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Kapitel 1

I den nordlige del af USA, nærmere bestemt i staten Wisconsin, var
det koldt. Det var marts, og vinteren var så småt på tilbagetog. Træ-
erne havde rystet sneen af sig og ventede som alle andre på forårets
komme. Men blæsten var kold, og alle var pakket godt ind. 

Det gjaldt også for Harry Butt og hans hustru Kathy. De havde
været inde at handle i det lokale supermarked og var ved at lægge va-
rerne ind bag i den store stationcar. »Nu skal vi hjem og have en kop
kaffe,« sagde Kathy. 

De boede i et stort hus i hovedstaden Madison, en by med omkring
tre hundrede tusinde indbyggere. Ved aftensmaden talte de sammen.
Harry så på Kathy med et smil på læben. »Er du stadig nervøs?« 

Kathy så eftertænksom ud. »Jeg tror mere, at jeg er begyndt at glæ-
de mig. Når turen koster så mange penge, er det jo dumt at gå rundt
og være nervøs.«

Harry så tilfreds ud. »Det glæder mig, at du er begyndt at se sådan
på det. Vi skulle jo gerne begge have en fantastisk oplevelse ud af
det.« Kathy nikkede. 

De havde året før i oktober fejret deres sølvbryllup. Deres to voks-
ne sønner havde givet dem et gavekort til et rejsebureau, der havde
specialiseret sig i safarirejser. Harry var glad for at fotografere og
havde i snart mange år ytret ønske om at komme til Afrika. Det var
aldrig blevet til noget. »Jeg har ikke tid,« havde det altid lydt fra Har-
ry. Nu havde sønnerne altså i fællesskab besluttet, at tiden var inde.
»Det er nu, I skal tage af sted, inden I bliver for gamle,« havde de sagt.

Harry og Kathy havde besluttet at tage af sted til marts det føl-
gende år.

Harry var ejer af et stort mejeri med mere end tres ansatte. Begge
hans sønner var med i driften. »Vi skal nok klare det, mens du er væk,
far,« havde de sagt. Harry var treoghalvtreds år og Kathy halvtreds år.

Om to dage skulle de af sted. Alt var pakket og klart. De havde beg-
ge, på rejsebureauets anbefaling, været hos deres læge og var blevet
vaccineret. Lørdag morgen kørte den yngste af sønnerne dem til luft-
havnen. »Pas nu godt på jer selv og hav en god tur,« sagde han, da
han kyssede dem farvel. 
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Udover turen frem og tilbage skulle de tilbringe otte dage i Gabezi
i Vestafrika. 

De var seks par, der skulle af sted, og de skulle alle mødes med de
to guider, der var med i prisen, i afgangshallen i Newark Airport i
New York. Efter små to timers flyvning, landede det lille Boeingfly i
New York. Da de havde fanget deres bagage på båndet, gik de ud i af-
gangshallen. De kunne på afstand se, at de var de sidste. 

De hilste på de to guider og de fem andre par. To par viste sig at
være på deres alder. De tre sidste par var, gættede Harry og Kathy, på
omkring de halvfjerds år. Guiderne var unge og smilende mænd sidst
i tyverne. Harry vidste på forhånd, at de alle ville være voksne men-
nesker. Rejsen var dyr, og unge mennesker havde ikke råd til en så-
dan safaritur. Da de alle havde hilst på hinanden, bookede de ind og
fik deres billetter. Da de kom op i transithallen, blev de med det sam-
me ført direkte ud i den finger, hvor de skulle ombord. 

De skulle flyve med Air France, og de kunne gennem det store vin-
due se den store Airbus holde og blive gjort klar. Alle seks par vidste,
at de ville komme til at tilbringe adskillige timer i en flyvemaskine, før
de nåede deres bestemmelsessted. Ruten var lagt således, at de først
skulle til Paris, hvor de skulle overnatte. Dagen efter skulle de ligele-
des med Air France videre til Nairobi, hvor de også skulle have en
overnatning. Fra Nairobi skulle de med et mindre propelfly flyve det
sidste stykke til Gabezi. 

Det var nogle flyvetrætte turister, der denne mandag middag tråd-
te ud i det varme og fugtige vejr i hovedstaden Maboa. Da de kom ud
fra lufthavnen, blev deres bagage lagt i en bus, og de steg ind i bus-
sen. Efter et kvarters kørsel holdt bussen foran et stort og flot hotel.
Under køreturen, og da de steg af bussen, så de sig omkring. 

»Hvor er her flot,« sagde de alle. 
»Og hvor er her varmt,« sagde Harry og tog jakken af. 
»Der er frokost om en halv time,« informerede den ene guide. 

Da de havde fået anvist deres værelser og ordnet sig lidt, gik de ned
for at spise frokost. Mens de spiste en fortræffelig frokost, fortalte
guiden, hvad der videre skulle ske. 

»Resten af dagen kan De gøre, som De har lyst til. Der er aftensmad
klokken otte. Vi kører i morgen tidlig klokken 08.00. Vi vil være væk i
seks dage. I kan godt lade nogle ting blive på værelset. Det er jeres,
indtil I rejser. Nogen spørgsmål?« 
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Der blev rystet på hovedet. »Så ses vi i morgen tidlig. Hav en fort-
sat god dag.« 

Da de havde spist, gik de alle en tur rundt i byen. Det var en stor
by. Harry købte en lille håndskåren pygmæ. Den ville han have ståen-
de på sit skrivebord. Kathy ville absolut have en udskåren elefant,
der vejede omkring tre kilo. 

»Så stopper vi,« sagde Harry. »Ellers får vi overvægt, når vi skal fly-
ve hjem.« 

Den følgende morgen stod de alle spændte foran hotellet klokken
otte. Jakkesættene var hængt væk, nu kunne de endelig få mulighed
for at iklæde sig det tøj, de havde købt til safarien. Alle seks mænd
havde et kamera hængende over skulderen. 

Så kom de to guider kørende i tre store Landrovers med hænger
på. De blev præsenteret for den indfødte, der kørte den tredje vogn.
»Han skal guide os, når vi skal ind i junglen,« fik de at vide. 

Og så begyndte Harry og de andre på deres livs første safari. Da
bilerne kørte ud ad hovedstaden, kunne de se de store slumkvarte-
rer, der omkransede Maboa på to af siderne. Og så var de lige plud-
selig på savannen.

Vejen stoppede simpelthen. Selv om bilerne bumpede en del, var
det for dem alle et utroligt syn, der mødte dem. En ting er at se det i
fjernsynet, men at se det ved selvsyn var en betagende oplevelse. Sa-
vanne så langt øjet rakte. Kun afbrudt af store Baobatræer med de
smukkeste blomster. Tusindvis af buske og lige så mange nærmest
paraplyformede akacietræer.

Da de havde kørt en times tid, slog Kathy ud med armen. »Se Har-
ry.« En mindre flok elefanter stod og hyggede sig ved et stort Bao-
batræ. »Hvor er den dejlig,« sagde Kathy. Der var en lille elefantunge.
Bilerne kørte nærmere, så der kunne tages billeder. 

Da de havde kørt i tre timer, stoppede bilerne. »Vi slår lejr her i
nat,« sagde guiden. Halvanden time senere var der rejst syv telte.
Den indfødte guide ville sove under åben himmel. De følgende dage
kørte de rundt på savannen. De så løver på afstand. De så en gepard
løbe en gazelle op. Kathy kunne ikke lide at se det. 

»Sådan er naturen herude,« sagde Harry. »Jeg bryder mig da heller
ikke om at se det.« Ikke desto mindre havde han situationen på sit ka-
mera. Alle seks par sugede indtrykkene til sig. 

Så kom den dag, de alle havde set mest frem til. De skulle tilbrin-
ge en hel dag i junglen. Om aftenen talte den indfødte til dem. »Jung-
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len er farlig,« sagde han. »Vær venlig at gøre, hvad I får besked på.
Lad være med at plukke noget. Hverken fra skovbunden eller fra træ-
erne. Alt kan være giftigt. Jeg vil gøre mit bedste for, at vi kan finde
nogle gorillaer, da jeg ved, at det er et jeres ønsker. Måske kan vi være
så heldig at se en okapi, men da det er et ekstremt sky dyr, er det ikke
sikkert. Ydermere er bestanden kraftigt nedadgående på grund af kryb-
skytteri. Hvis jeg løfter hånden, skal I være fuldstændig stille. Ingen
tobaksrygning i junglen. Det er sådan, at kun to procent af solen, når
ned til skovbunden, så vær forberedt på, at det er halvmørkt.« 

Den følgende morgen gik de ind i junglen. De gik på en lang række
med den indfødte guide forrest. Han havde en riffel over skulderen.
Den ene guide dannede bagtrop. 

De var alle tavse. De vidste, at dette var turens højdepunkt. Det
var en utrolig fornemmelse at høre junglens lyde, og de sugede de
mange forskellige lugte til sig. Der var halvmørkt, som det var blevet
sagt, men det gjorde på en måde kun oplevelsen stærkere. 

Når de så op, kunne de se, at træerne var enormt høje. Slanke
træstammer uden grene. Kun når man så helt op i trætoppene, kun-
ne man se grene. Der hang lianer overalt mellem træerne. På mange
af dem snoede sig de flotteste blomster. Da de havde gået et par ti-
mer, løftede den indfødte hånden. De stod helt stille. Så pegede han
med hånden. 

De var kommet en smule op i højden, og på en skråning lidt læn-
gere nede kunne de se to okapier stå og hive i nogle grene. Ingen af
dem vidste, hvad en okapi var, før den indfødte havde fortalt dem
det. At det var en slags giraf, der kun levede i junglen. Også at det var
et af de mest sjældne dyr i verden. De seks mænd var lykkelige for at
kunne tage billeder af dette unikke dyr. 

De forsvandt ind mellem træerne. »De har lugtet os,« sagde den
indfødte. »Men I har været meget heldige. Det er ikke hver gang, det
lykkedes at se en okapi.« 

Efter endnu halvanden times anstrengende vandring rakte den ind-
fødte igen hånden op. Han vendte sig mod dem og lagde fingeren på
læben. Så pegede han. I en lysning et par hundrede meter forude, var
en halv snes gorillaer i aktivitet. Det så nærmest ud som legede de
med hinanden. De seks par stod som stenstøtter. Dette var deres ul-
timativt største ønske på denne safari. Mændene havde travlt med
deres kameraer, og kvinderne prøvede på for altid at have dette syn
stående på nethinden. 
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Således stod de og studerede gorillaerne i en halv times tid. Så
gjorde den indfødte tegn til, at de skulle trække sig tilbage i en fart.
»De har lugtet os,« sagde han. 

Da de langt om længe kom tilbage til lejren og havde spist lidt af-
tensmad, trak de sig tilbage til deres telt. Da de lå på deres feltseng,
havde de svært ved at falde i søvn. Alle de indtryk, de havde fået i lø-
bet af dagen, kørte som en film i deres hoved. 

Den sidste dag havde de for sig selv. Harry og Kathy var kørt på
savannen sammen med et ægtepar fra Washington. De var blevet
venner og fulgtes ad rundt i byen. De tog billeder af præsidentpalad-
set og de soldater, der holdt vagt. De så også to store sorte Mercedes
med tonede ruder køre ud ad porten. De gættede på, at det var præ-
sidenten, der sad i den ene af bilerne. Begge par købte nogle småting
i de store og flotte forretninger. Aftenen gik med at pakke. 

Den følgende morgen begyndte hjemturen. Denne gang var de
mentalt forberedte på de mange flyvetimer. Under opstigningen fra
Maboas lufthavn kunne de se tre store boreplatforme ude i havet. Igen
blev der taget billeder ud af de små vinduer i det mindre propelfly. 

Hjemrejsen gik fint. De havde det rart sammen nu, hvor de havde
lært hinanden at kende. Tiden virkede ikke så lang som på udturen.
Inden de landede i New York, blev der udvekslet både e-mail-adres-
ser og almindelige adresser. 

De sagde farvel til hinanden og de to guider i transithallen. De skul-
le alle videre til forskellige destinationer. Da Harry og Kathy sad i fly-
et til Madison, glædede de sig til at komme hjem og fortælle alt det,
de havde oplevet. Harry så frem til at vise sine billeder for familien.

Kathy tog ham i hånden. »Tænk Harry,« sagde hun. »Hvor er de
mennesker privilegerede at bo i et land med en sådan natur og et
sådant dyreliv.«
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Kapitel 2

Jabari Sillah sad ni hundrede kilometer fra hovedstaden Maboa med
sin treårige søn i favnen og så fortvivlet på sin kone Sekai. Sønnen
havde mæslinger. Han hostede og havde både feber og udslet. »Han
må til læge,« sagde Jabari. 

De boede i en mindre landsby, og der var næsten to hundrede ki-
lometer til fods til det nærmeste lægehus. 

»Du må lave en pose, så jeg kan bære ham på ryggen,« sagde Jabari. 
Sekai rejste sig op. »Jeg laver en pose og sørger for mad og drikke.« 
Jabari ejede en stor majsmark uden for landsbyen. På denne års-

tid kunne den godt klare sig selv et par uger. 
Den følgende morgen var Jabari klar til at tage af sted. Han var en

slank og senet mand midt i tyverne og håbede på at kunne klare tu-
ren på fem dage. Hans søn blev vasket og fik et stykke klæde om ho-
vedet for at beskytte ham mod sollyset. Jabari lagde ham ned i po-
sen og tog den på ryggen. Så tog han en skindpose med vand og drik-
kevarer over skulderen. Han kyssede Sekai farvel. Hun græd, da han
holdt om hende. »Det skal nok gå,« sagde Jabari og strøg hende over
det lange sorte hår. Så begav han sig af sted.

Hans søn var gudskelov faldet i søvn. Jabari gik på denne gliden-
de måde, som kun de indfødte beherskede. Hen under aften, da det
blev køligere, slog han sig ned under et stort og skyggefuldt akacie-
træ. Han tog sin søn ud ad posen. Han græd og havde feber. Jabari
gav ham noget at drikke og duppede hans feberrøde kinder med en
fugtig klud. Så lagde han sig med sin søn på armen og faldt i søvn. 

Den femte dag om eftermiddagen kunne han se lægehuset. Med
sine sidste kræfter slæbte han sig de sidste kilometer. Jabari gik ind
på klinikken. Der sad flere og ventede. 

»De må vente til det er Deres tur,« sagde en ældre og smilende sy-
geplejerske til ham. Jabari svingede posen med sin søn ned fra ryg-
gen. »Min søn er meget syg. Han har mæslinger.« Jabari tog sin søn
ud og lagde ham på et bord. 

Sygeplejersken så på ham. Så lagde hun en hånd på Jabaris skul-
der. »Det gør mig frygteligt ondt. Han er død og har været det i flere
timer.« 
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Jabari faldt grædende sammen på gulvet. Så rejste han sig og
holdt om sin søn. 

»Nu skal jeg tage ham,« sagde sygeplejersken. Hun bar ham ind i
et værelse og lagde ham på et bord. Hun kaldte på en ung mand. »Vil
du sørge for at denne mand får noget at spise og drikke.« Den unge
mand nikkede. 

»De kan begrave Deres søn, når De har spist,« sagde sygeplejer-
sken. »De får en lille kiste at begrave ham i.«

Da Jabari havde spist, havde han nogenlunde genvundet kontrol-
len over sig selv. Den unge mand kom ud til ham med en lille og pri-
mitivt lavet trækasse. »De kan begrave Deres søn her på vores begra-
velsesplads,« sagde han og pegede. »Der er redskaber til at grave med,
og såfremt De ønsker et kors, er der træ.« 

Jabari gik ind og hentede sin søn. Så satte han sig med sin søn i
favnen og græd. Sådan sad han længe og vuggede sønnen blidt frem
og tilbage. Så lagde han ham forsigtigt ned i trækassen. Så på ham en
sidste gang og lagde låget på. 

Jabari bar kassen hen til begravelsespladsen. Der var mange små
kors eller amuletter på gravene. Jabari fandt et sted i skyggen og be-
gyndte at grave. Da hullet var dybt nok, lagde han kassen ned i hul-
let. Han dækkede hullet til igen med den tørre jord. Så gik han i gang
med at lave et lille trækors. Da han var færdig, trykkede han det ned
i jorden. Han lagde sig på knæ.

»Farvel min søn. Far og mor elsker dig og vil altid elske dig.« 
Han overnattede på klinikken. Om morgenen fik han mad og drik-

ke til sin hjemtur. Da han havde spist, gik han udenfor. Han så ud over
den endeløse savanne. Han tænkte på Sekai. Hans hjerte blev tungt.
Hvordan fortæller man en mor, at hendes søn er død. 

Jabari sukkede dybt. Så tog han sin stok i hånden og begav sig ud
på den lange og tunge hjemrejse. 

11
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Kapitel 3

I præsidentpaladset i hovedstaden Maboa sad den seksogtresårige
præsident Oman Baan med sin søn Afolabi og diskuterede den poli-
tiske situation. Der var mørke skyer over horisonten, og der var nok
at tale om. 

Oman Baan var en myndig mand at se på. Han bar briller og var al-
mindelig af bygning. Man fornemmede hurtigt, når man var sammen
med ham, at her var en mand, der var vant til at få sin vilje. Oman var
heller ikke kommet sovende til magten. 

Han var vokset op i Liaoprovinsen i den østlige del af landet. Hans
far havde kontrakt med staten om levering af træstammer til afskib-
ning i havnen i Maboa. Han beskæftigede omkring et hundrede men-
nesker med fældning af de store træer og placering på de store last-
biler, der kørte i pendul til havnen. 

Det var meningen, at Oman med tiden skulle overtage virksomhe-
den. Oman var rejst til Paris og havde studeret økonomi på universi-
tetet i Sorbonne. Efter endt uddannelse var han rejst til Mabao. Inden
han nåede at komme hjem, døde hans far. Oman var rejst hjem og
havde solgt virksomheden. Hans mor ønskede at blive boende. 

Oman var i sin studietid blevet politisk engageret. Han rejste tilba-
ge til Maboa og sluttede sig til det største af oppositionspartierne.
Der viste sig at være interne magtkampe og uenighed om den politik,
der skulle føres. Til slut havde Oman valgt at starte sit eget parti. Med
sig havde han en håndfuld af unge og fremsynede personer. I tiden,
der kom, lykkedes det ham at få en organisation op at stå. 

Efter tre års hårdt og målbevidst arbejde af baglandet kom resul-
tatet. Ved valget til præsident, der fandt sted hvert syvende år, lyk-
kedes det ham i 1991 at vinde valget. Nu var det 2009, og der var valg
i foråret 2012. Oman havde ikke i sinde at afgive magten. Han følte sta-
dig, at han var en mand i sin bedste alder. Penge i overflod og et godt
helbred. Så ville det da være dumt ikke at fortsætte. 

Oman var indtil nu den første i familien, der beskæftigede sig med
politik. Han var den midterste af en børneflok på fem. Fire drenge og
en enkelt pige. I dag var der kun ham selv og hans storebror og sto-
resøster tilbage. To af hans brødre var døde som små. Den første af
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diarre, den anden af rabbies. Hans storebror på niogtres år havde en
kvægfarm i en af de nordlige provinser. Han havde aldrig giftet sig.
Han og Oman havde ingen kontakt med hinanden.

Hans storesøster på enoghalvfjerds år arbejdede som sygeplejer-
ske på en lægeklinik i en fjerntliggende provins. Både hendes mand,
der var femoghalvfjerds og læge, og hende selv var stadig aktive. Det,
at Oman havde mistet to af sine små brødre, samt et kraftigt pres fra
hans søster, havde bevirket, at han havde gennemført gratis læge-
hjælp overalt i landet. Han havde også fået de to store hospitaler i
Maboa moderniseret og bragt op på international standard. 

Dette ved at tilbyde franske læger en betydelig højere løn, end de
nogensinde ville kunne opnå i Frankrig. Han havde derudover sørget
for, at de blev etableret to store lægehuse i hver af provinserne. Det
havde kostet mange penge, men han måtte tænke på næste valg. Folk
var glade for den gratis lægehjælp. 

Oman forsømte med overlæg at forbedre infrastrukturen i de man-
ge provinser. Han var stolt af sin hovedstad og den høje levestandard.
Oman brugte sin økonomiske uddannelse godt. Han holdt statsbud-
gettet på lavt blus. 

Så blev han kritiseret af den internationale valutafond. De sagde,
at staten brugte alt for mange penge. Alligevel fik han gennemtrum-
fet et stort lån. Da han ikke brugte penge på at forbedre infrastruktu-
ren i landet, såsom veje, elektricitet og vand til landbruget, fik landet
derudover en betydelig bistandshjælp fra mange lande. Oman havde
ikke noget imod de mange hjælpeorganisationer, der arbejdede i lan-
det. De gravede brønde til bønderne og underviste dem i landbrug.
De havde også store aids/hiv-kampagner i alle provinserne. Jo, det
var alt sammen udmærket. 

Der var i 1976 fundet store olieforekomster i havet ud for Gabezi.
I dag var der tre store olieplatforme, der tilsammen hentede omkring
seks hundrede tusinde tønder olie op hver dag. Frankrig, USA og Kina
havde hver deres oliefelt. Det havde bevirket, at landet i dag var et af
de rigeste lande i Afrika. 

Bortset fra gratis lægehjælp mærkede de fem millioner indbygge-
re ikke meget til denne rigdom. Tre ud af fire var analfabeter. Skoler-
ne i de mange provinser var i en elendig stand. Der manglede både
kvalificerede lærere og undervisningsmateriale. 

Kun i Maboa var der gode skoler. Oman var forudseende. Han vid-
ste, at intet varer evigt. Han havde sammen med sin søn Folami, der
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var advokat, opbygget en selskabskonstruktion, der gjorde det stort
set umuligt at gennemskue for andre end ham selv og hans sønner. Sel-
skabet var nu ejer af to store ejendomme i Paris. Derudover havde
selskabet i øjeblikket seksogtyve store villaer til udlejning i Sydfran-
krig. Han og hans familie skulle ikke mangle noget, når han trådte til-
bage som præsident. I øjeblikket sad han med sin søn Afolabi og dis-
kuterede de faldende oliepriser.

De løbende koncessioner stod for at skulle genforhandles. Ugen
efter skulle han sammen med finansministeren Kibwe Shakur have
møde med repræsentanter fra den franske gruppe Total. To dage sene-
re med en delegation fra den amerikanske oliegigant Exxon. Til sidst
en forhandling med folk fra Kinas energiministerium. 

Oman havde tidligere forhandlet med de tre parter. De tre oliekon-
cessioner løb over en tiårig periode. Denne gang var der en joker med
i spillet. Rusland havde sendt en repræsentant for det statslige olie-
selskab til Gabezi. Han havde oplyst Oman om, at Rusland var inte-
resseret i at byde med ved fornyelsen af de tre koncessioner. Man var
interesseret i at overtage alle tre felter. 

Oman havde lyttet opmærksomt. Han havde sagt at Rusland kun-
ne komme med et bud på oliefelterne. Nu sad han med det russiske
bud i hånden og diskuterede det med sin søn. De bød en milliard dol-
lars for hvert felt. Hvis man kunne få alle tre felter, ville man betale
tre en halv milliard med option på at få den følgende periode til sam-
me pris. 

»Det er mange penge, far,« sagde Afolabi. »Væsentligt mere end vi
får nu. Men det kan få politiske konsekvenser, hvis de får alle tre felter.« 

Oman nikkede. »Det er rigtig mange penge. Men jeg må tænke mig
godt om. Vores nære forhold og samhandel med Frankrig vil lide ubo-
delig skade. Vi modtager megen hjælp fra USA. Deres hjælpeorgani-
sationer udfører et stort arbejde i vores land. Jeg ønsker ikke at
lægge mig ud med USA. Så er der Kina. Hvis de ikke vil betale mere
end russerne, ryger deres koncession til Rusland.«

Afolabi nikkede. »Selv om det er mange penge, er vi nødt til at op-
veje det mod den politiske situation.« 

»Jeg fortæller vores finansminister, hvordan vi vil have det. Han
gør, som jeg siger.« 

Dagen efter sad finansminister Kibwe Shakur på Omans kontor i
præsidentpaladset. Oman forklarede ham, hvordan strategien ville
være under de kommende forhandlinger. At få USA og Frankrig til at
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betale så meget som muligt. At presse Kina over en milliard dollars.
Kibwe Shakur nikkede.

Han havde som Oman en økonomisk uddannelse og var en pæn og
slank mand i fyrrene. Oman havde udnævnt ham til minister for fem
år siden. Han gav ham en særdeles god løn og stillede hvert år i bør-
nenes sommerferie en villa i Sydfrankrig gratis til rådighed for ham
og hans familie. Han havde også fået en Mercedes foræret af Oman
Baan. Kibwe var intelligent nok til ikke at blande sig i Oman Baans
transaktioner med statens penge. Han havde en god stilling, og den
havde han i sinde at beholde. 

Ugen efter om tirsdagen sad Oman Baan og Kibwe Shakur med de
tre repræsentanter fra det franske selskab Total. De argumenterede,
at der var stærkt faldende priser på verdensmarkedet. Kibwe Shakur
gjorde dem opmærksom på, at prisen for råolie også i den forløbne
koncessionsperiode havde været skyhøj. 

»De herrer ved, at olieprisene altid har svinget. Det er da rigtigt, at
olieprisen er lav i øjeblikket, men set over en tiårs periode vil der al-
tid være stort overskud.«

Efter fire timers forhandling var man enige om, at kontrakten kun-
ne underskrives. Total accepterede en stigning fra 450 millioner dol-
lars til 750 millioner. 

Dagen efter sad Oman Baan og Kibwe Shakur med fire repræsentan-
ter fra den amerikanske oliegigant Exxon. Oman Baan havde denne
gang også sin søn Afolabi med til mødet. Det officielle sprog i landet
var fransk. Der blev dog i de forskellige provinser talt mange andre
sprog blandt de etniske grupperinger. Kibwe Shakur talte ikke engelsk,
så Afolabi ville løbende oversætte det væsentligste af, hvad der blev
sagt. Oman havde fra starten af, insisteret på at hans børn blev to-
sprogede. 

Folkene fra Exxon ville ikke betale mere end 600 millioner dollars
for en ny periode. Oman slog ud med hånden. »Mine herrer, jeg sid-
der her med et tilbud fra det statsejede russiske selskab.« Oman vi-
ste dem tilbuddet, der var på engelsk. »Jeg ønsker at bevare det gode
forhold mellem vore to lande,« sagde han. »Men De må forstå, at vores
land har hårdt brug for penge.« Oman slog opgivende ud med armen.

»Kan vi holde en pause,« spurgte lederen af delegationen. 
Oman nikkede. Exxonfolkene trak sig tilbage. 
Forhandlingsleder Will Jackson, en ældre og erfaren forhandler

tog ordet. »Han sidder med kortene på hånden,« sagde han. »Men jeg
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er sikker på, at han absolut ikke ønsker russerne ind i billedet. Han
vil ikke lægge sig ud med USA. Nu prøver han bare at få os til at gå så
højt op som muligt.« De andre nikkede. »Jeg foreslår, at vi tilbyder 750
millioner dollars. Dette er vores sidste bud. Jeg er sikker på, at han
ikke tør sige nej. Er vi enige?« Der blev nikket omkring bordet. 

Mødet blev genoptaget. Will Jackson tog ordet. »Vi har besluttet at
hæve vores tilbud til 750 millioner dollars. Dette er vores sidste bud.
Hvis De ikke kan acceptere dette bud, stopper forhandlingerne.« 

»Er der nogen af de herrer, der taler fransk?« spurgte Oman Baan.
De rystede alle på hovedet. »Så vil vi diskutere Deres tilbud på
fransk. Jeg håber ikke, at det gør noget.« Will Jackson slog accepte-
rende ud med armen.

Oman så på Afolabi og Kibwe Shakur. »De ved godt, at vi ikke øn-
sker russerne får vores olie. De ved også, at vi ikke ønsker at ødelæg-
ge det gode samarbejde med USA.« 

»De går ikke højere op i pris far,« sagde Afolabi. 
Kibwe Shukar nikkede. »Afolabi har ret hr. præsident. De ved, at vi

er nødt til at acceptere deres tilbud.« Oman nikkede. 
»Mine herrer, skal vi få underskrevet en ny kontrakt.«
Ugen efter sad Oman Baan og Kibwe Shakur med tre mænd og en

kvindelig tolk, alle fra det kinesiske energiministerium. Lederen af de-
legationen var Ho Liau. En lille intelligent mand på et halvt hundrede
år. Oman vidste, at han havde en økonomisk uddannelse fra Oxford i
bagagen. Han talte flydende engelsk, og tolken oversatte for de to an-
dre. Ho Liau var en værdig modstander. Han var også en person, der
var vant til at få sin vilje. Oman genkendte noget af sig selv i manden.
Han var selv vant til at få sin vilje. 

Igen blev der klaget over de lave oliepriser. Oman slog ud med
hånden. »Vi ved alle, at der set over en tiårsperiode altid vil være
overskud. Den periode, der nu udløber, har trods de faldende priser,
været en god periode. Verden skriger på olie, og I ved det. Jeres nu-
værende kontrakt lyder på 550 millioner dollars. Denne gang er kra-
vet det dobbelte. Altså 1,1 milliard dollars.« 

Ho Liau fortrak ikke en mine. »Vi er villige til at gå op til 700 milli-
oner,« sagde han. »Vi kan ikke gå højere op, hvis der også skal være
overskud.« Han slog beklagende ud med armen. 

Oman tog det russiske tilbud frem og viste ham. »I betaler 1,1 mil-
liard, ellers går feltet til russerne. Jeg har som præsident naturligvis
pligt til at få mest muligt ud af vore råstoffer her i landet.« 
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Ho Liau bad om en pause i forhandlingerne. To timer senere var
kontrakten underskrevet. Kineserne betalte de forlangte 1,1 milliard
dollars mod en option på forlængelse til samme pris. 

Da delegationen var gået, så Oman Baan på Kibwe Shakur. »Du ori-
enterer russerne om, at de desværre ikke kom ind i billedet.« 

Kibwe Shakur nikkede. »Det ordner jeg hr. præsident.« 
Nu sad Oman Baan tilbage med Afolabi. Oman smilte til ham. Så tog

han telefonen og ringede til Folami i Sydfrankrig. 
»Det er far. Ring til ejendomsmægleren.« Oman smilte veltilfreds,

da han lagde røret på. 
I departement 06 Alpe Maritime, nærmere bestemt i byen Menton,

smilte Folami Baan, da han lagde røret på. Han tænkte sig om et øje-
blik. Så løftede han røret og ringede til ejendomsmægleren. »Goddag,
De taler med Folami Baan. Træffer jeg madame Picolet?« 

»Francoise Picolet,« lød det i røret. 
»De taler med Folami Baan. Hvad kan De tilbyde?« 
»Kan vi mødes på mit kontor i morgen formiddag klokken ti, så har

jeg lige det, De søger.« 
»Udmærket, jeg kommer i morgen formiddag.« 
Den følgende dag kom Folami ind på hendes kontor. 
»Skal vi køre,« sagde hun smilende. 
Efter tyve minutters kørsel, holdt de foran en stor og pragtfuld hvid

villa. »Jeg har bedt ejeren om ikke at være hjemme, når vi kom,« sag-
de madame Picolet. 

Folami gik rundt og så på det hele. Der var en stor, swimmingpool
og en flot have i flere niveauer. En garage under huset med plads til
tre biler. Hele ejendommen var omkranset af et stakit. »Huset har den
standard, De plejer at forlange,« sagde madame Picolet. 

»Hvor længe har De haft det til salg?« 
»I fire måneder.» 
«Hvem er sælger?» 
«Et ældre engelsk ægtepar, der ønsker at flytte tilbage til England.«  
»Hvad er prisen?« 
»De forlanger 2,8 millioner euro.« 
»Jeg køber til 2,5,« sagde Folami. »Jeg er sikker på, at De kan for-

handle den pris på plads.« 
»Jeg skal se, hvad jeg kan gøre.« 
»Når De har prisen på plads, kender De proceduren.« 
Madame Picolet smilte. »Det vil blive gjort, som det plejer.« 
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Samme eftermiddag blev Folami ringet op af madame Picolet. »Så
er villaen Deres. Jeg ordner resten.« 

Folami ringede til sin far. »Sagen er ordnet med ejendomsmægleren.
En pragtfuld villa. Pris 2,5 millioner. Jeg ringer til dig far, når jeg skal
bruge pengene.« Folami vendte sig om og satte adressen på sin tavle. 

Forsvarschefen i Gabezi Gunju Abdou sad på sit kontor i parlaments-
bygningen. Han var øverstkommanderende for de tre værn. 3200 sol-
dater stationeret rundt om i de otte provinser. Han var også chef for
præsidentens livgarde på 800 mand. Flåden bestod af to moderne mo-
tortorpedobåde, hvis opgave det var at patruljere ud for kysten og
sikre, at ingen uvedkommende krænkede Gabezis territorialgrænse.

Flyvevåbnet bestod af to kamphelikoptere og seks transportheli-
koptere. Alle tre værn var kun baseret på forsvar af landet. Gunju Ab-
dou var en lille og tætbygget mand. Han havde været officer i den fran-
ske fremmedlegion, da han havde set et opslag på kasernen i Orange. 

Republikken Gabezi i Vestafrika søgte en forsvarschef. Han havde
efter nogen overvejelse og efter at have talt med sin overordnede søgt
stillingen. Sproget i landet var fransk, og man lagde ikke skjul på, at
man foretrak en franskmand. Han var blevet kaldt til samtale i Gabe-
zi. Resultatet var, at han fik tilbudt stillingen. 

Han flyttede til Maboa med kone og tre børn. Han fik stillet en tjene-
stebolig gratis til rådighed. Gunju Abdou var kendt som en hård hund.
Alligevel forgudede hans folk ham. Han havde sørget for, at de fik en
ordentlig løn og en løbende efteruddannelse af de bedste franske in-
struktører. Han havde også, efter lange diskussioner i forsvarsrådet,
hvor han var formand, fået gennemtrumfet en fornuftig pensionsord-
ning for sine folk. Lige nu sad han med en invitation fra en stor ame-
rikansk våbenfabrikant til en våbenmesse i Houston Texas. Han ville
satans gerne af sted til messen.

Han spekulerede på, hvordan han skulle forelægge sit ønske for
forsvarsrådet, der udover ham selv bestod af seks medlemmer af
parlamentet. Tre fra det største parti AFC, to fra det største opposi-
tionsparti ACCA og et enkelt medlem fra et mindre parti, der var en
sammenslutning af forskellige etniske grupper. Først skulle de over-
bevises om nødvendigheden af hans deltagelse. Så skulle præsiden-
ten godkende turen.

Gunju havde været på den samme messe for tre år siden. Han hav-
de købt to nye kamphelikoptere og var blevet behandlet som en kon-
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ge. Da handelen var gået i orden, havde han fået et Rolexur og et jagt-
gevær. Alt havde været gratis i de fire dage, han havde været der. Den
tredje dag havde man givet ham en ung flot hvid pige som guide. Man
havde ladet ham forstå, at hun stod til rådighed indtil den følgende
morgen. I dag måtte han indrømme, at han havde fået den bedste sex
nogensinde. Han var gift og havde børn. Alligevel betragtede han kun
oplevelsen som et frynsegode. Jo, han ville af sted igen. 

Han tændte en cigar og pustede eftertænksomt røgen ud i luften.
Så gik han ned og startede sin tjenestebil. Han kørte ud til den kaser-
ne, der lå i udkanten af Maboa. I forlængelse af kasernen var der en
stor hangar. Her havde helikopterne deres base. I øjeblikket holdt
der de to kamphelikoptere og en enkelt transporthelikopter. 

Gunju Abdou parkerede bilen og gik ind i hangaren. I det ene hjør-
ne havde den ansvarlige officer for luftvåbenet sit kontor. 

Oberst Jean Guillet rejste sig, da Gunju Abdou kom ind. Han var en
flot mand i midten af trediverne. Han havde været udlånt af det fran-
ske flyvevåben som instruktør. Gunju Abdou havde tilbudt ham at
blive i landet på en femårskontrakt som øverste ansvarlig for flyve-
våbnet. Jean Guillet, der var ungkarl, havde taget imod tilbuddet. Han
havde nu været der i tre år til alles tilfredshed.

Gunju Abdou spurgte ham, om der var nogle problemer. 
Jean Guillet tøvede, inden han svarede: »Vi mangler reservedele.

Der er op til seks måneders leveringstid på de fleste komponenter.«
Gunju Abdou så lys forude. »Hvis vi nu stiller de to ældste helikop-

tere på værksted og kannibaliserer fra dem, så må det vel løse pro-
blemet med reservedele i lang tid fremover?« 

Jean Guillet smilte. »Det har De ret i hr. forsvarschef. Men så står
jeg og mangler to helikoptere. Dem kan jeg ikke undvære. Men det er
da klart, at såfremt jeg fik to nye helikoptere til min rådighed, ville
problemet med hensyn til reservedele være løst.« 

»Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Vi kan i så fald afskedige de to æld-
ste helikoptere.« 

Gunju Abdoi gik tilfreds tilbage til sin vogn. Så kørte han tilbage til
sit kontor. Han bad sin sekretær indkalde forsvarsrådet to dage senere. 

Nu sad de i mødelokalet. Gunju Abdou tog ordet. »Jeg har samlet
jer, fordi vi har et problem, vi gerne skulle have løst i fællesskab.«

Normalt var diskussioner om de tre værn samt de nødvendige in-
vesteringer et område, hvor både den siddende regering og opposi-
tionen havde fælles interesse. Følgelig blev der i rådet set bort fra
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partipolitiske interesser. Det var også almindeligt respekteret, at Gun-
ju Abdou var politisk neutral og ikke medlem af noget politisk parti. 

»Vi har et problem med vores transporthelikoptere. Vi mangler re-
servedele. Der er på de fleste selv små komponenter op til seks må-
neders leveringstid. Oberst Jean Guillet har foreløbig måttet fjerne en
helikopter på grund af manglende reservedele.  

Han kom med et udmærket forslag. Han foreslår at vi grounder de to
ældste transporthelikoptere og bruger reservedelene fra dem. Det vil
løse vores problem i lang tid fremover. De to ældste står alligevel for-
an en udskiftning. Altså skal vi have to nye transporthelikoptere. Det
er, hvad vi skal tage stilling til i dag. Jeg ønsker at høre jeres mening.« 

»Hvorfor er der så lang leveringstid?« blev der spurgt. 
»Der er kun ganske få leverandører, der er sikkerhedsgodkendt af

de internationale luftfartsmyndigheder. Vi vil ikke handle med andre le-
verandører, selv om de kan levere hurtigere. Jeg behøver næppe min-
de jer om den DC-9, der styrtede ned sidste år, hvor det viste sig, at
de bolte, der holdt motorerne på plads, var bogusparts.« 

Der blev nikket omkring bordet. Som hos alle andre flyoperatører
var man klar over problemet med de mange uoriginale reservedele,
der blev tilbudt. Som Gunju Abdou så rigtigt sagde, var den eneste
måde at være sikker, kun ved at købe fra de store leverandører. Der
var ingen, der havde indvendinger mod forslaget. 

»Så går jeg til præsidenten og fortæller ham, hvad vi har beslut-
tet,« sagde Gunju Abdou. 

Tre dage senere bad han sin sekretær takke for indbydelsen til
våbenfabrikanten.
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Kapitel 4

Der var to store dagblade i Maboa. Det ene blev betragtet som talerør
for præsidenten og den siddende regering. Det andet dagblad støtte-
de oppositionen i den udstrækning, det kunne lade sig gøre. Bladet
var flere gange blevet truet med lukning. 

Redaktøren Ekwueme Kiprop var en stor kraftig mand, der ikke så
nemt lod sig skræmme. Han var forkæmper mod den korruption, der
gennemsyrede Gabezi på alle niveauer. Han slås også i sin avis for
mere åbenhed omkring statens finanser. Hans endelige mål var at få
væltet Oman Baan ved det kommende præsidentvalg. I øjeblikket sad
han med en længere artikel, der borede i landets olieindtægter. »Hvor
bliver pengene af?« lød overskriften. 

»Den er god din artikel,« sagde han.
Journalisten Kojo Sissoko nikkede. »Præsidenten bliver vred,« sag-

de han. 
Redaktøren nikkede. »Så er det ikke første gang.«
Artiklen skulle på forsiden af fredagsudgaven. Avisen havde et dag-

ligt oplag på lidt over hundrede tusinde eksemplarer. »Vi trykker din
artikel,« sagde redaktøren. Kojo nikkede og så tilfreds ud. 

Kojo var enogtredive år gammel. Han havde fået sin journalistiske
uddannelse på journalisthøjskolen i Lyon i Frankrig. Kojo havde in-
gen planer om at ville arbejde i Frankrig. Han var Gabezianer, og det
var han stolt af. Han var som Ekwueme en indædt modstander af Oman
Baan. Han vidste, at med de enorme olieindtægter, der tilflød landet,
burde mange ting være anderledes. Da han denne torsdag var færdig
med sit arbejde, tog han bilen og kørte de små seks kilometer hjem. 

Kojo boede i en moderne ejendom i en treværelses lejlighed på an-
den sal. Der var seks etager i huset og elevator. Foran huset var der
parkering til husets beboere. 

Kojo boede sammen med sin otteogtyve år gamle kæreste. Hun hed
Achieng og arbejdede som fotograf i sin fars forretning. Der ville gå
et par timer, før hun kom hjem, så Kojo begyndte så småt at forbere-
de aftensmaden. 

Achieng var ikke særlig politisk interesseret, men hun støttede ham
i hans holdninger og så da gerne en ny præsident. 
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Om aftenen sad de på den lille balkon og drak et glas hvidvin. »Jeg
kommer med en stor og kritisk artikel i avisen i morgen,« sagde Kojo.
»Oman Baan bliver nok som sædvanligt rasende.«

»Bare han nu ikke lukker avisen,« sagde Achieng. 
»Det tør han ikke. Det vil give en masse ballade. Han må tænke på

næste valg. Selv blandt vores læsere er der mange, der stemmer på
ham, og det ved han. Vi får se,« sagde Kojo. 

Og reagere det gjorde Oman Baan. Da han denne fredag morgen
læste avisen til sin morgenmad, blev han rasende. Han sendte bud ef-
ter den ansvarlige officer for sin livgarde. 

»Jeg vil godt have, at De sender to mand af sted til avisen. Sørg for,
at de er i civil. De to mænd taler med redaktøren. Jeg ønsker den
journalist, der har skrevet denne artikel, fyret. Gør redaktøren op-
mærksom på, at hvis han ikke makker ret, lukker jeg avisen.« 

»Javel hr. præsident.« 
Redaktøren Ekwueme Kiprop sad med sin morgenkaffe, da to mænd

trådte ind på hans kontor. Han vidste med det samme, at det var to
mænd fra sikkerhedsstyrken. 

»Vi har en besked fra præsidenten,« sagde den ældste af dem. »Præ-
sidenten ønsker den journalist, der har skrevet denne artikel, fyret.«
Han lagde avisen foran Ekwueme. »Hvis han ikke bliver fyret, lukker
præsidenten bladet. Vi skal have Deres svar nu.« 

Ekwueme tænkte som en rasende. Han vidste, at præsidenten men-
te, hvad han sagde. »Hvis jeg fyrer ham, vil der i morgen stå i avisen
hvorfor,« sagde han så. 

»Det må De gøre, som De vil. Vores ærinde her er at få ham fyret.« 
»Han vil blive fyret, men som jeg siger, vil der i morgendagens avis

stå, hvorfor han er blevet fyret.« 
De to mænd så på hinanden. »Vi orienterer præsidenten om, at De

har fulgt hans råd og fyrer den pågældende journalist.«
Ekwueme kaldte på Kojo. Han fortalte ham om samtalen. »Officielt

er jeg nødt til at fyre dig. Nu går du foreløbig hjem, så skal jeg se,
hvad jeg kan finde ud af.« 

Oman Baan sad i den store spisestue i præsidentpaladset og spiste
aftensmad. Hans ældste kone Nkosazana havde som sædvanligt la-
vet aftensmaden. De havde nu været gift i 38 år og havde en søn Mosi
Sylvain på 36 år. Han boede nu i Paris med sin familie. 

Ved bordet sad også hans tre andre koner og hans datter Lucille.
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Hans kone nummer to Kagiso var 54 år. Sammen havde de en datter
og en søn. Sønnen Folami på 33 år boede i Sydfrankrig med sin familie.
Datteren Miriam på 31 år var sygeplejerske på et af byens to hospita-
ler og gift med en læge. De boede i en lejlighed i byen. Hans tredje
kone Eniola var 48 år. Med hende havde han ligeledes en søn og en
datter. Sønnen Afolabi var ungkarl og boede i en lejlighed i byen. Dat-
teren Lucille var 26 år. Hun havde en mindre lejlighed i byen, men spi-
ste for det meste sammen med sine forældre. 

Hans fjerde kone Chioma var 21 år. De havde kun været gift i seks
måneder. Hun var en utrolig flot pige og fotomodel. Oman havde til-
ladt hende at fortsætte med sit modelarbejde, men kun i Maboa. Alle
hans koner havde hver deres soveværelse og badeværelse. Derudover
havde de to store saloner til rådighed, hvor de kunne se fjernsyn, eller
hvad de nu havde lyst til. De havde også to store Mercedeser med
chauffør til deres rådighed om dagen. 

Som den ældste hustru havde Nkosazana højstatus i familien. Hun
var en tyk og altid smilende kvinde. Hun var holdt op med at være ja-
loux på de andre koner. Selv om Oman besøgte dem i deres sovevæ-
relse, kom han bagefter altid ind og sov hos hende. 

Hans kone nummer to var slank og pæn. Hun var den litterære af
dem. Altid sad hun med en bog i hånden. Hun var utrolig veloriente-
ret om alting. Hun havde været streng mod sine børn. Fulgt meget med
i deres skolegang. De havde fået at vide, at de selv kunne vælge, hvil-
ken uddannelse de havde lyst til, men en uddannelse skulle de have. 

Hans kone nummer tre Eniola nægtede at blive ældre. Hun var ud-
over at være butiksglad også hysterisk med sit udseende. Hun havde
blandt andet fået lavet en ansigtsløftning. Det var hun ikke blevet
kønnere af. Hun var den af de fire koner Oman brugte mindst, når han
skulle have dækket sit seksuelle behov. Det så ikke ud til at genere
hende. Så handlede hun bare noget mere i butikkerne. 

Chioma havde han mødt under en modeopvisning, hvor han hav-
de været med sine koner. Han havde inviteret hende på frokost i præ-
sidentpaladset. Hun så ud til at kunne lide ham trods aldersforskel-
len. Hendes forældre boede i en af provinserne. Han havde taget hen-
de med i en helikopter og havde besøgt hendes forældre. De vidste
ikke, hvad ben de skulle stå på, da deres datter kom anstigende med
landets præsident. 

Det gik imidlertid udmærket. Det endte da også med, at de slappe-
de lidt af efterhånden. Oman kunne være charmerende, når han vil-
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le. En uge senere havde han taget hende med i sit private fly til Syd-
frankrig. Her havde han en stor og pragtfuld villa. Han tilbragte en
måned der hver sommer med sine koner. Da der var gået et par dage,
sagde Chioma ja til at blive gift med ham. 

Chioma var, udover at være en flot pige, også særdeles intelligent.
Hun vidste, at dette var vejen til at få opfyldt sin store drøm om at åb-
ne et modelbureau i Paris. Nu ville hun spare alle de penge op, hun kun-
ne. Når hun på et tidspunkt mente, at hun havde penge nok, ville hun
lade sig skille. Hun ville også fortsætte med at tage sin pille. Hun hav-
de absolut intet ønske om at blive gravid på nuværende tidspunkt.
Nu sad de alle omkring bordet, og snakken gik livligt. 

Lucille havde udtrykt ønske om at tage til USA og fortsætte sin
sangundervisning. Hun havde nu i fire år fået privatundervisning og
samtidig studeret italiensk. »Min sanglærer siger, at nu kan han ikke
lære mig mere,« sagde Lucille. »Hvis jeg skal videre med min stemme,
skal jeg til USA og have undervisning. Far, jeg er 26 år, jeg vil til USA
og færdiguddanne mig. Jeg ønsker at være færdig, når jeg er omkring
de tredive år. Det er i den alder, de fleste operasangerinder begynder
deres karriere.«

Oman Baan var stolt af sin pige. Hun havde altid kunnet sno ham
om sin lillefinger. Aldrig bad hun om noget. Det var kunsten, der inte-
resserede hende. Der havde aldrig i hans familie været nogen, der
havde bidraget med noget ud i kunstens verden. »Lad mig se, hvad jeg
kan finde ud af, Lucille.«

Lucille sagde ikke mere. Hun vidste, at når hendes far sagde så-
dan, skulle hun ikke forfølge emnet. 

En uge efter sad hun på sin fars kontor. »Jeg har skaffet dig ind på
The Boston Conservatory,« sagde Oman. »Du starter din undervisning
den første september. Jeg har talt med vores ambassadør i Was-
hington. Jeg har bedt ham skaffe dig en møbleret lejlighed så tæt på
konservatoriet som muligt. Han har godt af at få noget at lave. Jeg har
sagt, at du kommer til lejligheden den 25. august. Der skal den stå klar.« 

Lucille kastede sig om halsen på sin far. »Jeg elsker dig far.« 
Oman tog hendes hoved mellem sine hænder. »Jeg elsker også dig,

min pige. Du får brug for en bil og nogle penge. Du får penge med til
en bil, når du rejser. Opret en bankkonto, så sætter jeg fem tusinde
dollars ind hver måned. Det må være rigeligt.« 

Lucille kyssede sin far. »Tak far.«
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Kapitel 5

Lucille stod i lufthavnen i Boston. Nu ville hun ikke se en flyvemaski-
ne i lang tid. Det havde været en trættende rejse. Hun fandt en vogn
til sin bagage og gik udenfor. Så tog hun en taxi. Hun viste chaufføren
adressen på lejligheden. Så ringede hun på det nummer, hun havde
fået af sin far. »De taler med Lucille Baan, jeg er på vej ud til lejlighe-
den. Jeg vil være der om en halv time.« 

Da taxien var kørt, så hun sig omkring. Det viste sig at være en æl-
dre, men flot velholdt ejendom i fire etager. Han kom næsten samti-
dig med hende. En mand på et halvt hundrede år. De hilste på hinan-
den. »Her er nøglen til hoveddøren, og her er nøglen til lejligheden,«
sagde han og rakte hende nøglerne. Så var han væk igen. 

Lucille åbnede hoveddøren og kom ind i en flot opgang. Hendes
lejlighed viste sig at ligge i stuen. Der var sat navneskilt på døren.
Hun låste sig ind. Så stillede hun sine to kufferter på gulvet og så sig
omkring. Lejligheden var flot møbleret. Dyre møbler og et enormt fjern-
syn. Et dejligt køkken og badeværelse med både kar og bruser. 

Den må være dyr at leje, tænkte hun. Der lå en lejekontrakt på sofa-
bordet. Lejen var 1800 dollars om måneden. Jeg har penge nok alli-
gevel, tænkte hun. 

Soveværelset stod klart med to dyner i en stor dobbeltseng.  Lu-
cille smilte, da hun så den store seng. Hun klappede på den med hån-
den. »Dig skal vi nok få brug for,« sagde hun smilende. 

Lucille var lesbisk. Ingen i hendes familie vidste det. Hun havde
haft en hemmelig kæreste i Maboa. En salgsassistent i en stor mode-
forretning. Hun havde grædt, da hun havde fortalt hende, at hun skul-
le til USA.

Lucille var høj af en Gabezianer at være. Hun havde en flot skikkel-
se og et sort og smart ultrakort hår. Helt igennem en flot og charme-
rende pige. De næste par dage vænnede hun sig til byen. Hun købte en
ny rød folkevogn. Hun spiste sin aftensmad på restaurant. Hun var ikke
vant til at lave mad. Kun morgenmad og frokost spiste hun i lejlighe-
den. Så mandag den første september trådte hun ind i den store hall
i konservatoriet. Da hun præsenterede sig i receptionen, fik hun at
vide, hvor hun skulle gå hen i den enorme bygning. 
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Hun trådte ind i et sanglokale. Her stod tre mænd og to piger i for-
vejen. De hilste på hinanden. Så trådte sanglæreren ind i lokalet. Hun
hilste på dem. »Mit navn er mrs. Tennyson. Jeg vil være jeres sang-
lærer i det kommende semester.« De kendte hende alle af navn. Hun
havde sunget på de store scener i halvfjerdserne og firserne. 

»Nu starter vi med, at I hver især fortæller lidt om jer selv. Jeres
navn, og hvor I kommer fra. Derudover fortæller I mig, hvilke forud-
sætninger I møder op med. Når I har gjort det, tager jeg nogle skala-
er med hver af jer for at høre, hvor jeres stemme ligger.« 

Frokosten blev indtaget i den enorme kantine. Den var med i prisen
for at gå på konservatoriet. Efter et par uger var Lucille ved at vænne
sig til dagens rytme. Hun nød at få undervisning på dette høje niveau.

En dag, da hun i kantinen gik rundt om det store ovale bord og
fyldte sin tallerken, fik hun øjenkontakt med en pige på den anden
side af bordet. En slank nærmest drenget skikkelse med kort lyst hår
og en flot barm. De så på hinanden flere gange. Lucille ventede, til de
stod ved siden af hinanden. Så fulgtes de ad hen til et bord og satte
sig overfor hinanden. De præsenterede sig for hinanden. Hun var fra
London, 23 år og cellostuderende. Hun hed Amy Watkinson. Hun var
hvid, og Lucille følte et voksende begær i sig. 

»Hvad spiller du?« spurgte hun. 
Lucille smilte. »Jeg synger,« sagde hun og så hende ind i øjnene.

»Hvor bor du?« spurgte Lucille. 
»Jeg bor med tre andre piger i en lejlighed, hvor vi deles om at be-

tale.« 
»Kom og besøg mig. Jeg bor alene i en treværelses lejlighed. Det kan

godt være kedeligt at bo alene. Måske kan vi finde ud ad noget. Hus-
lejen skal du i givet fald ikke tænke på, den betaler jeg.« Lucille så ud-
fordrende på hende og lod blikket glide ned over hendes bryster. 

Amy sad tavs et stykke tid. »Du kan starte med at byde på en kop
kaffe,« sagde hun så. 

»Vi kan mødes på parkeringspladsen klokken fire,« sagde Lucille.
»Jeg har en rød folkevogn. Jeg skal nok køre dig hjem bagefter.« 

Klokken fire kørte de i tavshed det kvarters tid, det tog Lucille at
køre hjem. Amy gik rundt i lejligheden. »Her bor du flot,« sagde hun. 

»Her er soveværelset,« sagde Lucille og åbnede døren til sove-
værelset. Lucille smed sig på den store seng. »Vi sover i samme seng,
er det et problem? Prøv at mærke.« Lucille slog på madrassen. 

Amy satte sig på sengekanten.
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»Læg dig ned,« sagde Lucille i en kommanderende tone. Amy lagde
sig ned. »Du svarede mig ikke,« sagde Lucille og vendte sig mod hen-
de. Amy sagde ikke noget. Hun lå med øjnene lukket. 

»Du har en flot krop,« sagde Lucille og lod hånden glide hen over
hendes mave for til sidst at glide rundt om hendes ene bryst. Det gav
et spjæt i Amy.

Men hun blev liggende. »Nej, det er ikke noget problem,« sagde
hun så. Og så kyssede Lucille hende. De flåede tøjet af hinanden. Se-
nere lå de tæt omslynget og holdt om hinanden. 

»Nu tager vi tøj på og går ud og spiser,« sagde Lucille. 
Da de havde spist, kørte Lucille Amy hjem. De havde aftalt, at Amy

flyttede ind hos Lucille den følgende weekend. Og det gjorde hun så. 
Da der var gået en uges tid, begyndte tingene at falde på plads.

Amy elskede at lave mad. Lucille ordnede deres tøj, og rengøringen
var de fælles om. 

»Når vi har vinterferie, tager du med mig til Cannes,« sagde Lucille.
»Du kan skrive til dine forældre, at en veninde har inviteret dig.« 

Da Lucille fyldte femogtyve år, havde hendes far givet hende en
lejlighed i Cannes i fødselsdagsgave. Første gang hun så den, havde
Folami kørt hende til Cannes. Hun var begejstret for lejligheden. Fola-
mi og hans kone havde fået den møbleret. Når hun så ud ad vinduet,
så hun ud på Middelhavet. Der hørte en garage til lejligheden. I den
havde der stået en sølvfarvet Porche. 
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Kapitel 6

Kojo Sissoko var utålmodig. Han var vant til at bestille noget. Han
havde nu gået hjemme i en uge, og nu skulle der ske noget. Achieng
var gået på arbejde, og han sad med sin morgenkaffe, da telefonen
ringede. 

»Det er Kiprop, keder du dig?« 
»Ja, jeg gider ikke gå hjemme mere. Hvis der ikke snart sker noget,

må jeg selv finde noget at lave.« 
»Kom på mit kontor klokken otte i aften. Der er en person, der vil

tale med dig.« 
»Hvem?« 
»Det vil jeg ikke fortælle dig i telefonen. Bare vær her klokken otte.« 
Da Kojo lagde røret på, så han tankefuldt ud i luften. Hvad havde

Kiprop nu fundet på. Under aftensmaden fortalte han Achieng om sam-
talen. Hun så på ham. 

»Pas nu på skat, hvad du roder dig ind i. Du ved jo, at der ikke fo-
regår ret meget i Maboa, uden præsidenten ved det.« Kojo nikkede. 

Klokken otte trådte han ind på redaktørens kontor. Alle var gået
hjem, og det eneste sted, der var lys, var på redaktørens kontor. 

En mand rejste sig og kom ham smilende i møde. En kraftigt byg-
get mand af middelhøjde. Kojo vidste, hvem han var. Okello Koroma
tidligere officer, nu medlem af parlamentet og leder af det største op-
positionsparti ACCA. 

»Det glæder mig at hilse på Dem. Jeg nærer stor beundring for De-
res arbejde,« sagde han.    

»Skal vi komme til sagen,« sagde Kiprop.
Okello Koroma nikkede. Så så han på Kojo. »Jeg ved, som forholde-

ne er i øjeblikket, at De ikke kan arbejde her på bladet. Jeg har en op-
gave til Dem, som De måske vil finde interessant. Når jeg siger, at jeg
har en opgave, er det ikke helt korrekt. Det er en gruppe bag mig, der
har peget på Dem. Denne samtale må jeg have Deres ord på bliver
mellem os tre.« 

Kojo nikkede. »De har mit ord.« 
»Der er stærke kræfter både her i landet og i udlandet, der ønsker

præsidenten fjernet fra sin post, og som ønsker langt mere demokra-
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ti her i landet. Der er mere end et år til næste præsidentvalg. Den
gruppe, som jeg repræsenterer, ønsker at vide, hvor statens enorme
olieindtægter forsvinder hen. En del af pengene går ind på vores stats-
budget, men efter hvad vi kan regne os frem til forsvinder omkring
halvdelen et eller andet sted hen. Oman Baan har fire koner, og det
koster naturligvis en del penge. Vi er også vidende om, at han har en
stor villa i Sydfrankrig. Men vi skønner, at der forsvinder mellem fem
og otte hundrede millioner dollars fra olieindtægterne. 

Hvorfor fortæller jeg Dem det? Det skal jeg sige. Den gruppe, jeg
repræsenterer, ønsker, at De skal finde disse penge. Det bliver svært,
og det kan blive en farlig opgave, hvis præsidenten får nys om, at De
snuser rundt og stiller spørgsmål. I fald De påtager Dem opgaven, vil
De få Deres normale løn og samtlige udgifter dækket. Vi har pengene.
Jeg kan oplyse Dem, at CIA støtter os økonomisk. USA har interesser
her i landet, som man ønsker beskyttet. Den sidste oplysning er na-
turligvis fortrolig.« 

Kojo nikkede. Okello Koroma så spørgende på ham. Kojo tænkte
som en rasende. Det var en yderst farlig sag det her. »Hvis jeg accep-
terer, vil jeg have min forlovede med til samme løn som mig. Hun er
fotograf. Jeg får brug for hende, både som dække og som fotograf. Det
virker ikke så mistænkeligt, når man rejser som par.« 

Okello Koroma tænkte sig om. »Det kan der være noget fornuftigt i.
Det er i orden.«

»Der vil blive tale om flybilletter og hotelophold,« sagde Kojo. 
Okello Koroma nikkede. »Det ved vi.« Han rakte Kojo et master-

card og et stykke papir med koden. »De kan bruge dette kort til De-
res udgifter. Der vil blive sat dobbelt løn ind på Deres konto, så læn-
ge De arbejder med sagen.«

Okello Koroma gav ham en seddel med et telefonnummer. »De kan
aflægge rapport på dette nummer, når det passer Dem. Det er et sik-
kert nummer. Hvis jeg ikke tager telefonen, aflægger De rapport til den
person, der tager telefonen.« Kojo nikkede. 

Okello Koroma gav ham hånden. »Vi er mange, der sætter vores
lid til Dem. Det er en vigtig opgave, De har påtaget Dem.«

Da han var gået, så redaktøren på Kojo. »Hvis du mangler oplys-
ninger, og jeg kan hjælpe dig, ringer du til mig.« 

Kojo nikkede og gav ham hånden til farvel. 
Da han kom hjem, forklarede han Achieng situationen. »Jeg vil have

dig med. Jeg får brug for billeder, og det virker mere naturligt, når vi

29

Afrika_3korr  30/03/10 14:35  Side 29



rejser som par. Du får samme løn som mig, så længe vi er væk. Jeg er
sikker på, at din far kan klare forretningen uden dig et stykke tid.«

»Hvor længe bliver vi væk?«
»Det ved jeg ikke, men det kan godt vare flere uger.« 
»Er det ikke farligt? Hvad nu, hvis nogen finder ud af, at du går og

snuser rundt og stiller spørgsmål?« 
»Jo, jeg skal være ekstremt forsigtig.« 
Achieng tænkte længe, før hun sagde noget. »Jeg taler med min

far. Hvornår begynder vi?« 
»Jeg skal bruge nogle dage her i byen, inden vi tager af sted. Jeg ved

endnu ikke, hvor vi skal hen. Jeg skal også først regne ud, hvordan
jeg griber sagen an. Regn med tre til fire dage.«

Næste morgen, da Achieng var taget på arbejde, begyndte Kojo på
sin opgave. Han ville starte med at finde ud af, hvor børnene boede.
Og så ville han ud i lufthavnen, hvor han vidste, at præsidenten hav-
de sit private jetfly stående. Han ville prøve at finde ud af, hvor flyet
fløj hen. Han ringede til redaktøren. 

»Det er Kojo. Jeg har brug for at vide, hvor hans børn bor.« 
»Giv mig en times tid Kojo, så ringer jeg.«
Ekwueme begyndte med telefonbogen. Han fandt Afolabi og Mi-

riam. Lucille, vidste han, var i USA og få sangundervisning. Tilbage
var Folami og Mosi Sylvain. Efter at have spurgt sine normale kilder
gav han op. Han ringede til Kojo. 

»De eneste af børnene, der er interessante er Folami og Mosi Syl-
vain. Deres opholdssted er åbenbart hemmeligt. Ingen af mine kilder
ved noget. De steder, hvor oplysningerne burde være, står der intet.« 

»Tak for hjælpen, nu ved jeg, hvem jeg skal koncentrere mig om.« 
Kojo funderede over, hvad han nu skulle gøre. Så tog han tøj på og

gik ned og startede bilen. Tyve minutter senere parkerede han bilen
på den store parkeringsplads foran lufthavnen. Han havde en skrive-
blok i hånden. Han gik ind i ankomsthallen og så sig omkring. Så gik
han hen til en skranke, hvor han kunne se, at der sad en overordnet.
Kojo præsenterede sig og viste sit pressekort. 

»Jeg ønsker at skrive en artikel om lufthavnen og al dens aktivitet,«
sagde han. »Jeg vil gerne kunne færdes frit i lufthavnsområdet i et par
timer. Er det muligt at få følgeskab af en person, eller kan jeg få en be-
søgstilladelse for et par timer?« 

Den overordnede tog telefonen. Så lagde han røret på. »Der kom-
mer en ung mand om et øjeblik. Han vil stå til disposition i to timer.« 
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Kojo gav ham hånden. »Tak for hjælpen.«
Ti minutter efter dukkede en ung mand i uniform op. »Hvor vil De

begynde,« spurgte han. 
»Jeg kan klare mig selv i ankomst og afgangshallen. Forpladsen og

hangarområdet ser jeg jo ikke som passager. Så de to steder vil jeg
gerne se.« 

Den unge mand nikkede. »Hvis De vil følge mig.« 
De gik gennem nogle døre og to porte, så befandt de sig på for-

pladsen. Den var stor, syntes Kojo. Der holdt i øjeblikket fire propel-
fly. I det ene hjørne kunne Kojo se præsidentens private jetfly. Der gik
to personer rundt om flyet, og der holdt en mindre lufthavnsbil. Kojo
skrev noget i sin notesbog. Så så han på den unge mand. 

»Er det præsidentens fly?« spurgte han og pegede. 
Den unge mand nikkede. 
»Hvor er det flot. Kan vi ikke gå hen og se det, det kunne jeg godt

tænke mig.« De gik de små fem hundrede meter over til flyet. Kojo så
på det med beundring. 

»Hvor er det flot,« sagde han til den ene af de to personer, der gik
rundt. »Hvor mange personer kan der være i et sådant fly?« 

»Der kan være tolv passagerer.« 
»Jeg er journalist og skriver på en artikel om al den aktivitet, der er

her i lufthavnen,« sagde Kojo og viste ham sit pressekort. »Er der no-
gen mulighed for at se, hvordan et sådant fly ser ud indvendig? Jeg
har ikke noget fotografiapparat. Det er ren og skær personlig nysger-
righed.«

»Hvis De ikke beskriver flyet indvendig i Deres artikel, kan De få
lov til at komme ombord. Det bliver mellem os.« 

»Det har De mit ord på.« 
De gik alle tre de fire trin op til flyvemaskinen. Kojo var lamslået.

Alt var i læder. Store og brede flystole i dueblå læder. En stor bar og
en kæmpe fladskærm. 

»Helt vildt flot,« sagde Kojo. »Hvor langt kan en sådan maskine fly-
ve?« spurgte Kojo. 

»Vi flyver nonstop til både Paris og Nice.« 
Kojo så vældig imponeret ud. »Det må jeg sige, hvis jeg kommer til

penge, vil jeg også have en sådan maskine.« De grinte alle tre. 
Da de stod på jorden, sagde Kojo farvel til manden. Den næste ti-

mes tid gik han rundt og skrev ned i sin notesbog. »Nu har jeg vist,
hvad jeg skal bruge,« sagde Kojo til den unge mand. 
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Da de kom tilbage til ankomsthallen, gav Kojo den unge mand
hånden og sagde tak for hjælpen.

På vej tilbage smilte Kojo i bilen. Det var gået over al forventning.
Nu havde han noget at gå efter. Tre dage senere fløj Kojo og Achieng
til Paris. De mellemlandede i Nairobi, hvor de havde en halv dag for
sig selv. De spiste på en flot restaurant, og Kojo syntes, at det var her-
ligt bare at stikke sit mastercard ud til tjeneren. Den følgende aften
landede de i Orlylufthavnen i Paris. De tog bussen ind til byen. Kojo
bestilte et dobbeltværelse på et mindre og hyggeligt udseende hotel. 

Dagen efter besluttede de bare at lege turister. Den følgende mor-
gen, da de havde spist morgenmad, gik Kojo ned i receptionen og lån-
te en telefonbog over Paris. Han ledte efter navnene Mosi og Folamy
Baan. Det fandt han ikke. Så tænkte han sig om. 

Han slog op under finansieringsselskaber. Det gav ingenting. Så fik
han en ide. Han slog op under boligudlejning og boligadministration.
Der var mange, men kun med selskabsnavne. Jeg må på nettet, tænk-
te Kojo. Han afleverede telefonbogen til den unge pige i receptionen
og spurgte hende, om der var internetadgang på hotellet. 

»Desværre hr., det er der ikke.« Kojo slog op i telefonbogen igen.
Han ledte efter netcafeer. »Kan De fortælle mig om en af disse lig-

ger her i nærheden,« spurgte han. Den unge pige lod fingeren løbe
ned ad siden. »De kan få et lille kort over byen,« sagde hun. 

»Den her ligger cirka ti minutters gang her fra hotellet.« 
Kojo takkede hende. Han gik op på værelset. »Vi skal en tur i byen

skat.« De gik stille og roligt og nød vejret. De havde ikke svært ved at
finde netcafeen. Kojo fik anvist en computer, og Achieng trak en stol
hen og satte sig ved siden af ham. 

»Der er mange selskaber,« sagde Kojo. »Jeg synes, at du skal gå en
tur. Du kan få det lille kort med. Lad nu være med at fare vild.« 

Efter fem kvarters intens søgning var der resultat. Udlejning og
administration af ejendomme i Paris. Selskabet hed ACC-Invest. Di-
rektør Mosi Sylvain Baan. Kojo var glad. Nu begyndte der at ske no-
get. Han skrev adressen op. 6 Rue Morgan. Han betalte for compute-
ren og gik udenfor og så sig om efter Achieng. 

»Undskyld, at jeg kommer så sent,« sagde hun forpustet. »Men jeg
gik ind i et stormagasin og så på tøj. Jeg har købt en pragtfuld kjole.« 

Kojo kyssede hende. »Jeg ved jo, at når du ser på tøj, så glemmer
du tiden. Nu går vi hen og får en god frokost.« Da de havde spist, sat-
te de sig udenfor og bestilte to kopper kaffe.
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Kojo fortalte Achieng, hvad han havde fundet. Hun var imponeret.
»Når vi har drukket kaffen, tager vi en taxi ud til adressen,« sagde Kojo. 

Rue Morgan var lang og bred. Nummer seks var en flot og ældre
velholdt ejendom. Kojo så på navneskiltene. Der var flere selskaber i
den store opgang. ACC-Invest lå på anden sal. 

»Jeg har brug for at vide, hvor han bor privat,« sagde Kojo. »I mor-
gen sætter vi os på hjørnet derovre,« sagde han og pegede på en uden-
dørs cafe. »Jeg vil se ham gå til frokost, inden du går op på kontoret.«

Achieng nikkede. 
Dagen efter klokken elleve satte de sig på hjørnet. »Du spørger, om

de har en treværelses lejlighed til leje. Du skal bo med en veninde.
Uanset hvad de siger, så sig, at du først skal tale med din veninde. Det
drejer sig kun om at få et visitkort på selskabet. Måske er vi heldige,
at hans privatadresse står på kortet.« Achieng nikkede.

Der gik en halv time, hvor de slappede af. 
»Der kommer han,« sagde Kojo ophidset. En velklædt yngre mand

kom ud ad opgangen. Han gik ned ad gaden. »Han skal hen og spise
frokost,« sagde Kojo. »Af sted med dig.« 

Der gik kun tyve minutter, så kom Achieng tilbage. Hun satte sig
ned. Så smilte hun og rakte Kojo et visitkort. Nederst på kortet stod
direktør Mosi Sylvain Baan og hans privatadresse. Kojo kyssede hen-
de. »Jeg vil slet ikke kunne løse denne opgave uden dig skat. Opgav
du dit navn på kontoret?« 

»Selvfølgelig ikke. Jeg gav dem et andet navn.« 
De så på kortet, hvor Mosi boede. Kojo kunne ikke finde adressen.

Han kaldte på servitricen. »Mon De kan hjælpe mig. Hvor finder jeg
denne adresse?« 

»De skal den vej,« sagde hun og pegede. »Omkring ti kilometer vil
jeg tro.« 

»Tak for hjælpen.« 
De tog en taxi. Kojo var imponeret over den enorme trafik. Det tog

en halv times tid, så var de der. Da de steg ud af taxien, kunne de beg-
ge se, at det måtte være et af de dyreste steder i Paris. Store vel-
holdte ejendomme. En blanding af private parkeringspladser foran
ejendommene og garager. De gik en tur op ad gaden og så sig om-
kring. De kunne se, at der i hver ejendom, indenfor den flotte ind-
gang, sad en concierge. De gik forbi huset, hvor Mosi boede, uden at
stoppe op. Lutter store og dyre biler holdt der langs ejendommene.
For enden af gaden gik Kojo alene ind i den sidste ejendom.
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»Kan jeg hjælpe Dem?« spurgte den ældre mand, der sad bag en
pult. »Jeg har en bekendt, der ønsker at bo et sted som her. Han er i
USA for tiden, men jeg har lovet ham at undersøge mulighederne.«
»De ejendomme, der ligger her på gaden, er udelukkende ejerlejlig-
heder, hvis det er det, Deres bekendt leder efter.« 

»Det er det. Han har penge nok. Ved De, om der er en lejlighed til
salg?« 

»Det er der ikke. Der går år mellem, at folk flytter herfra.«
»Kan De give mig en fornemmelse af, hvor store lejlighederne er i

de her ejendomme?« 
»Det svinger en del. Men de fleste er på mere end to hundrede kva-

dratmeter. Der er dog her i huset to stuelejligheder, der kun er på
hundredogtyve kvadratmeter.«

»Hvad koster en sådan stor lejlighed?« 
»Der blev solgt en lejlighed her i ejendommen for to år siden. Det

var en ældre dame, der døde. Den var på tohundredeogtres kvadrat-
meter, og den blev på det tidspunkt solgt for 6,5 millioner euro.«

Kojo så imponeret på manden. »Det var mange penge. Nok har min
bekendt mange penge, men så mange tror jeg ikke, at han har.« Kojo
gav manden hånden. »Tak for sludderen.« 

De gik et stykke tid uden at sige noget. »Gad vide hvor meget vi får
gravet op, inden vi er færdige,« sagde Kojo. »I morgen tidlig tager vi
en taxi herud igen. Jeg må prøve at regne ud, hvornår han kører på
arbejde. Jeg vil se, hvad bil han kører i, og jeg vil have taget billeder
af ejendommen,« sagde Kojo. 

Den følgende morgen var de tidligt oppe. Klokken syv stod Achieng
et stykke nede ad vejen bag et træ. Kojo ventede på en nærliggende
bistro. Achieng prøvede at være afslappet. Han måtte for alt i verden
ikke opdage noget. Nu kunne hun se ham komme ud ad opgangen. Og
hvad der var endnu bedre. Hans kone og to piger kom ud samtidigt
med ham. Hun kunne se Mosi gå hen mod den lange række garager.
Så trykkede han på en fjernbetjening. Tre garageporte gik op samti-
digt. Achieng fotograferede. En stor sort Mercedes og en stor sort fir-
hjulstrækker. Mosi kyssede pigerne og sin kone. Så satte han sig ind
bag den store Mercedes. Han kørte gudskelov den modsatte vej af,
hvor hun stod. 

Konen kom ud af garagen med en rød Audi. Pigerne hoppede ind
i bilen. Hun rakte hånden ud ad vinduet og trykkede på fjernbetje-
ningen. Alle tre garageporte gik lydløst ned igen. Da Audien var kørt,

34

Afrika_3korr  30/03/10 14:35  Side 34



slappede Achieng af. Hun smilte. Så gik hun hen til Kojo. Han så spør-
gende på hende. 

»Jeg har det hele, skat. Ham selv, konen og hans to piger. Han har
tre garager. Jeg har billeder af alle tre biler.« 

Kojo strålede som en sol. »Tak, skat, det er flot. Nu vil jeg prøve at
finde ud af, hvem der står som ejer af selskabet, og hvor mange ejen-
domme, det står som ejer af. Jeg skal også vide antallet af lejligheder.« 

Da de kom tilbage til hotellet, bad Kojo igen om at måtte låne te-
lefonbogen. »Skat, gå dig en tur og find en fotoforretning, så vi kan få
fremkaldt filmen. Jeg betaler, når vi henter filmen.« 

Kojo ledte i bogen efter et selskabsregister. Da han fandt det,
skrev han adressen ned. Han fandt det hurtigt på kortet. Han afleve-
rede telefonbogen. Så satte han sig ned og tænkte. Han kunne ikke
bare komme vadende ind og bede om de oplysninger, han ønskede. 

Achieng kom tilbage og sagde: »Vi kan hente billederne om en time.«
En time senere sad de på en cafe og studerede billederne. Achieng

havde fået dem forstørret. »Du tager flotte billeder,« sagde Kojo. 
Achieng nikkede. »Jeg har også det bedste udstyr.«
Kojo forklarede Achieng om sit problem. »I morgen tager jeg ind

og taler med dem,« sagde Kojo. »Jeg aner ikke i øjeblikket, hvilken for-
klaring jeg skal komme med for at få de oplysninger, jeg har brug for.«
Achieng var tavs. 

»Jeg tror ikke, at jeg kan hjælpe dig, Kojo.« 
Kojo nikkede. »Nå, jeg har resten af dagen til at finde på noget.« 
Dagen igennem tænkte Kojo som en rasende.  
Den følgende dag klokken fem minutter i tolv, hvor han vidste, at

chefen sandsynligvis var gået til frokost, kom han ind på kontoret.
Det var et stort kontor. Der var dog kun to ældre kvinder til stede på
dette tidspunkt, hvor ikke alene Paris, men stort set hele Frankrig,
gik i stå i to timer. Kojo viste sit pressekort til den ene af kvinderne
og lagde det tilbage i lommen, inden hun fik set ordentligt på det. 

»Mit navn er Pierre Renaud, jeg kommer fra brandvæsenet. Der
opstod en mindre brand i en ejendom i går aftes. Vi har fået oplyst, at
ejendommen ejes af et selskab, der hedder ACC-Invest. Direktøren
kan vi ikke få fat på, han er i udlandet. Vi vil gerne vide, om dette sel-
skab er ejer af flere ejendomme. Brandsikkerheden var langtfra til-
fredsstillende. Vi kan jo ikke have, at vi lejere skal gå og være bange
for, at der går ild i det hus, vi bor i,« sagde Kojo og sendte hende sit
mest charmerende smil. Han var sikker på, at hun også boede til leje. 
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