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Fra videoen, offentliggjort i forbindelse med det planlagte 

terrorangreb på Danmarks tre store broer: 

    Mit navn er Iachim. Jeg har besluttet at gå med i denne aktion 

mod den danske stat som gengældelse for Danmarks deltagelse i 

invasionen og besættelsen af Irak. 

 

Fra politiets interne notater:  

    Iachim Sefrioui, 26 år; bosiddende i Århus; chauffør; har læst 

kemi i to år; ca. 185 cm høj, almindelig af bygning; arabisk 

udseende; taler flydende dansk; kom til Danmark fra Marokko 

som treårig med sine forældre; fire søskende; er gift og har to 

sønner; betinget dom for besiddelse af euforiserende stoffer. 

 

 

1. dag 

 

 

Iachim startede motoren og granskede bakspejlet og sidespejlet, 

inden han blinkede af fra rastepladsen. 

    - Så kører vi! 

    Ashraf trykkede på stopurets startknap. Den olivengrønne 

Toyota Corolla rulle langsom ud mod motorvejen. Trafikken var 

forholdsvis spredt, fordi det var søndag og midt i frokosten. 

    Iachim skiftede til femte gear og sikrede sig at speedometerets 

nål ikke nåede over 80 km/t. Vognen holdt samme fart den korte 

strækning til Nyborg og videre over Storebælt. 

    De to unge mænd talte ikke til hinanden. Heller ikke, da den 

første vrede bilist tudede i hornet, utilfreds med Toyota’ens 

sneglefart. De bagvedliggende trak ud, når der blev plads til det, 

én efter én. En travl lastbilchauffør sluttede sig til det lydelige 

mishag.  

    Hverken chaufføren eller tidtageren lod sig anfægte af 

chikanen. Alligevel holdt Iachim et vågent øje med trafikken bag 

sig, klar til at sætte farten op, hvis der viste sig en patruljevogn. 



 

Ashraf virkede som hypnotiseret af urets digitale tidsregning, der 

forvandlede sekunder til minutter. 

    Et tog susede forbi på lavbroen for kort efter at være opslugt af 

tunnelrøret på Sprogø. 

    To betjente i en patruljevogn, der kom fra Sjællandssiden, 

overså bilkøen, som den langsomt kørende personvogn trak efter 

sig. 

    Selv med blæseren på fuld styrke, mærkede Iachim fugtigheden 

i håndfladerne. Heldigvis var der kun et par kilometer tilbage, så 

kunne han sætte farten op. 

    Østbroens pyloner med deres netværk af kabler skiftede fra 

hårfint filigran til himmelstræbende strukturer i beton og stål. 

    - Nu, råbte Iachim, da Toyota’en passerede midten af brofaget, 

hvor de svære kabler nåede sinuskurvens lavpunkt. 

    Ashraf trykkede på stopurets knap. Han vendte sig mod Iachim 

og kundgjorde resultatet med et alvorligt udtryk i det drengede 

ansigt. 

    - Godt mand, svarede Iachim og speedede vognen op. 

    Resten af vejen holdt han samme hastighed som den øvrige 

trafik. 

 

Samtidig med, at de to nåede Sjællandssiden, bad en anden 

mørklødet ung mand vennen ved sin side om at starte stopuret. 

    - Så kører vi, Adnan. 

    - O.k. Reda, svarede denne og satte uret i gang. 

    Deres røde Toyota Corolla kørte langsomt fra rastepladsen ud 

på motorvejen ved Middelfart med kurs mod Lillebæltsbroen. 

Bilen holdt samme fart på 80 km/t., til de nåede midten af broen. 

    - Stop, sagde Reda. 

    Den anden gav ham resultatet og tilføjede: 

    - De må jo tro, vi er analfabeter. Ethvert barn kan regne ud, 

hvor lang tid det tager med 80 i timen, når man kender distancen. 

    - Måske er de analfabeter. Abdullah skal altid have en eller 

anden til at læse op for sig. 

    - Det er, fordi han ser dårligt. 



 

    - Siger han. 

 

Over broen svævede en af færdselspolitiets helikoptere. 

    Politiassistent Bent Petersen flyttede blikket fra kameraets 

monitor og spejdede ud af helikopterens tonede forrude. 

    For lidt siden havde en lang kolonne fra Fynssiden overhalet en 

rød personbil, der kørte provokerende langsomt. 

    Midt på broen satte den omsider farten op til samme hastighed 

som den øvrige trafik. 

    Politiets Efterretningstjeneste havde - for han vidste ikke 

hvilken gang - indskærpet om at holde øje med mistænkelig 

kørsel på broerne. 

    Hvor mange pensionister havde han ikke indberettet, fordi en 

venlig læge havde forbarmet sig over en halvsenil olding, tænkte 

han. 

    - Sikkert en pensionist, der nyder udsigten, sagde han ind i 

mikrofonen. 

    - Endnu et gammelt tossehoved, der burde af med kørekortet, 

svarede piloten. 

 

Fahad og Cem gik hen mod en blå Toyota Corolla på p-pladsen 

mellem to højhuse i det sydvestlige København. 

    Fahad åbnede døren til førersædet og steg ind. 

    - Er benzinen billigere i Sverige end i Danmark? 

    - Ja, men jeg kan ikke huske hvor meget, svarede Cem og 

spændte sikkerhedsselen. 

    - Jeg venter med at tanke, til vi når Malmø. 

    De kørte i retning af motorvejen og drejede af mod Amager. 

Ved lufthavnen holdt de ind på rastepladsen et kort øjeblik, inden 

de fortsatte mod Sverige. 

    Da de passerede midten af broen satte Fahad hastigheden op fra 

80 km/t og holdt samme fart som den øvrige trafik resten af vejen 

til Malmø. 

 

Færdselspolitiets helikopter havde lagt Fyn og Storbælt bag sig. 



 

De befandt sig nær det punkt, hvor Østbroen blev landfast med 

Sjælland. 

    Om et par timer havde Bent Petersen fyraften, efterfulgt af fem 

dages afspadsering. 

    Han havde lovet at tage sin syvårige søn med i svømmehallen 

og glædede sig til deres alt for sjældne fritid sammen. 

    En kilometer fremme ad motorvejen rasede en endeløs kolonne 

forbi en langsomt kørende bil, der havde en hale af medtrafikanter 

bag sig. 

    Bent Petersen korrigerede billedvinklen på kameraets monitor 

og zoomede ind. Så kikkede han igen ud ad vinduet. Hvis han 

ikke gættede galt, var den lille, grønne personvogn en Toyota 

Corolla. 

    Halen af biler ventede på et hul i trafikken for at komme forbi. 

Et par lastbiler deltog i overhalingen med alt for høj hastighed. 

Han overvejede at kalde en patrulje for at give synderne en 

lærestreg. 

    Han tænkte på episoden ved Lillebælt for en lille halv time 

siden og ændre beslutning. 

    - Drej til højre, så vi kan se, hvad der sker i modsat retning, 

sagde han ind i mikrofonen. 

    Han mærkede en underlig stivhed i nakken. Det måtte være 

træk fra døren.  

    Piloten reagerede omgående. Helikopteren krængede blidt mod 

syd. 

    Bent Petersen zoomede ud på kameraets joystick, så han var 

sikker på, at Toyota’en forblev inden for monitorens ramme. 

    Midt på broen satte bilen farten op og fortsatte med samme 

hastighed som den øvrige trafik. 

    Den underlige fornemmelse i nakken bredte sig til en rislen ned 

ad ryggen. Et øjeblik følte han sig fristet til at følge efter og kalde 

en patrulje for at checke den. 

    - Det er sikkert en pensionist, beroligede han sig selv. 

    - Hvad siger du, spurgte piloten. 

    - Ikke noget. Lad os vende næsen hjemad, svarede han usikker 



 

på, om det var den rigtige beslutning. 

    Hvis de fulgte efter Toyota’en, kunne det koste turen med 

sønnen i svømmehallen. 

    Politikernes og mediernes hysteriske snak om terrorisme havde 

smittet af på etaten - og ham selv. Selv besindige kolleger var 

hoppet på vognen. De værst ramte var lige så paranoide som de 

værste politikere på højrefløjen. 

 

Gese Köller glædede sig til besøget hos mormoren i Odense. 

    Hun var taget tidligt af sted fra Flensborg. Hun så på uret: 

næsten en time for tidligt. Mormoren havde sagt, at hun først var 

hjemme kl. tre. 

    Det gav hende tid til at strække benene og få en tiltrængt kop 

kaffe. Hun besluttede at holde ind ved det første cafeteria efter 

Lillebæltsbroen. 

    Foran sneglede en rød Toyota sig af sted med 80 km/t. Sikkert 

et ældre par, der var ude på sightseeing. Den sidste km havde hun 

været klemt inde på grund af den tætte trafik. 

    Hvorfor fanden vælger de ikke en idyllisk vej ude på landet i 

stedet for at genere færdslen på motorvejen, sagde hun ophidset 

til sig selv. Samtidigt ærgrede hun sig over sin utidige reaktion og 

hastværket: faktisk var hun nødt til at trække tiden ud. 

    På Lillebæltsbroen blev der en åbning. Da hun passerede, så 

hun uvilkårligt til siden. 

    Chaufføren til højre for hende var ikke en affældig olding, men 

en sydlandsk udseende ung mand med en usædvanlig smuk profil. 

    Hun følte et stik i brystet og smilte igen. Godt gjort, at en 

moden pige på snart 30 kom i affekt ved synet af en ung mand, 

der så ud til at være ti år yngre. 

    I øvrigt var der vejarbejde på broen. Så umiddelbart efter måtte 

hun sætte hastigheden ned til 70. 

    Ved afkørslen til Middelfart blev hun overhalet af den røde 

Toyota, der kørte væsentligt mere end den tilladte hastighed. 

    Hun trak på skuldrene i indignation. Besynderlig opførsel. 

Først sinke trafikken, så blæse på alle hastighedsregler. 



 

    Passageren i Toyota’en var en ung mand på samme alder som 

chaufføren. Også mørklødet, med ørnenæse og barsk udseende; 

ikke den type, pigehjerter kom i affekt over.  

    Hun blinkede af ved det første skilt med cafeteria øst for 

Middelfart. Det skulle blive godt med en kop kaffe. 

    Efter at have betalt så hun sig om efter en ledig plads. Et par 

rejste sig fra et bord ud mod p-pladsen. Hun satte sig og pustede 

til den dampende kaffe. 

    Hun tænkte, hvor godt det skulle være at sove længe i morgen 

og stå op til mormorens lækre morgenmad inden mødet på 

Nyborg Strand kl. halv to. 

    - Hvornår bliver det, lød en mandsstemme. 

    - Vi får det først at vide i sidste øjeblik. Men det er tæt på, 

svarede den anden. 

    - Tror du, den kollapser? 

    Den anden slog over i noget, hun antog for at være arabisk. 

    Gese kunne ikke se de to mænd, der sad skjult bag en 

sammenplantning. 

    Mændene fortsatte på arabisk. 

    Det lød en smule konspiratorisk, næsten som et planlagt bræk, 

tænkte Gese og flyttede sig en smule for at se, hvem de talende 

var. 

    Hun mærkede samme stik i brystet, da hun så, at det var den 

unge mand i Toyota’en. En face var han endnu kønnere end i 

profil. Han lod ikke til at bemærke, at han blev overvåget. 

    Et par minutter senere rejste de sig. 

    Fra vinduet så hun dem sætte sig ind i den røde Toyota og køre 

ud mod motorvejen. 

    Nærmest mekanisk fandt hun kuglepen og notesblok frem fra 

tasken og noterede bilnummeret. 

 

- Så er det slut, råbte Bent Petersen til sin søn, der var på vej op i 

svømmehallens tremeters vippe. 

    - Det er allersidste gang, svarede Morten midt på trappen 

ventende på farens afgørelse. 



 

    - Så er det også sidste gang. 

    De var alligevel forsinket, så han undgik ikke Hannes 

bebrejdelser. 

    Når han havde afleveret Morten ville han køre ind på 

politigården for at gennemse dagens optagelser. Han kunne ikke 

slippe tanken om de to bilers ensartede adfærd ved Lillebælt og 

Storebælt for få timer siden. 

 

Fadham og Cem tog afsked med de to venner i en lejlighed på 

femte sal i en medtaget lejekaserne i Malmøs udkant. 

    De sidste timers samtale havde efterladt en engageret glød i de 

mørke øjne. Deres ansigter virkede ophedede under den brune 

hud. 

    Efter at have tanket Toyota’en og et kort ophold på 

rastepladsen, kørte de ud på motorvejen, mens stopuret 

registrerede den tilbagelagte tid. 

    Cem meddelte resultatet fra stopuret, da de havde passeret 

midten af broen. 

    - Jeg tror ikke et ord på al deres pral, sagde han. 

    - Dem, vi har, er gode nok. 

    - Men hvis det passer, hvad de siger. 

    - En detonator er en detonator. Nogle gange virker skidtet, 

andre gange gør de det ikke. 

    - De er altså ikke 100 pct. sikre, lød det bekymret fra Cem. 

    - Intet er 100 pct. sikkert. Du kan se hvor mange ueksploderede 

granater, der er spredt ud over verden. I Madrid var der også 

fusere. 

    Ved udfletningen på Sjællandssiden drejede de af mod 

Københavns centrum. De skulle ind og aflægge rapport. 

    Manadel ville bebrejde dem, at de var forsinket. 

 

Abdullah nynnede med på den arabisk slager der tonede ud af 

højtalerne i kassevognen. Han kørte gennem en lille landsby en 

halv snes kilometer nord for Odense. 



 

    En kilometer uden for landsbyen blinkede han af og parkerede 

foran en lagerhal, der lå et stykke fra en gulstensvilla og en række 

drivhuse. Han steg ud, fjernede hængelåsen og åbnede portene. 

    - Skal jeg hjælpe til, spurgte en stemme bag ham. 

    - Hej Salem! Ja tak, svarede han med et hjerteligt smil og rakte 

den anden hånden. - Der er rigtigt mange. 

    Abdullah var en tætbygget, middelhøj mand med et rundt, 

godmodigt ansigt. Han var midt i trediverne med begyndende 

måne på den brune isse. Det glatte, kulsorte hår glinsede af 

pomade. Han kørte kassevognen ind i hallen. 

    Salem slentrede bagefter. Han var sidst i tyverne, høj og slank 

med rødt hår og lys hud. Det stolte blik og ørnenæsen vidnede om 

hans arabiske gener. 

    Den unge bestyrer havde god grund til at være stolt, for i de fire 

år, han havde ledet gartneriet, var omsætningen og overskuddet 

steget år for år. 

    De to mænd placerede lasten af sække ved siden af de sirlige 

rækker af kunstgødning, der var stablet fra gulv til loft langs 

hallens ene langside. På den modsatte side stod flere gange så 

mange sække med Spagnum trykt på den side, der vente opad. 

    Abdullah bakkede kassevognen ud. Salem lukkede portene og 

smækkede låsen. 

    De to mænd gik hen til et af drivhusene med Kontor malet på 

glasdøren. 

    Abdullah satte sig i gæstestolen ved det velordnede skrivebord. 

Salem tog to krus og skænkede te fra en termokande. 

    - Hvor meget mangler vi, spurgte Abdullah. 

    - Egentlig har vi nok. Men der kommer et læs fra Sjælland i 

morgen og det samme fra Jylland i overmorgen. Nu kan vi snart 

se en ende på det. 

    Den skrattende ventilator var ikke til megen nytte. Varmen fra 

drivhuset, der trængte gennem skillevæggen af glas, var ubehage-

lig trykkende. Bag ruderne sås en skare tørklædedækkede kvinder 

beskæftiget med at omplante spæde planter fra vækstbakker til 

urtepotter. 



 

    Salem bød en cigaret og tændte for dem begge. 

    - Har du hørt fra Iachim og Reda? 

    - De aflægger rapport i aften. 

    Abdullah tog et dybt drag af cigaretten. 

    - Vi bliver nødt til at give den en ekstra tand de næste par dage, 

sagde han og drak af teen. 

    - Så må vi tage dagen til hjælp. 

    - Helst ikke. Munaza mener, risikoen er for stor. Vi skulle 

nødigt blive opdaget nu.  

 

Der var en ledig parkeringsplads lige over for opgangen til 

mormorens lejlighed. Gese åbnede bagagerummet og hankede op 

i kufferten og den lige så tunge taske. 

    Da hun lukkede bagagerumsklappen, så hun den røde Toyota 

svinge ind og parkere ud for naboblokken. Hun genkaldte sig 

nummeret på bilen det korte øjeblik, udsynet var frit. 

    Bag efter fulgte en grøn Corolla, der parkerede til højre for den 

første.  

    Gese skyndte sig ind i opgangen og stillede kuffert og taske fra 

sig. Forsigtigt vovede hun sig frem i døren og så de fire mænd 

forsvinde ind ad den fjerneste indgang. 

    Det gentagende møde gjorde hende underlig til mode. 

Eftertænksomt begyndte hun at gå op ad trappen til anden sal: tre 

gange inden for et par timer; det var lige til at blive overtroisk af. 

    Hun satte bagagen fra sig og sundede sig et øjeblik, inden hun 

trykkede på knappen. Døren med Karen Nielsen på skiltet gik op. 

    - Hej lille skat, sagde mormoren og gav hende et knus. 

    - Hvordan kan du klare alle de trapper, mormor? Jeg er 

fuldstændig færdig. 

    Mormoren tog kufferten og gik foran. 

    - Det er trapperne, der holder mig ung. Uden dem havde jeg 

ikke været i live. 

    Gese stod et øjeblik og betragtede hende. Af en dame på 75 år 

så hun beundringsværdig godt ud. Slank og rørig. Hun gik også til 

gymnastik to gange om ugen. 



 

    - Åh, pjat mormor. Du har da aldrig fejlet noget, sagde hun og 

lukkede entredøren. - Du ser yngre og smukkere ud end 

nogensinde. Du har vel ikke fundet en kæreste? 

    - Ja, udseendet har du og din mor fra mig. Morfar var ikke 

nogen skønhed. Men til gengæld havde han et godt hjerte. Nej, 

jeg har desværre ikke fundet en kæreste. Dem, der gør kur, er sgu 

for gamle. Og dem, jeg kikker efter, ser ikke efter gamle koner 

som mig. 

    Gese og mormoren så på hinanden og brast i en hjertelig latter. 

    - For øvrigt så jeg en usædvanlig tiltrækkende ung mand lige 

uden for blokken. Måske kender du ham. Ligner en araber. Kørte 

i en rød Toyota og gik ind i den sidste opgang ved siden af. 

    - Der bor en masse unge, kønne udlændinge her i kvarteret. 

Danske mænd falder helt ved siden af. Det er ikke andet end 

misundelse, når de rakker ned på dem. 

    Mormoren gik ud i Køkkenet. 

    - Nu skal vi have en god kop kaffe. Sagde du en rød Corolla? 

Ja, han er usædvanlig smuk. Ikke så sært, at pigerne er vilde med 

ham. Og så er han behagelig. Han har hjulpet med at bære indkøb 

op et par gange. Han fortalte, han læste til ingeniør. Men ham kan 

du godt opgive. Han er gift og har en sød lille datter. 

    Gese mærkede en følelse, der mindede om jalousi. 

    - Min søde pige, tager du kopperne og kagerne med ind i stuen. 

Så kan du pakke ud bag efter. 

   

Bent Petersen sad på politigården og gennemså dagens optagelser 

fra helikopteren. 

    Han ærgrede sig over Hannes sure bemærkning om, at de var 

en halv time for sent. En aftale er en aftale, havde hun sagt. Du 

ved, jeg er nervøs for, hvad der kan være sket. 

    Det er sgu ikke let med den trafik, undskyldte han, selv om 

trafikken var uden skyld i forsinkelsen. 

    Det burde du tage højde for, blev hun ved. Hun fik altid det 

sidste ord. Han gad ikke engang spørge, om Morten måtte tage 

med over til forældrene på Fyn et par dage. 



 

    Han stirrede på skærmen. Der var optagelsen fra Lillebælt af 

den røde vogn i sneglefart. Den havde en hale af biler efter sig og 

en rasende kolonne i ydresporet. Midt på broen satte den farten op 

til samme hastighed som de forankørende - på trods af vejarbejde 

med 7o km/t; men der var ingen vejarbejdere. Alligevel burde de 

knaldes hele bundtet, tænkte han. 

    Han spolede tilbage, zoomede ind på registreringsnummeret og 

opdagede, at det var bilen bag ved - en rød Golf med tysk 

nummerplade. Han zoomede ind på den næste og fik bekræftet sin 

formodning. Vognen var en Toyota Corolla. Efter en række 

interpolationer, lykkedes det ham at tyde de uskarpe bogstaver og 

cifre. 

    Scenen ved Storebælt lignede en gentagelse af den foregående, 

men med første del mod køreretningen. Fra den vinkel var det 

umuligt at læse den grønne Toyotas nummerplade. Først efter at 

helikopteren var vendt 180 grader lykkedes det. 

    Han føjede nummeret til de andre og søgte efter de to danske i 

registeret. 

    Navn og adresse på den første sprang frem på skærmen. Reda 

Asmar hed ejeren. Det lød arabisk. Adressen bekræftede det. 

    Fyren i den grønne hed Iachim Sefrioui og var fra en lige så 

belastet bydel i Århus. Da han ikke kunne stedbestemme navnet, 

slog han sig til tåls med, at det ikke lød dansk. 

    Han så på uret og håbede at træffe Per Ege på politigården i 

Odense. Han var ikke meget for at ulejlige andre på så spinkelt et 

grundlag. Per og han var blevet nære venner under uddannelsen i 

København. 

    - Per Ege. 

    - Hej Per! Det er Bent. 

    - Hej gamle jas. Jeg havde tænkt at slå på tråden. Jeg skal på 

kursus i hovedstaden næste måned. 

    - Lyder godt. Og jeg har tænkt mig at besøge mine forældre i 

Munkebo et par dage. Måske kikker jeg forbi. 

    - Gør det, du gamle. 



 

    - Kan jeg få dig til at checke et navn, sagde Bent og satte 

vennen ind i sagen. 

    Per gentog navnet, mens han tastede det ind. Det tog kun nogle 

sekunder. 

    - Vi har intet på ham. Han hører til undtagelsen. I den bydel har 

vi vrøvl med de fleste. Men ærlig talt, de fyrer kører enten 

helvedes stærkt eller sinker trafikken. Der er ligesom ikke nogen 

middelvej. Måske har de noget på ham i Århus. 

    De snakkede om kurset og enedes om, at Per lige så godt kunne 

bo hos ham end på et kedeligt hotelværelse. 

    - Hvis jeg finder noget på araberen, slår jeg på tråden, lovede 

Per. 

 

Bagerst i den saneringsmodne lagerhal i Sydhavnen stod flere 

hundrede sække med påtrykt Spagnum stablet på paller. To unge 

mænd af sydlandsk herkomst bar sække fra en kassevogn og 

lagde dem på nye paller. 

    Det kneb efterhånden med pladsen. Hallen var fyldt med al 

verdens varer, der ventede på at blive kørt ud til kiosker i 

København og omegn. 

    - Hvor mange mangler vi, spurgte Kemal, der var den yngste af 

de to. 

    På grund af sit anselige korpus og det velplejede, sorte 

fuldskæg så han ældre ud end sine 20 år. 

    Den anden hed Mahmoud. Han var knap 30, lille og spinkel 

med et smalt, indfaldet ansigt. I forsøg på at dulme smerten i 

ryggen satte han hænderne i siden og svajede bag over. 

    - Fahad sagde to læs. Jeg regner med, at det kan gøres på et par 

dage. Så er det overstået. 

    - Heldigvis. Jeg bliver sgu mere og mere nervøs for, at lortet 

skal futte af. 

    - Det er også meningen - bare ikke her, sagde den anden og lo, 

mens han gik hen efter en ny sæk. 

    Kemal brød sig ikke om de lange enerverende vagter foran tv-

skærmene. Sådan havde han siddet og gloet, siden ankomsten af 



 

de første sække med Spagnum og opsætningen af udstyret til 

overvågning. 

   

Gese tømte kufferten og tasken og hængte tøjet på plads i 

klædeskabet. Lige fra barndommens ferier i Odense havde det 

været hendes værelse. 

    Billedet af mormoren som ung med moren som etårig på armen 

stod på den vante plads på kommoden. Hun så sig i spejlet og 

smilte. Det var rigtigt, hvad mormoren havde sagt. Hun, moren og 

mormoren lignede hinanden. Det var også rigtigt, at hverken 

morfaren eller hendes far havde smittet uheldigt af på udseendet. 

    Hun redte det lange, sorte hår og smilte til sig selv i spejlet. 

    - Mormor, du ved den unge mand, jeg nævnte. Ham er jeg 

rendt på et par gange i dag, sagde hun og tog et viskestykke for at 

hjælpe med opvasken. 

    - Minsandten om du ikke er brændt varm på ham. Fortalte jeg 

ikke, at han er gift? 

    - Det er slet ikke det, sagde Gese leende og fortalte om mødet 

ved broen og cafeteriaet. 

    - Det kan betyde alt. Du har altid haft en levende fantasi. Det 

har I journalister jo. Han er hverken typen på indbrudstyv, 

terrorist eller lejemorder. 

    - Du glemte det med kollapse. Så du ikke tv-avisen i går? Der 

dukker flere og flere trusler op på nettet. 

    - Vi skulle ikke have blandet os i den krig. 

    - I skulle have holdt jeg uden for ligesom os. De fleste trusler 

henviser til jeres engagement i Irak-krigen. 

    - Hold venligst mig uden for. I øvrigt er det under halvdelen af 

danskerne, der er så krigsgale som regeringen. Alle ved, at det var 

løgn alt sammen. Handler mødet i Nyborg om terrorisme? 

    - Noget så banalt som det danske arbejdsmarked. Det 

interesserer tyskerne mere i øjeblikket end terrorisme. Industrien 

og de fleste politikere ville helst indføre den danske model den 

dag i morgen. Men dem med gode, faste jobs er imod. 

    - Så forstår jeg bedre, du foretrækker en rask lille terroristsag. 



 

    - Det bliver mere end en lille terroristsag, hvis de har tænkt sig 

at sprænge en bro i luften. 

    - Visvas, sagde bedstemoren og strøg hende smilende over 

kinden. 

    Inden emnet nåede at blive fortrængt af et andet, havde Gese 

besluttet sig. Når hun var færdig med mødet i Nyborg i morgen, 

ville hun køre omkring politigården og høre, hvad de kendte til 

den unge mand. 

    - Jeg går ned og henter min computer, sagde hun, da hun havde 

tørret det sidste service af. 

    På legepladsen og rundt omkring på plænerne legede børn af 

mange nationaliteter og alle aldre. Voksne af begge køn sad 

omkring på bænkene og holdt øje med rollingerne eller snakkede 

sammen. Gese gik lidt omkring og nød den fredfyldte stemning. 

Vejret var skønt. Kun en svag brise holdt varmen i skak. 

    Da hun passerede opgangen, hvor de fire unge mænd var gået 

ind, kikkede hun uvilkårligt til siden. I et vindue i stueetagen stod 

den smukke unge mand med en lille pige på armen i samtale med 

en lige så billedskøn ung kvinde. Sikkert hans kone, gættede 

Gese. 

    Hun tog en rask beslutning, gik ind ad døren og op ad trappen. 

Reda Asmar, stod der på skiltet. Hun hørte skridt inden for og 

skyndte sig ned i entreen. Hun lyttede med tilbageholdt åndedræt. 

Der blev atter stille. Hun skrev navnet i sin notesblok samt 

nummeret på den olivengrønne Corolla, der holdt ved siden af. 

    Den øgede hjerterytme satte varme i kinderne, konstaterede 

hun, da hun gik hen til bilen for at hente lab top’en. Hun så sig 

omkring. Der var vist ingen, der havde bemærket hendes lille 

udflugt. 

 

Politiassistent Bent Petersen var mere heldig med opringningen til 

Århus. 

    Iachim Sefrioui, ejeren af den grønne Corolla, var 22 år 

gammel og født i Danmark af marokkanske indvandrere. 



 

    For et par år siden havde han fået en dom for forsøg på 

fremstilling af amfetamin. Da der var tvivl om produktionens 

resultat og omfang, var dommen blevet betinget. Siden havde han 

opgivet sit kemistudie og var nu chauffør. 

    Efterfølgende havde politiet foretaget et par razziaer i hjemmet 

uden at finde narkotiske stoffer. 

    Bent takkede kollegaen og følte sig en smule oplivet. 

Oplysningen bestyrkede mistanken. Den var grund nok til at 

kontakte PET uden at behøve at føle sig paranoid eller til grin. Så 

kunne de gøre med tippet, hvad de ville. 

 

Kort efter fyraften, da den sidste af de ansatte havde forladt 

gartneriet, gik Salem Hicham over i lagerbygningen og låste sig 

ind. Ingen andre end han og Abdullah havde nøgler til bygningen. 

    Han skød slåen i efter sig, tændte armaturerne i loftet og 

begyndte at gøre klar til aftenens produktion. Hvis nogen spurgte 

efter ham, ville konen sige, at han var taget ind til byen. 

    Ved hjælp af trucken fjernede han pallerne med spagnum, der 

dækkede døren til det lydisolerede rum med cementblanderne. 

Derefter flyttede han dem, der skjulte tønderne og kasserne og 

kørte to af hver hen til det lydtætte rum. Til sidst placerede han en 

palle med kunstgødning midt mellem blanderne. 

    Han slukkede og lukkede for at gå over at spise. 

    Alt var parat, når de andre dukkede op om et par timer. 

 

Kemal havde lagt sig på den ene af de to brikse for at holde øje 

med monitorerne: den ene dækkede pladsen ud mod gaden og den 

anden det meste af lageret. Ingen kunne komme ind uden at blive 

set. 

    Nu var der kun en halv time til, at Abdel dukkede op med 

middagen. Så snart en af vennerne viste sig, var tiden mere 

udholdelig. Enten snakkede de om projektet eller så film. Når han 

igen var alene, vendte angsten tilbage. 



 

    Det havde stået på i fjorten dage. Nerverne var ved at give efter 

for presset, kunne han mærke. Hele tiden tænkte han på, hvad der 

kunne ske af ukontrollable hændelser, der fik lortet til at futte af. 

    De andre havde forsøgt at berolige ham med, at det var lige så 

sikkert som ammen i kirken. Hverken en påkørsel eller gnist var i 

stand til at antænde det. Der skulle en tændsats til, og de ville 

først blive monteret i sidste øjeblik. 

    Jo mere vagterne sled på nerverne, jo mindre forstod han, at de 

seks frivillige gjorde det frivilligt. Han blev helt syg ved tanken 

om, at de i stedet for at blive hentet ville blive sprængt til atomer: 

alene som hævn for en åndssvag krig, der ikke vedkom nogen af 

dem. 

    Han rejste sig fra briksen. Der kørte en vogn gennem porten og 

ind på gårdspladsen. Det var Abdel med maden. Så slap han for at 

ligge alene og tænke på de forbandede sække. 

 

Kriminalkommissær Henrik Andersen havde mest lyst til at blæse 

på foredraget i PET’s konferencesal om en time og tage hjem til 

konen og børnene i Holte. Men hensynet til det gode eksempel fik 

ham til at blive. 

    For at udfylde tiden gik han i gang med den sag, han egentlig 

havde tænkt sig at udskyde til i morgen. 

    Telefonen ringede. 

    - Har du tid til at tale med en politiassistent Bent Petersen fra 

færdselspolitiet, spurgte vagthavende. 

    Politiassistenten blev stillet ind. Efter at have undskyldt 

ulejligheden gav betjenten en kort beskrivelse af de 

sammenfaldende oplevelser ved Lillebælt og Storebælt. 

    - Jeres opfordring om at holde øje med broerne fik mig til at 

tænke…, undskyldte helikopterbetjenten. 

    - Rigtigt opfattet. Det er den slags tilsyneladende uskyldige 

hændelser, vi ønsker rapporteret. 

    Andersen benyttede lejligheden til at fortælle, at han netop var 

blevet ringet op af Københavns politi, der havde fået en lignende 

meddelelse fra kollegerne i Malmø. Overvågningsfolkene på 



 

Øresunds-broen havde observeret et mistænkeligt tilfælde samme 

eftermiddag.  

    Kommissæren takkede og bad ham sende en vogn med båndet.  

    I morgen ville han ringe til kollegerne i Odense og Århus og 

bede dem undersøge de to mænds færden. Derefter ville han tage 

til Malmø og se på videooptagelserne fra broen. 

    Øresundsbroen var den eneste bro med konstant overvågning. 

Af samme grund var de øvrige broer rubriceret som udsatte mål.  

 

- Gese, vil du være sød at åbne vinen, spurgte bedstemoren, der 

havde travlt med at forberede middagen. 

    Gese fandt proptrækkeren i skuffen og stillede den åbne flaske 

ind på spisebordet. 

    - Det dufter dejligt, sagde hun og åndede dybt ind for rigtigt at 

genkalde sig nydelsen og smagen af gammeldags oksesteg. - Jeg 

er skrupsulten. 

    - Det lyder godt, for der er kød til en hel familie. 

    - Skal jeg dække bord? 

    - Ja tak, tag det fine stel og sølvbestikket, så leger vi fine 

damer. 

    Gese lo. Det var typisk for mormor. 

    - Ham fyren, vi talte om. Ved du, hvad han laver. 

    - Sagde jeg ikke, han læste til ingeniør? Og så kører han varer 

ud til kiosker i Odense og andre steder på Fyn, når han har tid.  

    - Hvad ville du gøre, hvis du fik til opgave at sprænge en bro i 

luften uden at skabe for megen opmærksomhed? 

    - Det lyder ligesom, da du var lille. Du blev ved, til du fik svar. 

Og jeg fik ikke fred, før du var tilfreds: jeg ville fylde en lastbil 

med sprængstof og detonere det midt på broen. Hvis 

sprængladningen er stor nok, kan man forstille sig resultatet. Jeg 

brænder maden på, hvis jeg samtidig skal agere terrorist. Er du 

tilfreds? 

    Ja, mormor. Jeg ville gøre nøjagtigt det samme, sagde Gese og 

lagde armene om hende. 

 



 

Bent Petersen afleverede egenhændigt videooptagelserne til 

politikommissær Henrik Andersen. 

    Efter tredje gennemsyn var kommissæren enig med Petersen i, 

at sammenfaldet virkede tilstrækkeligt mistænkeligt til at indlede 

en undersøgelse. Af ren høflighed spurgte han betjenten, om han 

havde lyst til at gå med til aftenens foredrag. 

    Mindre end 30 af PET’s samlede styrke havde bekvemmet sig 

til at møde op; måske fordi terroreksperten var af hunkøn. 

    Andersen skammede sig på tjenestens vegne over den 

manglende interesse. Chefen var der heller ikke. Han var til møde 

med ministeren og lovlig undskyldt. 

    Det pauvre fremmøde skyldtes ikke Mette Sørensens udseende; 

faktisk var hun en fryd for øjet. Tilmed udstrålede hun en 

selvsikkerhed, som de kritiske blikke - med overvægt på de 

mandlige - ikke syntes at imponere. 

    - Begreber som ondt og godt er som bekendt relative, begyndte 

hun. 

    Det lød ikke særligt ophidsende, tænkte Bent Petersen og 

fortrød allerede, at han ikke havde sagt nej tak og var gået på 

værtshus i stedet. Han havde altid haft svært ved at afvise selv 

indlysende håbløse invitationer. 

    - Bush’s korstog mod de islamiske ekstremister og Ondskabens 

akse imødegås med retoriske modangreb som Den store Satan. 

Tjetenske oprørere er banditter og terrorister i Putins terminologi, 

men opfattes som helte og martyrer af deres tilhængere. Vi kan 

drage en lignende modsætningsfyldt parallel til os selv: Vore 

senere frihedskæmpere blev i begyndelsen stemplet som 

terrorister af både de tyske nazister og de danske myndigheder 

samt i pressen. 

    Opgivende miner og undertrykte gab udveksledes rundt om på 

stolerækkerne. 

    - Vestens selvforståelse bygger på myten om, at kristendom-

men og Vestens demokratier står for det gode, mens andre landes 

diktaturer, især islamiske diktaturer med deres fundamentalisme, 

repræsenterer det onde. 



 

    - Vi troede, at det skulle handlede om, hvordan vi takler 

terrorismen, lød det utålmodigt fra en af tilhørerne. 

    - Det kommer vi til, sagde skønheden. - Men vi bør først sætte 

myterne på plads. Og til myterne hører, at vi er de gode, og de 

andre de onde. Kan det tænkes, at det er os selv, vesten selv, der 

udløser det onde? Det spørgsmål må vi stille for at forstå terrorens 

væsen. Svaret er ja, set med fundamentalisternes øjne. Der er en 

stærk afsky over friheden til at gøre, hvad man har lyst til. Hadet 

og væmmelsen retter sig mod vestlig kulturs mangel på respekt 

for andres værdier. Både materielle og åndelige. Vestlig 

indstilling signalerer uorden og opløsning. Dertil kommer, at 

vesten også forhåner egne værdier. Selvkritik er den egenskab, 

fundamentalister frygter mest skal smitte af på deres egne unge. 

En sådan spredning ville nedbryde den bestående orden. Derfor 

indoktrineringen af de unge og succesen med det, vi betegner som 

hjernevask. Agitatorerne er de virkelig farlige: de er de 

fundamentalistiske bagmænd. Bombemændene er bagmændenes 

våben. Uden bagmændene var der ingen selvmordsterrorrister. 

Agitatorerne drømmer ikke selv om at gøre det beskidte arbejde 

eller ofre sig selv. De hjernevasker de unge til at udfører terroren. 

    - Så er det altså imamerne, vi skal have fat i, afbrød en 

selvbevidst udseende ung mand, der sad med armene foldet over 

det tøndeformede bryst. 

    - I ved af egen erfaring, at nogle imamer har det med at 

prædike ét i moskeen og i lukkede fora, og noget helt andet for 

åben skærm og mikrofon. Takaia er det arabisk ord for 

fænomenet. Udadtil er det tilladt at forstille f.eks. en demokratisk 

holdning, selv om man er tilhænger af shari´a. Hykleri er tilladt i 

den gode sags tjeneste. Vi kender en afart heraf blandt visse 

nydanske politikere: de skifter parti, som andre skifter undertøj. 

En skæbnesvanger version så vi med mujahidinerne i 

Afghanistan. Først arbejdede de sammen med CIA, siden 

terrorbombede de USA. 

    - Jeg tror, det bunder i ren og skær misundelse, indskød én. - 

De er misundelige over ikke at kunne deltage i alt det sjove, vi 



 

foretager os i levende live. De må pænt vente til senere. Hvis man 

er så enfoldig at tro på det, der prædikes, forstår man godt, at 

nogle får lyst til at stikke os livsnydere en på trynen. 

    Mette Sørensen smilte og ventede tålmodigt, til der blev ro i 

salen. 

    - Det er faktisk en accepteret udlægning ifølge nogle 

psykologer. Man reagerer ud fra devisen, If you can’t join them, 

beat them. Samme holdning udtrykte en forhenværende dansk 

udenrigsminister for øvrigt for mange år siden efter et politisk 

nederlag. På den anden side gør en splittet holdning det lettere for 

terrorister at falde ind i et givet samfund. Vi så det med World 

Trade-terroristerne. De lignede almindelige unge; klædte sig 

vestligt, gik på diskotek og drak spiritus; måske har de befundet 

sig i et frygteligt dilemma: på den ene side tiltrukket af vestlig 

levevis, på den anden bundet af en streng islamistisk orden. Det 

gjorde dem til lette ofre for bagmændene. 

    - Det var det, jeg mente, sagde forslagsstilleren. 

    - Den dybe binding til det kulturelle og religiøse begrænser 

friheden. Med andre ord: Når man er afskåret fra at få del i 

friheden, kan den synes så frustrerende, at man er opsat på at 

destruere den. Det er disse usikre unge, der lader sig begejstre af 

imamer, der prædiker hellig krig, islamisk verdensherredømme og 

had til vesten. Det er samme slags imamer, som prædiker i 

Finsburry Park-moskeen i London. Deres hadefulde budskaber er 

med til at rekrutterer bombemænd i den hellige terrors navn. 

    Henrik Andersens mobil summede. 

    - Jeg bliver nødt til at gå. Det er chefen, sagde han. 

    - Jeg går med, sagde Bent og så på sit ur. 

    Heldigvis sad de tæt ved udgangen. 

    På vej hen til kontoret orienterede Andersen sin chef om 

videooptagelserne. 

    Bag sig hørte Bent Mette Sørensens stemme: 

    - Det er ikke antallet af bomber og døde, der er den enkelte 

terrorhandlings mål, men at skabe permanent frygt og angst i 



 

samfundet. En israelsk terrorekspert har sagt, at hemmeligheden 

ved terrorisme er at få en håndgranat til at ligne en atombombe. 

    - Jeg tager til Malmø i morgen, sluttede Andersen. - Det var 

chefen. Han mente også, det bør tages alvorligt.  

    De to hilste af med hinanden. Kommissæren lovede at holde 

sin yngre kollega orienteret. 

 

En sort BMW med tonede ruder kørte ind og parkerede bag 

gartneriets lagerhal, ude af syne fra vejen. Salem havde set dem 

komme og nåede hen til bilen, da de fire venner steg ud. 

    Han hilste med et masa`a-lkher og gav Ashraf, Reda, Adnan og 

Abdullah hånden, inden han låste op. 

    - Vi skal være færdig i overmorgen, sagde Abdullah, da døren 

var lukket bag dem. - Jeg har talt med Mahmoud. Han henter de 

sidste læs i morgen og overmorgen. Lad os komme i gang. 

    De åbnede sækkene med kunstgødning og hældte nøje afmålte 

mængder gødning og indhold fra tønderne og ballonflaskerne i de 

to cementblandere. Så lukkede de dørene med den dobbelte 

isolering og tændte for blanderne. En næsten uhørlig brummen 

trængte ud i hallen. 

    Efter nogle minutter slukkede de for maskinerne og åbnede 

dørene. 

    De tømte blandingen over i et par fodervogne og kørte dem 

nogle meter væk for at give plads til at fylde maskinerne op på ny. 

    De andre begyndte at skovle den klæbrige substans tilbage på 

sækkene. Derefter lukkede de dem ved hjælp af en håndholdt 

symaskine. Til sidst lagde de dem i sække, påtrykt Spagnum, og 

afsluttede med et lag spagnum til at opsuge udsivende fugtighed 

og for at vildlede eventuelt nysgerrige. 

    Klokken var fire om morgenen, da de forlod lagerhallen med 

det lydisolerede rum skjult bag højtlæssede paller. 

    Salem hilste af med de andre og gik ind for at få et par timers 

søvn. 

 

  



 

 

 

Hamida 

 

 

Hamida sad på en skammel og malkede en ged fra den lille flok, 

der befandt sig i indhegningen. Når hun var færdig med den 

sidste, ville hendes yngste bror føre gederne ud over de tørre 

stubmarker. 

    Det var tidlig morgen. Solen var endnu skjult bag de takkede 

tinder i øst. Om et par timer ville dens stråler bage ubarmhjertigt 

over Marokko og Hamidas fattige landsby ved foden af 

Atlasbjergene. 

    Hamida var ankommet til landsbyen med bus for ti dage siden. 

Mod sin vilje. Men Iachim ville havde det sådan, og hun havde 

ikke vovet at sætte sig imod. Det eneste, hun havde sagt, var 

hvorfor, når hun hellere ville blive hos ham i Århus. Han havde 

brugt samme argument, som da hun havde født første gang: at 

familien i Marokko havde krav på at se deres søn. Halvandet år 

senere havde hun født deres anden søn og skulle igen tilbringe de 

næste par måneder i landsbyen. 

    Iachim ville følge efter, så snart han fandt en ferieafløser. Når 

Iachim kommer, slipper jeg for at slide hele dagen, trøstede hun 

sig, når moren satte hende i arbejde. Hun følte, hun forsømte den 

mindste, der skreg af mangel på opmærksomhed eller på grund af 

en våd ble, der kogte i varmen. 

    Så snart den første gensynsglæde havde lagt sig, var hun blevet 

sat til det, der havde fyldt det meste af hendes barndom og 

ungdom. Hun gik moren til hånde med hverdagens mange 

gøremål: hjalp til med maden, så efter familiens mindste, gjorde 

rent og malkede gederne morgen og aften. Når Iachim kommer, 

bliver det anderledes, gentog hun for sig selv. 

    Hun længtes efter Iachim og den frie, ubekymrede tilværelse i 

Århus. Hendes pligter i Danmark begrænsede sig til at passe 

børnene, hjemmet og undervisningen i dansk. 



 

    Egentlig anså hun ikke skolen som en pligt, men som en 

kærkommen mulighed for samvær med unge på hendes egen 

alder og med samme baggrund. Det danske sprog var svært, men 

Iachim var en tålmodig og dygtig hjælper. Hendes danske lærer 

roste hende og sagde, at hun havde sprogøre. Ordet fik hende til le 

og opmuntrede hende til at gøre sit bedste. Når hun kom tilbage, 

ville hun uddanne sig som social- og sundhedshjælper for at tjene 

sine egne penge. 

    - Er du ved at være færdig, råbte moren. 

    - Jeg mangler kun to, råbte hun tilbage og lod den løbe, hun 

netop havde malket. 

    Hun løsnede knuden til det reb, der holdt den næstsidste ged 

bundet til indhegningen af sammenflettede krogede grene. Når 

hun var færdig, skulle der kærnes smør og laves ost. Hun forstod 

ikke, hvordan hendes mor nåede det, når hun ikke var her til at 

hjælpe. Moren så mindst ti år ældre ud, end hun var. Faren var 

daglejer og arbejdede for en ussel løn på egnens godser. Hendes 

to yngste brødre lavede ingen ting ud over at passe skolen og 

gederne. Den ældste bror var i lærer som tjener i Rabat og kom 

kun hjem et par gange om året. Så snart, han var udlært, ville han 

forsøge at komme til Spanien. Søstrene på tre og fem var endnu 

for små til at aflaste moren.  

    Både de gifte og ugifte kvinder og piger i landsbyen misundte 

hende, fordi hun var gift med Iachim og var flyttet til udlandet. 

Flere af de gifte mænd arbejde i byerne og kom kun sjældent 

hjem. De få, der havde været heldige at finde arbejde og få 

opholdstilladelse i udlandet, havde bragt deres ægtefæller og børn 

med sig, så snart det var muligt. Sådan som Iachims far havde 

gjort det. Andre unge mænd var henvist til at leve og arbejde 

illegalt i Europa, ofte til en løn, der gjorde det svært at sende 

penge hjem til familien. 

    Landsbyen var efterhånden reduceret til et samfund, beboet af 

overvejende kvinder, børn og gamle mennesker. 

    Hendes fætter Iachim var tre år, da hans far hentede familien til 

Danmark. Farens butik med eksotiske varer gav tilstrækkeligt 



 

overskud til, at han kunne sende penge hjem til forældrene. For en 

halv snes år siden byggede faren et hus i landsbyen stort nok til, at 

hans forældre og egen familie kunne bo der. Her lærte Hamida 

Iachim at kende, når han og hans søskende var hjemme på ferie. 

Landsbyen forblev den udvandrede Sefrioui-families rigtige hjem 

og Marokko dens fædreland. Når Iachims forældre blev gamle, 

ville de vende tilbage og bosætte sig i det store, flotte hus i 

landsbyen. 

    Det var under et af de årlige besøg i landsbyen, at hendes og 

Iachims far aftalte deres børns giftermål. Det fandt sted flere år 

før, de blev voksne. Sådan som det var skik og brug i Marokko og 

det meste af den arabiske verden. 

    Hamida vidste, at man ikke så med blide øjne på den slags 

forbindelser i Europa. I Danmark blev det kaldt tvangsægteskab. 

Men hun forbandt ingen tvang ved sit ægteskab med Iachim. Så 

langt, hun huskede tilbage, havde hun beundret og elsket sin 

blide, jævnaldrende fætter. Længe før familiens aftale vidste 

begge, at det skulle være de to for resten af livet. 

    Når hun selv fik arbejde, ville hun sende penge hjem til 

forældrene, så de ikke var nødt til at arbejde så hårdt. Hvis der 

blev råd, skulle hendes små søskende have en ordentlig 

uddannelse. Så slap de for at malke geder og slide for føden fra 

tidlig morgen til sen aften. Hun håbede, de var lige så heldig som 

hende og blev gift med mænd som Iachim. 

    Hamida var færdig med den sidste ged. Hun rejste sig og gik 

hen mod det beskedne hus, der for snart tre år siden havde været 

hendes livs omdrejningspunkt. Når hun sammenlignede det med 

sin tilværelse i Århus, fattede hun knap sin egen forbindelse til to 

så modsætningsfyldte verdener. På samme måde som Iachims far 

havde gjort det, håbede hun en dag at få råd til at bygge nyt hus til 

sine forældre. 

    Hendes ældste søn og søskende sad på gulvet og spiste 

morgenmad, sønnen og pigerne med mælk over hele munden. 

Alle fem gumlede daggammelt fladbrød i sig med glubende 

appetit og skyllede det ned med gedemælk. Brødrene dyppede 



 

brødet i den skål, der stod midt mellem dem, fyldt med en 

blanding af olie, urter og krydderier. 

    - Skynd dig at blive færdig, sagde moren til hendes yngste bror. 

    Det var hans tur til at vogte gederne, mens den ældre passede 

skolen. 

    - Jeg kan også malke, sagde den ældste af pigerne til Hamida. 

    Hamida tog sin yngste søn op af den barnestol, hun havde købt 

i byen, og vuggede ham i favnen. 

    - Det er godt, du kan hjælpe mor. Næste gang, jeg kommer på 

besøg, klarer du dem alle selv. 

    - Hvor gammel er jeg så? 

    - Så er du seks. 

    - Hvorfor bliver I ikke hos os? 

    - Fordi vi bor hos Iachim. 

    - Hvornår kommer Iachim? 

    - Så snart, han får fri fra sit arbejde. 

    - Hvad laver Iachim? 

    - Han er chauffør. 

    - Hold så op med at blive ved med at spørge, afbrød hendes 

mor. - Når I er færdige, kan du rydde til side. 

    Da hendes lillesøster rejste sig, tørrede Hamida hende om 

munden, som hun altid havde gjort, når de mindste havde spist. 

    Moren skummede fløden fra mælken og hældte den i kærnen. 

Hun lagde et klæde over mælken, for at beskytte den mod fluerne. 

    - Fatima fortalte, at Hassan er død, sagde moren. 

    - Er Hassan død, spurgte Hamida og så bestyrtet på moren. 

    Hassan var på alder med hende og var rejst fra landsbyen til 

Rabat, da han havde afsluttet skolens ældste klasse. Det hed sig, 

at han var medlem af en undergrundsbevægelse mod landets 

styre. I forbindelse med et terrorangreb mod et hotel og andre 

vestlige mål, var han blevet fængslet af det hemmelige politi, der 

var berygtet for deres brutalitet. 

    - Hun sagde, han døde af et dårligt hjerte. 

    - Hassan havde da ikke dårligt hjerte. 




