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Til min bror

bog2623-Martyrens-sang.indd   5 28-06-2012   17:02:48



Den største triumf, man kan opnå, er sjælens sejr over materie,  
viljens sejr over smerte og troens sejr over undertrykkelse.

SAY Y I D QU T B

bog2623-Martyrens-sang.indd   7 28-06-2012   17:02:48



9

PROLOG

Hvis de skulle lave en spillefilm om hendes liv, ville manu-
skriptet uden tvivl forsøge at kortlægge årsagen til hendes 
personlighedsbrist. Udgangspunktet ville være: “Hvor kun-

ne hun gøre det?” Hele historien ville i bund og grund være en under-
søgelse, et kunstnerisk forhør, snarere end et, hvor ordene blev tvun-
get ud af hende af en hyret bøddel i en unavngiven vasalstat.

I tilfælde som disse har publikum altid fået lovning på et svar; de 
har trods alt købt billetter og har ret til at få deres forventninger ind-
friet. Der må nødvendigvis gemme sig noget i hendes fortid, en kataly-
sator: Hvor var det gået galt? Var det kun én bestemt hændelse? Hvor 
langt tilbage i tiden skal man? Efter et resultatløst researcharbejde vil-
le manuskriptforfatterne forsøge at forklare det således:

Hun var ingenting.
Sandt.
Hun kom intetsteds fra. 
Sandt.
Hun voksede op i en krigszone.
Jo, sommetider var det sådan. I lejrene. Man kan ikke længere kal-

de dem for lejre. Det er byer, hvor folk lever og dør.
Blev hun misbrugt som barn?
Misbrug, det kommer an på, hvad man lægger i ordet.
Misbrugt. Traumatiseret …
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Jeg blev ikke voldtaget, eller … forulempet, hvis det er det, du me-
ner. Jeg var en af de heldige. Tre af mine nærmeste veninder blev vold-
taget af soldater og politi.

Kvinder har det svært i mange fundamentalistiske samfund. Magt-
grupper læner sig op ad ideologier, der afspejler den del af den lokale 
lovgivnings og traditions tankekonstruktion, som udelukkende hand-
ler om at definere kvindens plads.

Ja, kvindens plads er vigtig.
Men er der i disse teokratiske samfund ikke altid indbyggede be-

grænsninger og stramme forbud mod kvinders ret til at opnå skils-
misse eller uddanne sig eller få mulighed for at vælge sig en karriere?

Alle har hver deres uddannelse, og for mange mennesker er en kar-
riere ikke det vigtigste.

Havde du søskende?
Ja.
Ja, hvor mange?
Jeg havde to brødre. De blev begge dræbt, og så blev min far hen-

tet men kom tilbage igen. Vi blev flyttet rundt utallige gange. Vi hav-
de ikke anden familie og ofte ikke ret meget at spise. Første gang, jeg 
blev skudt på, var jeg kun et barn. Min fætter blev dræbt, da han var 
ni. Han blev skudt på gaden af forbi kørende soldater. Jeg så solda-
ter, der spillede fodbold med hovederne af folk, som var blevet myr-
det i min landsby. Jeg stod på gaden, og en dreng blev kørt over af en 
pansret mandskabsvogn lige for øjnene af mig. Det skete i udkanten 
af landsbyen for mange år siden. Nu er der ingen udkant. Det er en 
lejr. Vi blev fortalt, at vi boede der for vores egen sikkerheds skyld. Er 
det den slags, du tænkte på, da du spurgte om misbrug?

Ja. Og ville du så også gerne kæmpe?
Ja, jeg ville gerne kæmpe. Det vil jeg. I høj grad.
Med hele dit hjerte, med din sjæl?
Ja, selvfølgelig. Hvad ellers kan jeg gøre? Være en del af systemet? 

Jeg elskede min familie. Elskede den af hele mit hjerte …
Og nu … tager du det uigenkaldelige skridt …
Jeg giver mit liv. Det er mit offer.
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Til Gud.
Til Gud. Ja. Jeg kæmper hele tiden.
Vil du gerne blive martyr?
Det ville være en ære.
Den sidste del ville helt sikkert blive brugt i scenen. Den udspil-

ler sig ved et bord under en kolonnade, som omkranser en have, der 
støder op til en moske, et stilfærdigt sted, og hendes blik flakker mel-
lem blomsterne og det vejrbidte ansigt hos skuespilleren, der spiller 
Mansur al Brazi.

På film ville stedet ikke have nær så mange skudhuller, og ruderne 
ville være knust på en lidt mere kunstfærdig måde. Haven ville være 
ny vandet, og der ville ikke trænge nogen lyde ind udefra. Det mest 
urealistiske ville dog alligevel være fraværet af lugte. Ingen brændt 
gummi eller rådnende kød. Ingen fordærvet mad eller kloakvand. In-
gen summende fluer. Ingen kropslugt. Ingenting i brand.

Til allersidst i denne forankrende scene ville hendes figur indse kon-
sekvenserne af den kontrakt, hun har indgået med Mansur al Brazi. 
Der ville opstå et erkendelsens øjeblik; skuespilleren ville måske vende 
blikket mod blomsterne, som om hun så verden for allerførste gang.

Hvad ser hun så i denne nøje tilrettelagte dramatiske pause?
Mange ting. Grænseløs fattigdom, ødelagte byer, affolkede lands-

byer, ingen skoler, ingen sygehuse, lukkede grænser, fornedrelse, dår-
lige tænder, tomme maver, uvidenhed, skønhed, fortvivlelse. Som en-
hver anden pige i lejren ville hun blive hurtigt gammel, hvis hun blev 
der.

Var der overhovedet noget godt at sige?
Ja, det var ikke kun elendighed. Der var også skønhed – sneen på 

de fjerne bjerge, den overvældende himmel, stjernerne. Hvis hun blev, 
ville der utvivlsomt også være sublime øjeblikke, tidspunkter, hvor 
hun kunne trække vejret dybt eller endda bryde ud i sang. I dagti-
merne kunne hun gå ture; hun ville have masser af venner. Kvinder-
ne hjalp hinanden. Der skulle mere end hvid fosfor til at udslette en 
hel kultur. Livet i lejren var en sæbeopera med mange fortællestem-
mer – slægtninge, fjender, uoverensstemmelser, frygt, korrupte em-
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bedsmænd, forfejlede forretningstiltag og ubetydelige sejre akkom-
pagneret af eksplosioner og geværild. Havde hun måske ikke overle-
vet indtil nu? Måske ville hun fortsat gå ram forbi? Så hvorfor talte 
hun overhovedet med en mand som Mansur al Brazi?

Fordi … hun ikke var stærk nok. Fordi de brutalt havde myrdet 
hendes brødre, Amir og Ra’id. Først mejet dem ned og så skamskæn-
det dem; i det mindste var de sammen. Fordi det havde taget livet af 
deres mor, da de døde. Og ja, okay så – fordi hun var bange, skræksla-
gen for at fortsætte livet på samme måde; en familie rippet for mænd, 
en famile uden nogen form for beskyttelse, hele tiden på kanten af sul-
tegrænsen, årtiers lidelser efterfulgt af døden efter årevis af … ingen-
ting. Hun var klog nok til at kunne gennemskue sin egen fremtid. Der 
var ikke noget alternativ.

Hendes far var af blandet race og havde været forsvundet i seks 
år nu. Han boede angiveligt hos en fætter i en anden ‘landsby’ hund-
rede kilometer derfra, men de havde ikke hørt fra ham. Efter at hen-
des onkel døde, havde hendes mors familie ingenting tilbage, fordi alt 
var blevet taget fra dem. Hvordan skulle hun overleve? Gifte sig, blive 
mor og selv leve i evig angst for, om hendes børn bliver dræbt? Sådan 
ville et ‘fredeligt’ liv se ud.

Problemerne med at slå sig til tåls med det såkaldt fredelige liv hav-
de på flere måder overskygget hele hendes barndom. Alle de andre 
børn ville være astronauter eller musikere. Hun havde ingen at tale 
med. Kun de udtørrede skrænter, skyerne, vindens klagesang i de stø-
vede gader. De var hendes venner. Ligegyldig hvor hun ellers kiggede 
hen, så hun kun frygt.

Og frygten ville ingen ende få. Begge valg var lig med døden. Den 
ene kom bare hurtigere. Alle vidste, hvad en mand som Mansur al 
Brazi lavede. Detaljerne var hemmelige og farlige, og derfor var han 
velagtet i en verden, hvor faren altid lurede. Valget indebar, at fami-
lien fik penge. Det indebar hævn. Det var hun kvik nok til at indse.

Hun forestillede sig sin død i udpenslede detaljer, hun havde accep-
teret, at det var prisen, længe før hun talte med al Brazi. Hun kunne 
se glimtet fra detonatoren, det lille ryk i snoren, det sidste tal indtastet 
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på en mobiltelefon, en afbryder, som slår til, en timer, der tæller ned 
til nul – hvidglødende hede. Krop forvandlet til flyvende atomer som 
en af de sorte enker. Borte.

Hun ville se så uendelig ung ud i den hjertegribende pause. Kun 
et barn. Oprigtigt talt, hvordan skulle hun overhovedet kunne forstå, 
hvad hun var på vej ud i?

Men så ville hun vende sig om mod Mansur al Brazis ventende an-
sigt. Og hendes blik ville være fast, nærmest udfordrende, idet hun 
udtalte ordene, hvor hun sagde ja til at dø.

“For Gud. Ja …”
Hun skulle helst spilles af en, der var ung, mørk og smuk – Natalie 

Portman. Ja. Sådan ville scenen komme til at se ud.

Men hvad skete der i virkeligheden?
Tja, da den store scene var forbi – så var hun væk. Ført bort af to 

mænd, hun aldrig havde mødt før, og en kvinde, på bagsædet af en 
Land Rover. Hendes første skrækindjagende flyvetur i en seksperso-
ners, en nat på en passagerfærge. Forskellige biler, huse og hoteller, 
som hun fik at vide var sikre. Så med færge til Malta. Til Tunis og vi-
dere til Cairo. Det tog næsten seks måneder. Kvinden var ualminde-
lig sød; store, mandelformede øjne og en svagt læspende stemmefø-
ring. Penelope sagde hun, hun hed. “Eller bare Penny,” tilføjede hun.

Cairo var dér, hvor forvandlingen for alvor begyndte. Tøj, som 
hun skulle lære at iføre sig på den rigtige måde. I begyndelsen for-
skansede hun sig forskræmt ude på badeværelset, et fantastisk, klin-
kebelagt vidunder af et værelse. Men hun hørte kvinden – Penny – le 
uden for døren og kom ud til bifald og lovprisning af sin skønhed.

For at få hende på rette spor, kommer Mansur al Brazi på besøg. 
Bag ham er en anden mand. Yngre. Flottere. Hun vil lære ham at ken-
de som fætter Ali. Han ser på hende med sammenknebne, snu øjne, 
som om de deler en indforstået spøg, og hun kan ikke lade være med 
at smile. Han bliver hendes ven. Ja. Akkurat som en fætter.

Hendes umiddelbare opgave var at gå i skole, sagde de. Da hun 
spurgte kvinden om, “hvornår det ville ske”, fik hun et kys på kinden 
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og besked på “ikke at tænke mere på den slags …” Med hensyn til 
den træning, man ellers forestiller sig – at lære at samle en AK-47 med 
bind for øjnene eller at kaste med granater – så nej. Hun skal arbejde 
flittigt, klare sig godt og lære at tale med de andre børn.

“Du skal ikke forhaste dig. Når tiden er inde, vil Gud kalde på dig. 
Foreløbigt får du en uddannelse og forvandler dig til en ny person. Du 
er ikke længere den, du var. Fra nu af er du Daria,” fortæller Mansur 
al Brazi. Han viser hende et fotografi.

Det er et snapshot på størrelse med et spillekort. Krøllet og plet-
tet af at være blevet taget op af en tegnebog utallige gange. Et hjerte-
formet pigeansigt med smukke øjne og høj pande. En pige, der kun-
ne have været hende for nogle år siden. Et barn, der stirrer ind i ka-
meraet med en urokkelig uskyld. Et blik, der er åbent for fortolkning.

“Fra nu af skal du være præcis som de andre, Daria. Skil dig af 
med din hijab. Du skal efterligne de vesterlandske piger. Du skal gå 
klædt som dem, du skal lære at blive som dem. Du skal more dig!” si-
ger Penny, og så ler de alle.

Hun har fået forklaret, at den smule af hendes familie, der er tilba-
ge, allerede har modtaget pengene, men nu skal hun glemme den. Det 
er trist, men kontakt er ikke tilladt. Det er for hendes egen sikkerheds 
skyld, såvel som for hendes families. Myndighederne er genneminfil-
treret af spioner, og ingen kan holde på en hemmelighed. Først når det 
er fuldkomment sikkert, vil hun få lov til at se dem igen.

“De ved, du elsker dem, min ven,” siger Ali til hende. “Bare slap af.”
Bagefter var det nemt. Det var ligesom en bølge. En bølge af op-

dagelse og glæde.
Efter Cairo tog de på krydstogt til Palermo. De boede på et hotel 

og senere i en villa. Uanset hvor de var, gik hun enten i skole eller fik 
privatundervisning.

Der var den ubeskrivelige luksus af at have fjernsynet tændt hele 
tiden. Og mad, fantastiske retter, vidunderlige dufte. Og uden for vin-
duerne var der andre unge mennesker. Drenge og piger sammen. In-
den sommeren var omme, kunne hun endda begå sig på italiensk, og 
så flyttede de igen.
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Det var smertefuldt at tage afsked med Penny, men hvis man kan 
sige noget om hendes nye familie, så er det, at den er tapper. Der var 
ingen tårer. Det ville ingen af dem tillade. Penny rejste videre til dér, 
hvor sådan nogle som hende tager hen, mens Daria begav sig ud på sit 
næste akademiske eventyr.

Skoletiden i Firenze får en forfærdelig start. Der er fire piger på hvert 
værelse, og de er enige om at hade hende. Med god grund, tænker 
hun, for der er længere fra Palermo til Firenze, end der er til månen. 
Hun føler sig intimideret af de ældre elever og deres skamløse tænke-
måde. Hun er en klovn, hendes tøj er ufikst, og hun når til den søn-
derknusende erkendelse, at hun vitterligt er uvidende og troskyldig, 
pinagtig og derfor alles fjende.

Hun søger tilflugt i bøgerne, lytter, lærer og øver sin udtale. For at 
overleve skal hun ikke blot lære italiensk og engelsk, men også delta-
ge i en række kunsthistoriemoduler. Hun ved, at hun er kommet sent 
fra start, og undervisningen kræver både koncentration og hårdt ar-
bejde fra hendes side. I og med at Firenze er, som Firenze var engang, 
er der hyppige studieture – til museer, gallerier, koncerter, ruiner. Det 
er Michelangelo og familien Medici og Europas opståen og det tysk-
romerske rige, og alt betales i euro.

Så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, søger eleverne væk fra 
deres præfekter for at skabe deres eget liv på gaderne og i klubberne. 
Nu kan hun boltre sig i tilladelsen til at være som de andre.

Hun ryger en cigaret, hun sidder bag på en motorcykel. Hun for-
elsker sig for første gang i Tété, der er fra Dubai og taler på en dræ-
vende måde, der får hendes hjerte til at galopere, og når han danser, 
moonwalker han ligesom Michael Jackson. Han kysser hende i sam-
me øjeblik, de nærmer sig en mørk krog, og de bliver kærester over 
hals og hoved. Hun holder ham hen i ugevis, men når han har surmu-
let lidt, vender han altid tilbage med fornyet vedholdenhed.

Da det sker, er det i en lejlighed, som en af drengene fra den ameri-
kanske skole har stående til weekendbrug. Det regner og er klamt, og 
byen er kold og ildelugtende. Tété har lavet en aftale med sin vester-
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landske ven eller har lovet ham noget, og de henter nøglen og løber 
derover hånd i hånd og tænder for varmen.

Det er overstået … alt for hurtigt, synes hun. Tétés hoved ligger 
tungt på hendes skulder. Våde, taknemmelige kys. Han trækker sig 
hurtigt ud, er meget opmærksom på kondomet og dets farlige ind-
hold. Hun ser på ham, da han går ind og ud af badeværelset, hans 
lange knogler, og hun kan stadig mærke hans kradsende skæg på sit 
bryst. Han laver sjov og opfører små, mærkelige danse for hende, for 
at hun ikke skal holde op med at le. De er kærester hen over foråret 
og sommeren, og det er … nærmest himmelsk.

Hun siger til sig selv, at hun er en af dem nu.
Hun bliver ikke længere drillet. De andre piger ser på hende 

med noget, der minder om respekt. Hun nyder at hænge ud og lære 
euroslang. Hun er glad for fagene og de fleste af sine lærere. Skolen er 
en slags dannelseskostskole, rige menneskers løsning på den vanske-
lige børneopdragelse. Der er forberedende sommerkurser til universi-
tet. Lærerne er de bedste, der findes, og lønnen er god. Der er drenge 
og piger fra hele verden, og alle har penge.

Frihed. Hun fælder en tåre bare ved tanken. Hendes sidste år har 
budt på mere frihed end nogensinde. Det er erhvervsorienteret og in-
debærer en del praktik. Andre skoler i byen sender deres elever ud på 
det samme. Ud over at være en indføring i livet på direktionsgangene, 
bliver der festet igennem.

Vær som de andre, har Daria fået at vide, og det er hun. Som et 
strøg af de italienske farver, hun gemmer sig bag, udgiver hun sig for 
at være katolik, men ritualerne og staffagen og al den … fetich … får 
hende til at opleve det som en skinger zombiefilm. Knoglestumperne 
og hårtotterne, en vissen finger, vin, der bliver til blod, og små kiks, 
der skal gøre det ud for Frelserens krop. Hvor dumme kan folk være! 
Og statuerne, der står overalt; de blødende, flammende hjerter, Je-
sus med himmelvendte øjne. Stiksår mellem ribbenene, søm gennem 
håndfladerne. Bloddryppende ekstase – de gispende munde, de ind-
sunkne brystkasser, blodet, der konstant strømmer, Jomfru Marias 
hvide hud, og et blik så tomt som en fotomodels. Selvfølgelig har hun 
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lyst til at skrige – det er lige så troværdigt som julemanden og er kun 
gudebilleder i gips. De vil smuldre i samme øjeblik, den første artille-
rigranat slår ned.

Paven? En latterlig og pervers gammel stodder, og tilmed gammel 
nazist. Og ingen gør eller siger noget? Hun ville med glæde agere som 
selvmordsbomber, hvis hun måtte vælge Vatikanet. Hun ville forklæ-
de sig som nonne … hun kan se sig selv knæle og kysse den gamle 
mands ring. Kun et lille tryk på en kontakt skjult i hendes klædedragt 
… Hun ville gøre det.

Nonnerne. Hun bliver enig med sig selv om, at de er de værste. Nog-
le forfærdelige, bevingede skabninger med ubegavede ansigter, der alle 
er rekrutteret blandt retarderede børn eller afleveret til kirken af nød-
stedte bønder, hæslige piger, der aldrig vil blive gift. Klosteret er nok 
alligevel det bedste sted for dem. De har alle sammen fortjent at dø.

Hun er efterhånden blevet en rigtig italiener. Hun ved, hvordan 
man knæler i kirken, hun tror at en Ferrari er verdens hurtigste bil, 
og hun kan ikke komme i gang om morgenen uden en kop espresso.

Akademisk set er hun hverken den bedste elev eller den dårligste. 
Hun har nemmere ved engelsk end ved italiensk, og det er en skam, 
i og med at hun skal forestille at være et adoptivbarn fra Torino. På 
pervers vis gør hendes accent hende mere populær. Eksotisk. Hendes 
hud er lidt mørkere, og hendes ravnsorte hår krøller lidt mere end de 
italienske pigers. Fra syden, ingen tvivl om det, og alle ved, hvordan 
de piger er. Syndige.

Hun får fri tidligt en dag, fordi fætter Ali er kommet på besøg. Hun 
bruger en time på sit hår og en time på at beslutte, hvad hun skal tage 
på. Hun er blevet småforelsket i Ali og forsøger at skjule det ved at 
være kølig og afmålt og jorde ham så ofte, hun kan. Han tager hende 
med ud at spise på en voksenrestaurant. Mændene er begyndt at læg-
ge mærke til hende. Italienske mænd pifter efter hvad som helst, men 
det er efterhånden begyndt at gå op for hende, at hun ikke har udse-
endet imod sig.

“Nyd det,” siger Ali over una tagliata di manzo med servietten 
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stoppet ned i kraven på sit fine jakkesæt. “Nyd det, men husk på, 
hvem du er.”

“Det skal jeg nok,” siger hun.
Han vil vide, hvordan det går, så hun fortæller ham om skolen 

og sine venner. Studenterløjerne, absurditeterne, de urimelige krav, 
som administrationen stiller til dem. Ali lytter og smiler og opmun-
trer hende, men husker hende hele tiden på, at hendes familie og man-
ge andre sætter deres lid til hende.

“Mor dig endelig, Daria, men husk at være flittig, så du ikke dum-
per.” Han tier. Ser alvorligt på hende og lægger hovedet lidt på skrå, 
som om han pludselig har opdaget noget bekymringsvækkende. “Svar 
mig helt ærligt, vil du gerne stoppe?” spørger han.

Når de laver filmen, er det her, Natalie tøver et kort sekund. Før 
hun overvinder øjeblikket og forsikrer Ali, at nej, nej … hun er stadig 
klar. Villig. Ivrig efter at ofre sit liv for Gud.

“Det er fuldkommen normalt at nyde alt dette,” siger Ali. Han ser 
sig omkring i den fine restaurant. “Det er lavet til at nyde. Lækker 
mad. Lækkert tøj. Alt kører på skinner. Hvem vil ikke gerne leve så-
dan?” De ler.

“Det er dekadent. Det er ødselt. Hver en bid er vredet ud af en fat-
tig bondemands slavesved. Det ødelægger jorden og atmosfæren. Det 
styres udelukkende af penge. Penge, der bevæger sig opad og opad 
og ender i lommerne på jøderne og amerikanerne. Det ligner paradis, 
men i virkeligheden er det helvede.”

Her vil Natalie se sig omkring uden helt at forstå.
“De har opbygget en fuldendt illusion. Alt det ubehagelige, alle de 

dårlige ting er blevet bortretoucheret. Meget flot,” siger Ali, og lader 
blikket glide vurderende rundt i restauranten. “Bravo. Virkelig impo-
nerende.”

Ali har forklaret, at hun på papiret er forældreløs og adoptivbarn 
af ægteparret Vermiglio, en helt igennem sympatico italiensk familie. 
Han tager hende endda med til Torino for at møde dem, men instru-
erer hende i ikke at sige noget, medmindre signor Vermiglio spørger 
hende direkte.
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Deres hus er gammelt og mosbegroet. Signor Vermiglio er gammel 
og støtter sig til en smuk sølvstok, der imidlertid skændes af en neon-
blå plasticdut for enden. Han byder Ali indenfor, men lader hende bli-
ve stående ude på verandaen. Det er længe siden, den sidst er blevet 
fejet, og der ligger blade og rådner i hjørnet under gelænderet. Da de 
kommer ud igen, ler den gamle mand, hvorimod Ali er gravalvorlig. 
Han er allerede træt af ham, gætter hun på.

“Daria, signor Vermiglio vil gerne lære dig lidt bedre at kende,” 
siger Ali.

Den gamle mand ser på hende, og så rækker han en benet hånd ud 
og lægger den på hendes skulder. “Smuk,” siger han.

“Grazie … Papà,” svarer hun, og de smiler alle tre. Han stiller 
spørgsmål, men kan tilsyneladende ikke høre hendes svar. Ali er nødt 
til at gentage alting. Da de er færdige, er det lige før de ler ad den gam-
le mand, selvom samtalen med hendes værge på papiret blot har va-
ret et kvarter.

De gør nar ad ham, mens de kører ind til byen. Det har været mu-
ligt at lave aftalen med den gamle italiener, fordi han er ved at dø, for-
klarer Ali. “Han har intet at miste …”

Ali sætter hende af ved hendes hotel og overlader hende til room-
service og fjernsyn, men vender tilbage ved midnat for at sikre sig, at 
hun ikke har sneget sig ud for at gå ud. Hun lader, som om hun våg-
ner, da han åbner døren. Et stille, slæbende suk, idet hun vender sig.

“Bare sov, min ven,” hører hun ham hviske i døråbningen.
“Er det dig?”
“Ja, sov nu.”
“Var det sjovt? Gik du i byen?”
“Sov nu.”
“Var jeg god i dag?”
“Du var rigtigt god, Daria.” Det er hans stemme, hun elsker. Han 

taler som en stor kat, der spinder. En leopard. “Familien Vermiglio er 
meget glad for, at du er en af dem.”

“Har du en cigaret?” spørger hun og rejser sig op på den ene al-
bue, mens hun holder lagnet ærbart for sine bryster. Ali kommer ind 
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og sætter sig på sengekanten. Tænder en for hende. “Du skal lægge 
dig til at sove,” siger han.

Hun lader stilheden råde, mens gløden for enden af hendes cigaret 
ulmer, svinder og ulmer igen.

“Jeg er ikke søvnig, Ali …” siger hun og rækker ud for at røre ham 
på kinden.

Ali er anderledes. En mand. Han ved, hvordan man gør, og hun 
hengiver sig betingelsesløst til ham. Det er som at blive trukket ind i 
hjertet af et tordenvejr. Kraften i hendes egen krop, dens enorme ener-
gilager. Hun tænker, at det her i virkeligheden er hendes debut, og 
bagefter falder hun i en dyb og drømmeløs søvn.

Han ser på hende uafbrudt, da de spiser morgenmad. Er det et 
smil? Han rører ved hendes hånd. I elevatoren læner han sig ind mod 
hende og kysser hendes hår. De elsker igen efter morgenmaden, og 
bagefter ligger de og taler. Hun fortæller ham om skolen og om Tété. 
Han lytter, og da hun spørger: “Hvor er du født?”, ryster han blot på 
hovedet.

“Det er meget farligt det her …” formaner han. Hans ene hånd føl-
ger hendes hoftes lange kurve. “Det er meget farligt … det kan ikke 
fortsætte.” Hans blik er sørgmodigt, som det skal være. “Det forstår 
du godt, ikke?”

Hun kysser ham, og de elsker igen, og da de er færdige og ligger og 
lytter til scooterne, der drøner op og ned ad gaden, vender hun sig om 
på siden, presser sine læber mod hans skulder og hvisker de ord, han 
har brug for at høre: “Jo … jeg ved det godt.”

Tilbage på skolen til det sidste semester overtræder hun samtlige reg-
ler. Hun kan ikke få Ali, og Tété er flyttet. Det gør ondt, for han var 
vitterligt en sød dreng, og de lo sammen. Hun føler sig nedtrykt og 
ridser sine brødres navne i murstensvæggen på sit værelse. Hun fører 
samtaler, indbildte diskussioner med sin far, hvori hun råber ad ham 
og siger, at han skal gøre modstand. For én gangs skyld i sit liv skal 
han gøre modstand.

I sine mere klare øjenblikke piner hun sig selv med skyldfølelse og 
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går bodsgang ved at leve rollen helt ud. Hvad så, hvis Tété ikke er her 
længere? Der er drenge nok. De synes alle sammen, at hun er køn, el-
ler … køn nok. Jamen, så nyd det.

Hun drikker lidt. Mere end bare lidt. For meget. Bliver syg. Lærer 
at kurere tømmermænd. Lærer at gejle drengene op på dansegulvet 
og sige nej til dem. Der er ikke det, man ikke kan få – makeup, ciga-
retter og hash, der bliver fremtryllet på sære tidspunkter, altid noget 
drengene har rottet sig sammen om og deler med pigerne i rundkreds 
om stearinlyset ledsaget af hosteanfald og grineflip.

Det er alt sammen tilladt, hvis man er Guds redskab. Det er ikke 
en synd, hvis man har en grund til at gøre det. Man ved med sig selv, 
at man udelukkende opfører sig skamfuldt for at tjene Skaberens ære. 
Om natten, når hun ligger i sin egen seng – og altid alene nu, fordi hun 
i virkeligheden ikke er en tøjte, faktisk er hun en pæn pige – spørger 
hun sig selv i mørket: Er du på nogen måde i tvivl?

Nej. 
Er du sikker? Det er meget normalt at tvivle.
Altså …
Altså hvad? Er du ikke normal? Er du ikke bange?
Nej.
Det er du sikker på?
Nej.
Aha … Måske er du alligevel normal. Det vil vise sig …
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DAG 1

Daria betaler taxaen og går ind i Berlins funklende nye Bran-
denburg-lufthavn.

De har booket en billet til hende med Air France, så hun 
er fremme i New York i eftermiddag, men hun har altid været hurtig i 
vendingen, har altid ilet af sted med alting. Det er en form for panik, 
tænker hun, og tager en dyb indånding. Hun kunne ændre billetten og 
lande tidligere i JFK. Der er en afgang med Lufthansa. Hun vil vinde 
et par timer. Det ville være mere effektivt.

Derfor ændrer hun billetten, selvom det betyder, at hun skal vente 
i to timer. Til gengæld slipper hun for en mellemlanding. Det koster 
et gebyr på to hundrede euro, men eftersom hun rejser på første klas-
se, ser de bort fra det. Macht nichts. Ingen behøver at vide det. Ingen 
venter på hende i lufthavnen ved ankomsten, så everyting’s cool, som 
de siger i Amerika.

Hun udstår køerne, sikkerhedsprocedurerne, metaldetektorerne, 
visiteringerne, kropsscannerne og gentagne anmodninger om at skille 
sig af med eventuelle væskebeholdere. Hun har fremvist sit pas; hun 
har indskrevet sin bagage, og da hun har fulgt alle anmodninger og 
forskrifter, ankommer hun til gaten i god tid før afgangen.

Hendes valg – hendes frisure, tøj og sminke – har ikke kun været 
hendes, og de er blevet truffet i en fart, men hun er tilfreds med sin 
overordnede fremtoning.
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“Klæd dig som alle andre, Daria,” lød hendes instruks. “Tag no-
get behageligt tøj på, prøv om du kan sove på flyet, og” – det sidste er 
ligefrem morsomt, synes hun – “husk at passe godt på dit helbred.”

Hele morgenen har været som én lang chokbehandling, forjaget, 
og nu, da hun har ændret sin billet, føler hun, at hun har lidt mere 
kontrol over tingene.

Hun giver efter for nervøsiteten og vandrer hvileløst rundt mellem 
souvenirbutikkerne og kiosken. Stirrer på rækkevis af chokoladeba-
rer, gaveartikler og T-shirts i de tyske farver. Hun ser ikke rigtigt noget 
af det, vender ansigtet bort, fordi hun leder efter et gemmested. Det 
gør hun fortsat, tænker hun.

Inderst inde er hun stadig et barn. Lader sig for nemt betage af nye 
ting. Er stadig i gang med at forstå tingenes betydning længe efter, 
at de er sket. Lader sig distrahere, som ethvert andet ungt menneske 
og overser tegn, der burde være indlysende. Hun var blevet ringet op 
med besked om, at hun havde en aftale hos lægen, og fik besked på at 
tage en taxa halvvejs gennem Rom for at blive kradset på skulderen 
og få en dråbe vaccine dryppet i såret. En inoculazione, havde syge-
plejersken kaldt det. Det var første gang, kvinden prøvede det i sine 
tyve år som sygeplejerske. En ældre sygeplejerske hjalp til ved at over-
våge proceduren. “Skal du ud at rejse?” spurgte hun Daria.

“Til Brasilien. For at besøge min forlovede,” svarer hun uden tø-
ven, og de to kvinder ler. Hun går derfra med en formaning om ikke 
at pille eller kradse i den sårskorpe, der vil danne sig. Bagefter vil hun 
få et lille ar ligesom skuespillerne i gamle film. Og så ler den aldren-
de sygeplejerske.

Det gik fuldkommen hen over hovedet på hende den dag. Det var 
bare en mærkelig eftermiddag, men det var det her, det i virkeligheden 
handlede om, og hun skænkede det ikke en tanke, for hun skulle selv-
følgelig i byen, og havde allerede travlt med at planlægge sin aften.

Nu er alting anderledes. Det hele er sket så pludseligt, og nu er 
hun … bange. Selvfølgelig er hun det. Og hun skammer sig over sin 
frygt. Hun forsøger at lukke alting ude. Tvinger sig selv til at slap-
pe af. Hun trækker vejret dybt og langsomt, mens hun lader blikket 
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løbe hen over hylderne med aviser og blade på jagt efter et fingerpeg 
– Hvorfor nu?

Hvorfor skal hun gå om bord på dette fly på denne givne dag? Det 
er sidst i september, og der er ingen særlig mærkedag at fejre. Der er 
ingen skændig ugerning, intet snigmord eller statskup, der skal hæv-
nes i dag. Der er lande på randen af kaos over hele verden, alt for 
mange steder, hvor hæren er rykket ud i gaderne.

Så … hvorfor er det lige netop i dag, hun skal af sted?
Hun kan ikke regne det ud og går tilbage til en lounge med over-

vejende tomme siddepladser, en ø afsondret fra omverden, hvor hun 
kan lukke øjnene. Hun tager sin iPod Nano op af tasken og spiller et 
langt stykke trance, der reducerer verden til susende stilhed og for-
vandler hende selv til en træt passager med en lang dag foran sig. Li-
gesom alle andre.

Hun har muligvis sovet. Hun er ikke sikker. Alt omkring hende virker 
så kunstigt. Arkitekturen, der bedst kan beskrives som rumkoloni, 
gør det ikke ligefrem bedre. På fjernsynsskærmen over hende snurrer 
en racerbil af banen og splintres mod en mur af bildæk. Udkald bliver 
annonceret i højtalerne på fire sprog. Da tiden er inde, får hun lov til 
at gå om bord som en af de første på grund af sin førsteklassesbillet 
og finder sæde 4A i højre side af flyet.

LH7416 er alt, hvad Lufthansas marketingafdeling lover. Daria er 
ikke et lillebitte nips, men hun ved, at når hun ligger ned, svøbt i et 
Lufthansa-tæppe med støjreducerende høretelefoner på og med kin-
den hvilende på en svulmende, antibakteriel hovedpude, ligner hun en 
lille veltilpas, sovende kattekilling. 

Hun spænder sikkerhedsbæltet, læner hovedet op ad nakkestøt-
ten og lader blikket løbe hen over de ulæselige betjeningspaneler, der 
omgiver hendes sæde. Hun kan ikke fokusere på noget som helst. 
Hvornår står politiet i mellemgangen? Hun bliver øjeblikkeligt ner-
vøs. Hun er ude af stand til at løfte blikket fra gulvet igen og stirrer 
på sine negle og på tæppet og tør ikke at få øjenkontakt med de andre 
passagerer, der indtager deres pladser omkring hende.
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Sikkerhedsvejledningen bliver gennemgået. Hun kigger på sikker-
hedskortet, som om det er vigtigt. Der lyder kluntede bump og sam-
menstød fra flyets lastrum. Luften afkøles og føles pludselig iltfattig. 
Hun kæmper for at få vejret, men kan ikke. Hendes håndflader er fug-
tige, da hun presser dem mod sine kinder.

Dørene lukker.
Flyet begynder langsomt at køre ud fra gaten. Piloterne taler til 

dem i højtaleren. Hun sveder. I et kort øjeblik føler hun sig dårlig og 
ser efter, om der er en luftsygepose i sædelommen foran hende. Ka-
binepersonalet går en sidste tur ned ad midtergangen og indtager de-
res pladser.

Hun trykker sin varme kind mod ruden. Cementstriber og kunst-
græs. Med hvinende motorer ruller den gigantiske flyvemaskine ned 
ad startbanen. Det er for sent at stå af nu; hun sidder fastspændt som 
en fange, mens de bumler derudaf. Så, som om piloterne har fundet 
modet, accelererer de og løfter sig, nærmest i strid mod naturlovene, 
op i tysk luftrum.

Over for hende giver en meget stilfuld kvinde sig til at bladre i 
Lufthansa-magasinet og sender hende et blik og et smil i en slags an-
erkendelse af deres fælles mørke lød. Daria nikker og vifter sig. Kvin-
dens smil bliver bredere. “Sie bringen uns gleich Champagner. Alles 
wird gut.” En lidt læspende betoning og runde vokaler. Daria gætter 
på, at hendes øreringe alene har kostet ti tusinde euro.

“Grazie,” svarer hun. Kvinden smiler og kigger atter ned i bladet.
Hun sidder og betragter den fornemme kvinde, der blader i bla-

det og vurderer, forkaster, overvejer, bedømmer. Giver udtryk for sin 
smag.

Det går op for hende, at chokket i et kort øjeblik har været fuld-
stændigt fraværende. Er det bare menneskelig kontakt, der skal til? 
Hun trækker atter vejret. Præcis, som forudsagt, ankommer cham-
pagnen, serveret af en mørkhåret, tysk dreng.

Lufthansa flight 7416 med dets 372 passagerer er en formiddags-
afgang. Fra Berlin er det direkte og dyrt. Ikke mindst på første klas-
se. Der vil blive serveret et måltid, men drengen rækker hende et tæp-
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pe, hvis hun gerne vil have en lille lur med det samme, eller hvis der 
er for koldt på grund af klimaanlægget. Han er ualmindelig køn og 
ivrig efter at servicere. Måske er han ny i jobbet og ligesom hende en 
lille smule beklemt ved det hele; han forsøger at dække over det ved 
at spille cool, og han tænder og slukker for smilet på sin tur ned ad 
mellemgangen.

Da de først er i luften, er alt i orden, er alt okay. Man kan se det i 
stewardessernes og pursernes trætte og afslappede gang, da de går op 
og ned ad gangene og tager imod bestillinger af drikkevarer. Da dren-
gen serverer champagne for dem, ser den stilfulde kvinde på hende og 
løfter sit glas. “Cin cin,” siger hun. “Salute,” mumler Daria. De nip-
per begge beskedent til deres glas. Champagnen er kold og forfrisken-
de. Perfekt. Lige, hvad hun trænger til.

Opstigningen har været stejl og kraftfuld, og nu er de behageligt 
tæt på stratosfæren. Indtil videre har det været præcis, som man øn-
sker en flyrejse skal være – begivenhedsløs. Hun tager endnu en per-
lende tår. Men bare få øjeblikke efter, at hun er begyndt at slappe af, 
starter en lang række rystelser under vingerne og gør flyvningen tur-
bulent.

På skærmen foran hende bevæger en tegnet silhuet af et passager-
fly sig i en gul bue hen over et græsgrønt Europa. Vulkanen er faldet 
til ro igen, og flyet befinder sig nu over Norge og nærmer sig kysten. 
Snart vil de trække fri af landjorden, og så vil Lufthansa 7416 befin-
de sig over en vidtstrakt, dybblå flade med kun det furede Grønland 
at se frem til …

Lufthullerne kommer og går, akkurat som Darias panikangst. 
Sommetider er de stille perioder de værste.

Hun burde sidde omme bagi som en flygtning eller en soldat. Flygt-
ning har hun været, nu er hun først og fremmest soldat. Ja, en soldat 
i krig. Og i øjeblikket udkæmper hun krigen i stilhed. Nervøst. Ja, 
okay … alt det har hun indrømmet. Hun forklarer nerverne med selve 
flyveturen. De uforudsete bump, man møder med otte hundrede ki-
lometer i timen.

Hun er signorina Daria Hirsi Vermiglio, men det er også en løgn.
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Det er meningen, at hun skal være usynlig, men lige nu sidder hun 
og vifter sig og drikker champagne og ler sammen med sin anonyme 
ven på den anden side af gangen. Der er film på skærmen, som hun 
hurtigt lærer at betjene, og mellem pauserne i deres samtale trykker 
de sig begge gennem menuerne. De fleste af filmene har hun set i for-
vejen, men der er altid et eller andet interessant. Hun falder over en 
dokumentarfilm om Le Corbusier … men hun har ikke lyst til at tæn-
ke. Ikke nu.

Og ville det ikke være mere normalt at småsnakke med kvinden og 
blive hendes rejsekammerat på turen? Hvis strategien er at være usyn-
lig, vil den bedste taktik så ikke være at opføre sig normalt? Gør det 
bare, indled en samtale med en fremmed, hvorfor ikke? Det vil kun 
virke naturligt.

Den nydelige kvinde viser sig at være singhaleser, født i Goa, men 
opvokset i Sri Lanka og tysk gift gennem mange år. “Det er anstren-
gende at rejse,” siger kvinden, “og det eneste tålelige er at gøre det på 
første klasse. Vi er slaver. Vi jagter pengene, over hele verden jagter vi 
pengene. Puf!” Hun rækker ud efter de usynlige penge med den ene 
hånd og løfter sit glas.

“Flyver du meget?” spørger Daria.
“Nej, egentligt ikke. Kun nogle få gange om året. Og hver gang 

påstår luftfarsselskaberne, at det er en helt ny oplevelse. Alt er nyt og 
angiveligt bedre.” De er slået over i engelsk. Kvinden har boet tredi-
ve år i London og taler sproget flydende. “Men i virkeligheden er det 
nøjagtig det samme, og jeg hader hvert øjeblik af det. De skærer i om-
kostningerne, og det bliver farligere og farligere for hver dag – åh, det 
må du undskylde.” Kvinden rækker hen over mellemgangen og klap-
per Daria på armen, før Daria kan nå at reagere – en flygtig berøring 
af Darias jakkeærme med hånden. Det er en berøring, der vil slå hen-
de ihjel.

De ler begge ad Darias tydelige flyskræk, og et par minutter sene-
re, da samtalen er ved at dø ud, putter Daria sig i tæppet med det høje 
champagneglas i hånden. Hun er ganske enkelt ikke parat, tænker 
hun. Det hele går for stærkt.
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Chok. Hun stirrer på den lille tegneserieflyvemaskine, der er faret 
vild i alt det blå.

Hun ser en af flyets film; produceret i Hollywood, men tilrettelagt, så 
den appellerer til alle de store markeder. Hun har set den slags film 
hundredvis af gange, den samme historie, men med små variationer. 
Den er voldelig, men der er ikke noget blod. De bander ikke, eller i 
hvert fald ikke mere end i en hvilken som helst skolegård. Den er rea-
listisk, men alle er smukke. Den er relevant, men der er ikke et ord om 
Israel. Eller Tjetjenien. Eller Algeriet. Der er aldrig noget om Algeriet. 
Eller lejrene. Eller Sudan. Somalia. Ikke rigtigt noget om dem. Indo-
nesien? Jordan, Libanon? De kunne lige så godt ikke eksistere, tænker 
hun. Borte. Blæst til atomer. Først bliver man slettet af deres kultur, så 
bliver man slettet af deres landkort, og til sidst bliver man bare slettet. 
Er det ikke det, de er i gang med? Er det ikke det, de altid praler med? 
Vi jævner kraftedeme jeres lorteland med jorden.

Hun har selv hørt det.
Og hun har sat sig grundigt ind i definitionen af ‘jihad’: kamp, 

stræben. Og når de forsøger at slå én ihjel, gør man modstand. Det 
er den naturlige udvikling, det er sådan, overbevisningen vokser hos 
den enkelte. Det er fælles for hele menneskeheden, hvorfor er det så 
svært at forstå?

Den smukke dreng kommer med hendes måltid. Tyskerne er kendt 
for deres morgenmad; der er æg, kartofler, pølse af en slags, en appel-
sinskive og nogle små melonstykker. En pakke sprød toast, en mikro-
skopisk kop yoghurt. Kaffen bliver skænket af en elegant sølvkande. 
Hun spiser, mens hun ser film. De to stjerner forsøger at afgøre, om 
de elsker hinanden højt nok til at fortsætte med resten af plottet. Hun 
tror, hun kender svaret.

Hun smiler for sig selv, og spiser til lyden af den latterlige dialog. 
Hun kan ikke holde op med at tænke på simuleringer, på maskerne 
bag maskerne. Det er chokket. Det mentale chok. Skræmt, ville folk 
sige – “Du blev rystet af begivenhederne, skræmt.” Sommetider vare-
de den tilstand resten af livet. Men nu har hun det, som om livet er en 
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film, tilrettelagt, redigeret og allerede godkendt af Guds øje. Hendes 
vished vokser, da hun ser sig omkring i det kæmpemæssige fly. Hun 
kan mærke det helt ind i knoglerne. Det er livets naturlov, en kugle, 
der triller ned ad et bræt mod det sidste hul, destinationen er lige så 
uigenkaldeligt bestemt, som det er uomtvisteligt, at Gud ved, at hun 
vil spise det sidste af sit røræg. Det hele er blevet skrevet for længe si-
den.

Den mandlige hovedrolleindehaver minder hende om Tété, og det 
er muligvis hendes eneste ærgrelse. Selv mens hun drømmer sig tilba-
ge til de solbeskinnede, lykkelige timer ved hun, at hun blot giver ef-
ter for … hvad? Ungdomsnostalgi. Romantik. Det er vel det, der gør 
det sjovt, tænker hun. En imam ville sige, at det er lige præcis, fordi 
det er sjovt, at det er forkert. Mænd og kvinder er ikke sat i verden for 
at more sig, men for at afspejle Guds skaberværk. For at arbejde og få 
børn, der kan tjene Guds plan. Morskab hører ingen steder hjemme. 
Morskab, flirt, romantik, det bygger alt sammen på tiltrækningskraf-
ten i det utilladelige. Det ved hun godt.

Men alligevel, han var nu dejlig.
Lydsporet bliver afbrudt af en højtalermeddelelse. Piloten genta-

ger den to gange, først på tysk, så på accenttungt engelsk. De stiger 
for at undgå lufthullerne.

Arbejdet kalder. Hun går ud i det lille flykøkken på første klasse, 
hvor stewardessen er i færd med at brygge mere kaffe. Hun beder om 
et glas vand og får en plastickop. Hun foregiver at være hjælpsom og 
hælder selv vand op. Det kommer fra en iskold plasticflaske. Hun kø-
rer hænderne hen over toppen af vognen, hvor drikkevarerne bliver 
skænket, læner sig op ad det høje bord og leder efter en serviet, rø-
rer stewardessen på skulderen for at sige tak. Går ud på et ledigt toi-
let og rører ved alt. Løber fingrene gennem håret og stirrer på sig selv 
i spejlet.

Der er ingen tårer i hendes øjne. Den brede, glatte pande, hendes 
lille og lige næse, men det er især hendes øjne – mørke og spillende. 
Hun vender sig halvt om og ser på sig selv over skulderen. Jo, hun kan 
bedåre med det smil, og hendes øjne nærmest glimter. En lille mund, 
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men med fyldige læber. Hun forestiller sig, at de vil kalde det for dø-
dens ansigt.

Hun går hele vejen ned igennem Lufthansa 7416, foregiver, at hun 
trænger til at strække benene. Hendes hænder bevæger sig fra stole-
ryg til stoleryg for at hun kan holde balancen. Det er for dig, Amir, det 
er for dig, Ra’id, det er for min mor, for min forsømte barndom, for 
alle dem, der bor i min ejendom, min gade … for dem, der bor i telte-
ne, for alle de gange sulten har plaget og alle dem, der er blevet dræbt 
eller vil blive det.

Bagest i flyet går hun ud på et nyt toilet og lader hænderne løbe hen 
over alting: hun skyller ud, rører ved et papirhåndklæde, men uden 
at bruge det, tager på vandhanerne, rører ved hver eneste flade, hvert 
eneste håndtag, bukker sig og ånder på dørhåndtaget, da hun åbner 
det, og går derefter ud i det bageste køkken for at bede om endnu et 
glas vand.

Stewardesserne ofrer hende ikke megen opmærksomhed, men 
snakker videre sammen på deres lette, men betonede tysk. De er på 
alle måder hendes modstykke. Gyldne genfærd, der gør alt for ikke at 
sætte deres slanke linje over styr. Hun får ikke fat på de tyske brud-
stykker, men i hendes nye, forhøjede choktilstand er hun fuldkommen 
i stand til at leve sig ind i deres samtaler. Det er ikke længere glamou-
røst at flyve. Lønnen daler, fordi for mange flyselskaber konkurrerer. 
Der bliver gået på kompromis med flysikkerheden, og fagforeningen 
har ingen indflydelse. Pigerne her hopper af rotteræset, lige så snart 
de har fået en mand på gaflen.

Den ene stewardesse vender ryggen til, og Daria prikker hende på 
skulderen for at give hende den tomme kop. Så smyger hun sig tæt 
forbi de øvrige, runder hjørnet og påbegynder den lange tur tilbage til 
første klasse, mens hun omhyggeligt sørger for at røre ved hver ene-
ste stoleryg undervejs.

Da Daria har afsluttet sin runde i flyet og vender tilbage til sit 
sæde, er hendes mondæne nabo vågen og sidder og læser med et par 
elegante, guldindfattede briller på næsen. “Det er en lang flyvetur,” 
siger hun.
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“Ja, meget.”
“Man har godt af at røre sig.”
“Ja, det har man. Jeg får uro i kroppen,” siger Daria, og strækker 

sig teatralsk.
“Man får krampe.”
“Ja. Netop.”
“Min mand arbejder sommetider for luftvåbnet, og de flyver på 

nogle forfærdeligt lange missioner. Der er faste regler for, hvor meget 
de skal bevæge sig, for ikke at få blodpropper i benene, men det er 
kropumuligt i de små fly.”

“Ja, det kan jeg forestille mig.” Daria ser kortvarigt på kvinden. 
“Er det en god bog?”

Kvinden skærer en grimasse. “Den er okay. De er alle sammen 
ens,” siger hun med et skuldertræk. Måske er hun pinligt berørt over 
at læse noget, der er så tyndbenet.

Daria tager en hånd for munden som for at undertrykke et gab, 
og strækker sig fra side til side. “Har du familie, der venter på dig?” 
spørger kvinden. Hun stiller spørgsmålet tøvende. Næsten som om 
hun er bange for at spørge om noget så privat.

“Nej. Jeg er på forretningsrejse.”
“Virkelig?”
“Ja. Jeg skal skrive en artikel. En rejseartikel.”
“Det må jeg nok sige. En skribent!”
“Det er min første opgave.”
“Jeg er sikker på, at du vil være god til det. Det er vel nok spæn-

dende. Det er dejligt at rejse, især når man er ung.”
“Det ved jeg. Jeg er privilegeret.”
“Og så får du endda løn for det!” Kvinden ler. Det er en vidunder-

lig latter. Smitsom.
På den anden side af gangen vender en tæppeindhyllet skikkelse sig 

i sit sæde; kvinden giver sig til at læse igen, og Daria fortsætter med 
filmen. Actionhelten og den troskyldige pige er blevet væk fra hin-
anden. Alle skurkene er grimme, sexhungrende og mørklødede med 
tjavset skæg. Mere hollywoodpropaganda af samme skuffe.
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Berlin. Så sent som i går aftes – en evighed siden, synes Daria.
Beskeden fra Ali var, at hun skulle møde op til en ansættelsessam-

tale der, mens hun holdt fri fra sin arbejdsgiver. Klic! er et romersk 
ugeblad, og hun er ‘sponsoreret praktikant’. Det er ikke et decideret 
job, men en måde, hvorpå virksomheder kan kickstarte karrieren for 
unge journalister, der senere kan gøre dem en tjeneste ved at skrive 
pænt om dem. Der findes masser af drenge og piger, der gør det hele ti-
den, har hun fundet ud af. Man skal bare se nogenlunde godt ud, kun-
ne betjene et digitalkamera og være indstillet på at hoste op med to 
hundrede ord om den seneste kendisskandale. Hun var blevet hyret til 
at arbejde på bladet kort før, hun var færdig med skolen, og det betød, 
at hun måtte sige farvel til Leonardo, som hun kun lige havde mødt.

Men det var en stilling, første trin på karrierestigen. Hun var på 
vej frem, og siden hun nu var blevet beordret til det, kunne hun lige så 
godt blive ved med at nyde det.

Det var ikke svært. Man kunne ikke rigtigt kalde det for arbejde. 
Det var først og fremmest sjovt. Hun havde mødt Roberto Benigni og 
Mariacarla Boscono, og det var fantastisk, fordi hun havde sagt, at 
man skulle tro, de var tvillingesøstre, fodboldspilleren Francesco Tot-
ti, der poserede som fotomodel og var lige til at falde i svime over, og 
Camilla Ferranti, der var berømt, fordi Berlusconi havde ringet til di-
rektøren for RAI for at skaffe hende en rolle i en tv-serie. Det værste 
ved jobbet indebar at stå ude foran en eller anden fantastisk natklub 
uden at få adgang, fordi journalister næsten aldrig blev lukket ind. 
Hendes praktikperiode udløb efter jul, og hun var allerede begyndt at 
overveje, hvad hun så skulle, da der kom besked om, at hendes fætter 
havde købt hende en billet til Berlin.

Det var ikke noget særligt, langt fra spektakulært. Bare en lyserød 
post-it. Ring til personalechefen. Alt er ordnet. Det eneste, hun skul-
le sørge for, var ikke at komme for sent i lufthavnen. Hun var landet 
i går eftermiddags. På Regent lå der en besked og ventede på hendes 
værelse. Ingen afsender. Firmaet hed Seyylol AG og holdt ansættelses-
samtaler angående en ledig stilling i deres PR-afdeling. De havde en 
suite på Hotel Adlon, og hun skulle være der klokken 21.00.
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Hun vidste øjeblikkeligt, hvad det i virkeligheden gik ud på.
Resten af dagen forsøgte hun at opføre sig som en berliner. Det var 

køligt og blæsende, og bladene på lindetræerne var begyndt at falme. 
En varm sommer var ved at være forbi. Hun gik rundt i centrum, und-
gik de berømte indkøbsmuligheder på Ku’damm, og gik i stedet op ad 
Friedrichstrasse og slentrede rundt på må og få i de labyrintiske gader 
omkring Hackescher Markt.

Tyskland var ligesom alle andre steder, besluttede hun. Måske var 
ironien mere udtalt, men de havde lært det på den hårde måde. Om 
bord på S-Bahnen så hun alle hudfarver og beklædningsgenstande. 
Der var kvinder i sarier og kvinder med tørklæde. Alle undgik øjen-
kontakt. Der var kunstnere, der lige var stået op. Pensionister på vej 
hjem efter et besøg hos lægen. Der var de gråblege ansigter, der stadig 
havde svært ved at forlige sig med murens fald, og så var der de usyn-
lige, de studerende, de dovne og de fortabte, der sad i hjørnerne, tog 
sig en smøg på perronen og var glade for blot at klare sig igennem lige 
nu og her. Og som altid var der turisterne – overvægtige og sygeligt 
optagede af deres vandafvisende solhatte og digitalkameraer, og med 
bykort stikkende op af samtlige lommer.

Det tyske sprog var vanvittigt; hun opfattede kun nogle ganske få 
ord. Hovedoverskriften i dagens nyheder var en finansskandale – bil-
leder af midaldrende politikere og energimagnater i henkastet sam-
tale på vej over en befærdet gade. Deres brøde lod sig ikke umiddel-
bart oversætte, men den så væsentligt mere belastende ud set gennem 
en telelinse.

Hun gik på internetcafe, købte en fremragende espresso og spende-
rede to euro på at surfe i en halv time i håb om at finde en forklaring 
på sin pludselige mobilisering. Men ud over den seneste miljøkatastro-
fe og de kapitalistiske økonomiers fortsatte nedtur … fandt hun intet.

Hun var forundret over valget af Adlon. Det var et berømt hotel 
og bestemt ikke det mest ubemærkede sted. Hun havde forestillet sig 
en knirkende etageejendom i et indvandrerkvarter. Måske var det vir-
kelig en ansættelsessamtale? De kunne have besluttet sig for, at hun 
havde brug for at udvide sin dækhistorie.
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Hun spiste noget på vejen og gjorde alt med rigelig sikkerhedsmar-
gin; hun mødte op til tiden, klædt som hun ville være til en dag på 
Klic! Smart, men kvalitetsbevidst. En kort nederdel med sorte gama-
cher. Kraftige støvler med et lidt slidt look. En sømandsinspireret jak-
ke, og som det eneste farvestrejf en dyr, blodrød top.

I receptionen blev hun henvist til de suiter, som Seyylol AG havde 
lejet til deres ansættelsessamtaler. Da hun bankede på, blev døren åb-
net af en ung mand, hun ikke havde set før. Meget tynd og gul i huden. 
Han havde en sølvskinnende dims i øret, og måske lyttede han til no-
gen, for han var ude at stand til at se hende i øjnene. Eller måske var 
det på grund af hendes stramme gamachebukser

“Hvis du har en mobiltelefon?” Han holdt en hånd frem, og hun 
lod sin sorte rygsæk dumpe ned på en stol i stedet for at give den til 
ham, og lagde sin jakke hen over den.

Den unge mand fjernede sig et par skridt. “Hvis du vil have te?” 
sagde han, og pegede på et bord i den anden ende af rummet. Så for-
lod han rummet og gik ned ad en kort gang. Over for hende var der et 
vindue, hvorfra hun kunne se klodserne i holocaustmindesmærket og 
nogle få enlige jøder, der vandrede rundt i labyrinten og plejede deres 
sorg over menneskenes umenneskelighed over for sine medmennesker.

Kort efter kom den unge mand tilbage. “Denne vej,” sagde han.
Manden i soveværelset var en fremmed. Over halvtreds, ville hun 

gætte på. Gråt strithår, der var hvidt i siderne og omhyggeligt barbe-
ret rundt om ørerne. Hun indså, at det var nu.

“Goddag, Daria,” sagde manden. “Det er mig en ære at møde 
dig.”

“Goddag.” Hun ventede for at se, om han ville trykke hendes 
hånd. Det ville han ikke.

“Værsgo at sidde ned. Vi har ikke forfærdelig meget tid. Din fæt-
ter fortæller mig, at du stadig er besluttet?”

“Ja,” svarede hun. “Det er jeg.”
“Vi har ændret taktik.” Han ser forbi hende, mens han taler til 

hende, hen mod fjernsynet, hvor der kører en dokumentarfilm om lø-
ver og bøfler.
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“Du er velbegavet, og jeg er sikker på, at du godt forstår, hvad der 
skal ske. Hvis timingen var bedre, og hvis det ikke havde været så vig-
tigt, kunne vi have givet dig lov til at lave en afskedsvideo. Men des-
værre …” I et kort øjeblik ser hun sin mor for sig med rynker i ansig-
tet og blikket sænket, tavs og indesluttet efter drabet på sine sønner. 
Med en mand, der befinder sig et sted, hun ikke ved, hvor er …

“Det gør ikke noget. De ved, jeg elsker dem.”
“Det er jeg vis på, at de gør.” Han ser længe på hende. “Daria, der 

er ingen, der tvinger dig, men vores ven har fortalt, at du er stærk og 
pålidelig. Du meldte dig frivilligt, ikke sandt? Af egen fri vilje?”

“Ja.”
“Du er en smuk, ung kvinde. Enhver mand ville være stolt over at 

få dig som sin kone. Du har et helt liv foran dig.”
“Jeg ved, hvad jeg gør.”
“Udmærket.” Han nikker. For en stund ser han på hende med sine 

grå øjne. “Jamen så … vi gør det sådan her nu. Vi er interesseret i at 
virke på langt sigt. Derfor bruger vi baciller i stedet for bomber.”

“Baciller?”
Han tager en vejrtrækning, der næsten lyder som et suk, og skæ-

ver til fjernsynet. Er det for at se klokken? “Forstår du, Daria, det er 
bedre, at der er visse ting, som du ikke ved?”

“Ja. Ja, selvfølgelig,” siger hun en smule forlegent. “Jeg er ligeglad 
med, hvordan det sker,” siger hun, men faktisk har hun aldrig fore-
stillet sig, at hendes liv skulle slutte i andet end en eksplosion. Aldrig.

“Vi har frembragt et helt særlig, sygdomsfremkaldende virus. Det 
er en gammel sygdom, Daria. En sygdom, som alle tror, er forsvundet. 
Engang blev alle vaccineret mod den … jeg blev det også selv, da jeg 
var barn, men man har ikke gjort det de sidste mange år. Det er kop-
per, har du hørt om den?”

“Ja …” Nu giver taxaturen gennem Rom pludselig mening. Hun 
husker ordet ‘kopper’ på samme måde, som hun husker ordet ‘kloro-
fyl’. Det er en naturvidenskabelig fagterm. Den har ikke noget med 
hendes liv at gøre.

“Der findes forskellige slags kopper. Den gamle slags slog hver 
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tredje ihjel, er du med?” Han holder fingrene op, så hun kan tæl-
le. “De eneste koppevirusprøver, der eksisterer, er gemt væk på nog-
le meget hemmelige statslaboratorier. Det har kostet ekstremt mange 
penge at få fat på én. Og vi har måttet lave om på den det for at gøre 
den til et våben, som vi kunne bruge, forstår du?”

Han læner sig op ad hovedgærdet og justerer puden i lænden. “Det 
var ikke svært, da vi først havde udstyret.” Han trækker på skuldre-
ne.

“Nu er virussen som …” Han skæver atter til fjernsynsskærmen. 
“… en idrætsudøver på steroider, en teknologisk bedrift, som vi har 
grund til at være stolte over. Som du har grund til at være stolt over,” 
siger han til hende.

Hun nikker. “Jamen, fint.”
Han rækker ud, som om han vil klappe hende på skulderen, men 

lægger i sidste øjeblik bånd på sig selv. “At gå så langt … det har al-
tid været vanskeligt. For når alt kommer til alt, må det være sidste ud-
vej at udbrede en sygdom, der risikerer at vende tilbage og gøre ens 
eget folk fortræd. Ellers ville det have været gjort for længst, er du 
ikke enig?”

“Jo, det skulle man mene.”
“Nuvel, nu er tiden inde. Det er sidste udvej.” Manden tier. Venter. 

Som om han har tabt pusten. Er han syg?
“Du skal være en bærer, Daria. En pil. Du sigter direkte mod hjer-

tet.” Han slår sig på brystet med knyttet næve.
Nærmest uden at hun bemærker det, knæler den unge mand ved 

siden af hende med en sprøjte i hånden. Han afspritter hendes skulder 
og giver hende en indsprøjtning. Det er smertefrit.

“Uden denne ville du med garanti dø, og så ville du ikke længere 
være til nogen nytte. Alt andet er i sagens natur uafprøvet. Vi er ikke 
et medicinalfirma.” Den ældre mand smiler af sin egen spøg. “Det 
eneste, jeg med sikkerhed kan sige, er, at det vil forsinke processen. 
Måske får du et par uger mere, måske vil du en dag blive bedstemor,” 
siger han. Han er holdt op med at smile. Hun synes, at han ser på hen-
de med et sørgmodigt blik.
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Derefter er det enkelt. Gå ind på værelset ved siden af. Dér finder 
du bagage og nyt tøj. Tag alt af, som du har på nu, og læg det i affalds-
posen. På bordet står der en flaske; den indeholder virussen. Den lig-
ner en flaske hostesaft. Gå ud på badeværelset og vask hænder i det. 
Sæt prop i vasken, så det ikke løber ud. Træk fingrene gennem håret, 
så holder det længere, og når du tørrer hænder, skal du gøre det på 
huden. Kom den tomme flaske i affaldsspanden på badeværelset. Der 
ligger en badehætte og et par gummihandsker i d

in bagage, som du skal tage på, når du ellers går i bad. Tag det tøj 
på, der er lagt frem på sengen. Det hele bør være din størrelse.

“Er der ellers noget, siger du det til Youssef,” siger den ældre 
mand. “Når du er klar, vil du blive kørt til dit hotel. Bliv på dit værel-
se. Hvis du bliver sulten, må du få maden bragt op. I morgen tidlig får 
du udleveret dine papirer. Regningen er betalt, det skal du ikke spe-
kulere på. En taxa kører dig til lufthavnen. Du skal bare følge din rej-
seplan, lade være med at vaske hænder de første par dage og rør ved 
så meget som muligt. Du er udsendt som journalist og rejseskribent. 
Men alt det ved du, ikke sandt?”

“Jo.”
“Du får instrukser via e-mail. Som kladde, er du med?”
“Ja.”
“Du er meget modig,” siger manden. Han er iført blå skjorte med 

en hvid T-shirt inde under. Der er bredt aviser ud over sengen. De bli-
ver holdt på plads af to mobiltelefoner. I den anden ende af værelset 
står en åben mappe på skrivebordet.

På naboværelset gør hun præcis, som hun har fået besked på – hun 
tager tøjet af, som hun har lovet, og smider endda trusserne i skralde-
spanden. De har valgt konservativt tøj til hende – buksedragt og hvid, 
faconsyet kontorpigeskjorte. Sko med solide såler til at gå i.

I det sterile badeværelse sætter hun prop i vasken og hælder et 
skvæt af flasken ud i hånden. Det er nærmest som tynd olie. Den er 
lugtfri. Hun ser på den i sin hule hånd, stikker fingrene ned i den og 
rører rundt.

Kopper.
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Navnet på sygdommen kan være ligegyldigt. Det kunne have væ-
ret hvad som helst, hvad som helst, som de kunne købe og forvandle 
til et våben. Tyfus. Pest. Ebola.

I spejlet – dødens ansigt. Hun gnubber, indtil hendes hænder er 
tørre, hvorpå hun hælder et nyt skvæt ud i hænderne og kører dem 
gennem håret og gnider olien ind i hovedbundet. Og endnu en gang. 
Hun er åbenbart for længe om det, akkurat som hvis hun var en selv-
optaget og forfængelig kvinde, for Youssef banker på døren.

“Un momento …” siger hun, og tømmer det sidste af flasken ud i 
en fart og gnider det i ansigtet, på halsen og op ad underarmene.

Da hun åbner døren, står Youssef lige foran hende. Hun lader ham 
vente, mens hun tager læbestift på. Det er lige før han ryster, når han 
ser på hende i spejlet. Hun gør sig færdig og laver trutmund. Kigger 
efter parfumen i den lille håndtaske og giver sig selv et beskedent pift.

“Du skal ikke fråse med den,” siger han strengt.
Først nu indser hun, at han også har meldt sig frivilligt til at gå i 

døden. Et kort øjeblik overvejer hun at kysse ham, men han er så sner-
pet, at han sikkert ville få et hjerteanfald, så hun nøjes med at smile. 
Alle broerne er brændt nu. Alle beslutningerne er blevet truffet.

“Jeg er klar,” siger hun, og så begynder chokket.

Purseren vækker hende for at række hende en lun vaskeklud, som hun 
foregiver at bruge, men kun dubber øjenlågene med. På skærmen be-
finder den lille flyvemaskine sig stadig ude over det blå, men den kom-
mer nærmere og nærmere.

Måltid nummer to ledsages af vin og indeholder endda et par valg-
muligheder. Fisk eller det evindelige oksekød, og en pastaret til vege-
tarerne.

Udenfor regerer et jerngråt hav med tynde skyer. Mange tusinde 
meter under hende er et mægtigt fragtskib kun en lille prik i vandet.

Det hele går stadig for hurtigt. Middagen bliver ryddet af vejen, 
næsten før den er serveret. Et sted længere tilbage i maskinen græder 
et lille barn uden ophør. Der lyder et ding i højtalerne, og alle bliver 
bedt om at klappe bordet foran dem sammen og slå stoleryggen op.
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“Det er det her, jeg ikke kan fordrage.” Den singhalesiske kvinde 
ser på hende og smiler. Det er, som om LH7416 sætter farten op i takt 
med, at det taber højde. Luften bliver tykkere. Den store maskine vip-
per fra side til side, som om den pludselig mærker sin egen vægt.

Trykket giver hende propper i ørerne, og hun mærker en skarp 
smerte hen over næseryggen. Hun synker og åbner munden på vid 
gab for at skaffe fri passage til bihulerne. Gennem vinduet kan hun se 
en kyststrækning i det fjerne; en vej snor sig asymmetrisk rundt i en 
bølgende bugt. Så krænger piloten, og hun får sit første glimt af byen.

Den store flyvemaskine sitrer. Skroget dirrer som et kæmpemæs-
sigt dyr, der pludselig fornemmer, at det nærmer sig stalden. Gå med 
Gud, har hun fået at vide. En pil. Direkte ind i hjertet.

Under hende venter millioner på døden.
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