
Ola Wong

S l av e rne  i 
Tan z hou

Oversat af Jacob Jonia

Forlaget Punktum

Punktum-Slaverne-i-Tanzhou.indd   1 15-04-2011   14:14:37PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


Slaverne i Tanzhou
Copyright © by Ola Wong, 2010
Copyright dansk udgave 2011 © Forlaget Punktum

Published by agreement with 
Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Copenhagen.

Originaltitel: Blodröda kräftor – Jakten på Henry Wu
Oversat af Jacob Jonia
Omslag: Stoltze Design
Bogen er sat hos Pamperin & Bech Grafisk
og trykt hos Nørhaven A/S 

Denne bog er fiktion, og bortset fra historiske fakta er enhver lighed 
med virkelige personer, levende eller døde, helt tilfældig.
ISBN: 978-87-92621-42-9
ISBN: 978-87-92621-51-1 – Specialoplag
1. udgave, 1. oplag
Printed in Denmark, 2011

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner,
der har indgået aftale med Copy-Dan,
og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Forlaget Punktum ApS
Ny Østergade 10, 2. th
1101 København K
www.forlagetpunktum.dk

Punktum-Slaverne-i-Tanzhou.indd   2 15-04-2011   14:14:37



Dette er en skønlitterær tekst. Den prøver ikke at 
beskrive virkeligheden. Alle eventuelle ligheder 
med virkelige personer og begivenheder er til-
fældige og utilsigtede.

Ola Wong, Taipei, januar 2010

Punktum-Slaverne-i-Tanzhou.indd   3 15-04-2011   14:14:37



Punktum-Slaverne-i-Tanzhou.indd   4 15-04-2011   14:14:37



5

K aPi T e l  1

Tanzhou er ikke bare en grim by. Den er en voldtægt af den gode 
smag. Man får lyst til at smutte ind under bruseren og vaske sig 
med citron og brændende varmt vand, efter at man har været der. 
På mindre tid, end det tager at køre fra flyvepladsen til Østen-
vindens Industrizone, var jeg begyndt at længes efter Shanghai, 
Malmø eller et hvilket som helst andet sted i verden, hvor folk ikke 
går rundt og ligner halvaber.
 Byens indbyggere består af 5,4 millioner tumlinger med over-
bid. Jeg er her for at tjekke op på en af dem og en svensk forret-
ningsmand, som jeg desuden engang har været i seng med (et fejl-
trin, fra før jeg mødte mit livs kærlighed, Love, mere om ham lidt 
senere). Vil jeg gerne væk herfra? Vil man gerne have et bad efter 
en voldtægt?
 Min rejse begyndte i Malmø på Risikokontrols hovedsæde, det 
vil sige i Loves seng. Jeg havde en let eftersmag af sperm på tun-
gen. Han har på et tidspunkt stillet en seng ind ved siden af, så vi 
kan have sex, før han går hjem fra kontoret, for det er det eneste 
tidspunkt, hans kone ikke udspionerer ham. Med sit dybe blik og 
struttende læber ligner han en model for Ermenegildo Zegna. Hans 
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krop består af veldrejede muskler, som han har trimmet ved at gå 
til spinning. Jeg havde som sædvanlig ydmyget mig selv og var 
begyndt at plage ham om at forlade Emelie. Denne gang havde jeg 
knap nok fået tørret mig om munden, før jeg begyndte at tigge og 
bede ham om at forlade deres kærlighedsløse forhold. Hun er syv 
år ældre end mig. En elegant fuldblodskvinde, der er vokset op i en 
kæmpestor villa i Bellevue. Jeg har lovet mig selv mindst 20 gange, 
at jeg aldrig mere vil plage ham, men kærlighed gør både blind og 
døv. Love og jeg begyndte at gå i seng med hinanden umiddelbart 
efter, at jeg var blevet ansat. En dag havde jeg besluttet, at jeg ville 
have ham. Jeg havde taget en lårkort på og netstrømper med hof-
teholder og var gået ind på hans kontor. Samme eftermiddag tog 
han mig på gulvet. Man behøver ikke ligefrem være hjernekirurg 
for at få fingre i mænd. Senere hen blev det mig, der trak det korte-
ste strå, da jeg forelskede mig i ham. Og han blev ved med at være 
en skiderik, men en sød en af slagsen. Han kiggede på mig med et 
smil, der både var medfølende og arrogant.
 “Skat, du må have lidt mere selvrespekt.”
 “Men kære ven, tror du, at jeg havde taget det her job, hvis 
jeg havde nogen form for selvrespekt?” spurgte jeg og lavede trut-
mund. Hampus, min eks, ville have syntes, at mit job var på sam-
me niveau som en lagerforvalters i Polen. Men på den anden side 
syntes Hampus også, at det var mere etisk korrekt at køre taxa 
sort frem for at unde staten et par skattekroner. Virkeligheden er 
én ting, noget andet er beskidte taberes vrangforestillinger. Jeg 
var stadig irriteret på Hampus. Han havde været en smutter i min 
store, forkromede plan. I de seneste måneder har jeg været bekym-
ret for, at Love vil gå hen og blive min næste store fejltagelse. Han 
kiggede bønfaldende på mig.
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 “Jeg lover at tale med Emelie, hvis du ordner det her job,” sagde 
han.
 Det så ud til, at min indsats havde givet pote!
 “Du skal fortælle hende om os!”
 “Det lover jeg,” sagde han. “Jeg burde have gjort det for længe 
siden.”
 “Okay. It’s a deal,” sagde jeg.
 Selvfølgelig var han desperat for at få mig til at tage det her job. 
Men det var stadigvæk en positiv udvikling, et første, nødvendigt 
skridt hen imod skilsmissen. Exit Emelie Bonde. Enter Eliza Su.
 Opgaven gik ud på at undersøge Rickard Klingas forretninger 
og forretningsforbindelser. Love kunne have brugt en hvilken som 
helst anden af vores medarbejdere eller lokale kinesere. Men dertil 
var jobbet alt for vigtigt.
 Rickard var en af de investorer, der havde spyttet i kassen, da 
Risikokontrol blev grundlagt. Risikokontrol var blevet så stort et 
foretagende, at vi planlagde at gå på børsen. Derfor skulle vi bru-
ge en bestyrelsesformand, hvis navn havde en vis vægt inden for 
svensk erhvervsliv. En børsintroduktion skulle give os en risikoka-
pital, som kunne sikre en fortsat udvidelse. Og en vellykket børsno-
tering ville desuden kunne gøre Love og mig velhavende – jeg ejer 
15 procent af firmaet.
 Men Love havde åbenbart lyttet lidt for godt til sine egne råd, 
for Rickard skulle undersøges på kryds og tværs, inden han fik til-
buddet. Vi var overbeviste om, at Rickard havde et par lig i lasten, 
som Love syntes, vi burde have kendskab til, før pressen gravede 
dem frem. (Selvom vi begge er enige om, at det nærmest er utæn-
keligt, at de sløve padder på Sveriges avisredaktioner skulle afsløre 
noget som helst). Risikokontrol arbejder næsten på samme måde 
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som journalister, men vores job er lige modsat, nemlig at forhindre 
skandaler i at blive afsløret. Vi propper ånderne tilbage i flasken.
 Et døgn senere landede jeg i smoggen på Pudongs flyveplads i 
Shanghai. Magnettoget kørte mig ind til byen med 430 kilometer 
i timen. Jakkesæt strømmede ind og ud ad svingdørene på det 88 
etager høje Jin Mao-tårn. Asiatiske kontormus i sorte pumps og 
stramme, grafitgrå nederdele gik selvsikkert på høje hæle med hå-
ret sat op i en knold og en svag duft af Dior J’adore. Marmoret var 
skinnende rent, og jeg trådte frem til den forgyldte elevatordør. 
Her følte jeg mig hjemme.
 Jeg betragtede mit spejlbillede i den blanke tv-skærm, der hang 
inde i elevatoren. Bag mit ansigt kunne jeg se graferne fra de in-
ternationale børser og høre kommentatorernes ensformige analy-
ser. Kurserne faldt og faldt, en fortsættelse af den nedadgående 
tendens, som havde stået på siden i sommer. Børsen i Shanghai 
havde mistet halvdelen af sin værdi, messede stemmen. Jeg stu-
derede mig selv: Mit hår skinnede sort, og mine læber var fyldige. 
Jeg havde en perfekt hals og en sexet hage. Jeg løftede armene og 
trak ud i jakken, så jeg kunne se min krop. Brysterne var runde og 
ophævede tyngdekraften i en sådan grad, at jeg ville have troet, det 
var silikoneimplantater, hvis ikke jeg havde vidst, at de var ægte.
 Lækker, lækker, lækker, tænkte jeg. Jeg er så skidelækker.
 Jeg er 31 år gammel, og i min verden er det stadig en ung alder. 
Eller – hvem er det lige, jeg prøver at snyde her? Det er et år mere 
end de kritiske 30. En yderligere tilspidsning af den naturkatastro-
fe, der går under betegnelsen alder.
 Ståldørene til elevatoren gled lydløst op. Jeg åbnede munden 
en enkelt gang og sank for at udligne trykket. Og derefter gik jeg 
ind på Risikokontrols filial i Shanghai, hvor John Tsang ventede på 
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mig med den sagsmappe, han havde forberedt. John er Risikokon-
trols ubestridte guldfugl: en tidligere højtstående politimand fra 
Hongkong, som er uvurderlig, når man har brug for at undersøge 
en person, og somme tider også, hvis man skal brække ryggen på 
en eller anden. Han leder et team af forhenværende kinesiske poli-
tifolk med gode kontakter inden for sikkerhedsapparatet. Har din 
fabrik i Kina uforklarligt høje omkostninger? Er du låst inde på dit 
kontor af en horde utilfredse arbejdere? Er fabrikken ved siden af 
begyndt at producere kopier af dine varer til halv pris? Så ring til 
os! Det er dét, vi tager os af hos Risikokontrol. Vi kontrollerer din 
risiko.
 Jeg læste journalen igennem. Rickard ejede og var medejer af 
indtil flere selskaber. Det største hed Red Lobster. En joint venture 
mellem Rickard, hans kinesiske partner Henry Wu og Lee On-man, 
en forretningsmand fra Hongkong, som jeg tilfældigvis var i fami-
lie med. I løbet af nogle få år var Red Lobster blevet den førende 
virksomhed inden for handlen med krebs med leverancer til de to 
største supermarkedskæder i Sverige. Succesen skyldtes Red Lob-
sters utroligt lave priser kombineret med høj kvalitet.
 Det var i sandhed lidt af et mirakel, Rickard, Henry og Lee dér 
havde udført. Ifølge de oplysninger, John Tsang havde fået fra de 
lokale myndigheder, havde de hver især en indkomst på op imod 
en million om året. Og det var endda kun det beløb, de havde op-
givet. I virkeligheden tjente de sandsynligvis langt mere. Spørgs-
målet var bare: Hvordan kunne Red Lobster være så billige? Deres 
produktion måtte have lavere omkostninger end selv de allermest 
lyssky kinesiske konkurrenter.
 Lokale myndigheder havde oplyst, at Henry Wu var ustraffet 
og aldrig var blevet stævnet for noget. Hans kreditværdighed blev 
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anset for at være god. Men indtil videre havde vi kun hørt os for 
hos de offentlige myndigheder og ringet to gange til Tanzhou. Den 
grundige efterforskning var jeg nødt til selv at stå for. Og det var 
derfor, jeg befandt mig i Tanzhou, verdens røvhul.
 Østenvindens Industrizone er gennemtrukket af et nyt, men al-
lerede nedslidt vejnet, hvor overlæssede Dongfeng-lastbiler med 
sorte skyer fra udstødningsrøret tøffer rundt mellem 11.000 plast- 
og kemifabrikker. Her lå Henry Wus hjemby engang, inden den 
blev jævnet med jorden for at gøre plads til industrien.
 Red Lobster-komplekset bestod af ti store bygninger bag en mur 
med pigtråd foroven og en elektrisk port i letmetal, der kørte på 
skinner. Udenfor løb en støvet og hullet vej, hvor lastbiler belæsset 
med plastrør buldrede forbi. Overfor befandt sig en snusket for-
tovsrestaurant med fem plasticborde og parasoller. Derfra havde 
man udsyn over fabrikken. Jeg kiggede på mit armbåndsur. Henry 
Wu havde sat mig stævne her klokken tre. Klokken var nu 11.30. 
Frokosttid. Det gav mig et par timer til at observere. Jeg havde en 
blå arbejdsskjorte på, træningsbukser og sandaler, og jeg så ud, 
som om jeg kunne være ansat på en hvilken som helst fabrik i om-
rådet.
 Jeg lod mig dumpe ned på en af de 25 centimeter høje blå pla-
sticskamler og bestilte en guilin mifen ved indehaveren, en sichua-
nesisk kvinde med rynket ansigt og et fjernt, sørgmodigt blik. Hun 
serverede en krydret bouillon og et salatblad, jordnødder og et par 
skiver gråt kogt kød med risnudler til. Jeg tilsatte en skefuld chi-
lipasta og lidt vineddike fra en af de skårede porcelænstekander, 
som stod på bordet, hvorefter jeg begyndte at slubre bouillonen i 
mig. Fra de omkringliggende fabrikker kom arbejderne strømmen-
de til for at købe frokost. De var klædt i blå, lyserøde eller stribede 
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skjorter, alt efter hvilken virksomhed de arbejdede for. Navn og 
logo stod på brystet: Tanzhou Plastics, Plastkejseren, Plast- & Let-
metal A/S. De nød et par minutter i frihed, selvom det kostede en 
yuan ekstra at spise ude sammenlignet med fabrikkernes statsstøt-
tede kantinemad.
 Men der kom ingen ud fra Red Lobster, og der var ingen arbej-
dere med firmaets logo at se nogen steder. Når vagten trykkede 
på knappen, som fik metalporten til at glide fra, var det kun for at 
lukke endnu en lastbil med vareleverancer ind. Ved kontorbygnin-
gen holdt Henry Wus tre biler parkeret: en sort Audi 8 importeret 
fra Tyskland, en forlænget limousineudgave af en gigantisk, sort 
Hummer med Henry Wus monogram i diamanter på døren − plus 
en Lincoln Towncar, der naturligvis også var sort. Ved hver bil 
stod der en chauffør og ventede. De var klædt i jakkesæt, der sad 
dårligt, og havde de særlige blegfede, livstrætte, nikotingule fjæs, 
som alle chauffører i Zhejiang-provinsen åbenbart er født med (el-
ler som tilsyneladende indgår i jobbeskrivelsen). Udposningerne i 
armhulen viste, at de var bevæbnede.
 Klokken 12 kom Henry Wu ud på gårdspladsen. Han var en lav, 
spinkel mand, karseklippet og med briller. Chaufføren ved Hum-
meren rejste sig og stod ret, tog en nøgle og trykkede på en knap. 
Hummeren blinkede, døren til bagsædet gik op, en lille trappe blev 
sænket ned, og Henry kravlede ind i det vældige køretøj på sine 
spinkle og velklædte ben. Døren gled i bag ham, og han forsvandt 
bag de tonede ruder. Chaufføren startede bilen og svingede ud gen-
nem portene. De skulle nok ud og spise frokost.
 “Der kommer aldrig nogen af deres arbejdere og spiser her,” 
sagde indehaveren med et ansigtsudtryk, som var det var endnu en 
af livets uretfærdigheder, der skadede hendes forretning.
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 “Hvor kommer deres arbejdere fra?”
 “Jeg har set lastbiler med uygurer på ladet,” sagde hun og ryn-
kede på næsen for at vise, hvad hun mente om det tyrkiske folke-
slag fra det vestlige Kina. “Hvorfor de vil have sådan nogle tyve-
knægte her, aner jeg ikke, men der er tilsyneladende styr på dem, 
for indtil videre har jeg ikke hørt, at de skulle have hverken stjålet 
eller voldtaget nogen. Området er nogenlunde sikkert at færdes i,” 
sagde kvinden.
 “Uygurer? Hvad bestiller uygurer på en fabrik i Østkina?”
 “Hvad ved jeg. Det er meiyou banfa, ikke til at lave om på. Myn-
dighederne prøver at støtte dem. De får så meget, og alligevel vol-
der de kun problemer,” sagde hun.
 Det her gjorde mig nysgerrig. I de papirer, jeg havde fået, stod 
der ingenting om uygurer. Det er et muslimsk folkefærd af tyrkisk 
afstamning, som bor i den vestlige Xinjiang-provins. Området bli-
ver styret med hård hånd af sikkerhedsstyrkerne og af Bingtuan, 
den halvmilitære − og børsnoterede − koloniorganisation, som 
driver landbrug og industri i provinsen. Spændinger og uroligheder 
mellem uygurer og kinesere har gjort området til en krudttønde.
 “De har åbenbart også en form for åndssvageforsorg derinde,” 
fortsatte kvinden.
 “Hvad mener du?”
 “Ja, af og til har vi set nogle vanskabte drenge stå og hænge 
inden for porten. Børnene er hankinesere, ikke uygurer. Men de 
kommer aldrig ud. Fabrikken får sikkert tilskud fra regeringen for 
at tage sig af minoriteter og idioter. Vi laobaixing, almindelige, hæ-
derlige mennesker, får ikke noget,” mukkede kvinden, mens de sid-
ste frokostgæster forlod stedet.
 Efter to timer vendte Hummeren tilbage og kørte igen ind gen-
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nem portene. Henry klatrede ned ad stigen. Han var lidt usikker på 
benene. Han havde nok fået en lille én til maden. Klokken 14.30 
rejste jeg mig og gik hen til min bil, der holdt parkeret omme bag-
ved. Det var en sort Great Wall-jeep med tonede ruder. Jeg klæd-
te om inde i bilen. Lagde arbejdsskjorten, rettede på stroppen til 
bh’en, satte håret op i en knold med en sølvhårnål med en grøn 
jadesten ude på spidsen.
 Jeg klappede solskærmen ned, hvori der sad et lille sminkespejl, 
og lagde makeup. Et tyndt lag foundation, lidt øjenskygge, lipgloss 
og et drys guldpudder. Jeg opdagede til min rædsel, at jeg så småt 
var ved at få grovere ansigtstræk omkring kindbenene og lette smi-
lerynker ved øjnene, men bortset fra det så jeg fantastisk ud. Jeg 
takkede Vorherre for mine asiatiske gener, for hvis jeg havde været 
etnisk svensker, ville jeg allerede have rynker og mave og dobbelt-
hager. Denne krop og dette ansigt ville holde i mange år fremover, 
længe nok til, at Loves kone ville blive rynket – og Love ville indse, 
hvad der var til hans eget bedste. Jeg rettede på udskæringen, så 
den blev dyb; det skulle få Henry til at sænke paraderne.
 To Dongfeng-lastbiler trillede forbi, og de var så tungt belæs-
sede med plast og buede rør, at jorden rystede, og den hårdt prø-
vede asfaltbelægning slog endnu flere revner. En gul støvsky ramte 
forruden.
 Jeg kørte frem til porten. Vagten kiggede mistroisk på mig, da 
jeg sagde, at jeg havde et møde med Henry, men han trykkede al-
ligevel på knappen, så porten gik op. Jeg kørte ind og parkerede 
bilen ved siden af de livstrætte, kæderygende chauffører.
 I receptionen sad to piger. Red Lobsters logo hang på væggen 
bag dem. De havde begge hestehale, imødekommende smil og et 
forførende blik, som skyldtes et indgreb, der gav dem dobbelte 
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øjen låg. Deres næser var blevet løftet, og brysterne pumpet op til 
overstørrelse. Entreprenører her på egnen er sjældent seksuelt un-
derstimulerede. Den ene af pigerne talte i telefon med Henry. Mens 
jeg ventede på at blive lukket ind, kiggede jeg på alteret henne i 
hjørnet. Dér stod en stor statue af guden Caishen. I røgelseskarret lå 
der kold, grå aske, og tre halve røgelsespinde stak op derfra. Et par 
æbler og ferskner af plastic var også lagt frem til ære for rigdom-
mens gud.
 Henry kom til syne. Han strålede af energi. Det så ud, som hans 
hår var koblet til hans inderste væsen – en meget energisk, ung-
dommelig plysfrisure. Det kolde, ultraviolette skær fra lysstofrø-
rene fik indimellem hans pupiller til at forsvinde bag reflekser. Han 
gav mig et energisk håndtryk. Hans ene lillefingernegl var tre cen-
timeter lang og gul, og den skrabede hen over min hud, da vi gav 
hinanden hånden. Hans underlæbe hang og dirrede som tegn på, at 
han havde drukket baijiu til frokost.
 “Du vil høre, om Rickard opfører sig ordentligt?” spurgte han 
og lo rungende og længe, sådan som mennesker uden humor plejer 
at gøre, når de skal kompensere for deres dårlige vittigheder. Jeg 
havde allerede på forhånd fortalt ham om mit ærinde. Vi prøver 
altid så vidt muligt at spille med åbne kort.
 “Jeg har kun én ting at sige: Succes er Rickard. Og Rickard er 
succes. Uden ham ville Red Lobster ikke have været det fantastisk 
succesfulde foretagende, det er i dag,” sagde Henry og førte os ind 
på sit kontor. På hans kæmpemæssige, mørke skrivebord stod et 
svensk og et kinesisk flag, en statue af en gylden ørn, der havde sat 
kløerne i en globus, samt en computerskærm. På den sjusket ma-
lede hvide væg bagved hang et billede i glas og ramme af Henry, 
der gav hånd til partisekretæren i Tanzhou under en rundrejse i In-
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dustrizonen. På billedet kunne man ved siden af Henry se Rickard 
stå og smile med glinsende, runde kinder og kridhvide tænder. Jeg 
skuttede mig ved tanken om, at jeg havde været i seng med den 
mand. Det var længe siden, før jeg traf Love. Billedet var grynet og 
pixeleret. Jeg kiggede på Henry Wus hængende underlæbe og hans 
eksembefængte arme, som han sad på den anden side af skrivebor-
det. Der var i det mindste ikke skyggen af chance for, at jeg frivil-
ligt ville gå i seng med ham dér, tænkte jeg.
 Jeg stillede min håndtaske i brunt læder på gulvet og skubbede 
den med foden ind under bordet, sådan at den kom til at stå op ad 
Henrys harddisk, der befandt sig på gulvet. Skulderremmen lå hen 
over min tåspids. I tasken havde jeg en smart, lille fjernskanner, 
som jeg havde skaffet mig i Shenzhen. Inden for en radius af en 
halv meter kan den kopiere indholdet af harddiske. Producenten 
er den samme, der laver udstyr til den engelske sikkerhedstjeneste 
MI5. Englænderne tror, deres grej bliver fremstillet af et engelsk 
firma, men produktionen er for længst flyttet til Kina, og kineserne 
er kloge nok til at gøre, som de plejer, nemlig at piratkopiere pro-
duktet og sælge det videre. Det giver så til gengæld små kunder 
som mig chancen for at få fingrene i avanceret teknologi. Globali-
seringen længe leve!
 Jeg kastede et diskret blik ind under bordpladen for at se, om 
tasken var kommet til at stå rigtigt. Med et tryk på remoten i min 
jakkelomme tændte jeg for skanneren.
 En af brystbomberne kom ind med to kopper Longjing-te af årets 
første høst. Hun stillede dem på elegante bordskånere af rosentræ 
med udskårne krebs, hvor fordybningerne var fyldt med guldfarve. 
Henry slubrede en tår i sig, så sagde han: “Da jeg begyndte, havde 
jeg ingenting. Jeg arbejdede som kemiassistent på et dambrug for 
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uldhåndskrabber i Tanzhou,” sagde han og stirrede eftertænksomt 
ned i tebladene.
 “Kan du ikke fortælle mig lidt mere om den tid?” spurgte jeg og 
smilede udfordrende. Henry var ti år ældre end jeg, og derfor var 
det let at appellere til hans indre hyggeonkel og få ham til at åbne 
for posen – så han begyndte at fortælle om sin opvækst ude på lan-
det. Hvordan han var blevet skambidt af myg i de små skure ved 
bredden af slimede, grønne vandhuller fyldt med bekæmpelsesmid-
del, antibiotika og hundredtusindvis af krabber. Hvordan han hav-
de sovet på en bambusmåtte med kemikalier på ansigt og hænder. 
Efter flere år i daglig kontakt med bisfenol A var Henry Wu blevet 
steril.
 “Det er en skam, at jeg aldrig vil kunne føre mit slægtsnavn vi-
dere. Men det er den pris, jeg har betalt for min rigdom. Det er ikke 
alle, der har ret til at blive rige, man må ofre noget for at få succes!” 
sagde Henry med patetisk dirrende stemme.
 “Jamen dog, stakkels dig,” sagde jeg med et trist og medfølende 
ansigtsudtryk.
 For Henry var vendepunktet kommet, da han grundlagde et 
plastfirma sammen med et par slægtninge. Første gang han traf 
Rickard, var i Shanghai på en messe for plastindustrien. Det havde 
været august og så stegende hedt, at hvis man trådte uden for kli-
maanlæggets rækkevidde, havde det være som at gå rundt i våd, 
varm filt. Alligevel havde Rickard som altid været ét stort smil. Han 
havde charmet sig ind hos Henry Wu. Rickard havde fortalt Henry, 
at man i Sverige plejer at holde krebsegilder på denne tid af året. 
Rickard var allerede i beskedent omfang begyndt at importere krebs 
til Sverige fra en anden kinesisk opdrætter. Da havde Henry øjnet sin 
chance. Han havde på stående fod foreslået Rickard, at de sammen 
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skulle begynde at producere krebs. Henry havde trods alt arbejdet 
med skaldyrsopdræt fra barnsben og kendte branchen.
 Rickard havde været fyr og flamme. Han havde længe ønsket 
selv at stå for produktionen og krydre med dild og allehånde, sådan 
som hans far plejede at gøre, når de i smug havde fanget krebs i 
Verkeån i Skåne.
 Lige fra begyndelsen havde de været enige om, at de skulle hol-
de en høj kvalitet, der lå over svensk standard. De havde aftalt, at 
firmaet skulle hedde Tanzhou Fu Longxia, der betød ‘rig hummer’, 
og Red Lobster på engelsk. Logoet skulle være en glad panda med 
en kæmpemæssig rød krebs i favnen.
 Jeg bad Henry om lov til at se årsregnskabet. Han sagde “okay” 
og skubbede til musen på bordet. Skærmen blev tændt. Henry be-
gyndte systematisk at lukke de vinduer, der havde været åbne. I 
glasset på det indrammede fotografi kunne jeg se genspejlingen af 
en ufatteligt masse porno. De blågrå billeder blev også reflekteret 
i Henrys briller. Nøgne kvinde- og mandekroppe i forskellige stil-
linger. Da Henry havde siddet et helt kvarter og lukket vinduer, 
begyndte jeg at føle mig pinligt berørt.
 “Nu har jeg det,” sagde Henry muntert og åbnede en præsenta-
tion af firmaet, som han printede ud til mig.
 “Så du arbejder for Love?” spurgte Henry.
 “Ja,” sagde jeg og fortsatte: “Love og Rickard er gamle venner. 
Rickard skal til at være bestyrelsesmedlem. Det er også derfor, vi 
undersøger hans forhold. Ren rutine. Det, du siger, bliver mellem 
os to.”
 “Jeg forstår, fuld diskretion,” sagde Henry.
 Jeg løb tallene igennem.
 “Faktisk mødte jeg engang Love i Shanghai sammen med Rick-
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ard og direktør Lee. Vi gik i byen og morede os,” sagde Henry og 
grinede højt og skingert.
 Det var nyt for mig. Først forestillede jeg mig, at de havde væ-
ret på en eller anden fin restaurant ved The Bund, hvor Love nød 
udsigten over Pudong og forsøgte at holde samtalen i gang. Men 
jeg fik kuldegysninger, da jeg forestillede mig Love, Henry, Lee og 
Rickard gå i sauna og ligge sammen i et boblebad med hver sin 
karaokeluder, der fnisende gav sig til at massere deres brystkasse 
og lem. Jeg er sådan set ligeglad med, om Love har sex med pro-
stituerede. Men at han gør det samtidig med en anden mand, som 
jeg selv har været i seng med, og min onkel … det virker snavset. 
Og det føltes, som om det snavs stammede fra Henry. Jeg fik en 
fornemmelse af, at jeg ikke brød mig om Henry Wu, men jeg viste 
det ikke udadtil – på overfladen var jeg stadig den smukke, kølige 
forretningskvinde.
 “Kommer Rickard her tit?” spurgte jeg.
 “Han plejer at besøge os en gang hver tredje måned. Ellers har 
vi den arbejdsfordeling, at han er ansvarlig for markedsføring og 
salg, mens jeg tager mig af selve produktionen.”
 “Jeg har lige et enkelt spørgsmål. Hvordan lykkes det jer at 
presse omkostningerne i bund?”
 Det gav et gib i Henry, kun ganske let, men ikke til at tage fejl 
af. Han filtrerede tebladene med fortænderne og sank en mund-
fuld.
 “Rickard har indført svensk ledelsesstil med en flad struktur, 
som vi har formået at implementere herude. Dertil kommer, at vi 
har fundet nogle unikke fordele i det voksende kinesiske velfærds-
system.”
 “Hvad tænker du på?”
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 “Vi får tilskud fra det offentlige for at ansætte minoriteter og 
handikappede. Det giver os visse fordele og desuden en god kon-
takt til partifunktionærerne. Vi skal heller ikke lægge skjul på, at 
der er tale om billig arbejdskraft; de får en startløn på 600 yuan om 
måneden. Men så skal man huske på, at vi taler om handikappede. 
Man kan ikke forvente, at de skal have samme løn som normale 
mennesker. Det er jo ikke Sverige, det her,” sagde Henry.
 600 var ikke så dårligt. Ganske vist under den lokale mindste-
løn, men jeg er indtil videre aldrig stødt på en fabrik, der fulgte 
reglerne.
 “Hvor gamle er de ansatte?”
 “Ingen er under 16,” sagde Henry med et udtryk, som viste, at 
han ikke kunne lide at få kritiske spørgsmål til sin forretning.
 Men det er der vel ingen, der kan, tænkte jeg.
 Jeg spurgte, om de havde haft problemer med skattevæsenet el-
ler tolderne.
 “Vi har et udmærket forhold til de lokale embedsmænd,” sagde 
Henry og lænede sig frem. En dunst af spiritus og cigaretter trak ud 
af munden på ham og støttede hans påstand.
 “Må jeg se anlægget?” afbrød jeg ham.
 “Selvfølgelig,” sagde Henry, satte af fra sin gigantiske chefstol 
og landede på gulvet.
 Vi gik ud gennem bagdøren og ind i selve fabriksdelen. En lugt 
af dild og plastic hang over hele anlægget. Ved siden af gårdsplad-
sen lå arbejdernes boliger. Komplekset var omgivet af en høj mur 
med skarp pigtråd, der snoede sig på toppen. Muren var på beg-
ge sider forsynet med strømførende tråde, der sad fastspændt med 
jernklamper, så man hverken kunne komme ud eller ind. To høje 
stolper med projektører var stillet op i den indvendige gård med 
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pærer og fire mørke plastickupler, der indeholdt overvågningska-
meraer. Der var sat flere apparater op uden for porten. En lastbil 
holdt ved en sidedør, mens den blev tømt for plasticbaljer med le-
vende krebs.
 “Jeg har lagt mærke til, at I har usædvanligt mange sikkerheds-
foranstaltninger. Hvordan kan det være?” spurgte jeg.
 Der var vel ikke noget særligt ved arbejdet med at koge og pak-
ke krebsdyr, som krævede dobbelte mure med pigtråd og bevæb-
nede vagter.
 “Vi har haft problemer med, at personalet er blevet bestjålet, 
og vi er bange for vores konkurrenter. Rickard og jeg har begge 
modtaget dødstrusler fra dem. De synes, at vi er urimeligt billige. 
De tror, man har ret til at blive rig, bare fordi man gør forretninger 
– ha! Kun hvis man ofrer sig, har man ret til at blive rig!” sagde 
Henry med eftertryk.
 Jeg pressede skulderbladene bagud, så mine bryster blev skub-
bet frem. Jeg ville have ham til at føle sig afslappet. Han stirrede 
ned i min udskæring. Han fik et tilfreds og roligt ansigtsudtryk og 
fortsatte så: “Du vil ikke kunne finde noget på Rickard. Tag du 
hjem til Love og sig, at uden Rickard ville Red Lobster aldrig være 
blevet en succes. Rickard er en god mand hele vejen igennem. Det 
kan jeg forsikre dig for! Laowais, de gamle udlændinge, som for 
eksempel Rickard, betyder meget for Tanzhous udvikling, for min 
udvikling og for Kinas enestående genfødsel,” sagde Henry i et to-
nefald, der viste, at alkoholen havde gjort ham sentimental.
 “Vi har ikke nogen ekstra sikkerhedsdragter, vi kan låne ud, så 
du kan desværre ikke få alle dele af produktionen at se i dag. Hy-
giejnen er enormt vigtig for os! Hvis vi finder så meget som et en-
kelt hår i en af æskerne, lukker vi hele produktionen ned og kigger 
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overvågningsfilmene igennem, indtil vi har fundet ud af, hvor det 
gik galt,” sagde Henry.
 Han førte mig ind i en hal, hvor arbejdere med hvide mund-
masker og hårnet stod og foldede papemballage. En vagt sad i et 
hjørne og gloede tomt ud i luften. Han var ligesom de andre vagter 
iført blå uniform og kasket, og han havde en taserstrømpistol sid-
dende i bæltet. Dér hang også hans kommunikationsudstyr.
 “Vi arbejder i treholdsskift. De æsker, du ser her, skal sendes til 
Sverige,” sagde han. Jeg gik hen til samlebåndet og kiggede på en 
af æskerne.
 Udenpå sad et certifikat: ‘Disse vilde krebs er fanget i Kinas 
krystalklare vandløb oppe i bambusbjergene, hvor kæmpepanda-
en holder til.’ Billedet viste en smilende, rynket bonde med hvidt 
skæg, som fangede krebs fra en tømmerflåde ved hjælp af tamme 
skarver. Man kunne skimte en bambusskov bag disen og en pagode 
i det fjerne. En tekst i kursiv fortalte: Skarverne er dresseret til at 
dykke ned på bunden og vende tilbage til deres herre med næbbet fuldt 
af krebs. En tusindårig tradition, som vi er stolte af at holde i hævd. I 
5.000 år har kineserne forfinet kunsten at koge krebs. Vi har blot lært 
dem at tilsætte dild.
 “Stammer krebsene fra Sichuan?” spurgte jeg forundret. Kæm-
pepandaerne lever i Sichuan-provinsen, langt borte fra Tanzhou.
 “Nej, de opdrættes her på egnen. Ser du, ifølge de nyeste kom-
munikationsmodeller er vi nødt til at fortælle en god historie, som 
formidler visionen om en perfekt smagsoplevelse til målgruppen.”
 “Du mener, at krebsene ikke er vilde og fanget oppe i bjergene?”
 “Har du nogensinde hørt om, at man fanger krebs med skar-
ver?” spurgte Henry og lagde hovedet på skrå.
 “Nej …”
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 “Desuden vokser krebsene hurtigere i spildevandet på rismarker-
ne. Dér er masser af næringsstoffer! Og bekæmpelsesmidler forhin-
drer på en naturlig måde, at der kommer parasitter,” fastslog Henry.
 “Er der ingen risiko for sygdomme?”
 “Absolut ingen. Vi hælder mere antibiotika i vores damme, end 
Tanzhous største sygehus bruger på et helt år. De her krebs kan 
ganske enkelt ikke blive syge! Når vi har kogt dem, dypper vi dem 
desuden i et kar med klorinopløsning, så de er fuldkommen friske.”
 “Nå, men så er jeg mere rolig,” sagde jeg. Hvad skal man ellers 
svare på sådan en bemærkning?
 Den kvindelige arbejder, der stod ved siden af mig, kiggede ned 
på samlebåndet, genert og nervøs, fordi hendes chef for en gangs 
skyld var i nærheden.
 “Hej, hvad hedder du?” spurgte jeg.
 Hun så op på mig med et flakkende blik. Hendes øjne var grøn-
ne, og hun havde en høj, tyrkisk næse, men ansigtet var rundt og 
kinesisk med høje, mongolide kindben. Resultatet af århundreder 
med forbipasserende handelskaravaner og soldater.
 “Munira,” sagde hun og bøjede omgående hovedet igen.
 “Okay, og hvor gammel er du?”
 “18.”
 Jeg prøvede at løsne op for situationen ved at lyde så frisk som 
muligt, mens jeg spurgte hende, hvad hun syntes om arbejdet.
 “Godt,” sagde Munira klangløst og foldede en æske. Det var helt 
tydeligt, at hun ikke havde lyst til at snakke. Sådan plejer det at 
være på kinesiske fabrikker.
 “Ja, det var så dét,” sagde Henry for at vise, at hans tid snart 
var gået. “Vi kan som sagt desværre ikke vise dig mere på grund af 
hygiejnen.”
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 “Men jeg har heller ikke flere spørgsmål,” sagde jeg smilende.
 “Så lad mig følge dig ud,” sagde han.
 Vi vendte tilbage til gårdspladsen. Henry Wu ledsagede mig helt 
hen til bilen. Mon det var for at være høflig eller for at sikre sig, at 
jeg ikke forsøgte at kigge mig omkring på egen hånd? tænkte jeg. 
Da jeg kørte ud, stod han på gårdspladsen og vinkede. Han virkede 
glad og tilfreds.
 Der var noget ved Red Lobster, der føltes forkert.

Da jeg nåede tilbage til hotellet, tjekkede jeg ud. Derefter fandt 
jeg et billigt motel, der hører til kæden 168, og som ligger cen-
tralt i byen. Det gode ved den kæde er, at deres moteller er rene 
og pæne, har internetforbindelse og undlader at drive bordelvirk-
somhed, så man slipper for at blive vækket midt om natten af 
ludere og trækkerdrenge, der ringer på for at skaffe sig kunder. 
Jeg tjekkede ind med et forfalsket kinesisk id-kort (Liao Zhuying, 
hankineser, 26 år, bopælsregistreret i Shanghai). Det var muligvis 
hysterisk, men jeg ønskede ikke, at Henry skulle få sine venner 
ved politiet til at undersøge, om jeg stadig var i byen, og hvad 
jeg foretog mig. De næste dage ville jeg gennemgå indholdet af 
Henrys computer. Skide være med, om Love syntes, jeg overrea-
gerede og spildte min kostbare arbejdstid, det var jo ham, der 
havde sendt mig herover til dette gudsforladte røvhul in the first 
place – og der var noget ved Henry, som havde fået alarmklok-
kerne til at ringe.
 Jeg gav mig til at kopiere indholdet af harddisken fra fjern-
skanneren over på min egen pc. Mens den arbejdede, klædte jeg 
mig af og gik ud under bruseren. Jeg smurte mig ind i bodylotion, 
viklede hotellets hvide frottehåndklæde rundt om mit lange, våde 
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hår, iklædte mig en af Loves store, hvide bomulds-T-shirts, som jeg 
havde taget med fra Malmø, stak i hotellets hvide papirtøfler og 
begyndte så at sætte mig ind i Henry Wus liv. Det var helt tydeligt, 
at han befandt sig på et lavt udviklingstrin, for han havde hverken 
krypteret harddisken eller gjort nogen som helst forsøg på at skju-
le, hvad han havde gang i. Bonderøv.
 Red Lobster var et Hongkong-baseret firma med et datterselskab 
i Tanzhou. Datterselskabet gav ikke overskud, men solgte krebsene 
for en slik til hovedkontoret i Hongkong, der derefter solgte dem 
videre. Eftersom der i Hongkong hverken er skat på kapitalafkast, 
formue eller aktieudbytte, var det yderst indbringende for ejerne 
at lade fortjenesterne blive stående i den tidligere britiske kronko-
loni.
 Red Lobster Hongkong havde en flerårig kontrakt som leveran-
dør til to store svenske dagligvarekæder, den kæmpestore franske 
kæde Familyfour, den tyske gigant Midl, den amerikanske distri-
butør af krebs, Papa Cajun, samt tre kinesiske restaurantkæder. 
Sammenlagt var kontrakten 275 millioner hongkongdollar værd, 
hvilket stort set svarer til det samme beløb i svenske kroner.
 Henry, Rickard og Lee havde alle tre firmaer i skattelyet Cayma-
nøerne. Og disse firmaer ejede aktierne i Red Lobster.
 Rickard havde i flere år kørt sine forretninger gennem selskabet 
Skanepagen ltd. Lee brugte Forever Rich and Prosperous Special 
Investment ltd. til diskrete private initiativer, som han ikke ønske-
de, omverdenen skulle få nys om. Caymanøerne holder alle virk-
somhedsoplysninger tilbage. Man kan ikke få at vide, hvem ejerne 
er. Henry havde startet sit postkassefirma Happy Rich Holding for 
at kunne føre penge ud af Kina og derefter fuldt legalt geninvestere 
dem i landet. Det var almindelig praksis for virksomhederne i pro-
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vinsen. Det er også en af grundene til, at denne lillebitte østat of-
ficielt investerer flere penge i Kina, end USA gør.
 Lee spillede en tilbagetrukket rolle i firmaet. Han havde kun 
været med ved finansieringen af projektet i opstartsfasen.
 Henry havde mange personlige rigdomme. Han ejede en stor 
herskabslejlighed i Hangzhou, hvor han havde installeret en 20-
årig elskerinde ved navn Mao Beibei. Ud over de tre luksusbiler, 
som var registreret i Red Lobsters navn, havde Henry året før købt 
otte Porsche Cabrioleter. Han havde foræret fem af dem væk til 
forskellige embedsmænd. En havde han givet til elskerinden, og to 
havde han beholdt selv. Henry havde desuden en villa i Tanzhou, 
hvor han boede med sin kone, samt en lejlighed på Queens Road i 
Hongkong. Alle boliger var købt for tre år siden. I øvrigt ejede han 
også en lejlighed i København. Han var gift, men havde ingen børn, 
hvilket han jo også selv havde fortalt. Hans kone kom fra den by, 
hvor han selv var vokset op.
 Tanzhou-firmaets udgifter var ret besynderlige. Repræsentati-
onsudgifterne var højere end fabrikkens øvrige driftsomkostnin-
ger. Det forklarede Henrys ‘udmærkede forhold til de lokale em-
bedsmænd’. Han bestak gud og hvermand. I regnskabet fandt jeg 
blandt andet navnet på Tanzhous politimester, 20 af byens højere-
stående politifolk, Industrizonens partisekretær og vicepartisekre-
tær, brandchefen, Tanzhous borgmester og chefen for Tanzhous 
kvalitets- og sikkerhedskontrol, en topembedsmand fra Zhejiang-
provinsens kvalitets- og sikkerhedskontrol, chefen for toldvæsenet 
og desuden et utal af politifolk og tilsynsførende. De fleste penge 
gik imidlertid til nogle embedsmænd langt borte i Xinjiang, som 
hver især var bogført med tre millioner per år.
 Virksomhedsstrukturen viste, hvorfor Henry Wu anså det for 
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nødvendigt at bestikke så mange mennesker. Ud over hovedakti-
viteten med krebsene havde Red Lobster nemlig også to dattersel-
skaber: Red Lobster Sauna og Red Lobster Special Dreams Karaoke. 
Henry ejede bordeller! Det virkede ikke, som om Rickard og Lee 
var involveret i disse foretagender. Henry sørgede for, at Rickard 
og Lee fik alt, hvad de havde krav på fra krebseproduktionen. Deri-
mod fik de ingen andel af indtægterne fra bordellerne.
 Jeg kiggede videofilerne igennem. Det var udelukkende porno-
scener, der mindede om dem, Henry havde haft fremme på skær-
men tidligere den dag. De var filmet med et grynet overvågnings-
kamera. Lyden var dårlig. Mændene var hankinesere, og de fleste 
talte den lokale dialekt. Kvinderne så ud, som om de var fra Xin-
jiang. Indimellem var der sexscener med små drenge i alderen fra 
7 til 16 år. Børnene var alle hankinesere, en del af dem tydeligvis 
handikappede, etbenede eller med hareskår. Andre virkede sløve 
i blikket, som om de enten var evnesvage eller dopede. Alle så 
underernærede ud. En del af dem havde blå mærker på ryggen og 
brandsår på armene.
 Rummene var indrettet som harem eller i romersk stil. Saunaen 
havde desuden et orgierum med romersk bad, et kar af marmor og 
søjler. Mange film var helt almindelig sex, mens andre var brutale 
voldtægter. Flere af mændene var så fulde, at de ravede rundt og 
brækkede sig. En mand iført jakke, hvid skjorte og skævt slips kom 
ind i et rum og sendte en kvinde i gulvet med en lussing. Jeg frøs 
billedet. Jeg syntes, jeg kunne genkende både ham og hende. Jeg 
kiggede nærmere efter. Manden var Tanzhous politimester. Han 
havde hjulpet os i en anden sag. Med højre hånd tog han en ølfla-
ske og førte den ind i kvindens endetarm. Der begyndte at flyde 
blod ud over hans hånd. Inden længe begyndte blodet at sprøjte fra 
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kvinden. Hun skreg panikslagen og vendte ansigtet mod kameraet. 
Nu kunne jeg genkende hende. Det var Munira. Hende, jeg havde 
mødt tidligere på dagen i pakkeafdelingen på krebsefabrikken.
 Jeg gennemgik filerne vedrørende personalet. Pigerne på Red 
Lobsters fabrik og bordeller var alle mellem 16 og 25 år. De kom 
fra det fattige landområde ved Kashgar og var blevet tvunget til at 
rejse til Tanzhou som hasha, det er det uyguriske ord for tvangsar-
bejder. Ofte måtte man sende en søn eller datter af sted for at tjene 
penge på kinesisk ejede bomuldsplantager, frugtplantager eller ved 
anlægsarbejder. I de senere år er hundredtusindvis af kvinder taget 
ud til østkysten for at få job. De bliver ofte snydt for den løn, de 
blev lovet ved afrejsen. Men Henry havde givet den en tand til. Han 
brugte hashaer som sexslaver.
 Børnene havde han købt for en billig penge af en politistation 
i Henan-provinsen. De var oprindeligt blevet kidnappet fra deres 
familier i landsbyen og derefter solgt til forskellige teglværk og mi-
ner. En mailkorrespondance viste, at politibetjentene havde været 
ivrige efter at slippe af med børnene, eftersom en storstilet kam-
pagne mod slaveri var sat i værk fra centralt hold. Det var første 
gang, jeg hørte om en fabrik på den rige østkyst, der brugte han-
dikappede børneslaver. Henry havde fundet en konkurrencefordel, 
som andre krebseproducenter ikke havde en chance over for.
 Det var ikke så sært, at Henry Wu var opsat på at beskytte fa-
brikken mod omverdenens nysgerrige blikke.
 Jeg undersøgte slavernes journaler. Jeg fandt Munira. Der stod, 
at hun havde boet på stue 304 på tredje sal i barakken til højre. 
Hun havde arbejdet på Red Lobster Sauna i tre år. Efter politime-
sterens mishandling var hun blevet ført tilbage til fabrikken. Ifølge 
optegnelserne var hun kommet så alvorligt til skade, at hun ikke 
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kunne arbejde i to uger. Hendes madration var i den periode blevet 
sat ned til ét måltid med ris og saltede grønsager om dagen. Nu var 
hun igen tilbage i krebseproduktionen.
 Telefonen ringede. Det var Love. Da han spurgte: “Skat, hvor-
dan går det?” begyndte jeg at græde.
 “Det her er ikke okay. Det her skal der gøres noget ved,” snøf-
tede jeg.
 “Så, så. Vi finder ud af det,” sagde Love, selvom han ikke anede, 
hvad jeg talte om.
 Jeg kan en sjælden gang få et anfald af social bevidsthed – selv-
om man godt kan gå hen og blive ekstremt højreorienteret af jævn-
ligt at have sex med en revolutionær fantast og vågne op med hans 
stinkende dreadlocks tværs over ansigtet og i en hørm af tofuprut-
ter. (Det vender jeg tilbage til).
 Jeg forklarede Love, hvad jeg havde opdaget: Henry og Rickard 
drev en slavefabrik. Henry var desuden involveret i en ekstremt fra-
stødende bordeldrift og pengeafpresning med over tusind sexslaver 
– og hvis det slap ud, ville Rickard være færdig. Risikokontrols bør-
sintroduktion ville desuden gå ad helvede til. Vi ville for altid blive 
forbundet med sexslaverne i Tanzhou. Jeg kunne høre panikken i 
Loves stemme, da han spurgte: “Kan vi kontrollere risikoen?”
 “Ja, vi kan. Bare jeg får tid til at forberede mig.”
 Vi begyndte at tale os frem til en plan for, hvordan vi skulle 
kontrollere risikomomentet Henry Wu – uden at trække Rickard 
Klinga med i faldet. Det gjaldt om at finde en stærk allieret.
 “Politiet?”
 “Nej, det er udelukket. Politimesteren er med i nogle af de kom-
promitterende videoer, og desuden er han bestukket. Henry har 
over hundred betjente på lønningslisten.”
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 “Men hvad med Wujing?”
 Love satte dermed ord på en tanke, der også havde strejfet mig, 
selvom jeg ikke havde tænkt den til ende. Som sædvanlig var han 
et skridt foran mig, når det gjaldt planlægning. I Kina findes der en 
instans, der er stærkere end politiet: Wujing. Folkets Bevæbnede 
Politi. Den 600.000 mand stærke hær med garnisoner i hver eneste 
kinesiske provins, som har til opgave at forhindre uroligheder. Po-
litiet står over forbryderne, men tungt bevæbnet militær står selv-
følgelig over politiet – og alt andet, for den sags skyld.
 “Wujing er en god idé,” sagde jeg. “Wujing burde være en mu-
lighed …”
 “Du, Eliza?” Love afbrød mig.
 “Ja, hvad er der?”
 “Vær forsigtig. Jeg kan ikke leve uden dig,” sagde han uden det 
mindste strejf af ironi i stemmen.
 Jeg blev tavs. Tårerne begyndte igen at sløre mit blik. Jeg blev 
vred, og jeg havde kvalme; de billeder, jeg havde set, Muniras blik 
– alt dét blev blandet med erkendelsen af, at der var gået hul på 
Loves hårde skal, så hans sande følelser skinnede igennem. Han 
kunne lide mig. Mig, mig! Måske elskede han mig, det store fjols. 
Jeg var lykkeligere og samtidig mere vred end nogensinde før i mit 
liv.
 “Jeg skal nok være forsigtig,” hulkede jeg. Derefter gik jeg tilba-
ge til badeværelset, kravlede op i karret og græd, mens det varme 
vand løb ned mellem mine skulderblade.
 Telefonen ringede igen, da jeg lå under de hvide bomuldstæp-
per med pc’en på maven. Det var mor, der ringede fra sit rækkehus 
i Fisksätra. Klokken var to om natten i Sverige, selv på det tids-
punkt var hun bekymret for min fremtid.
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 “Hej, mor,” sagde jeg med en stemme, der stadig var grødet.
 “HEEEEEEEEJ – hvad laver du?” skreg hun i sit normale, kanto-
nesiske stemmeleje.
 “Ligger i sengen og læser. Jeg er i Tanzhou.”
 “Du lyder ked af det. Har du spist noget, du ikke kunne tåle?” 
spurgte hun ud fra sin faste overbevisning om, at alting i en kvin-
des liv – depressioner, kærlighed, lykke, begejstring, åndelighed, 
frelse, you name it, ganske enkelt ALT kan føres tilbage til fordøjel-
sessystemet.
 “Maden er meget salt i Zhejiang, drik noget mere te! Og undgå 
krydret mad denne gang, du får altid så mange bumser af sichuan-
peber.”
 “Ja, mor.”
 “Din far og jeg ligger her og snakker om, at vi gerne vil have 
nogle børnebørn.”
 “Ja, mor.”
 “Du er ikke helt ung længere. Det ved du jo godt.”
 “Ja, mor. Du har været inde på det før,” sagde jeg uden håb om, 
at ironien ville blive forstået i den anden ende.
 Mor var begyndt at presse på for at få børnebørn, et par uger før 
jeg fyldte 30, hvilket ikke så underligt var sammenfaldende med 
det tidspunkt, hvor jeg havnede i et bundløst sort hul af en 30-års-
krise. På samme tidspunkt fik alle mine veninder børn, og de, der 
ikke kunne få nogen selv, adopterede fra Kina.
 “Men det er altså utroligt, du ikke vil høre på mig,” fortsatte 
mor.
 “Ja, mor.”
 “Tænk på, hvor frygteligt det er at dø alene.”
 “Ja, mor.”
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 “For der er iiiiingen, der vil kunne lide dig, når du først er blevet 
gammeljomfru.”
 “Var der ellers noget, du ville?”
 “Ja, børnebørn, som sagt! Hvad mere kan man ønske sig? Nu 
må du for alt i verden ikke spise for meget. Du får ingen mand, hvis 
du er fed og bumset.”
 “Nå, ikke?” sagde jeg, rakte tunge til telefonen og skar ansigt.
 “Det kan du bande på,” knevrede mors overfriske stemme.
 Vi ringede af, og jeg begyndte på ny at gennemgå Henry Wus 
forretninger – og følte pludselig en stærk trang til at slå en eller 
anden ihjel. For eksempel Henry Wu. Voldtage ham med en flaske 
i endetarmen, indtil han døde af det.
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