða (markalpert.com) og yfirbragð allt stefna á heimsyfirráð.  

Hún er ágætis afþreying á dimmu vetrarkvöldi, ekkert meir. 
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