
 

Övergående dödförklaring 
eller

Så kan hända på Heritage.

      Heritage skickar mig denna "smart match" på mig själv (förmodligen är det inte bara jag som fått den):

      På Heritage kan mycket vara möjligt. 
      Men matchningar brukar man ju inte få på ännu levande personer. Och därför knappast på sig själv. 
      En klick på 'Se matchning' visar att jag inte längre är i livet. 
      I det här fallet kommer matchningen lyckligtvis från en person med ett inte alltför vanligt efternamn.
      På Ratsit finns några stycken med passande för- och efternamn. 
      De flesta har telefonnummer och det är bara att ringa första bästa som möjligen kan passa in. 
      Ibland ska man ha tur. 
      En riktigt trevlig kvinna svarar och det visar sig att hon håller på med släktroteri.
      Vi pratar ett bra tag innan jag undrar varför hon faktiskt tagit livet av mig genom att placera ett sorgband på mig i sitt träd på Heritage. 
      Hon blir givetvis ordentligt förskräckt och klickar fram mig på sitt släktträd i sin dator. Där finns inget sorgband. 
      Medan vi fortsätter vårt samtal klickar hon sig till sin sida på Heritage. Där finns samma svarta band som jag har på min skärm. 
      Hon erbjuder sig genast och helt självmant att återuppväcka mig. 
      Efter samtalet dröjer det inte många minuter innan jag får ett mail från henne att jag i återupplivat tillstånd ska kunna fortsätta leva mitt liv ett tag till. 
      En snabbkoll på hennes Heritage-sida visar att jag inte längre behöver bekymra mig:

      Den temporära dödförklaringen ledde till att jag fick prata med min mormors mormors brorsdotters dottersons dottersdotter.

      Man kan bara hoppas att Heritage inte fortsätter att skicka denna "smarta matchning" ...

     - - - - -

      På www.roye.se/sid2.html finns fler upplevelser på Heritage.


