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Somme tider forsynet med tre dage gamle skzgstubbe toner firser- 
nes macho-mandighed, Sonny Crockett, frem på skzrmen. Som et 
mix af Humphrey Bogarts tough'e mandfolkemelankoli, af Bonds 
og de uheldige heltes playboyattituder og af de snesevis af cop- 
lanarbejdere, der i de sidste 15 år har gjort deres beskidte og 
underbetalte arbejde på skzrmen. Han er delvis en statist i filmiske 
postkort fra Miamis nzsten tropiske ferieparadis, der samtidig er 
legeplads for cubanere, der er flygtede fra Castros rade paradis, og 
indvandrere fra det halve latinamerika, der er hidlokket af dram- 
men om lettjente dollars. Som gik serien den tredje verden imade 
på denne tzrskel mellem farste og tredje verden, bevzbnet, med 
pistolen fast fattet med begge hznder. Freeze. Ondskaben og det 
samfundsnedbrydende, socialisme og narkotika, kommer udefra og 
forsager hele tiden af vinde fodfzste i Fortress America. Kampene 
mellem narkotikasmuglere og politi i Floridas sumpe antager til 
tider paramilitzr karakter. Som drengene i Vietnam eller Grenada 
kizmper Crockett og Tubbs på de fremskudte linjer mod det frem- 
mede, synden, forbrydelsen og ufriheden. 

I den double-feature film, der indledte szson 85/86, opsager 
Crockett og hans marke skygge endda fjenden på dens helt eget 
terrzn, tager til Colombia. Da de to helte sidder i lortet, udtaler 
Sonny de bevingede ord: " Welcome to the third World" . Med sin 
helhvide hud (under skzgstubbene) og sit helhvide "trope" taj fal- 
ger han tendenserne fra de hårde hvidevarer, hvor det kularte også 
er yt. Det kularte har dog sin egen tiltrækning, som man kan se på 
kvindesiden, hvor de tropisk-eksotiske og myge indslag er domine- 
rende . At det fremmede, synden og forbrydelsen, har sin egen 
tiltrzkning kan man også se af det forhold at de to heldige helte 
altid arbejder under cover, dvs. formelt besidder syndighedens far- 
vestrålende overflade som alfonser og narkohandlere i hurtige 
sportsvogne, selvom vi jo nok er klare over, at der skjuler sig helhvi- 
de og moralske lanmodtagere under omslaget. Dette bliver szrlig 
pikant i forbindelse med de kvindelige politifunktionzrer, der som 
regel har til opgave at spille ludere på statens regning, hvorved der 
er uendelige anledninger til at gennemspille den pornografiske fi- 
gur, der hedder total prostitution og varegarelse i en hajere sags 
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