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I Hotel Sapiens - en institution, et fængsel, et hospital, en illusion? - møder vi en række beboere, der bliver
passet af nonnerne, en slags todimensionelle tjenere for Vogterne. Oprindeligt skabte menneskene Vogterne,

men nu har de taget over, og det er måske meget godt:   

"Hvad har Vogterne tænkt sig i forhold til os? I huset hører man meget forskellige holdninger til Vogterne,
deres motiver og mål. Vi er ikke længere bange for dem, sådan som man var i begyndelsen, og i dag er der
ligefrem nogle, der anser Vogterne for at være vores frelsere. De forhindrer os efter sigende i at begå endnu
mere skæbnesvangre fejl end dem, vi allerede har nået at forfalde til. Ifølge deres synspunkt er Vogterne i al

deres umenneskelighed den eneste upartiske sektor, som kan træffe retfærdige beslutninger."   

For trods forskellighederne er alle beboerne bærere af samme sygdom: menneskelighed.     
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